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A ha gyo mány te rem tés és ha gyo mány ápo lás óvo dai ne -
ve lé sünk egyik alap ve tõ fel ada ta. Ez azon ban nem csak a
ne ve lés te rü le te i re, az ün ne pek re vagy a nép ha gyo mány -
ok ra igaz, ha nem a part ne re ink kel tör té nõ kap cso lat épí -
tés re és kap cso lat tar tás ra is.
2006. óta épít jük és köl csö nö sen ápol juk Észak-Raj na
Westfalia tar to mány Siegen vá ro sá nak AWO óvo dá já val
a szak mai és ba rá ti kap cso la tun kat.
En nek je gyé ben köl csö nös ta pasz ta lat cse ré re éven ként
sor ke rül, mely nek áp ri lis és má jus hó nap ban a né met
óvó nõ kol lé gá ink tet tek ele get 
Az óvo dá ink ba ér ke zett 7, il let ve 3 fõ óvó nõ és az õket kí -
sé rõ vá ros rész al pol gár mes te re több óvo dai szak mai
prog ram ré sze se le he tett. Meg is mer ked tek óvo dá ink fel -
té tel rend sze ré vel, az adott sá ga ink kal, szak mai mun kánk
min den nap ja i val.
Részt vet tek az Eu ró pai pro jekt zá ró ren dez vé nyén,
amely az 5-6 éves gyer me kek is me re te it gya ra pí tot ta más 
né pek és or szá gok gaszt ro nó mi á já val, iro dal má val, ze nei 
kul tú rá já val. A né met nyelv vel va ló is mer ke dés jó pél dá ját 
lát hat ták a nagy cso port ban.
Min den cso port já té ká ba be kap cso lód tak, együtt éne kel -
tek, mon dó káz tak, tor náz tak, raj zol tak és ét kez tek a gye -
re kek kel.
Ter mé sze te sen a szak mai dél elõt tök ha té kony esz me -
cse ré vel zá rul tak, amit tol má csunk Krupa La jos se gít sé -
gé vel ol dot tunk meg, ki nek mun ká ját ez úton kö szö nöm
meg.
Né mi ki kap cso ló dás ra is ju tott idõ mind a két al ka lom mal,
hi szen a he lyi ne ve ze tes sé ge in ken túl meg mu tat tuk há -
rom me gyei te le pü lés szép sé ge it is. Hogy stíl sze rû en a

szak má nál ma rad junk, vol tunk a rákóczifalvi Ma ci
Mú ze um ban, az abádszalóki Ba ba Mú ze um ban és Nagy -
kö rû ben a táj ház jó vol tá ból ha gyo má nyos né pi mes ter sé -
gek kel is mer ked het tek.
El uta zá suk elõtt Bu da pes ti vá ros né zés zár ta a prog ra -
mot. 
Kö szö nöm kol lé gá im mun ká ját és kü lön tisz te let tel meg -
kö szö nöm az ügyün ket anya gi ak kal is tá mo ga tó két
fegyverneki la kos hoz zá já ru lá sát.

Az elõ ze tes egyez te tés alap ján ok tó ber ben, vagy áp ri lis -
ban a fegyverneki pe da gó gu sok szá má ra nyí lik le he tõ ség 
egy he tes ta nul má nyi út ra, mellyel sze ret ném ha mi nél
töb ben él nénk.

-Hillender Györgyné-
-óvodaigazgató-

Vendégeink voltak

Gyor san el re pült egy év, mi ó ta la punk ha sáb ja in hírt ad -
tunk ar ról az öröm te li ese mény rõl, hogy hár mas ik rek szü -
let tek Fegyverneken. Amina, Pet ra és La u ra a deb re ce ni
kli ni kán 2010. má jus 18-án szü le tett és au gusz tus ban 2
fiú test vér vár ta ha za a há rom kis lányt. Szü le ik fá radt sá got 
nem is mer ve pró bál ták az öt gyer mek re bõ vült csa lá dot
egyen súly ban tar ta ni. Mi vel az apu ka dol go zott, se gít ség -
re volt szük sé ge az anyu ká nak az öt gyer mek, fõ leg a 3 pi -
ci gon do zá sá ban. Az ön kor mány zat az el múlt év ben és
je len leg is na pi 8 órá ban biz to sí tott gon do zó nõt a csa lád

mel lé, s egyéb mó don is se gí tet te a csa lá dot. Az el telt egy
év ben több ször vol tak kór ház ban a pi cik, de ro ha mo san
nõt tek és fej lõd tek. 

Szü le tés nap juk al kal má ból Ta tár Lász ló pol gár mes ter, a
Hír mon dó fõ szer kesz tõ je és jó ma gam a csa lád se gí tõ
szol gá lat ve ze tõ je lá to gat tuk meg a csa lá dot. Pol gár mes -
ter Úr az ön kor mány zat ne vé ben já té kok kal lep te meg a
ki csi ket, akik rög tön bir to kuk ba is vet ték, fõ leg a lab dák -
nak örül tek. Rend sze res ség, kö vet ke ze tes ség és a ki -
egyen sú lyo zott ság lát szott a csa lá don, a kis lány ok
de rû sek, örök moz gók vol tak, nem ijed tek meg a lá to ga -
tók tól. Ahogy nõ nek a lá nyok egy re szû keb bé vá lik a ház,
me lyet a szü lõk még a szü le té sek elõtt vá sá rol tak és újí -
tot tak föl. Egy re ne he zeb bé vá lik a pi cik le ve gõz te té se is,
amely re a jó idõ, és egész sé gük szem pont já ból is na gyon 
fon tos. Szük sé gük len ne egy fa já ró ká ra, amely ben el fér -
nek a kis örök moz gók. Kér jük, ha va la ki nek van fe les le -
ges ilyen jel le gû já ró ká ja, ete tõ szé ke, egyéb a pi cik
moz gá sá hoz szük sé ges esz kö ze, se gít se a kis családot.

Je lez ni le het a Pol gár mes te ri Hi va tal mel lett a Csa lád se -
gí tõ Szol gá lat nál sze mé lye sen vagy te le fo non a 556-025
-ös te le fon szá mon. Kö szön jük se gít sé gét!

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

ÁPRILIS 6. rend kí vü li ülés
• A Kép vi se lõ tes tü let dön tött a pá lyá za ti tá mo ga tás sal
meg va ló su ló szenny víz be ru há zás sal kap cso la tos kér -
dé sek ben.

• Kö te le zett sé get vál lalt a 2011. évi költ ség ve tés ter hé re
a la kos sá gi be fi ze té sek vissza té rí té sé hez, a szenny víz
be ru há zá si pro jekt re fel hasz nált 4.259 eFt ere jé ig.

ÁPRILIS 28. so ros ülés
• Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te A
Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár su -
lás 2010. év ben vég zett te vé keny sé gé rõl szó ló be szá -
mo lót tu do má sul vet te.

• A Pol gár mes te ri Hi va tal, va la mint az ön kor mány zat fel -
ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek éves el len õr -
zé si je len té sei alap ján ké szí tett 2010. éves
össze fog la ló el len õr zé si je len tést el fo gad ta.

• A Kép vi se lõ tes tü let pá lyá za tot írt ki a Mû ve lõ dé si Ház
és Könyv tár igaz ga tói fel ada ta i nak el lá tá sá ra.

• A Kép vi se lõ tes tü let kö te le zett sé get vál lalt ar ra, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Szak kép zés-szer ve zé si Tár su -
lás mû kö dé si költ sé ge i hez 119 eFt tá mo ga tást nyújt a
2011. évi költ ség ve tés ter hé re.

• A Jász-Nagykun-Szolnok Szak kép zés-szer ve zé si Tár -
su lás lét re ho zá sá ról és mû köd te té sé rõl szó ló meg ál la -
po dást mó do sí tot ta. 

• Jó vá hagy ta a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és
Böl csõ de böl csõ dei nyá ri szü ne té nek idõ pont ját 2011.
jú li us 18. – 2011. jú li us 31. kö zöt ti idõ szak ban.

• A Kép vi se lõ tes tü let a he lyi épí té sze ti örök ség vé del mé -
rõl szó ló ren de let mó do sí tá sát le vet te na pi rend rõl. 

• Mó do sí tot ta a „Fegy ver nek Biz ton sá gos és Egész sé ges 
Kör nye ze té ért” Ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát.

• Mó do sí tott a „Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges
és Biz ton sá gos Éle té ért” Ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát.

• A Kép vi se lõ tes tü let hoz zá já rult, hogy a Szent Im re té ren 
az Al só ré ti Holt-Ti szá ról szó ló in for má ci ós táb la el he -
lye zés re ke rül jön.

• A Fegy ver nek, Sallai út 2/c alat ti te rü le tet a Kép vi se lõ -
tes tü let dön té se alap ján for rás hi á nyá ban nem vá sá rol -
ja meg.

• Fegy ver nek, Pe tõ fi út 15. sz. alat ti in gat lan el adá sá hoz
hoz zá já rul Bu dai At ti la és ne je Fegy ver nek, Dam ja nich
J. út 143. sz. alat ti la ko sok ré szé re 400.000,- Ft ér ték -
ben. 

• A Kép vi se lõ tes tü let hoz zá já rult a Szent Im re té ren a tri -
a no ni bé ke dik tá tum alá írá sá nak 91. év for du ló ja al kal -
má ból em lék hely ki ala kí tá sá hoz. 

MÁJUS 12. rend kí vü li ülés
• A Kép vi se lõ tes tü let a 2011. év ben a szo ci á lis nyá ri
gyer mek ét kez te tés re for rás hi á nyá ban nem nyújt tá mo -
ga tást.

• A „Te le pü lé si szenny víz tisz tí tó te lep bõ ví té se és
szenny víz csa tor ná zás” cí mû pá lyá zat hoz köz be szer zé -
si szak ér tõk fel ké ré se aján lat té tel re.

• A Kép vi se lõ tes tü let egyet ért az ön kor mány zat in téz mé -
nye i nél füg get len könyv vizs gá ló be vo ná sá val a nem
alap fel adat kö ré ben el lá tott fel ada tok vizs gá la tá val, kö -
te le zett sé get vál lalt brut tó 1.200.000,- Ft összeg ben a
vizs gá lat el vég zé sé re, amely re Csehné Kö te les Ro zá lia 
könyv vizs gá lót ké rik fel.

• Mó do sí tot ta a vis maior pá lyá zat be nyúj tá sá ról szó ló
52/2011.(III.31.) sz. ha tá ro za tot a költ sé gek pon to sí tá sa 
mi att. 

MÁJUS 26.
• A Kép vi se lõ tes tü let el fo gad ta a Csor ba Mik ro-tér sé gi
Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont 2010. éves szak -
mai mun ká já ról ké szült be szá mo lót.

• El fo gad ta a gyer mek vé del mi tör vény he lyi vég re haj tá -
sá ról ké szült be szá mo lót.

• Meg je len te ti a Fegyverneki Hír mon dó ban az üz le tek éj -
sza kai nyit va tar tá si rend jé rõl szó ló ren de let-ter ve ze tet a 
la kos ság tá jé koz ta tá sa és a ter ve zet vé le mé nye zé se
cél já ból.

• Mó do sí tot ta a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol -
gál ta tá si Köz pont Ala pí tó Ok ira tát és Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tát.

• Mó do sí tott a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és
Böl csõ de Ala pí tó Ok ira tát és Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tát.

• Mó do sí tott az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la
és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat Ala pí tó Ok ira tát 
és Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát. 

• Mó do sí tott a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár Ala pí tó Ok ira -
tát és Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát.

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

• Mó do sí tott a Gyer mek élel me zé si Kony ha Ala pí tó Ok ira -
tát és Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát. 

• Mó do sí tott az Or vo si Ren de lõ Ala pí tó Ok ira tát és Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát. 

• Mó do sí tot ta a Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko -
dá si In téz mény Ala pí tó Ok ira tát és Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tát. 

• Egyet ér tett a „Kom posz tá lás nép sze rû sí té se Fegy ver -
nek Nagy köz ség ben” cí mû pá lyá zat be nyúj tá sá val,
mely hez 517.700,- Ft sa ját erõt vál lal a 2011. évi költ -
ség ve tés ter hé re. 

• Mó do sí tot ta a „Te le pü lé si szenny víz tisz tí tó te lep bõ ví té -
se és szenny víz csa tor ná zás” cí mû pá lyá zat hoz köz be -
szer zé si szak ér tõ ki vá lasz tá sá ról szó ló 72/2011.(V.12.)
sz. ha tá ro za tot.

• Egyet ér tett a „Fegy ver nek Te le pü lé si Épí tett Kör nye ze -
tért Alap” ne vû el kü lö ní tett szám la lét re ho zá sá val,
amely re a 2011. év ben 100.000,- Ft-ot kü lö nít el.

• El fo gad ta a Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi -
va tal kör jegy zõ sé get érin tõ te vé keny sé gé rõl ké szült tá -
jé koz ta tót. 

• Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 123. sz. alat ti in gat lant
la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség gé át mi nõ sí tet te.

Mó do sí tot ta: 
• A köz mû fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló
4/2006.(II.1.) sz. ren de le tet

• A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló
26/1994.(XI.24.) sz. ren de le tet

• Az ál lat tar tás ról és az ál la ti hul la dé kok el he lye zé sé rõl
szó ló 21/2004.(V.28.) sz. ren de le tet

• A Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta ál tal fenn -
tar tott in téz mé nyek nél fo lyó ét kez te tés rõl szó ló
26/2009.(XII.3.) sz. ren de le tet

• A 2011. évi nyers anyag nor má ról szó ló 33/2010.(IX.24.)
sz. ren de le tet

• Az Ön kor mány zat 2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
11/2011.(III.1.) sz. ren de le tet

• A köz mû ves ivó víz el lá tás ról szó ló 13/1994.(V.27.) sz.
ren de le tet, amely ben a víz díj hát ra lék ren de zé se ér de -
ké ben tett in téz ke dé se ket is tar tal maz za

• A dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sá nak rend jé rõl szó ló
11/1993.(VI.4.) sz. ren de let

• A he lyi épí té sze ti örök ség vé del mé rõl szó ló
20/2004.(V.28.) sz. ren de le tet. 

Meg al kot ta:
• A Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat 2010. évi
költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak zár szám adá sá ról szó ló 
ren de le tet

A Kép vi se lõ tes tü let hí rei
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Tisz telt La kos ság!

Fegy ver nek köz igaz ga tá si te rü le tén mû kö dõ egyes ven -
dég lá tó üz le tek kel kap cso lat ban az el múlt idõ szak ban
meg sza po rod tak a la kos sá gi pa na szok, me lyek in do ka -
ként fõ leg a ze nés, szó ra koz ta tó te vé keny ség hang ha tá -
sá ból ere dõ kel le met len sé ge ket, oly kor a nyit va tar tá si idõ
túl lé pé sét, to váb bá a pi he nés hez va ló jo guk sé rel mét
hoz ták fel in dok ként.

A ven dég lá tó üz le tek dön tõ több sé ge Fegy ver nek bel te -
rü le tén, la kó öve zet ben he lyez ke dik el, ahol a ki szû rõ dõ
za jok, hang ha tá sok – fõ leg nyá ri idõ szak ban, al kal ma sak
ar ra, hogy a köz vet len kör nye ze tük ben élõk es ti nyu gal -
mát, a pi he nés hez va ló jo gát za var ják.

A la kos ság nak a pi he nés hez va ló jo ga, to váb bá a ke res -
ke dõk nek a vál lal ko zás hoz va ló jo ga kö zöt ti egész sé ges
egyen súly meg te rem té se ér de ké ben in do kolt nak lát szik
Fegy ver nek köz igaz ga tá si te rü le tén – a ke res ke de lem rõl
szó ló 2005. évi CLXIV. tör vény 6. § (4) be kez dé se és a
12. § (5) be kez dé se ál tal biz to sí tott fel ha tal ma zás alap ján
– a ven dég lá tó üz le tek éj sza kai nyit va tar tá si rend jé nek a
sza bá lyo zá sa.

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ -
tes tü le te a 77/2011. (V.26.) szá mú ha tá ro za ta alap ján ké ri 
a Tisz telt La kos sá got, hogy vé le mé nyez ze az aláb bi ren -
de let-ter ve ze tet. Vé le mé nyü ket e-mailban (hi va tal@fegy -
ver nek.hu) és le vél ben (Pol gár mes te ri Hi va tal
Fegy ver nek Fel sza ba du lás út 171.) egy aránt el jut tat hat -
ják hoz zánk.

A bo rí té kon és az e-mail fej léc ében tün tes sék fel: „Ren de -
let-ter ve zet vé le mé nye zé se”

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat
Kép vi se lõ tes tü le té nek ….../2011. (…. …..)

ön kor mány za ti ren de let– ter ve ze te a ven dég lá tó üz -
le tek éj sza kai nyit va tar tá si rend jé rõl

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ -
tes tü le te a he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló 1990. évi LXV.
tör vény 16. § (1) be kez dé sé ben, va la mint a ke res ke de -
lem rõl szó ló 2005. évi CLXIV. tör vény 6. § (4) be kez dé sé -
ben és 12. § (5) be kez dé sé ben biz to sí tott fel ha tal ma zás
alap ján az aláb bi ren de le tet al kot ja.

A ren de let cél ja

1.§ E ren de let cél ja az üz le tek éj sza kai nyitvatartásának
kor lá to zá sá val a la kos ság egész sé ges élet kö rül mé nyek -
hez és a pi he nés hez va ló jo gá nak biz to sí tá sa. 

A ren de let ha tá lya

2.§ Je len ren de let ha tá lya ki ter jed Fegy ver nek te le pü lés
köz igaz ga tá si te rü le tén a ke res ke de lem rõl szó ló 2005.
évi CLXIV. tör vény [to váb bi ak ban: Kertv.], va la mint a ke -
res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé nek fel tét ele i rõl szó ló
210/2009. (IX. 29.) Korm. ren de let [to váb bi ak ban: Ker.]
ha tá lya alá tar to zó üz let ben foly ta tott ven dég lá tó ke res ke -
del mi te vé keny ség re, ren dez vé nyi ven dég lá tó ke res ke -
del mi te vé keny ség re, va la mint a ven dég lá tó
ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó ke res ke dõ re.

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

3.§ E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) üz let: a Kertv. 2. § 27. pont já ban meg ha tá ro zot tak;
b) ven dég lá tás: a Kertv. 2. § 30. pont já ban meg ha tá ro -

zot tak;
c) ren dez vé nyi ven dég lá tás: a b) pont sze rin ti ke res ke -

del mi te vé keny sé get,a  ke res ke dõ, szer zõ dé ses
meg egye zés alap ján, a meg ren de lõ ál tal meg ha tá ro -
zott he lyen, ese ti al ka lom mal vég zi (pl. par ti - szer viz);

d) al kal mi ren dez vény: a Ker. 28. § a) pont já ban meg ha -
tá ro zot tak;

e) éj sza kai nyit va tar tás: 22:00 óra és más nap 06:00 óra
kö zöt ti nyit va tar tá si idõ;

f) mun ka szü ne ti na pok: a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó -
ló 1992. évi XXII. tör vény 125. § (3) be kez dé sé ben
mun ka szü ne ti nap ként meg ha tá ro zott na pok.

g) zaj- és rez gés vé de lem: a környezetii zaj és rez gés el -
le ni vé de lem egyes sza bá lya i ról szó ló
284/2007.(X.29.) Korm. ren de let sze rint;

Az éj sza kai nyitvatartás kor lá to zá sa

4.§ (1) A ven dég lá tó üz le tek éj sza kai nyitvatartása:
a) hét fõ, kedd, szer da, csü tör tök, va la mint va sár nap

22:00 órá tól más nap 06:00 órá ig, to váb bá
b) pén te ken és szom ba ton 24:00 órá tól más nap 06:00

órá ig kö te le zõ zár va tar ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben elõ írt nyit va tar tá si rend tõl, csak
al kal mi ren dez vé nye ken, ese ti jel leg gel és kü lön en ge -
dély bir to ká ban jo go sult a ven dég lá tó te vé keny sé get foly -
ta tó ke res ke dõ el tér ni.

Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott kor lá to zás
nem vo nat ko zik azon ven dég lá tó üz le tek re, me lyek mû -
kö dé si en ge dé lye me leg kony ha üze mel te té sé re jo go sít.

(3) A ven dég lá tó üz le tek ben il let ve ren dez vé nyi ven dég -
lá tás kor a ke res ke dõ nek gon dos kod nia kell ar ról, hogy
22:00 óra után ze ne szol gál ta tás, mû so ros elõ adás, tánc -
te vé keny ség ki zá ró lag zárt he lyi ség ben, zárt nyí lás zá rók
mel lett tör tén jen, a min den kor ha tá lyos zaj- és rez gés vé -
del mi ha tár ér té kek be tar tá sa mel lett. 

(4) Ti los a ven dég lá tó üz let hez tar to zó kert he lyi ség ben,
elõ kert ben, te ra szon vagy par ko ló ban, nyi tott au tó ban
22:00 óra után han go sí tó be ren de zést üze mel tet ni.

Az en ge dé lye zés re irá nyu ló el já rás

5. § (1) A ké re lem re in du ló, il le ték kö te les en ge dé lye zé si
el já rás ban a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta -
tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) A ké rel met a ke res ke dõ nek az al kal mi ren dez vény
ese dé kes sé ge elõtt leg ké sõbb 15 mun ka nap pal, a Pol -
gár mes te ri Hi va tal nál e cél ra rend sze re sí tett 1. sz. mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon, írás ban kell
elõ ter jesz te ni. Az ál ta lá nos té te lû el já rá si il le té ket il le ték -
bé lyeg for má já ban, a ké rel mén kell le ró ni.

(3) Az en ge dély ben fog lalt elõ írá sok be tar tá sá ért a ven -
dég lá tó üz le tet üze mel te tõ il let ve a ren dez vé nyi ven dég -
lá tást biz to sí tó ke res ke dõ fe lel.

Zá ró és ha tály ba lép te tõ ren del ke zé sek

6. § (1) E ren de let 2011. szep tem ber 01. nap ján lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ben fog lalt elõ írá sok meg sze gé se ese tén al -
kal ma zan dó jog kö vet kez mé nyek re a Kertv., a Ker. va la -
mint az egyes sza bály sér té sek rõl szó ló 218/1999. (XII.
28.) Korm. ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(3) A ven dég lá tó üz le te ket üze mel te tõ ke res ke dõk kö te le -
sek a nyit va tar tá si rend jü ket e ren de let elõ írá sa i hoz iga zí -
ta ni, és azt Fegy ver nek Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Jegy zõ jé nek, mint ke res ke del mi ha tó ság nak – a Ker. elõ -
írá sai sze rint – a ha tály ba lé pés ét kö ve tõ 15 mun ka na pon
be lül a 2. sz. mel lék let sze rin ti  for ma nyom tat vá nyon, írás -
ban be je len te ni.

-Tatár Lász ló polgármester-  
-Buzás Istvánné dr. jegy zõ-

Rendelet tervezet
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZÕDÖTT A TELEPÜLÉSKÖZPONT MEGÚJÍTÁSA!

En ged jék meg, hogy rö vi den be mu tas sam a két
rész bõl ál ló, nagy ívû mun ka fo lya ma tát, ered mé -
nye it: 

A „He lyi te le pü lés fej lesz té si ak ci ók” pá lyá za ti
konst ruk ció ke re té ben meg va ló su ló be ru há zást a
la kos ság több év re vissza me nõ le ge sen jel zett igé -
nyei alap ján ké szí tet tük elõ, va ló sí tot tuk meg.

A be ru há zás el sõ üte mé nek mun ká la ta it még
2008-ban kezd te el meg va ló sí ta ni a te le pü lés ön -
kor mány za ta, szin tén brüssze li for rás fel hasz ná lá -
sá val. A mun kák so rán a te le pü lés köz pont ke le ti
ol da lán meg újul tak a zöld fe lü le tek, meg va ló sult a
jár da bur ko la tok cse ré je, par ko ló kat ala kí tot tak ki,
fel újí tot ták a Szent Im re tér mû em lé ke it, va la mint
dísz bur ko la tát és ut ca bú to ro kat hely ze tek el.

Fegy ver nek tör té nel mi te le pü lés köz pont já nak má -
so dik üte mû fej lesz té se 2010. jú li us 28-án, ün ne -
pé lyes pro jekt nyi tó és mun ka te rü let át adá sá val
el kez dõ dött. Álmosdi Ár pád ter vei alap ján a Szilasi
és Tsa. Kft. meg kezd te a 44.830.761 Ft eu ró pai
uni ós tá mo ga tás se gít sé gé vel tör té nõ ki vi te le zést.
A köz pon ti zöld fe lü le tek meg újí tá sa mel lett a be ru -
há zás tar tal maz za a ka to li kus temp lom és re for -
má tus temp lom kö zöt ti tel jes jár da bur ko lat
cse ré jét, a temp lo mok elõt ti te rü let ren de zé sét, és
egy pi he nõ öve zet ki ala kí tá sát. Az épí té si mun ka fo -
lya mat ke re té ben el vé gez ték az Ipar tes tü let épü -
le té nek hom lok za ti fel újí tá sát és a kör nye zet
ren de zé sét. A pá lyá zat ma gá ban fog lal ta egy 5 fé -
rõ he lyes par ko ló épí té sét, és a te le pü lés mar ke ting
ak ci ót.

A tör té nel mi te le pü lés köz pont fej lesz té sé nek cél ja
a kul tu rá lis és ter mé sze ti örök ség ér té ke i nek meg -
õr zé se, to váb bá a meg óvan dó he lyi ér té kek fej -
lesz té sé vel, olyan él he tõ te rü let ki ala kí tá sa,
amely ben együt te sen van nak je len a ter mé sze ti
kin csek, a kul tu rá lis örök sé gek kü lön bö zõ ré te gei,
va la mint a mo dern gaz da sá gi funk ci ók.

Az üte me zett meg va ló sí tás nak kö szön he tõ en a
meg újult köz te re ket má ra már bir tok ba, hasz ná -
lat ba ve het tük.

A fej lesz tés je len tõ sé gét bi zo nyít ja, hogy an nak
ered mé nye it a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 

KÖZGYÛLÉS szak mai gré mi u ma „Épí tett kör nye zet 
vé del me” ka te gó ri á ban „Te le pü lé si kör nye ze tért”
díj jal ju tal maz ta.

A célt el ér tük, az él he tõ te le pü lés ki ala kí tá sá nak
el sõ lé pé se it meg tet tük, az örök sé gek meg õr zé sé -
re tett erõ fe szí té sek nek és az él he tõ te rü let ki ala -
kí tá sá nak ered mé nyei má ra kéz zel fog ha tó ak. 

Azon ban nem kí vá nunk itt meg áll ni, szük sé ges nek 
lát juk a gaz da sá gi, szo ci á lis, kör nye zet vé del mi
funk ci ók to váb bi fej lesz té sét. 

En nek ér de ké ben el kez dõ dött a pi ac mo der ni zá lá -
sá nak elõ ké szí té se. Pá lyá za tot nyúj tot tunk be az
is ko la épü le té nek hõ szi ge te lé sé re, a zöld hul la dék
el he lye zé sét biz to sí tó kom poszt lá dák be szer zé sé -
re. Mind ezen pá lyá za tok össz ér té ke 70 Mil lió Ft.

To vább foly ta tó dik a te le pü lés jö võ jét gyö ke re sen
meg vál toz ta tó szenny víz be ru há zás ter ve zé se, a
Vizi Köz mû Tár su lat meg ala kí tá sa. A be ru há zás
vár ha tó an 2011. má so dik fe lé ben kez dõd het meg. 

Hi szem, hogy a ne héz gaz da sá gi hely ze tünk el le -
né re, te le pü lé sünk jö võ jét - az össze fo gás sal és
együtt mû kö dés sel meg va ló sí tott – fo lya ma tos fej -
lesz té sek je len tik.

Re mé lem, hogy a meg újult és most át adott te rü let
sok örö möt je lent majd a mai és a jö võ be ni
fegyverneki nem ze dé kek nek egy aránt. 

Le gyünk büsz kék rá, be csül jük meg, és hasz nál juk 
ren del te té sé nek meg fe le lõ en! Gya lo gos ként és
au tós ként is fi gyel jünk egy más ra! 

Hagy juk meg a jár dát a gya lo go sok nak! 

Par kol junk sza bá lyo san! 

Tart suk tisz te let ben a zöld szi ge te ket, elõ de ink jó
pél dá ját kö vet ve tart suk tisz tán a jár dá kat! 

A sze me tet dob juk a hul la dék gyûj tõk be! 

A vi rá go kat, bok ro kat, fá kat és a ki he lye zett ut ca -
bú to ro kat véd jük meg a ron gá lás tól! 

Le gyünk meg szé pült te le pü lé sünk va ló di, nagy -
köz ség hez mél tó pol gá rai! 

-Tatár Lász ló-

-polgármester-

Eu ró pai uni ós tá mo ga tás ered mé nye ként va ló sult meg a te le pü lés köz pont fej lesz té se
Fegy ver nek köz pon ti te rü le té nek nyu ga ti ol da lán, amely a tel jes jár da bur ko lat cse ré jét, a
temp lo mok elõt ti te rü let ren de zé sét, pi he nõ öve zet és par ko lók ki ala kí tá sát fog lal ja ma -
gá ban.

A te le pü lés köz pont fel újí tá sa olyan mi nõ sé gi vál to zás, olyan új lép csõ fok el éré se te le pü -
lé sünk fej lõ dé sé ben, mely re az el múlt 20 év ben nem volt pél da. 

Fegy ver nek tör té nel mi te le pü lés köz pont já nak re ha bi li tá ci ó ja 
II. ütem

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat

E-mail: hi va tal@fegy ver nek.hu

www.fegy ver nek.hu

www.ujszechenyiterv.hu
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Több szö ri tá jé koz ta tás és meg ke re sés után si ke rült a 2/3-os szer ve zett sé get el ér nünk, amely a kö vet -
ke zõ kép pen ala kult:

A TÁRSULATBA ALAPÍTÓ TAGKÉNT EDDIG BELÉPÕK:

1.132 ma gán sze mély új Fundamenta Ltp kö té sé vel lé pett be a tár su lat ba,

503 ma gán sze mély ré gi meg kö tött Fundamenta Ltp-vel lé pett be a tár su lat ba,

45 ma gán sze mély egy össze gû fi ze tést vál lalt,

52 in gat lan egy ség gel az ön kor mány zat lé pett be a Tár su lat ba, il let ve

32 in gat lan egy ség gel egyéb jo gi sze mély lé pett be a Tár su lat ba.

1.764 in gat lan egy ség tu laj do no sa ír ta alá a be lé pé si szán dék nyi lat ko za tot.

A be ru há zás a vég le ge sí tett ter vek alap ján a te le pü lé sen az ér de kelt sé gi te rü le ten össze sen 2.518 in -
gat lan tu laj do nost (ma gán sze mélyt, és Ön kor mány za ti in gat la no kat) érint.

Ez az összes érin tett ér de kel tek 70,05%-a, te hát a köz mû tár su lat meg ala kí tá sá nak tör vé nyi fel tét elei
adot tak, a Fegyverneki Víz- és Csa tor na mû Tár su lat 2011. jú ni us 2–án meg ala kult.

A Szer ve zõ Bi zott ság ne vé ben ez úton kö szö nöm meg a szer ve zés ben köz re mû kö dõk ak ti vi tá sát, mun -
ká ját és ké rem to vább ra is tá mo gas sák el kép ze lé sün ket, a szenny víz csa tor na há ló zat megépíté-sét!

-Tatár Lász ló-

-Szervezõ Bi zott ság El nö ke-

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGALAKULT A VIZIKÖZMÛ TÁRSULAT!

A Szer ve zõ és Elõ ké szí tõ bi zott ság el vé gez te a mun ká ját, meg ala kult a Vizi köz mû tár su -
lat.

Be szá mo ló az el vég zett fel ada tok ról:

- Az Ön kor mány zat szer ve zé sé ben a te le pü lé sen meg tör tént az ér de kel tek írás be li tá jé -
koz ta tá sa, ame lyet az Ön kor mány zat az ér de kel tek le ve le zé si cí mé re kül dött ki. Ezt kö -
ve tõ en több la kos sá gi fó ru mon tá jé koz tat tuk az ér de kel te ket. 

- Meg tör tént a Tár su lat gya kor la ti szer ve zé se, szer ve zõ pá ro sok a szer ve zõ bi zott ság tag -
ja i val és a meg ha tal ma zot ti stá tuszt vál la ló ér de kel tek kel kö zö sen szer vez ték a tag ja in -
kat. 

- Na gyon ne héz volt a szer ve zés, mert az ér de kel te ket nem min den eset ben si ke rült el ér -
nie a bi zott ság nak, ugyan is na gyon sok in gat lan ro mos, el ha gyott vagy el adó.

Fegy ver nek tör té nel mi te le pü lés köz pont já nak re ha bi li tá ci ó ja 
II. ütem

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat

E-mail: hi va tal@fegy ver nek.hu

www.fegy ver nek.hu

www.ujszechenyiterv.hu

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü -
le te 21/2011.(IV.7.) szá mú ren de le te a ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó já ról szó ló 26/1994. (XI.24.) szá mú ren -
de let mó do sí tá sá ra

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü -
le te a He lyi adók ról szó ló 1990. évi C. tör vény 1. § (1) be -
kez dé se alap ján az aláb bi ren de le tet al kot ja:

1. § A ren de let 5. § (3) be kez dé se ki e gé szül az aláb bi d)
be kez dés sel:  

Amennyi ben a ma gán sze mély 2006. má jus 01-tõl 2011.
már ci us 31-ig a Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te ri
Hi va tal hoz be fi ze tett köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás
szenny víz há ló zat fej lesz té se cí mén igény be vet te az adó -
men tes sé get, nem ré sze sül het to váb bi adó men tes ség -

ben a ké sõb bi szenny víz be ru há zás cél já ra tel je sí tett be fi -
ze té se esetén. 

2. § A ren de let 5. § (3) be kez dé se ki e gé szül az aláb bi e)
be kez dés sel:

Amennyi ben a ma gán sze mély 2006. má jus 01-tõl 2011.
már ci us 31-ig a Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te ri
Hi va tal hoz be fi ze tett köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás
szenny víz há ló zat fej lesz té se cí mén adó men tes ség ben
ré sze sült, és 2011. év ben nem lép be a ví zi köz mû-tár su -
lat ba, ak kor a szá má ra meg ál la pí tott adó ked vez mény
vissza fi ze té se já ru lé ka i val (ké se del mi pót lék kal) együtt,
egy összeg ben vá lik ese dé kes sé 2012. év ben.   

3. § Ez a ren de let 2011. má jus 1-én lép ha tály ba.        

-Ta tár Lász ló pol gár mes ter-
-Buzás Istvánné dr. jegy zõ-

Kommunális adóról szóló rendelet módosítása
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A Fegyverneki Víz mû
és Köz ség gaz dál ko dá -
si In téz mény ré szé rõl
tá jé koz tat juk a Tisz telt
Fo gyasz tó kat, hogy
Fegy ver nek nagy köz -
ség te rü le tén meg kezd -
tük a le járt hi te les sé gû
víz órák cse ré jét, me lyet 
dol go zó ink elõ re lát ha -
tó lag 2011. ok tó be rig
fo lya ma to san vég zik. 

A la kos sá gi víz mé rõk le ol va sá sát a he lyi ön kor mány za ti
ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint min den pá ros hó -
nap 15-tõl bo nyo lít juk.

Ál ta lá no san ta pasz tal ha tó, hogy a víz mé rõ ak na kör nye -
ze te gon do zat lan, be nõt te a kú szó nö vény, az ak ná ban lé -
võ sze rel vé nye ket el lep te a be szi vár gó ta laj- il let ve

csa pa dék víz. A víz mé rõ és a sze rel vé nyek nem hoz zá fér -
he tõk az ak ná ban ta lál ha tó föld, va la mint a téliesítés mi att 
vissza ma radt szi ge te lõ anyag, rongy, stb. mi att, me lyek
ne he zí tik a mun ka el vég zé sét. 

Kér jük Önö ket, hogy a 38/1995. (IV.5.) Kor mány ren de let -
ben fog lal tak sze rint a víz mé rõ ak na tisz tán tar tá sá val se -
gít sék mun kán kat! 

Amennyi ben kap nak ér te sí tõt, hogy az víz mé rõ órát nem
si ke rült le cse rél ni/le ol vas ni, egyez tes se nek idõ pon tot az
ér te sí tõ ben meg adott el ér he tõ sé ge ken, il let ve je lent sék
óra ál lá su kat.

A si ke res víz mé rõ ol va sás és az óra cse re el en ged he tet -
len ah hoz, hogy a szám lán va lós ada tok sze re pel je nek,
amely mind annyi unk kö zös ér de ke.

Meg ér té sü ket és együtt mû kö dé sü ket kö szön jük!

-Nardai Dá ni el-
- Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény - 

Tá jé koz ta tás víz óra cse rék rõl, víz mé rõk le ol va sá sá ról

SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KAPOTT DIGITÁLIS TÁBLÁKAT AZ ORZCY ANNA ISKOLA

Mos tan tól mo dern in for ma ti kai esz kö zök se gí tik a di á kok ok ta tá sát a fegyverneki,
örményesi és kuncsorbai is ko lák ban a kö zel 34,5 mil lió Ft-os be ru há zás nak kö szön he tõ -
en.

A Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba In téz mény fenn tar tó Tár su lás pá lyá za ti tá mo ga tást
nyert az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
in for ma ti kai inf rast ruk tú rá já nak fej lesz té sé re. A fej lesz tés össz költ sé ge brut tó
34.452.514 Ft, me lyet tel jes egé szé ben az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap és a Ma gyar
Köz tár sa ság biz to sít ja.

A mo dern in for ma ti kai esz kö zök be szer zé sé vel nem csak a di á kok ta nul hat nak kor sze rûbb kö rül mé nyek 
kö zött, de a pe da gó gu sok mun ká ja is könnyeb bé, az ok ta tás pe dig szín vo na la sab bá vá lik az aláb bi in -
téz mé nyek ben:  

1. Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la, 5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 31. 

2. Szalai Sán dor Ál ta lá nos Is ko la. 5222 Ör mé nyes, Is ko la u. 24.

3. Kuncsorbai Ál ta lá nos Is ko la, 5412 Kuncsorba, Jó zsef A. út 10/a

4. Is ko lai Könyv tár, 5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 165/b

5. Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tor na ter me, 5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 29.

6. Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, 5231 Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 2.

7. Or czy An na Ál ta lá nos Iskola-Szakiskola, 5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 165.

8. Or czy An na Ál ta lá nos Iskola-Sárga Is ko la, 5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 133.

A 17 in te rak tív táb la mel lett 64 sze mé lyi szá mí tó gép, egy nagy tel je sít mé nyû szer ver, hét WIFI cso -
mag, és egy sza va zó gép-szett be szer zé sé re is le he tõ ség nyílt. Az új esz kö zök szak sze rû hasz ná la tát a
pe da gó gu sok a tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott ok ta tás ke re té ben sa já tí tot ták el.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val
va ló sult meg.

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

Fegy ver nek tör té nel mi te le pü lés köz pont já nak re ha bi li tá ci ó ja 
II. ütem

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat

E-mail: hi va tal@fegy ver nek.hu

www.fegy ver nek.hu

www.ujszechenyiterv.hu
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Or czy Sport nap

2011. má jus 9-én dél után ren dez tük meg a sport pá lyán a
há rom tag in téz mény han gu la tos, él mé nyek kel, ne ve tés -
sel, öröm mel telt kö zös Sport nap ját min den fel sõs ta nu -
lónk szá má ra. Sze ren csé re az idõ is ked ve zett ne künk,
így az ér de kes jól szer ve zett prog ra mok meg va ló sul hat -
tak. Lel kes és nagy szá mú szur ko ló tá bor bíz tat ta a ver -
seny zõ csa pa to kat és részt ve võ ket, akik szép szám ban
je len tek meg lent a pá lyán. A lab da sze rel me sei több ka -
te gó ri á ban is in dul hat tak. A fi úk lab da rú gás ban, a lá nyok
ké zi lab dá ban ver seng tek egy más sal. A fo cis és a kézis
csa pa tok leg jobb jai még kü lön dí jak ban is ré sze sül tek
Ezen kí vül, aki nek még ked ve és ide je volt, egyé ni leg he -
tes do bó és ti zen egyes rú gó ver se nyen je les ked he tett. A
nap leg iz gal ma sabb ré sze, a 8-8 fõ bõl ál ló ve gyes össze -
té te lû és ko rú csa pa tok sor ver se nye volt. Öt le tes, hu mo -
ros ver seny szám ok kö vet ték egy mást. Volt zsák ban
fu tás, „öl töz kö dés”(sap ka, szem üveg, pó ló), vál tó fu tás,
kü lön fé le ne he zí tés sel lab da ve ze tés is. A nap vé gé re kel -
le me sen el fá rad tunk és jö he tett a vár va-várt ered mény -
hir de tés. A szép ered mé nyek rõl az is ko la hon lap ján
ol vas hat nak az érdeklõdõk.

-A szer ve zõ ne ve lõk -

Sport dél után a "Sár gá ban"

Az al só ta go zat ban má jus 11-én tar tot tuk meg a sport na -
pot. Er re a nap ra a gye re kek és a ne ve lõk egy aránt lel ke -
sen ké szül tek.

Az osz tá lyok csa pa to kat al kot tak, dí szes me net le ve le ket
ké szí tet tek és tré fás csa ta ki ál tá so kat rí mel tek. Több ál lo -
más he lyen bi zo nyít hat tak a tett re kész ver seny zõk. Va -
dász hat tak „med vé re”, meg ta pasz tal hat ták a
„mo csár já rás” iz gal ma it, ter mé szet vé del mi TOTO– t töl -
töt tek ki, szá mot ad tak a biz ton sá gos köz le ke dés sza bá -
lya i ról. A na gyob bak ke rék pá ros– ügyes sé gi ver se nyen is 
részt vettek.

Egyé ni ver seny szám ok ban is re me kel het tek a bát rab bak. 
Be ne vez tek fek võ tá masz, de ká zó, kö tél haj tó, hul la -
hopp-ka ri ka ver se nyek be. Ki emel ke dõ cso port, és egyé ni 
ered mé nyek szü let tek. A nap vé gén kel le me sen el fá rad -
tunk, vi dám öröm te li dél után volt.

Kö szö net a se gí tõ szü lõk mun ká já ért!
-Al sós ta ní tó né nik -

Di ák nap

Az Or czy tag in téz mény jú ni us 1-jén ren dez te meg a már
ha gyo mánnyá vált Di ák na pot.

A fel sõ ta go za to sok reg gel a tor na te rem ben gyü le kez tek,
ahol az év ese mé nye it, az el vég zett mun kát ér té kel te
Köpösdi Pál 7. b osz tá lyos ta nu ló, a Di ák ön kor mány zat
ve ze tõ je. Az év so rán meg va ló sí tott prog ra mok szó be li is -
mer te té se mel lett sok-sok fény kép ki ve tí té sé vel ele ve ní -
tet tük fel az el múlt év fon to sabb tör té né se it.

A nem ze ti össze tar to zás nap já nak kö ze led té vel a tri a no ni 
tra gé di á ra em lé kez tünk a 8. osz tá lyo sok rö vid mû so rá val. 
A nem ze ti em lék nap olyan ki tün te tett na pot je löl, mely
nem nem ze ti ün nep ugyan, de egy or szág éle té ben ki -
emelt je len tõ sé gû for du la tot ho zott, amely re az or szág ál -
lam pol gá rai büsz kék le het nek, vagy ép pen gyá szol nak.

Ezt kö ve tõ en a di á kok fil me ket néz tek meg, min den év fo -
lyam a sa ját kor osz tá lyá hoz il lõ, de igen ta nul sá gos fil met
lát ha tott. So ká ig fo gunk még ezek rõl a fil mek rõl be szél -
get ni.

A Szü lõi Mun ka kö zös ség tõl ka pott jég krém el fo gyasz tá sa 
után is mét vissza tér tünk a tor na te rem be, ahol has tánc
be mu ta tót lát hat tunk 7., 8. osz tá lyos és idõ sebb ta nu ló ink
elõ adá sá ban.

Na gyon kel le me sen érez tük ma gun kat, az év vé gi haj tás
kö ze pet te jól esett ez a ta nu lás tól men tes, de él mé nyek -
ben gaz dag nap! 

-Köpösdi Pál Di ák ön kor mány zat ve ze tõ és
Rédainé Csipes Er zsé bet osz tály fõ nök-

Kü lön le ges gye rek nap a Sár gá ban

2011. 06. 01-én gye rek na pot tar tot tunk a Sár ga Is ko lá -
ban. A reg ge li órák ban has tán cos lá nyok káp ráz tat ták el a 
gye re ke ket. Bencsik Eri ka, Bencsik Hen ri et ta, Négyesi
An to ni et ta, La dá nyi Krisz ti na, Gyetvai No é mi és Ormándi
And rea be mu ta tó ja után le he tõ sé get kap tak a gye re kek
has tánc egyes moz du la ta i nak meg ta nu lá sá ra. Ezt kö ve -
tõ en Ollé Gá bor lo vas be mu ta tót tar tott, majd osz tá lyon -

ként a gye re kek is fe lül het tek a ló há tá ra. A dél elõtt
fo lya mán Lip csei Ja ni bá csi be mu tat ta az ér dek lõ dõk nek
a sep rû kö tés csín ját– .bínját. Köz ben szem ügy re vet ték a
rend õr au tót, be le is ül het tek, ki pró bál hat ták a szi ré nát, bi -
lin cset, go lyó ál ló mel lényt. Aki ki akar ta pró bál ni íjász tu -
dá sát az Al bert Lász ló és Kol lár Pál ve ze té sé vel
meg te het te. Ez után az ud va ron hin tóz ni le he tett Uring Eri -
ka köz re mû kö dé sé vel. A dél elõt töt kö zös jég kré me zés sel 
va la mint kö zös ének lés sel, jó han gu lat ban zár tuk.

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni min den ki nek, aki hoz zá -
já rult e si ke res dél elõtt le bo nyo lí tá sá hoz és meg va ló sí tá -
sá hoz!

-Ta ní tó né nik-

Ki emel ke dõ ver seny ered mé nye ink

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la fel sõs ta nu lói a má so dik
fél év so rán is mét szép ered mé nye ket ér tek el a kü lön fé le
me gyei ver se nye ken. 

Az áp ri li si hó nap ban egy Jász be rény ál tal szer ve zett le ve -
le zõs „Szü lõ föl dem gye rek szem mel” el ne ve zé sû hon is -
me re ti pá lyá za ton vet tünk részt. Is ko lán kat Te mes vá ri
Dó ra 8.a. osz tá lyos ta nu ló kép vi sel te. Pá lya mun ká já nak
cí me A ze ne össze tart, al cí me A ci te ra va rá zsa volt ,
mellyel me gyei VI. he lye zést ért el. Fel ké szí tõ ne ve lõ je:
Csekõ Iza bel la. 

Részt vet tünk a „Ne kem szü lõ ha zám” el ne ve zé sû komp -
lex ta nul má nyi le ve le zõs csa pat ver se nyen, ahol
Orczysokk né ven in du ló csa pa tunk: Var ga Kit ti 8.b, Te -
mes vá ri Dó ra, Ba logh Ale xand ra, Er dé lyi Ben ce 8.a,
Girincsi Nor bert 7.a osz tá lyos ta nu ló ink VI. he lyen vé gez -
tek. Fel ké szí tõ ne ve lõk: Kar dos Zsu zsan na és Csekõ Iza -
bel la. 

Má jus ban a Ko vács Mi hály Na pok ren dez vény so ro za tán
be lül az „If jú tör té né szek” me gyei tör té ne lem ver se nyen
el sõ ként mér ték össze tu dá su kat ta nu ló ink a kör nyék be li
is ko lák di ák ja i val. Itt a kö vet ke zõ je len tõ sebb ered mé -
nyek szü let tek: Guth Krisz ti na 5.b IX. hely, S. Tóth Dá ni el
5.a XI. hely, Ta más Mik lós 5.b XV. he lyen vég zett.
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 Még eb ben, hó nap ban a me gyei lab da rú gó se lej te zõ kön
és ver se nye ken is je les ked tek is ko lánk csa pa tai. A Kar ca -
gon meg ren de zett Di ák olim pia dön tõ jén if jú sá gi csa pa -
tunk (U-13) IV. he lye zést ér te el. A csa pat tag jai: Fá bi án
Dá ni el, Bu rai Vik tor 6.b, Csík Krisz ti án 6.a, Ró zsa Gá bor,
Csík Hen rik 5.a, Mága Krisz ti án 5.b osz tá lyos ta nu lók vol -
tak. Fel ké szí tõ ne ve lõ jük Bal la gó Tamás. 

A Jász kun Vi lág Mû vé sze ti Szem le kar ca gi dön tõ jén is
ered mé nye sen, ügye sen sze re pel tek, ok le ve let és ní vó dí -
jat kap tak az aláb bi ta nu ló ink: Te mes vá ri Dó ra 8.a, Bu rai
Etel ka, Nagy Dá vid 8.b, Ollé Zsu zsan na 7.b, To kai Dá vid,
To kai Lász ló 6.b. Fel ké szí tõ ne ve lõ jük: Kindert Fe renc. 

Iz ga tot tan vár juk az ered mé nyün ket a me gyei Bo lyai ma -
te ma ti ka ver seny rõl, me lyen S. Tóth Dá ni el 5.a. osz tá lyos
ta nu lónk vett részt. Fel ké szí tõ ne ve lõ je: Amb rus Esz ter. 

Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy ren ge teg ver se nyen,
szép szám ban és ered mé nye sen sze re pel tek di ák ja ink.
Kö szö net ne kik és fel ké szí tõ ta ná ra ik nak lel ki is me re tes,
ki tar tó mun ká ju kért! Re mél jük, hogy jö võ re is ha son ló an
jó ered mé nye ket érünk el a me gyei és or szá gos ver se -
nye ken! 

Ta va szi ver seny ered mé nyek a Sár gá ból

Szá mí tó gé pes Or szá gos Rajz ver seny ván dor ki ál lí tás ra
be ju tott raj zok: Sárándi Tilla 3.b, Len ge Csa ba 3.a, Tóth
Bar na 3.b, Tóth Nán dor 3.b, Országh Fan ni 4.b, Dobler
Bi an ka 4.a, Göõz Ba lázs 4.a,

Ben de gúz Or szá gos Le ve le zõ Ver seny dön tõ jén részt ve -
võk: Mé szá ros Il di kó 4.a 21. he lye zés – fel ké szí tõ ne ve lõ:
Országhné Herczeg Ka ta lin; Már ton Mar tin 4.b 21. he lye -
zés – fel ké szí tõ ne ve lõ: Bercsényiné Var ga Er zsé bet;

Szi vár vá nyos So ka da lom: Ki mit tud?: Girincsi Dá vid At ti -
la (pró za) I. he lye zés – fel ké szí tõ ne ve lõ: Bercsényiné
Var ga Er zsé bet; Ko csis Eri ka Szil via (pró za) II. he lye zés – 
fel ké szí tõ ne ve lõ: Bercsényiné Var ga Er zsé bet; Már ton
Mar tin 4.b III. he lye zés – fel ké szí tõ ne ve lõ: Baranyiné Buj -
do só Ág nes; 

Or szá gos dön tõ ben a Sár gá sok

Az Or czy An na Tag in téz mény al só ta go za tán az idei tan -
év ben is mû kö dött az évek óta köz ked velt ter mé szet bú vár 
szak kör. A részt ve võ gye re kek kel be ne vez tünk az or szá -
gos „Ba rá tunk a ter mé szet„ ve tél ke dõ re. Két lel kes ne -
gye di kes csa pat tal,a Bé ka po ronty ok kal (Göõz Gá bor,
Kóródi Kris tóf, Országh Fan ni, Tóth Ve ra) és a Pi pa csok -
kal (Dobler Bi an ka, Ekker Dorina, Rézsó Krisz ti na, Tóth
Vik tó ria) fog tunk hoz zá õsszel a nagy mun ká hoz. Öt for -
du lón ke resz tül ke res tük a meg ol dást Ma gyar or szág nép -
raj zá val, föld raj zá val és élõ vi lá gá val kap cso la tos
kér dé sek re. Se gít sé günk re volt a Sár gá ban mû kö dõ in -
for ma ti ka te rem, ahol le he tõ sé günk volt ar ra, hogy az
internetrõl gyors vá la szo kat kap junk, a köz sé gi könyv tár,
ahol a könyv tá ros né nik se gít sé gé vel ju tot tunk hoz zá me -
sék hez, ver sek hez, köny vek hez. Kü lön sze ret nék kö szö -

ne tet mon da ni Baksay Elek ta nár bá csi nak, aki évek óta
ki tar tó an tá mo gat ja rend kí vül ma gas szak tu dá sá val a ver -
seny zõ ket. A 2011.jú ni us 3-án Kecs ke mé ten meg ren de -
zés re ke rült or szá gos dön tõ be a Bé ka po ronty ok ke rül tek

be. Az Ön kor mány zat és az is ko lánk tá mo ga tá sá val le he -
tõ sé günk nyí lott ar ra, hogy a ver seny ben részt ve võ
összes ta nu ló el tölt sön egy fe lejt he tet len na pot Kecs ke -
mé ten. Fan ni, Ve ra, Ga bi és Kris tóf össze mér ték tu dá su -
kat az or szág kü lön bö zõ tá ja i ról ér ke zett csa pa tok kal és
több órán át tar tó ver sen gés után di csõ sé get sze rez tek is -
ko lánk nak, fa lunk nak. Az or szá gos ver sen gés ben a Bé -
ka po ronty ok második helyezést értek el!

-Baranyiné Buj do só Ág nes-
-szakkör ve ze tõ-

„pORCZYjó”

Mint elõ zõ szá munk ban már hírt ad tunk ar ról, hogy a
Weöress Sán dor Or szá gos Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zó 
Fegyverneken meg ren de zett me gyei for du ló ján a
„pORCZYjó” drá ma cso port Arany mi nõ sí tés ben ré sze -
sült, mely alap ján meg hí vást ka pott a 2011. má jus 14-én
Gyu lán meg ren de zett Dél ke let-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 
Ta lál ko zó ra. A prog ram ün ne pé lyes meg nyi tó ja után el -
kez dõ dött a meg hí vott 17 szín ját szó cso port be mu ta tó ja,
ahol a csa pat szín vo na las mû so rá val is mét nagy tet szést
ara tott.

A prog ra mot szí ne sí tet te a Bábika Ját szó- és Al ko tó ház, a 
Maróti Ha gyo mány õr zõ Egye sü let sza bad té ri vi té zi be -
mu ta tó ja, le he tõ ség volt a har ci tech ni kák meg is me ré sé re 
és ki pró bá lá sá ra, va la mint kö zép ko ri ügyes sé gi já té kok -
ban va ló rész vé tel re.

Sze rep lõk:Köpösdi Pál, Ollé Zsu zsan na, Köpösdi Pat rik
Ivó és Négyesi An to ni et ta 7.b, Girincsi Nor bert és Kecsõ
Bö be 7.a, Nagy Ka ta, Ken gyel Zsu zsan na Re be ka és
Bartus Bar ba ra 6.a, Kor pás Sán dor 5.a. 

Fel ké szí tõ ne ve lõ: Szatlóczki Edit; Se gí tõi: Bercsényiné
Var ga Er zsé bet és Nagy Jánosné

Anyák-na pi ün nep sé gek a Sár ga is ko lá ban

Má jus el sõ va sár nap ja az édes anyák ün ne pe. Idén ez a
szép nap má jus 1-re esett. Az al só ta go za ton – ha gyo má -
nya ink hoz hí ven – má jus el sõ he té ben va la mennyi osz -
tály ban mél tó mó don em lé kez tek meg er rõl a nap ról. A
sok szép vers, a gyer mek ke zek kel ké szí tett ked ves aján -
dé kok me len get ték az anyai szí ve ket, nem egy szer
könnyet csal va a sze mek be. Az 1.a osz tá lyo sok az Idõ sek 
Nap kö zi Ott ho ná ban is be mu tat ták mû so ru kat. Va la -
mennyi részt ve võ – ün ne pelt és kö szön tõ gyer mek –
öröm te li pil la na to kat él he tett át ezek ben a per cek ben.

-Országhné Herczeg Ka ta lin-
-munkaközösség-vezetõ-
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Im már 6. éve, hogy ta vasszal új ra ül tet jük a köz ség vi rág -
ágyá sa it. Év rõl év re több vi -
rág ágyás lé te sül és egy re
több egy nyá ri dísz nö vény
te le pí té sé re ke rül sor. Az el -
múlt he tek ben több mint
10.000 tõ vi rá got ül tet tek
Fegy ver nek köz te rü le te i re.

Az Ön kor mány zat tal kö zö -
sen mun kál ko dunk a ren de -
zet tebb, tisz tább, szebb és
vi rá go sabb köz ség kép ki -
ala kí tá sá ban a sze ret he -
tõbb, él he tõbb kör nye zet
lét re ho zá sá ban, fenn tar tá -
sá ban. Mun ka tár sa ik ki -
emelt fi gyel met for dí ta nak
vi rág ágyás ok ka pá lá sá ra,

gyom lá lá sá ra, ön tö zé sé re és a nö vény vé de lem re. A zöld -
fe lü le tek nyí rá sát, a te rek ta ka rí tá sát szin te fo lya ma to san
végzik.

A vi rá go sí tás ban a szak is ko lánk me zõ gaz da sá gi ta go za -
tá nak Ker tész ta nu lói is be se gí tet tek. A szak mai gya kor la -

to kon az aláb bi egynyáriakat is sza po rí tot ták, ne vel ték,
ápol ták a par ki ki ül te té sek hez: 
• Petunia hybrida: kb. 4200 db,
• Tagetes erecta: kb. 3000 db,
• Lobelia erinus: kb. 800 db,
• Salvia farinaceae: kb. 400 db,
• Lobularia maritima: kb. 500 db,
• Gazania rigens: kb. 250 db,
• Begonia semperflorens: kb. 2400 db,
• Pelargonium zonale: kb. 400 db,
• Canna generalis: kb. 300 db.

A gye re kek mo ti vá ci ó ja azon ban gyak ran el vész, érez vén 
a mun ka si ker te len sé get, ugyan is a vi rág ágyás ok ból éj -
sza kán ként rend sze re sen „el tu laj do ní tott” nö vé nyek
nagy mér té kû hi á nyát pó tol ni is szük sé ges.

A di á kok több sé ge azon ban szí ve sen vesz részt a
virágosítási ak ci ó ban, mely lel ke se dés, a re mé nye im sze -
rint majd fel nõtt ko ruk ban is meg ma rad, hi szen aki a vi rá -
got sze re ti, rossz em ber nem le het!

-Buk ta Gi zel la-
-szakoktató-

Köz sé günk ta va szi vi rá go sí tá sa

A ma gyar me zõ gaz da ság egyik leg na gyobb szak mai ta -
lál ko zó ja az Al föl di Ál lat te nyész té si és Me zõ gaz da Na -
pok, ame lyet a hód me zõ vá sár he lyi Hód- Me zõ gaz da Zrt
szer vez.

2011-ben ti zen nyol ca dik al ka lom mal adott ott hont a kül le -
mé ben is le nyû gö zõ ki ál lí tói te rü let a ren dez vény so ro zat -
nak. Kel le mes han gu la tú, ma gya ros stí lu sú ál lat be mu ta tó 
te rek kö zött jár va a vi dék leg na gyobb me zõ gaz da sá gi
szak mai össze jö ve te le fo ga dott ben nün ket, ahol nagy
öröm mel ta lál koz tunk fegyverneki és kör nyék be li ne ves
szak em be rek kel is.

A ren dez vényt a ha gyo má nyo san szer ve zett te nyész ál lat
fel ve ze tés, ün ne pé lyes díj ki osz tás, or szá gos CACL
coursing agár ver seny, Gidrán Gá la, Pó ni pa-dö-dö, ser -
tés ár ve rés, hu szár be mu ta tó, csi kós be mu ta tó
Furioso-North Star tenyészszemle, Hol stein -fríz fel ve ze -

tõk ügyes sé gi ver se nye, XI. Or szá gos Juh nyí ró Ver seny,
ba rom fi faj ta be mu ta tó, hal faj ta be mu ta tó, húsmarha faj ta -
be mu ta tó, lo vas fal ka va dász be mu ta tó fran cia ró ka ko -
pók kal, fogatkavalkád, stb. mel lett va dá sza ti ki ál lí tás is
ki egé szí tett.

A vad éte lek kós to ló ján kí vül, a ren dez vény ke re te in be lül
szer ve zett, Benke La ci bá csi ál tal bí rált fõ zõ ver se nyen
im már har ma dik éve je le sen sze re pel szak is ko lánk di ák -
cso port ja Ficsor Dé nes ve ze té sé vel. Is mét I. díj jal és új él -
mé nyek kel tért ha za kis csa pa tunk
Hód me zõ vá sár hely rõl.

Ez úton aján lom szí ves fi gyel mé be az ag rár ága za tok iránt
ér dek lõ dõk nek a 2012-ben vár ha tó an meg ren de zen dõ
Al föl di Ál lat te nyész té si és Me zõ gaz da Na po kat. 

-Buk ta Gi zel la-
-szakoktató-

XVIII. Al föl di Ál lat te nyész té si és Me zõ gaz da Na pok

Má jus 18-án nagy nap volt a szak is ko lá sok szá má ra. A
vég zõs év fo lyam írás be li szak mai vizs gát tett, ez alatt mi -
9-10. osz tály ta nu lói - egy ér de kes hely tör té ne ti ve tél ke -
dõn vet tünk részt a Nagy köz sé gi Könyv tár ban TÁMOP
3.2.3 prog ram ban.

A kér dé se ket és a fel ada to kat a könyv tár dol go zói ál lí tot -
ták össze és ve zet ték a is a ve tél ke dõt, mely nek so rán 3-4 
fõs cso por tok ban dol goz tunk. Két na pon át iz gal mas fel -
ada to kat ol dot tunk meg. A kér dé sek Fegy ver nek tör té ne -
té re és is me re te i re vo nat koz tak. 

A 6 in du ló csa pat kö zül vé gül a „Fan tasz ti kus Né gyes” ne -
vû ve gyes csa pat gyõ zött. Tag jai vol tak: Mikle Ri ta, Csík
Ibo lya, Tukarcs Má ria és Ba logh Ale xand ra.

Min den csa pat ok le ve let ka pott, az el sõ he lye zet tek ezen
túl egy-egy szép könyv vel is gaz da god tak.

Mind annyi an na gyon jól érez tük ma gun kat, sok hasz nos
is me ret tel gya ra pod tunk Fegyvernekkel kap cso la to san.
Ha len ne még ha son ló le he tõ ség szí ve sen részt ven nénk
raj ta. Kö szön jük a prog ra mot!

-Mikle Ri ta 9. osz tá lyos ta nu ló-

Hely tör té ne ti ve tél ke dõ
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A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár ke re te in be lül 2 uni -
ós pá lyá zat meg va ló sí tá sa tör té nik és egy pá lyá zat 
tá mo ga tá sá nak meg ér ke zé sét vár juk, mely ben
Törökszentmiklós gesz tor sá gá val vett részt a pá -
lyá zó Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta is.

TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0054
A köz mû ve lõ dé si szol gál ta tá sok fej lesz té se
Törökszentmiklós és Fegy ver nek te le pü lé se -
ken

Kon zor ci um tag jai: Törökszentmiklós Vá ros Ön -
kor mány za ta (gesz tor), Fegy ver nek Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Össz költ ség ve tés: 40 237 120 Ft

Fegy ver nek kon zor ci u mi tag ra ju tó költ ség ve té si
rész: 14.650.080 Ft

A pá lyá zat 100%-os tá mo ga tá sú.

TÁMOP 3.2.4/08/1-2009/0012
Nagy kun Tu dás de pó- Exp ressz A könyv tá ri
há ló zat nem for má lis és in for má lis kép zé si
sze re pé nek erõ sí té se az élet hosszig tar tó ta -
nu lás ér de ké ben

Kon zor ci um tag jai: 
• Törökszentmiklós Vá ros Ön kor mány za ta (gesz -
tor), 

• Kar cag Vá ros Ön kor mány za ta, 
• Kis új szál lás Vá ros Ön kor mány za ta, 
• Ti sza fü red Vá ros Ön kor mány za ta, 

• Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta, 
• Túrkeve Vá ros Ön kor mány za ta, 
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Tel jes költ ség ve té se: 37 199 055 Ft

Fegy ver nek nagy köz ség ön kor mány za ta kon zor ci -
u mi tag ra ju tó költ ség ve tés: 5.248.370 Ft

A pá lyá zat 100%-os tá mo ga tá sú.

A pá lyá zat le zá rult, az el szá mo lást el küld tük, de
még a tá mo ga tás meg ér ke zé sé re vá runk:

TIOP 1.2.3/08/1-2008-0080 Nagy kun Tu dás de pó- 
Exp ressz- Könyv tá ri szol gál ta tá sok össze han golt
inf rast ruk tú ra fej lesz té se

Kon zor ci um tag jai: 
• Törökszentmiklós Vá ros Ön kor mány za ta (gesz -
tor), 

• Kar cag Vá ros Ön kor mány za ta, 
• Kis új szál lás Vá ros Ön kor mány za ta, 
• Ti sza fü red Vá ros Ön kor mány za ta, 
• Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta, 
• Túrkeve Vá ros Ön kor mány za ta, 
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta
• Kun ma da ras Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Tel jes költ ség ve té se: 59 965 914 Ft

Fegy ver nek nagy köz ség ön kor mány za ta kon zor ci -
u mi tag ra ju tó költ ség ve tés: 5.920.180 Ft

A pá lyá zat 100%-os tá mo ga tá sú.

Könyvtári pályázatok

Az elõ zõ Hír mon dó ban már be szá mol tam szá mos ren -
dez vény rõl, ami nek a meg va ló sí tá sa a TÁMOP 3.2.4 ke -
re té ben tör tént. A Hír mon dó áp ri li si szá má ban még csak
meg ren de zés re vá ró prog ra mo kat ír tam le, de így jú ni us
de re kán ezek már meg is va ló sul tak. 

Áp ri lis 5- én Könyv tár hasz ná la ti ver senyt szer vez tünk a
Könyv tár ban, fel sõ ta go za tos di á kok nak. Szép szám mal
össze gyûl tek a lel kes ver seny zõk, akik a fel ada tok lát tán
elõ ször meg ijed tek, de az tán ügye sen ol dot ták meg a fel -
ada to kat. A leg ügye seb bek könyv ju ta lom ban ré sze sül -
tek. Áp ri lis 11-én Mi si Mó kus ka land ja it néz het ték meg a
Könyv tár ba lá to ga tó gyer kõ cök, az Ópe ren ci ás Báb szín -
ház elõ adá sá ban. Elég moz gal mas volt ez a hét prog ra -
mok te rén, ugyan is 16- án szom ba ton már Csa lá di
szom bat vár ta a gye re ke ket, és szü le i ket. Ezen a fog lal -
ko zá son Czifra Pálné Ka ti ka óvó nõ köz re mû kö dé sé vel,
szebb nél szebb hús vé ti dí sze ket ké szí tet tek a gye re kek.
Ele in te csak egy-egy faj tát csi nál tak, de a fog lal ko zás vé -
gé re már annyi ra be lel ke sül tek a gye re kek, hogy az
összes

 Ka ti ka ál tal be mu ta tott díszt el ké szí tet ték. Pél dá ul kis csir -
két, asz ta li díszt, hús vé ti to já so kat. 

A kö vet ke zõ hé ten, 19- én ked den is egy kéz mû ves fog la -
ko zás vár ta az al kot ni vá gyó gye re ke ket. Vásárhelyiné
Vereb Ol ga óvó nõ ve ze té sé vel ta va szi dí sze ket ké szí tet -
tek a gye re kek. Így volt, aki fecs két, bé kát, ill. kü lön bö zõ
ab lak dí sze ket ké szí tett.

Még hát ra van két ren dez vény, az egyik az Eu ró pai Unió
mû kö dé sét fog ja be mu tat ni fel sõ ta go za tos di á kok nak, a
má sik pe dig egy Me se fog lal ko zás lesz ki csik nek. 

-Bog nár Annamária-

Könyvtári események

NYÁRI ZÁRVA TARTÁS

A KÖNYVTÁRBAN

2011. jú ni us 20-tól au gusz tus 31-ig a
köny vek vo nal kó do zá sa mi att

a Könyv tár zár va tart!

Nyi tás 2011. szep tem ber 1-én.

Meg ér té sü ket kö szön jük.
2011. jú ni us 9-én a Mû ve lõ dé si Ház ban 66-an ad tak vért.
Kö zü lük hár man el sõ vér adó ként segítettek.

Véradás
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Vi rág zó Ti sza Nap ja és VIII. Or szá gos
Diák-Gulyásfesztivál egy hét vé gén má jus ban.

A te le pü lés éle té ben két fon tos ese mény ke rült egy hét vé -
gé re 2011 má ju sá ban.

A VIII. Or szá gos Diák-Gulyásfesztivál már a ne vé ben vi -
se li, hogy több éves múlt ra vissza te kin tõ, ran gos ren dez -
vény. Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la
kez de mé nyez te fesz ti vált ma már jegy zik a ven dég lá -
tás-ide gen for ga lom szak ma cso por tot ok ta tó kö zép is ko -
lák. A ne ves zsû ri elõtt dol go zó és mun ká it be mu ta tó

ver seny zõk kö zül tény leg a leg job bak vi szik el a dí ja kat.

Az it te ni bí rá lás a nem zet kö zi szak mai ver se nyek re ha -
son lít, ahol nem va kon, csak a kész éte le ket szem lé li és
kós tol ja meg a szak ér tõ gré mi um, ha nem a ké szí tés fo -
lya ma tát, a te rí tést, a di á kok el mé le ti fel ké szült sé gét is fi -
gye lem mel kí sé ri. Ez sok kal több oda fi gye lést igé nyel, a
szak mai ho za dé ka pe dig óri á si. 

A Gom bás And rás szer vez te, Pe tõ Ist ván ve zet te zsû ri er -
re is fi gyel met for dít.

A Diák-Gulyásfesztiválon a fõ zés mel lett fo lya ma tos szín -
pa di mû sor is gon dos ko dik ar ról, hogy az em be rek jó köz -
ér zet tel ve gye nek részt az ese mé nyen. Idén a
lab da rú gás ban is je les ked het tek a fõ zõk, vagy az is ko lá -
juk ból ho zott csa pa tok. 

A Diák-Gulyásfesztivál ereményeit az ér dek lõ dõk a
www.fegy ver nek.hu hon la pon meg te kint he tik.

A Vi rág zó Ti sza Nap ját 2011-ben (az elõz mé nye a Fa lu -
nap) 20. al ka lom mal tar tot tuk meg Fegyverneken. A kör -
nyé ken ak kor még egye dül ál ló ren dez vény volt. Idén
több do log vál to zott, kö vet tük az igé nye ket, de az ese -
mény meg õriz te jel le gét.

Új volt:
• hogy or szá go san is mert sztá ro kat is Fegyverneken kö -
szönt het tük eb bõl az al ka lom ból, 

• na gyon ked vez mé nyes ét ke zé si le he tõ sé get nyúj tot -
tunk az idõ ben ér dek lõ dõk nek, 

• a rég óta ter ve zett mo tor ki ál lí tást most vál tot tuk va ló ra,
• A Vi rág zó Ti sza Hor gász ver seny is most volt elõ ször
(er rõl a Sár szö gi Holt Ti sza Sport hor gász Egye sü let tá -
jé koz tat ja a Tisz telt Ol va só kat).

• A Nem ze ti za rán dok lat új ágá ba be kap cso lód va a Vi -
rág zó Ti sza Nap ján fo gad ta a te le pü lés a szár nyas ke -
resz tet, mely a ka to li kus hí võk kí ván sá ga it
Csíksomlyóra vi szi pönkösdre.

A ha gyo má nyo kat kö vet tük:
• a me net tánc cal, gá la mû sor ral, tû zi já ték kal. 
• Ed dig is volt min den év ben lo vas be mu ta tó a Do bó té -
ren, de most elõ ször fegyverneki és tö rök szent mik ló si
lo va sok, ko csi sok vol tak a fõ sze rep lõi. 

• Ta valy a fel újí tott Or vo si Ren de lõ át adá sa, most a fel újí -
tott te le pü lés köz pont bir tok ba vé te le nyi tot ta az ese mé -
nyek so rát.

• Évek óta ven dé ge ink a szlo vá ki ai Fegy ver nek la kói. 
• Min dig volt lab da rú gás, nép ze ne, nép tánc, slá ger, mo -
dern tánc, men té si be mu ta tó stb a Vi rág zó Ti sza Nap -
ján. 

A Vi rág zó Ti sza Na pi ver se nyek ered mé nyei a www.fegy -
ver nek.hu hon la pon meg te kint he tõk.

Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni min den ki nek a mun ká -
ját, aki részt vett a VIII. Oszágos Diák-Gulyásfesztivál
vagy a Vi rág zó Ti sza Nap ja prog ram já nak elõ ké szí té sé -
ben és le bo nyo lí tá sá ban! Fo tók a kö vet ke zõ ol da lon.

-Tû he gyi Ju li an na-

Jól sikerült a "fesztivál-hétvége"
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2011-ben is si ke re sen mû kö dött az "Ügyes Ke zek"Klub,
16 tag gal zár tuk ezt a fél évet.

Ta vasszal ki rán du lást szer vez tünk. Cé lunk szû kebb ha -
zánk meg is me ré se volt, ezért Abádszalókra és Ti sza fü -

red re lá to gat tunk el. Dél elõtt Abádszalókon a Ba ba mú ze -
u mot cso dál tuk meg. Több száz ba bát lát tunk, me lyek kü -
lön bö zõ nép vi se le ti ru hák ban van nak fel öl töz tet ve, a vi lág 
több or szá gá ból szár maz nak. A lát vány le nyû gö zõ volt,
fe lejt he tet len él mény ben volt ré szünk. 

Dél után Ti sza fü red re lá to gat tunk el, itt meg ebé del tünk,
majd a bát rak a Re for má tus temp lom tor nyá ból meg néz -
het ték a vá rost ma dár táv lat ból. In nen a Kiss Pál Mú ze um -
ba, majd Hor váth Ti bor Bõr mû ves Al ko tó há zá ba ve ze tett
az utunk. Utol só úti cé lunk Szûcs Im re fa ze kas mû he lye
és ki ál lí tá sa volt. Na gyon szép, kü lön le ges al ko tá so kat
lát tunk. Kel le me sen el fá rad va, sok él ménnyel gaz da god -
va tér tünk ha za az es ti órák ban. Már ter vez zük a kö vet ke -
zõ ki rán du lá sun kat, mely re sze re tet tel vár juk az
ér dek lõ dõ ket. A klub most nyá ri szü ne tet tart, de ok tó ber -
tõl is mét ta lál ko zunk hét fõ es tén ként a Mû ve lõ dé si Ház -
ban. Vár juk a ké zi mun káz ni sze re tõ lá nyo kat,
asszo nyo kat és azo kat is, akik sze ret né nek meg ta nul ni
kézimunkázni. 

-Strigel Józsefné-
-klub ve ze tõ-

Fe lejt he tet len ki rán du lás

Az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság az idén
is ki ír ta a fel me nõ rend sze rû if jú sá gi ka taszt ró fa vé del mi
ver senyt, amely nek meg ren de zé se 1993 óta me gyénk -
ben is ha gyo mány. 
A ver seny el sõ sza ka szá ban ke rült sor a ki ren delt sé gi
ver se nyek re. A szol no ki ki ren delt ség il le té kes sé gi te rü le -
té hez két kis tér ség (Szol nok és Törökszentmiklós) tar to -
zik össze sen 26 te le pü lés sel. A ver se nyen is ko lák 5 fõs
csa pa tai in dul tak ne ve zés alap ján, ál ta lá nos is ko lás és
kö zép is ko lás kor cso port ban.
A me gye ve szé lyez te tett sé gét az utób bi évek ese mé nyei
jól bi zo nyí tot ták, ezért igen fon tos a ta nu ló if jú ság és raj tuk 
ke resz tül a szü lõk mi nél szé le sebb kö rû ka taszt ró fa vé del -
mi (pol gá ri vé del mi és tûz vé del mi), va la mint ár és bel víz
el le ni vé de ke zés re tör té nõ fel ké szí té se, ami re ki vá ló le -
he tõ ség ver se nyünk és az ar ra tör té nõ fel ké szí tõ fog lal ko -
zá sok. Az el múlt évek ta pasz ta la tai azt mu tat ták, hogy
mind a pe da gó gu sok mind a ta nu lók ré szé rõl je len tõs ér -
dek lõ dés mu tat ko zik a vé del mi jel le gû is me re tek el sa já tí -
tá sá ra, szí ve sen és jól fel ké szül ten jön nek egy ér tel mes
fel ada to kat adó, hasz nos sza bad idõ el töl tést biz to sí tó és
igé nye sen dí ja zott ver sen gés re. 
Nagy örö münk re szol gált, hogy Szol nok Me gyei Jo gú Vá -
ros után Fegyvernekrõl ér ke zett a leg több ver se nyez ni kí -
vá nó fi a tal. Kö zép is ko lás és ál ta lá nos is ko lás
ka te gó ri á ban az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz -

mény 1, a Szak is ko la In téz mény egy ség 1 a Mó ra Fe renc
tag in téz mény 1 s csa pat tal kép vi sel tet te ma gát.
A ver sen gés nagy sze rû idõ ben és nagy sze rû hely szí nen
tör tént (Szol nok Tu risz ti kai és Sza bad idõ Köz pont), fi a tal -
ja ink hõ si e sen helyt áll tak, hoz zá ál lá suk, el szánt sá guk
pél da ér té kû le het va la mennyi di ák tár suk sze mé ben. Va -
la mennyi részt ve võ csa pat ré sze sült va la mi fé le el is me -
rés ben, de a min den ki ál tal hõn áhí tott 1. díj jal já ró
ser le get csak egy va la ki vi het te ha za.
Az pe dig nem más lett, mint az Mó rá sok, lá nyok ból ál ló
csupaszív csa pa ta. Fel eme lõ ér zés volt lát ni a meg il le tõ -
dött és ta lán egy ki csit meg is ha tó dott ar co kat, igen lá -
nyok, több éves mun ká tok be ért, meg ér te a sok-sok
gya kor lás, ho mok zsá kot ci pel ni, tûz ol tó töm lõt gu rí ta ni,
hord ágyon sé rül tet szál lí ta ni.
El kell mon da ni, hogy az óta a me gyei ver seny is le bo nyo -
ló dott és is mét nagy sze rû ver seny zést lát hat tunk, ahol
más me gyé bõl, sõt más
nem zet fi a tal jai is részt vet -
tek. Lá nya ink is mét ki tet tek
ma gu kért, az elõ ke lõ 4. he -
lye zést ér ték el. Csak tisz ta
szív bõl gra tu lál ni tu dunk,
kö szö net
mindannyiótoknak a rész -
vé tel és a be csü le tes helyt -
ál lás mi att. Kü lön kö szö net
a fel ké szí tõ ta ná rok nak
Tukarcs Istvánné (Mó ra),
Tóth Zol tán (Or czy), hogy
sza bad ide jük bõl ál doz va
nagy sze rû tré ne rei vol tak a 
di á kok nak.

Jöj je nek a gyõzetsek ne -
vei:
• Gu lyás Krisz ti na
• Csarnai Vik tó ria
• Csaj ági Re ná ta
• Pá va An ge li ka
• Mága Zsu zsa

Szív bõl gra tu lá lunk!

-Nagy At ti la-
-Tö rök szent mik ló si Pol gá ri Vé del mi Iro da ve ze tõ-

Katasztrófavédelmi vetélkedõ

Törökszentmiklós,
Al ko tás út 14. szám

alatt
2 és fél szo bás

(82 m2-es)
eme le ti la kás

ga rázzsal el adó.

Ér dek lõd ni: 
+36-70/501-8555

3 szo bás, gáz fû té ses,
össz kom for tos,

er ké lyes csa lá di ház

ga rázzsal el adó

Ér dek lõd ni:

Fegy ver nek,

Nyiszper M. út 1/g.

Tel: 06-70/774-7006
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„Fegy ver nek Biz ton sá gos
és Egész sé ges Kör nye ze té ért”

Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te lei: 138e Ft
Köz hasz nú te vé keny ség rá for dí tá sai: 156e Ft
Tárgy évi pénz ügyi ered mény: -19e Ft
A 2010. SZJA 1%-ából vissza té rí tés: 118e Ft
Az ala pít vány 2010. év ben az aláb bi tá mo ga tá so kat nyúj tot ta:
• Fegyverneki rend õr õrs: 2 db nyom ta tó 56 000 Ft
• Ka to li kus Karitász nyá ri tá bor: 20.000 Ft
• Ör dög sze kér ter mé szet is me re ti tá bor

(Or czy isk.): 50.000 Ft
• Óvo dai nyá ri napk. ter mé szet vé del mi tá bor: 30.000 Ft

„Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges
és Biz ton sá gos Éle té ért”

Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te lei: 1235 e Ft
Köz hasz nú te vé keny ség rá for dí tá sai: 483e Ft
Tárgy évi pénz ügyi ered mény: 752e Ft
A 2010. SZJA 1%-ából vissza té rí tés: 815e Ft
Az ala pít vány 2010. év ben az aláb bi tá mo ga tá so kat nyúj tot ta:
• Ör dög sze kér ter mé szet is me re ti tá bor

(Or czy isk.): 26.000 Ft
• Óvo dá sok víz hez szok ta tá sa,

úszás elõ ké szí tés: 80.000 Ft
• „Csa bi ka” gyógy ke ze lé sé re ki fi zet ve: 30.000 Ft
• „Csa bi ka” ” gyógy ke ze lé sé re

el kü lö ní tett szám lá ra át ve zet ve: 347.000 Ft
Az ala pít vá nyok ku ra tó ri u ma ne vé ben min den ked ves fel aján ló -
nak kö szön jük az ado má nyo kat.

"Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért”
Az ala pít vány 2010. év ben 4-szer ülé se zett, és dön té se i rõl 6 ha -
tá ro za tot ho zott.
Ala pí tó ok irat sze rint meg ha tá ro zott fel ada tai kö zül a
fegyverneki jó ké pes sé gû ta nu lók to vább ta nu lá sá nak tá mo ga tá -
sát, és ön te vé keny cso por tok pénz be li tá mo ga tá sát lát ta el.
Be vé te lek:
• Bel föl di ado má nyo zó 1 fõ 20.000 Ft

( nem fegyverneki  la kos )
• Kül föl di ado má nyo zók 3 fõ 11.531.780 Ft

(2 fõ volt fegyverneki di ák)
• APEH 1 %      190.066 Ft
• Bank ka mat        90.475 Ft
• Össze sen: 10.832.321.Ft.

Fel hasz ná lás:
• To vább ta nu ló di á kok

ösz tön díj ára (22 fõ): 5.235.900 Ft
• To vább ta nu ló di á kok

egy sze ri tá mo ga tás ra:    140.000 Ft
• Pá lyá za ti ki írás alap ján

Notebook meg vá sár lá sá ra (13 fõ): 1.924.000 Ft
• Nyelv ta nu lás ösz tön zés re (3 fõ)    348.400 Ft
• Kar nagy ok Kó ru sá nak tá mo ga tá sa      20.000 Ft
• Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let

tá mo ga tá sa:      40.000 Ft
• Drá ma pe da gó gia szak kör tá mo ga tá sa:      15.000 Ft
• Köz hasz nú sá gi tör vény alap ján hir de tés      20.000 Ft
• Szak lap és szak könyv.      27.930 Ft
• Iro da szer        1.350 Ft
• Össze sen: 7.772.580.Ft

2010.szep tem ber 27-én a Szol no ki Vá ro si Ügyész ség tör vé -
nyes sé gi vizs gá la tot tar tott.

Köz hasz nú sá gi je len té sek

Az egye sü let mû kö dé sé nek ti ze dik évé ben a ko ráb bi évek hez
ha son ló len dü le tes, szín vo na las mun ka folyt az egyes cso por -
tok ban. En nek ered mé nye ként vál to zat la nul ní vós, iz gal mas
pro duk ci ók szü let tek, ame lyek nagy si kert arat tak az egye sü le ti
cso por tok fel lé pé se in. Új cso port ve ze tõ ink si ke re sen vég zik
mun ká ju kat, gyor san meg ta lál ták a cél ra ve ze tõ kö zös mun ka
mód sze re it.

Kör nye ze tünk tá mo ga tá sá val az egye sü let pénz ügyi mu ta tói is
ki egyen sú lyo zott ké pet mu tat tak, az el en ged he tet len be szer zé -
se ket, és más ki adá so kat fi nan szí roz ni tud tuk.

A pá lyá za ti le he tõ sé ge ket, ki hasz nál va 2010-ben a Vi rág zó Ti -
sza Nap ja ren dez vényt a he lyi Ön kor mány zat tá mo ga tá sá val a
mi egye sü le tünk ren dez te meg.

Tag lét szá munk sta bil, bár egyes cso por tok ban a rész vé te li ak ti -
vi tás idõ sza kon ként hul lám zó, ami ne he zí ti a terv sze rû fel ké szü -
lé se ket. 

Kör nye ze tünk tá mo ga tá sa, se gí tõ ink köz re mû kö dé se, és tag ja -
ink ál do za tos mun ká ja ré vén 2010.-ben is ered mé nyes évet tett
le he tõ vé, kö szö net ér te.

Tag lét szám ala ku lá sa: (Ala ku ló lét szám 62 )

Lét szám
2009.12.31.

Lét szám
 2010.12.31.

Ren des ta gok 120 117

Pár to ló ta gok 41 41

Össze sen: 161 158

Az Egye sü let tiszt ség vi se lõ i nek sze mé lyé ben 2010-ben nem
volt vál to zás.

Az egye sü let 2010. évi gaz dál ko dá sá nak fõbb ada tai:
BEVÉTELEK (ada tok 1000 Ft-ban)
Pá lyá za tok, tá mo ga tá sok

Fegy ver nek
Nagy köz ség
Ön kor mány za -
tá tól

Vi rág zó Ti sza Nap ja ren de zé si költ -
sé ge i re 1.400

Jel mez- és uta zá si költ sé gek re 420

Pá lyá zat be fo ga dó szer ve zet ként 33

NCA pá lyá zat 240

MSZA pá lyá zat 50

Fegy ver nek. Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány 40

Pá lyá za tok, tá mo ga tá sok össze sen: 2.183

Egyéb be vé te lek

Tag dí jak 53

SZJA 1%-ból 77

Gyer mek fel ügye let, kéz mû ves fog lal ko zás 260

Be fo ga dó ként ér ke zett hoz zá já ru lás 52

Egyéb be vé te lek össze sen: 442

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2.625

KIADÁSOK (ada tok 1000 Ft-ban)

Vi rág zó Ti sza Nap ja ren de zé si költ sé gei 1.400

LEADER tag sá gi díj 12

Jel me zek, kel lé kek, ja ví tá si költ ség 224

Szak mai tá bor hoz zá já ru lás 30

Úti költ sé gek 255

Pá lyá zat be fo ga dó ként ki fi ze tett úti költ ség 85

Mû kö dé si költ ség, egyéb ki adá sok 85

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.091
-Gö rög Gá bor-

-elnök-

A Baldácsy Mûvészeti Egyesület
2010. évi közhasznúsági jelentése
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a "Köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló" 1992. évi XXXIII. tör vény
20/A. § alap ján pá lyá za tot hir det Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár ve ze tõ (ma ga sabb ve ze tõ) mun ka kör be töl té sé -
re.

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: ha tá ro zott
ide jû 2011.10.01-2016.09.30 –ig tar tó köz al kal ma zot ti
jog vi szony

Fog lal koz ta tás jel le ge: Tel jes mun ka idõ

A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma: A ve ze tõi meg bí zás ha -
tá ro zott idõ re, 2011.10.01.-2016.09.30-ig szól.

A mun ka vég zés he lye: Jász-Nagykun-Szolnok me gye,
5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 184.

A mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró
lé nye ges fel ada tok: Az önál ló an mû kö dõ és önál ló an gaz -
dál ko dó in téz mény ve ze té sé vel kap cso la tos fel ada tok el -
lá tá sa. Munkálatatói jog kör gya kor lá sa Köz mû ve lõ dé si és

könyv tá ri te vé keny ség irányitása. Pá lyá za tok be nyúj tá sa. 
Köz sé gi ren dez vé nyek szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa.

Il let mény és jut ta tá sok: Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a
jut ta tá sok ra a "Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló"
1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint a(z) Kjt; Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat ren del ke zé sei az irány adók.

Pá lyá za ti fel té te lek:
• Fõ is ko la, Fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si végzettségés szak -
kép zett ség

• 5 éves szakamai gya kor lat a fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
vég zett ség nek és szak kép zett ség nek meg fe le lõ en -
Leg alább 3-5 év szak mai ta pasz ta lat,

• könyv tá ri egye te mi vég zett ség gel és szak kép zett ség -
gel,

• vagy nem szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel és fel sõ -
fo kú szak irá nyú mun ka kö ri szak vizs gá val,

• vagy fõ is ko lai könyv tá ro si kép zett ség gel és 5 éves
könyv tár ban szer zett szak mai gya kor lat tal.

• 2009 után szer zett fõ is ko lai könyv tá ro si szak kép zett ség 
ese tén 10 éves köz mû ve lõ dés ben el töl tött szak mai
gya kor lat.

• a kul tu rá lis szak em be rek kép zé si renszerérõl, kö ve tel -
mé nye i rõl és a kép zés fi nan szí ro zá sá ról szó ló
1/2000.(I.14.) MKÖM ren de let sze rint akreditált ve ze té -
si-szer ve zé si, pénz ügyi-gaz da sá gi, ál lam ház tar tá si is -
me re tek is nyúj tó köz mû ve lõ dé si in téz mény ve ze tõi
tan fo lyam ered mé nyes el vég zé se

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
• Is ko lai vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány má so la ta,
• a kul tu rá lis szak em be rek kép zé si renszerérõl, kö ve tel -
mé nye i rõl és a kép zés fi nan szí ro zá sá ról szó ló
1/2000.(I.14.) MKÖM ren de let sze rin ti

• tan fo lyam ered mé nyes el vég zé sét iga zo ló ok irat má so -
la ta

• 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja:

A mun ka kör a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en 2011. ok -
tó ber 01-tõl be tölt he tõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. jú li us 31.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:

Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Fegy ver nek Ön kor mány zat
Kép vi se lõ tes tü le te cí mé re tör té nõ meg kül dé sé vel (5231
Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 171. ). Kér jük a bo rí té kon
fel tün tet ni a pá lyá za ti adat bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó
szá mot: 1507/2011 , va la mint a mun ka kör meg ne ve zé -
sét: Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár igaz ga tó ja.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. szep tem ber
30.

A mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for má ció:

A pá lyá za tot Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes ter ének
kell cí mez ni és egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A pá lyá zó
a pá lyá zat el nye ré se ese tén ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti meg bí zot ti ki ne ve zést kap mû ve lõ dés-szer ve zõ
mun ka kör re. A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell a pá lyá zat -
ban ar ról, hogy a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gés ben szük sé -
ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul.

Pá lyá za t Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár ve ze tõ
(ma ga sabb ve ze tõ) mun ka kör be töl té sé re
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Tisz telt Hor gász tár sak! Igen moz gal mas, mun ká val te li
idõ sza kon va gyunk túl! 2010 no vem be ré ben az egye sü let 
ve ze té se dön tött, hogy szpon zo rok be vo ná sá val az egye -
sü let el ké szít egy az Al só ré ti Holt-Ti szát be mu ta tó in for -

má ci ós táb lát. A táb la el ké szült, je len leg a táb lát ma gá ba
fog la ló fa ke ret le gyár tá sa van fo lya mat ban. 2011 má ju sá -
ban Fegy ver nek Ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te en ge -
dé lyez te a táb la el he lye zé sét a köz pont ban ta lál ha tó
Szent Im re té ren. Nem a je len leg ott lát ha tó 2 db in for má -
ci ós táb lá ról van szó. Azokat tõ lünk füg get le nül a Pol gár -
mes te ri Hi va tal he lyez te ki.

Mint az elõ zõ szám ban em lí tet tem meg ren de zés re ke rült
az I. Profiblinker Pergetõmánia csó na kos per ge tõ ver -
seny a "Ba log Gyu lán". Aki ver seny zõ ként, vagy ér dek lõ -
dõ ként ott volt, igen ní vós ver seny rõl szá mol hat be.
Meg tisz telt Ben nün ket a je len le gi per ge tõ vi lág baj nok a
szlo vák nem ze ti sé gû Mar tin Forbach is, aki vi lág baj no ki
for má ját hoz va meg nyer te a ver senyt. A ren dez vé nyen 46 
csa pat vett részt. Szán dé ka ink sze rint 2012-ben is meg -
ren de zés re ke rül ez a ver seny. Utó la go san is meg nyug ta -
tok min den „ag gó dót”, hogy min den hal élet ben ma radt,
és vissza nyer te sza bad sá gát.

Meg ren dez tük az egye sü let Szent György na pi hor gász -
ver se nyét is, a II. szá mú holt ágon. Saj nos nem sok részt -
ve võ volt, de a ren dez vény an nál han gu la to sabb ra
si ke rült. A ver seny zõ ket étel lel és ital lal ven dé gel tük meg.

Ered mé nyek: 1. he lye zett Czepán At ti la; 2. he lye zett
Knapp Pé ter; 3. He lye zett Fa ra gó At ti la

Gyer mek ka te gó ria: 1. he lye zett Nagy Ale xand ra; 2. he -
lye zett Nagy Dá vid.

Meg ren de zés re ke rült to váb bá az I. Vi rág zó Ti sza Na pi
Hor gász Ván dor ku pa, a fa lu nap ke re tén be lül. Na gyon jól

si ke rült ver se nyen va gyunk túl. Már most so kan je lez ték,
hogy jö võ re részt kí ván nak ven ni a ver se nyen. Há rom fõs
csa pa tok vet tek részt, 11 csa pat mér te össze tu dá sát. Itt
sze ret nék kö szö ne tet mon da ni tá mo ga tó ink nak. Fõ tá mo -
ga tónk Ta tár Lász ló vál lal ko zó. To váb bá Fegy ver nek és
Vi dé ke ÁFÉSZ, Leblanc La jos, Bog nár Zol tán, Jancsó
Gá bor vál lal ko zók.

Ered mé nyek:

1. he lye zett: Szol no ki Ki ni zsi Hor gász egye sü let Csa -
pa ta 1813 pont (Ag god Pé ter, Agócs
Sán dor, Sárándi Zol tán) 

2. he lye zett: Fi vé rek csa pa ta 1378,5 pont (Guth Sán -
dor, ifj. Guth Je nõ, Széman Zsolt)

3. he lye zett: Sül lõ Te am 1184,5 pont (Henn Já nos,
Sza bó Zol tán, Ba logh Sán dor)

Leg jobb nõi csa pat: Kun hal mi lá nyok (Nagy Ilo na,
Csíkné Bernáth Gab ri el la, Nagy Ale -
xand ra)

Leg na gyobb ha lat fo gó ver seny zõ Boncz Lász ló a
BO-DI-PÁ csa pat ból 52 cm-es ponty.

Tá jé koz ta tom a tag sá got, hogy a kö zel jö võ ben az egye -
sü let sa ját hon lap pal fog ren del kez ni. Ezen a hon la pon
min den fon to sabb hír meg ta lál ha tó lesz az egye sü let éle -
té vel kap cso lat ban. A hon lap cí me: www.sarszogi-she.hu

A ha gyo má nyos két na pos ver se nyünk 2011. jú li us
16-17-n ke rül meg ren de zés re. Min den bi zonnyal a szo ká -
sos he lyen Krupa Ist ván ma gán ta ván. Ad dig is kí vá nok
min den ki nek ered mé nyek ben gaz dag hor gá sza tot. Gör -
bül jön a bot!

-Csík Já nos-
-elnök-

A Sár szö gi Holt-Ti sza SHE hí rei
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Ezen a na pon tri a no ni bé ke dik tá tum alá írá sá nak 91. év -
for du ló já ra em lé kez tünk.

Eb bõl az al ka lom ból Fegy ver nek ven dé ge volt az Is me rõs 
Ar cok ze ne kar.

Fel eme lõ, cso dá la tos él mény ben le he tett ré sze an nak,
aki ki lá to ga tott va sár nap es te az If jú sá gi park ba.

Kö szö ne tet sze ret nék mon da ni  szpon zo ra ink nak, akik
anya gi tá mo ga tá suk kal ön zet le nül se gí tet ték a ren dez -
vény lét re jöt tét, va la mint mind azok nak, akik mun ká juk kal
já rul tak hoz zá a kon cert si ke res le bo nyo lí tá sá hoz.

A szer ve zõk Wass Al bert hit val lá sát kö vet ve vál lal koz tak
a ren dez vény meg szer ve zé sé re.

Wass Al bert: Éb redj ma gyar! 

Nem ze te met dúl ta már ta tár,
ha rá csol ta tö rök, 

ural ko dott fö löt te oszt rák, 
lop ta oláh, ra bol ta cseh. 

Min den szom széd ja iri gyel te még is, 
mert ke se rû sor sa 

is ten fé lõ nem zet té ko vá csol ta. 
Be csü let, tisz tes ség, em ber sze re tet 

pél da ké pe volt egy cé da 
Eu ró pa kö ze pén! 

Mi vé lett most? 
Kol dus sá vált fel sza ba dult ho ná ban, 
zül lött ide gen esz mék nap szá mo sa! 

Meg ta gad va di csõ õse it, 

ide gen ron gyok ba öl töz ve 
árul ja ma gát min den ut ca sar kon 

dol lá rért, fran kért, már ká ért, 
amit ide gen gaz dái oda lök nek ne ki! 

Hát ma gyar föl dön már nem ma radt ma gyar 
ki ránc ba szed né 

ezt az õsi por tán tob zó dó 
sok-száz ide gent? 

Éb redj ma gyar! 
Ter mõ föl ded má sok nak te rem! 

Go nosz irány ba so dor 
ez a meg ve sze ke dett új tör té ne lem!

Fédererné Makk Er zsé bet

Jú ni us 4-e, a nem ze ti össze tar to zás nap ja.

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

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

Bu dai La u ra Lé na 2011. 04. 03  Szü lei: Ta si Re ná ta és Bu dai Csaba
Skudrova Tóth No é mi 2011. 04. 04. Szü lei: Stalmájer Ani kó és S.Tóth Zsolt
Tú ró La u ra 2011. 04. 17 Szü lei: Mo zsár Krisz ti na és Tú ró Ti va dar
Vízkeleti Ma ja 2011. 04. 29. Szü lei: Fe ke te Esz ter és Vízkeleti Kár oly
Bu rai An tal Krisztofer 2011. 04. 30. Szü lõ: Bu rai Éva
Köpösdi Zsolt 2011. 05. 03 Szü lei: Kol lár Pet ra és Köpösdi Zsolt
Bog dán Re gi na 2011. 05. 15. Szü lei: Bog dán Zsu zsan na és S. Tóth Já nos
Bu rai Bog lár ka 2011. 05. 18. Szü lõ: Bu rai Zsu zsan na
Váradi Pé ter 2011. 05. 24. Szü lei: Sza ba dos Ve ro ni ka és Váradi Zol tán

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

„Ve led bol dog va gyok, Ve led sze líd va gyok,

Ve led erõs va gyok, Ve led nyu godt va gyok,

Ve led min dig mo soly gok,

Ve led én, énmagam va gyok,

Nincs töb bé olyan, hogy nél kü led,

Ter vem és jö võm van ve led."

Bal zac

Eper je si Mar git és Ternák Zsolt 2011. 05. 28-án 

Ujlakán Tün de és Há zi Jó zsef 2011. 06. 04-én

há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk és sok bol dog sá got kí vá nunk ne kik.

Há zas ság kö té sek
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Ifj. Fo dor Já nos
ha lá lá nak 12. év for du ló já ra

„A vi rág el her vad rö vid pár nap alatt,

De em lé ked szí vünk ben örök re meg ma rad.

Szá munk ra Te so sem le szel ha lott,

Örök ké él ni fogsz, mint a csil la gok.”

Sze re tõ csa lá dod

Em lé ke zés

OLLÉ JÓZSEF
ha lá lá nak kö zel gõ

5 éves év for du ló já ra

„Úgy men tél el tõ lünk,
mint õsz nek vi rá ga.

Sír ba szállt ve led szí vünk bol dog sá ga.
Sí rod hoz a vi rág könnyek kel ér ke zik.

Fi am!  Szí vünk ró lad so sem fe led ke zik.”

Anyu kád, Eri ka, Ti bor és családja

Donkó Ferencné,
Ko csis Ro zá lia élt 64 évet
Matúz Mi hály élt 61 évet
Gácsi Já nos élt 56 évet
Engler Jánosné
Nagy Mag dol na élt 75 évet
Czakó Gáborné
Hiller Er zsé bet élt 85 évet
Hor váth Im re élt 68 évet
Hat va ni Károlyné
Klein Ilo na élt 76 évet

Engler An tal élt 70 évet
Mol nár Éva élt 48 évet
Ba logh Sándorné
Barta Má ria élt 89 évet
Ví zi Andrásné
Sipos Mar git élt 86 évet
Ko vács Istvánné
Bo dza Pi ros ka élt 102 évet
Szuromi An tal élt 72 évet
Czifra And rás élt 80 évet

Em lé kü ket meg õriz zük.

Gyász hí rek
„Nem múl nak õk el, kik szí vünk ben él nek,

Hi á ba száll nak ár nyak, ál mok, évek.
Õk itt ma rad nak ne künk csön de sen még.
Hi szen ha zánk ne künk a vég te len ség.”

/Ju hász Gyu la/

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:

Meg döb ben ve fo gad tuk a hírt,
hogy el hunyt a te le pü lés leg idõ -
sebb la kó ja, Ko vács Istvánné,
szü le tett Bo dza Pi ros ka.

Pi ros ka né ni egy hosszú, küz del -
mes, tar tal mas, te vé keny élet
után 102 éves ko rá ban bé ké sen
el aludt.

Pi hen jen bé ké ben!

-Szerkesztõség-

El hunyt a fa lu leg idõ sebb pol gá ra

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

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

„Még csak pár hó nap ja, hogy ben nün ket itt hagy tál,
Bú csúz ni sem tud tunk, mert csend ben el alud tál.

El csi tult a szí ved, mely né künk do bo gott,
Meg pi hent a ke zed, mely ér tünk dol go zott.

Itt ma radt em lé kül két ke zed mun ká ja,
Az nyújt vi gaszt né künk, nem él tél hi á ba.”

Sze re tõ fe le sé ged, lá nya id, fi ad és csa lád ja ik

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

MOLNÁR ÉVA
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got he lyez tek

A gyá szo ló Édes any ja, Gyer me kei,
Test vé re és csa lád ja.

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

Lel künk ben él ni fogsz, míg szí vünk ra gyog,
De Te szá munk ra nem le szel ha lott,

Él ni fogsz, mint a csil la gok.”

2011.június 18. Fegyverneki Hírmondó 19. oldal



A na pok ban a né met or szá gi Nambornban ren dez ték meg 
a IMAF Eu ró pa Baj nok sá got. A versenyre uta zó ma gyar
ke ret 6 tag ja a To kaji Dojo SE spor to ló ja, kö zöt tük a
fegyverneki Cson tos Gá bor ral. Karatékásaink a kata,
kumite, csa pat kata és csa pat kumite ver seny szám ok ban
pró báltak sze ren csét.

A Ma gyar vá lo ga tott re mek tel je sít mé nyét bi zo nyít ja, hogy 
össze sít ve 10 arany 5 ezüst és egy bronz ér met sze rez -
tek. Cson tos Gá bor kumite versenyszámban arany ér met 
és csa pat kumite ver seny szám ban szin tén arany ér met
szer zett. 

Szív bõl gratulálunk az el ért ered mé nye i hez!

Kö vet ke zõ lap szá munk ban már re mél he tõ leg a
Fegyverneken szep tem ber ben in du ló ka ra te szak osz tály
meg ala kí tá sá ról is írhatunk! 

-sensei To ka ji Sán dor 3.Dan-

Fegyverneki arany az Európa Bajnokságon

A Fegy ver nek Mû velt If jú sá gért Ala pít vány pá lyá za tot
ír ki kül föld ön élõ, de a te le pü lé sünk höz kö tõ dõ szpon zo -
rok ál tal ado má nyo zott összeg fel hasz ná lá sá ra. Az ado -
má nyo zók ké ré se sze rint a pá lyá zat cél ja: a ki vá ló
tel je sít mé nyû ta nu lók tel je sít mé nyé nek el is me ré se, fo ko -
zá sa.

Egy sze ri ta nul má nyi tá mo ga tás
ki emel ke dõ tel je sít mé nyért

1. Ju ta lom ki ma gas ló ered mény el éré sé ért: Egy sze ri
80 ezer fo rin tot fo lyó sí tunk azon ta nu lók nak, akik az Ok ta -
tá si Mi nisz ter ál tal ki adott jegy zék alap ján szer ve zett me -
gyei ta nul má nyi ver se nyen 1. he lye zést ér nek el, vagy
or szá gos ver seny I. II. vagy III. he lye zett jei.

A pá lyá zat hoz az ered ményt, iga zo ló ere de ti ok ira tot
szük sé ges mel lé kel ni, me lyet vissza adunk.

A pá lyá zat be nyúj tá sa az ered mény el éré se után le het sé -
ges. A pénz át uta lá sa jú ni us il let ve de cem ber hó nap ban
tör té nik.

2. Köny vek/lap to pok be szer zé sét tá mo ga tó pá lyá za -
tok:

A 2010/2011. tan év vé gén ki tû nõ ta nul má nyi ered ményt
el ért ál ta lá nos is ko la 8. osz tályt vég zett ta nu lói, va la mint
érett sé git adó kö zép, vagy fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló 
di á kok lap top ra, vagy könyv utal vány ra pá lyáz hat nak.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a bi zo nyít vány hi te les má so -
la tát, az osz tály fõ nök, vagy ta nul má nyi osz tály aján ló le -
ve lét.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. jú ni us 30.

3.Ide gen nyel vi ta nul má nyok és vizs gák:

Ju ta lom fel sõ fo kú nyelv vizs ga meg szer zé sé ért: 60 ezer
fo rint tá mo ga tás ban ré sze sül het az a ta nu ló, aki fel sõ fo kú 
nyelv vizs gát tett. Ez a si ke res szó be li és írás be li nyelv -
vizs gát iga zo ló do ku men tum be mu ta tá sá val ke rül ki fi ze -
tés re. A 2011. ja nu ár 1. il let ve 2011. de cem ber 31. kö zöt ti
idõ szak ban meg szer zett vizs ga ered mény szá mít!

Mind há rom ki írás ban a pá lyá za to kat pos tai úton, ajánl va
kell el kül de ni: Szilasi Péterné Fegy ver nek, Liszt F. út 13/a
cím re.

A pá lyá zat oda íté lé sé rõl a ku ra tó ri u munk dönt. A nyer tes
pá lyá zók ér te sí tést kap nak. Az ado má nyo zók nak szán -
dé kuk ban áll a tá mo ga tást el nyert ta nu ló kat sze mé lye sen
is meg is mer ni. A pá lyá zat ki írá sa 2011. év re szól. A pá -
lyá zók szi go rú an ve gyék fi gye lem be az ado má nyo zók ké -
ré sét! Csak ab ban az eset ben pá lyáz za nak, ha a
tel je sít mé nyük el ér te pá lyá zat ban ki ír ta kat! 

Fel hív juk egy ben a már 31 ösz tön dí jas ta nu lónk fi -
gyel mét, a 2010/2011. tan év le zá rá sát iga zo ló bi zo -
nyít vá nyuk hi te les má so la tát ne fe lejt sék el a
Ku ra tó ri um el nö ké hez el jut tat ni!

-Kuratórium-

Fel hí vás Fegy ver nek nap pa li ta go za tos ta nu ló i nak ta nul má nyi pá lyá zat ra!

Hit ta nos tan év zá ró csa lá di is ten tisz te let 

és a pün kös di ün nep kör is ten tisz te le tei

a Re for má tus Temp lom ban

Jú ni us 5-én 10 órá tól Hit ta nos tan év zá ró csa lá di is ten -
tisz te let lesz, me lyen részt vesz nek a fegyverneki és az
örményesi óvo dá sok és is ko lá sok ének lés sel, vers mon -
dás sal és pan to mim-já ték kal.
• -Június 2-án (csü tör tök) Menny be me ne tel ün ne pén
dél után 17 órai kez det tel 

• úr va cso rás is ten tisz te let
• -Június 10-én, pén tek dél után 17 órai kez det tel bûn bá -
na ti is ten tisz te let

• -Június 12-én, Pün kösd va sár nap ján dél elõtt 10 órá tól
úr va cso rás is ten tisz te let

• -Június 13-án, Pün kösd más nap ján dél elõtt 10 órá tól
lesz is ten tisz te let.

Sze re tet tel vá runk Min den kit al kal ma ink ra!
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2011. évi lap zár ta idõ pont jai: páros hónapok elsõ munkanapja

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Fel sza ba du lás út 173. szám alat ti épü le té be 
(volt gyógy szer tár), vagy az mszervez@fegyvernek.hu e-mail cím re.
A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: KIS-ÚJ-LAP KFT. 
5310 Kis új szál lás, Mun kácsy út 8.

Meg je le nik 2.700 pél dány ban, Fegy ver nek Nagy köz ség 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Nagy köz ség
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.

 20. oldal Fegyverneki Hírmondó 2011. június 18.


