
Pi linsz ky Já nos: Hi tünk tit ka i ról
(rész let)

"Ád vent: a vá ra ko zás meg szen te lé se. Ro ko na an nak a gyö -
nyö rû gon do lat nak, hogy „meg kell ta nul nunk vá gya koz ni
az után, ami a mi énk”.

Gyer mek ko runk ban él tünk így. Vá gya koz tunk ar ra – ami biz -
to san meg jött. Té len: az el sõ hó esés re. És vá ra ko zá sunk et -
tõl sem mi vel sem volt ki sebb, erõt le nebb. El len ke zõ leg:
nincs na gyobb ka land, mint ha za ér kez ni, ha za ta lál ni – be tel -
je sí te ni és föl fe dez ni azt, ami a mi énk. És nincs gyen gébb és
„jo go sabb” bir tok lás se, mint sze ret nünk azt, akit sze re tünk
és aki sze ret min ket. Csak a sze re tet ben, csak az is me rõs -
ben szü let het va ló di „meg le pe tés”, le het sé ges vé ge ér he tet -

le nül vá ra koz nunk és meg ér kez nünk, sza ka dat la nul utaz -
nunk és sza ka dat la nul ha za ta lál nunk.

Min den egyéb ka land, min den egyéb meg is me rés és min den 
egyéb vá ra ko zás vé ges és kér dé ses. Így ér tem azt, hogy a
ka rá csony a sze re tet, és ád vent a vá ra ko zás meg szen te lé se.

Az a gye rek, aki az el sõ hó esés re vár – jól vá ra ko zik, s már
vá ra ko zá sa is fel ér egy hosszú-hosszú hó esés sel. Az, aki
ha za ké szül, már ké szü lõ dé sé ben ott hon van. Az, aki sze ret ni 
tud ja azt, ami az övé – sza bad, és men tes a bir tok lás min den
gör csé tõl, ki elé gít he tet len éhé tõl-szom já tól. Aki pe dig jól vá -
ra ko zik, az idõ bõl épp azt vált ja meg, ami a leg gé pi e sebb és
leg el vi sel he tet le nebb: a he tek, órák per cek kat to gó, szenv te -
len vo nu lá sát. Aki va ló ban tud vár ni, ab ban meg szü le tik az a
mély sé ges tü re lem, amely szép sé gé ben és je len té sé ben
sem mi vel se kevesebb annál, amire vár."

Pi linsz ky Já nos köl tõ so rai üzen nek nagy köz sé günk -
nek, s az itt élõk nek. Em be ri  gon do la to kat, mely az ün -
ne pi kül sõ sé gek kö ze pet te sem ve szí tet ték el igaz
ér té kü ket.
Las san vé get ér vá ra ko zá sunk. Ad vent azt az esélyt 
tar to gat ta szá munk ra, hogy be fe lé for dul junk, és
meg ke res sük ma gunk ban azo kat a mag va kat,
ame lyek a va ló di ér ték rõl szól nak, hogy el en ged -
jük a ré gi dol ga in kat, gon do la ta in kat, ér zé se in -
ket és Ka rá csony ra meg szü let hes sen ben nünk
a Va ló di lé nyünk .
Ka rá csony el jö ve te le ad ja szá munk ra az
esélyt, hogy szá mot ves sünk Ön ma gunk kal,
ér zé se ink kel, bel sõ ér té ke ink kel. El szá mol -
junk ma gunk ban, hogy eb ben az év ben ho -
vá ju tot tunk el, ho va fej lõd tünk. Mit tet tünk
csu pán ma gun kért, kül sõ csil lo gást ke -
res ve, s va jon még is,  akadt-e olyan cse -
le ke de tünk, amely bõl hi ány zott az
önös ség, me lyet má so kért, név te le nül, 
ön zet le nül cse le ked tünk?
Si ke rült-e meg va ló sí ta ni vál lalt fel -
ada ta in kat, és va jon si ke rült-e
össze fo gás sal szeb bé-job bá ten ni
a fa lu éle tét? El ke rül tük-e a szét -
hú zást, az el len sé ges ke dést?
Tet tünk-e a csa lá dun kon kí vül a
kö zös sé gért, a te le pü lé sün kért?
A mér le get be lül, ma gunk ban kell 
meg von nunk.
Csak re mény ked ni tu dok ab ban,
hogy min den ki szá má ra lesz erõ ön -
ma gá ba néz ve ön kri ti kát gya ko rol ni, s a jö ven -
dõ ben a ka rá csony szel le mé hez mél tó len ni.
Tisz telt Ol va só!
Szent es té hez kö ze led vén ösz tö nö sen ke res sük a töb bi em -
ber lel két, kö ze lebb hú zó dunk egy más hoz, egy más hoz for -
du lunk fé nyért és me le gért...
Ta lán azért is a leg szebb ün nep a ka rá csony , mert ilyen kor a 
va kí tó csil lo gá son, tö mény il lat fel hõ kön, erõl te tett mo soly -
ára da ton ke resz tül is meg érez zük mi az, ami õszin te.

 Egy szer hal lot tam egy me sét, amely ben az an gyal kü lö -
nös üze net ho zott: azt, hogy a ka rá csony,  nincs min dig
de cem be ri dá tum hoz köt ve. Min dig ak kor és ott tör té nik
ka rá csony, ahol és ami kor a  krisz tu si sze re tet bõl fo -
gant gesz tus, mo soly, vagy  tett szü le tik. 
S ha en nek éle tünk min den pil la na tá ban  tu da tá ban
len nénk, az el jö ven dõ ün ne pet, s mind azt, amit csi -
ná lunk, meg szen tel né, igaz zá ten né: töb bé, mint
sze re tet aján dék ká, töb bé, mint egy na pos fegy -
ver szü net té: va la mi több let, va la mi mennyei,
va la mi an gya li adód na hoz zá. 
Min den gyer mek tud ja, hogy ka rá csony kor
ma gá tól is meg nyí lik az ég, és ha kis sé föl -
emel jük a sze mün ket, ész re vesszük, hogy
az an gya lok ma guk tól is le száll nak a föld -
re. Néz zünk a  gyer me ke ink re, em lé kez -
zünk vissza sa ját gyer mek ko runk ra, és
tud ni fog juk, hogy sem mi nem iga zabb
és va ló sabb a vi lá gon, mint az a gyer -
tya láng sze rû fény, amely az em be ri
lé lek mé lyé rõl vi lá gít a tél, a hi deg, a
sö tét ség kö ze pén.
Ezért kell a ka rá cso nyi kis gyer -
mek kö ré a csa lád, és ezért kel -
le nek a pász to rok, a ki rá lyok, de
még az ál la tok is. Mert az em ber
csak egy nyi tott menny or szág
alatt, csak má sok me le gé vel kö -
rül vé ve ér zi jól ma gát… és csak

ak kor, ha ön ma gá ban is an gyalt
lát.

Azt hi szem a leg szebb,amit min den em ber tá ra -
sam nak kí ván ha tok az az, hogy tör tén jék hát ka rá csony 

be lül, mi ben nünk! 
Jó szív vel kí vá nok min den ked ves Ol va só nak, fegyverneki
pol gár nak ál dott ka rá csonyt, sze re tet tel jes, meg hitt ün ne -
pe ket és bé kés, bol do gabb, re mé nye in ket va ló ra vál tó Új
Esz ten dõt!

-Ta tár Lász ló-
-polgármester

Karácsonyi Köszöntõ



A Kép vi se lõ -tes tü let hí rei
A Kép vi se lõ-tes tü let ülé sén ho zott fon to sabb dön té sek rõl az
aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

No vem ber 24.
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te

el fo gad ta a 2011. évi költ ség ve tés I-III. ne gyed éves vég re haj -
tá sá ról szó ló tá jé koz ta tót.

• El fo gad ta a Kép vi se lõ-tes tü let 2012. évi mun ka terv ét.
• Jó vá hagy ta az ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té si terv kon -

cep ci ó ját.
• Meg ha tá roz ta a köz tiszt vi se lõk tel je sít mény-kö ve tel mény

alap ját ké pe zõ 2012. évi cé lo kat. 
• Mó do sí tot ta az aláb bi ren de le te ket:
a.) A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ról szó ló ren de le tet,
b.) Az ön kor mány zat 2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló ren de le -

tet,

c.) A he lyi ipar ûzé si adó ról szó ló ren de le tet,
d.) A la ká sok bér le té re, va la mint el ide ge ní té sé re vo nat ko zó

egyes sza bá lyok ról szó ló ren de le tet, 
e.) Fegy ver nek Nagy köz ség te rü le tén fenn tar tott te me tõk rõl,

va la mint te met ke zé si te vé keny ség rõl szó ló ren de le tet,
f.) A te le pü lés kör nye zet vé del mé rõl szó ló ren de le tet,
g.) A szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló ren de le tet,
h.) Az ön kor mány zat va gyon gaz dál ko dá sá ról és va gyon ke ze lé -

sé rõl szó ló ren de le tet,
i.) A 2011. évi nyers anyag nor má ról szó ló ren de le tet,
j.) A 2012. évi nyers anyag nor má ról szó ló ren de le tet,
k.) A köz mû fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló ren de -

le tet,
l.) A te le pü lé si fo lyé kony hul la dék gaz dál ko dá sá ról szó ló ren de -

le tet.
• Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl csõ de In téz mény -

fenn tar tó Tár su lá si Meg ál la po dá sá nak mó do sí tá sá ról szó ló
elõ ter jesz tés na pi rend rõl va ló le vé te le.

• 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 téz mény fenn tar tó Tár su lá si Meg ál la po dá -
sá nak mó do sí tá sá ról szó ló elõ ter jesz tés na pi rend rõl va ló
le vé te le.

• El fo gad ta az össze vont or vo si ügye let mû köd te té si, fel adat el -
lá tás ról szó ló meg ál la po dá sát.

• Mó do sí tot ta az Örményesi ví zi köz mû üze mel te té sé re kö tött
Tár su lá si Meg ál la po dást.

• Tá mo gat ja Girincsi Nor bert 8. év fo lya mos ta nu ló rész vé tel ét a
Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó
Prog ram já ban.

• Fel ha tal maz ta Bog nár An na má ri át, a Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár könyv tá ro sát az in téz mény kép vi se le té re, va la mint
az in téz mény mû kö dé sé hez kap cso ló dó kö te le zett ség vál la lás -
ra és utal vá nyo zás ra. 

• Dön tött a Gyer mek élel me zé si Kony ha – mint önál ló an mû kö dõ
költ ség ve té si szerv – meg szün te té sé rõl, Ala pí tó Ok ira tá nak és
SZMSZ-ének, va la mint a Gyer mek élel me zé si Kony ha és a
Pol gár mes te ri Hi va tal kö zöt ti mun ka meg osz tás és fe le lõs ség -
vál la lá si rend ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl. 

• Mó do sí tot ta a Pol gár mes te ri Hi va tal Ala pí tó Ok ira tát. 
• Mó do sí tot ta a tar tós kö te le zett ség vál la lás ról szó ló ha tá ro za tot.
• El fo gad ta a fegyverneki 088/12 hrsz-ú szán tó 2401 m2 nagy -

sá gú 8,36 AK ér té kû in gat lan ra 20.000,- Ft/AK áron, az az
167.200,- Ft összeg ben tett vé te li aján la tát Nagy La jos
Fegyverneki la kos nak. 

• Mó do sí tot ta az 53/2005.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za -
tot. 

• Kö te le zett sé get vál lalt a 2011. évi költ ség ve tés ter hé re ol tó -
pus ka vá sár lá sá ra. 

• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat Köz be szer zé si Sza bály za tát. 
• Ki nyil vá ní tot ta, hogy nem kí ván csat la koz ni a 2012. évi

Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Par lag fû-men te sí té si Alap hoz.
• Tá mo gat ja Kuncsorba Köz ség pe da gó gi ai szak szol gá la ti fel -

ada ta i nak el lá tá sá ra szol gál ta tó vál tás ról
• Mó do sí tot ta Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál ko dá si

Ter vét.
• Kö te le zett sé get vál lalt Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti sza hal õr zé -

si fel ada ta i ban részt ve võ ha lá sza ti õrök vizs ga dí já nak át vál la -
lá sá ra.

•  A „Te le pü lé si szenny víz tisz tí tó te lep bõ ví té se és szenny víz -
csa tor ná zás Fegyverneken” pá lyá zat ke re té ben ál ta lá nos Pro -
jekt Me nedzs ment fel ada tok, il let ve jo gi fel ada tok el lá tá sá ra
aján lat te võ ket kér fel. 

-Buzás Istvánné dr.-
-jegyzõ-

Ok tó ber 27.
• Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ta a

2012. évi nyers anyag nor má ról szó ló ren de le tet.
• Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te, meg vizs gál va 

a szer ve ze ti át ala kí tás le he tõ sé ge it, 2012. de cem ber 31-ig
dönt a te le pü lé si köz mû ve lõ dé séi és köz gyûj te mé nyi fel ada tok 
el lá tá sá nak mód já ról.

• 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.

• Kö te le zett sé get vál lalt a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár igaz ga -
tó já nak ju tal má nak ki fi ze té sé re a 2011. évi költ ség ve tés ter hé -
re. 

• Mó do sí tot ta a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ról szó ló
ren de le tet.

• Mó do sí tot ta a te le pü lé si fo lyé kony hul la dék gaz dál ko dás ról
szó ló ren de le tet. 

• 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 ren de le tet, amely ben rög zí tet ték, hogy az ön kor mány za -
ti tu laj don ban, il let ve ke ze lés ben lé võ utak men tén ka pu be já ró
fel újí tá sa be je len tés kö te le zett. 

• Dön tött fo lyó szám la hi tel igény be vé te lé rõl
• Hoz zá já rult a Fegy ver nek kül te rü let 0188 hrsz-ú köz út el bon -

tá sá hoz és kö te le zett sé get vál lalt az út bon tá si en ge dé lye zé si
el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges költ sé gek re. 

• Tá mo gat ja „A meg úju ló ener gi ák hasz no sí tá sa és be mu ta tá sa
Fegy ver nek köz in téz mé nye i ben” cí mû pá lyá zat be nyúj tá sát. 

• Dön tött a Kép vi se lõ-tes tü let ál tal 2012. év ben tá mo ga tott ün -
ne pek rõl és ren dez vé nyek rõl.

• Jó vá hagy ta a Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi
Tár su lás és Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat kö zöt ti
Meg ál la po dást.

• Meg tár gyal ta a Kor mány hi va tal 01-4689-2/2011. sz. tör vé -
nyes sé gi ész re vé tel ét. 

• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat 2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 
ren de le tet. 

• Mó do sí tot ta a he lyi ipar ûzé si adó ról szó ló ren de le tet.
• Mó do sí tot ta a la ká sok bér le té re, va la mint el ide ge ní té sé re vo -

nat ko zó egyes sza bá lyok ról szó ló ren de le tet
• Mó do sí tot ta a köz te rü let hasz ná lat ról szó ló ren de le tet.
• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Nagy köz ség te rü le tén fenn tar tott

te me tõk rõl, va la mint te met ke zé si te vé keny ség rõl szó ló ren de -
le tet.

• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le -
tén a vá sá rok tar tá sá nak rend jé rõl szó ló ren de le tet.

• Mó do sí tot ta a te le pü lés kör nye zet vé del mé rõl szó ló ren de le tet.
• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló ren de -

le tet.  



Fegyverneki Csa tor na mû és
Víziközmû Tár su lat hí rei

Tisz telt La kos ság!

Tisz telt Ta gok, Ér de kel tek!

Újabb hó nap el tel té vel is mét egyen le get von ha tunk a
szenny víz be ru há zás te kin te té ben és meg ál la pít hat juk, hogy
a meg va ló su lás a ter ve zet tek sze rint ha lad. Az el telt idõ szak
alatt tel je sí tet tük az LTP szer zõ dé sek be fi ze té se it, írás ban
meg ke res tük a bi zony ta la no kat ese ten ként az el ma ra dás sal
ren del ke zõ ket. In té zõ bi zott sá gi ülést min den hó nap ban tar -
tot tunk az el len õr zõ bi zott ság el nö ké nek rész vé te lé rõl, így
min den fe le lõs ség gel ter helt részt ve võ meg fe le lõ in for má ci -
ók kal bír a Tár su lat mun ká já ról. Jog sza bály ok alap ján kül -
dött gyû lést éven te egy szer, má jus hó 31-ig kell össze hív ni,
azon ban az In té zõ bi zott ság so ron kö vet ke zõ ülé sén tár gyal -
juk a de cem ber/ja nu ár hó nap ban tör té nõ kül dött gyû lés
össze hí vá sát, az el telt né hány hó na pos idõ szak ról tör té nõ
rész le tes is mer te tés ér de ké ben. 

A mun ka min den na pi med ré ben fo lyik, me lyet nem be fo lyá -
sol nak elõ re nem lát ha tó té nye zõk.

Van nak, akik még nem tet tek lé pé se ket a be ru há zá si ér de -
kelt sé gi hoz zá já ru lá sok meg fi ze té sé re, de lát ha tó, hogy a
ne héz anya gi kö rül mé nyek el le né re is so kan pró bál ják tel je -
sí te ni vál la lá sa i kat. Na pon ta je lent kez nek az új szer zõ -
dést-kö tõk, min den nap pal tel je se dik a la kos sá gi
össze fo gás. De cem ber hó nap ban tu dunk éves mér le get
von ni, mely rõl ter mé sze te sen tá jé koz tat juk Önö ket.

Ren ge teg rém hír és té ves tá jé koz ta tás hall ha tó a te le pü lé -
sen, de sze ret ném eze ket el osz lat ni: 

A szenny víz be ru há zás a ter ve zet tek nek meg fe le lõ en ala kul!

Pá lyá za tun kat be nyúj tot tuk, az be fo ga dás ra ke rült, je len leg
bí rá lat alatt van. Tá mo ga tói rész rõl egy hi ány pót lá si do ku -
men tum ér ke zett, mely nek ha tár idõ ben ele get tet tünk. Fel -
ada ta in kat el vé gez zük, a la kos sá gi be fi ze té se ket
kont rol lál va a pénz ügyi tel je sí tés aka dály men tes. A pá lyá za -
tok el bí rá lá sa már raj tunk tel je sen kí vül ál ló te vé keny ség,
most csak a tü re lem re van szük ség. A Tá mo ga tó vizs gál ja és 
elem zi szak ér tõi se gít sé gé vel a be nyúj tott pá lyá za tot, mely -
nek vár ha tó ered mé nye, rész ered mé nye de cem ber-ja nu ár
hó na pok ban re a li zál ha tó. A be ru há zás pon tos üte me zé se
csak a Tá mo ga tó ered mé nyes vizs gá la ta után ala kul hat ki,
de az el sõd le ge sen ter ve zet tek alap ján 2012-ben vár ha tó an
meg in dul hat a fi zi kai meg va ló sí tás.

A Tár su lat egyéb – la kos sá gi ér de kelt sé gi hoz zá já ru lá so kon
kí vü li - pénz ügyi ki fi ze té sei mi ni má li sak, mely hez hoz zá já rul
az a tény, hogy min den részt ve võ ma xi má lis se gít sé gé rõl és
ön fel ál do zá sá ról biz to sít:
• a Fegyverneki Ta ka rék szö vet ke zet a Tár su la ti szám lá hoz
kap cso ló dó la kos sá gi pénz ügyi tel je sí té sek ban ki költ sé ge -
it nem ér vé nye sí ti

• a lét re ho zott bi zott sá gok va la mennyi tag ja a meg ala ku lás -
tól szá mít va jut ta tá sok nél kül vég zi mun ká ját, így sze mé lyi
jel le gû ki fi ze tés nem tör tént és nem tör té nik a Tár su lat nál

• az Ön kor mány zat és a Víz mû min den le he tõ ség gel biz to -
sít ja a té rí tés men tes hasz ná la tot, az iro dát, az ügy ke ze lést
il let ve va la mennyi ké ré sünk ben se gí tõ ké szen, a díj men -
tes ség re tö re ked ve nyújt tá mo ga tást

• egyet len költ sé günk me lyet ha vi rend sze res ség gel fi ze -
tünk, ki zá ró lag a köny ve lés, a pénz ügyi jog sza bály ok nak

va ló meg fe le lés biz to sí tá sá ra be vont köny ve lõ iro da
mun ka dí ja, aki ma xi má li san ele get tesz szer zõ dé ses vál la -
lá sa i nak (60.000.- Ft+ÁFA/hó).

Kö szö net a részt ve võk nek se gít sé gü kért, ak ti vi tá su kért, ön -
fel ál do zá su kért.

Ke rül jük el a több sé gi aka rat ér vé nye sí té sé nek kel le met len
ki erõl te té sét, az egy össze gû és be haj tás ra át adott, az adó -
ha tó ság be vo ná sá val kikényszerített csat la ko zá si kö te le zett -
sé ge ket!

Bí zunk szán dé ka ik ban és vár juk Önö ket!

Kér dé se ik kel és vé le mé nye ik kel va la mint szer zõ dés kö té si
szán dé kuk kal vár juk Önö ket a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

Meg ra gad va a kö ze lí tõ ün ne pek al kal mát a Fegyverneki
Csa tor na mû Víziközmû Tár su lat ne vé ben min den ked ves
fegyvernekinek, Tár su la ti tag nak és még bi zony ta lan la kos -
nak kí vá nunk na gyon kel le mes ka rá csonyt, bol dog ün ne pe -
ket, erõt és ki tar tást.

A si ke res együtt mû kö dés ben bíz va õszin te tisz te let tel:
-Ba kos Lász ló -

-Fegyverneki Csa tor na mû Víziközmû Tár su lat el nö ke-

Új kö zös sé gi tér ré vál hat
a Pi ac tér

Az ön kor mány zat ön erõ bõl és vál lal ko zói ado má nyok ból
in dí tot ta el a Pi ac tér fel újí tá sát az zal a nem tit kolt szán -
dék kal, hogy ne csak kul tu rált el áru sí tó he lyek, ha nem egy 
új, akár kul tu rá lis ren dez vé nyek meg tar tá sá ra is al kal mas
kö zös sé gi tér ala kul jon itt ki.

A hasz nos alap te rü let nö ve lé se, a víz vé te li le he tõ ség, a
kü lön le ges ki ala kí tá sok le he tõ vé te szik, hogy akár csa pa -
dé kos idõ ben is gond nél kül lá to gat ha tó le gyen a tér.

A vég le ges ar cu la tot 2012 ta va szán kap ja meg a te rü let.

Tisz telt Fegyverneki Pol gá rok!

A fej lesz tés be fe je zé sé ig tisz te let tel ké rünk min den kit, ne
ver seny pá lyá nak hasz nál ja az épí té si te rü le tet, ha nem a
té li idõ já rás kö ze pet te is óv juk-véd jük ér té kün ket!

 Ne fe led jük, hogy a be ru há zás sal a mi ké nyel münk re is fi -
gyel nek, a kö zös cé lunk mind ez zel az, hogy Fegy ver nek
is von zóbb, él he tõbb te le pü lés sé vál jon a jö võ ben.

-Tatár László-
-polgármester-

Fi gye lem!

A csa tor na-be ru há zá sok ra nem jel lem zõ mó don si ke rült
el ér ni, hogy a Fundamenta szer zõ dé sek meg kö té si ha tár -
ide jét ki tol juk és újabb rész let fi ze té si le he tõ sé ge ket biz to -
sít sunk, „pót kö té se ket” szer vez zünk. 

Bár ki köt het még szer zõ dést és csat la koz hat a be ru há zás
meg va ló sí tá sá hoz: 
• 2011. no vem ber és de cem ber hó nap ban 57 hó na pos fu -
tam idõ re,

• 2012. ja nu ár és feb ru ár hó nap ban 48 hó na pos fu tam idõ -
re

A szer zõ dés kö té sek he lye a Fegyverneki Víz mû épü le te

Ér dek lõd ni le het: Ka pu si Tí mea ügy in té zõ nél.



Kudelka-kereszt
Egy sze rû sé gé vel ki tûn ve, fáj dal ma -
san szép pé lett a meg újult
Kudelka-kereszt a Vö rös mar ty és a
Dó zsa út sar kán.

Fegyverneken utol já ra 2009. már ci -
us ele jén lát hat ták ere de ti ál la po tá -
ban a ke resz tet az ar ra já rók. Az
ön kor mány zat la kos sá gi be je len tés -

re és ké rés re ak kor a bal eset ve szé -
lyes sé nyil vá ní tott ke resz tet
le bon tot ta. Saj nos mél tat la nul, több
da rab ba tör ve há nyó dott, míg vé gül
a te le pü lés ve ze té se a fel újí tá sá ról
dön tött. 

A posz ta mens, vagy ta lap zat az ere -
de ti for má ját és bi zo nyos ele me it
meg tart va újul ha tott meg, míg felül a 
ré gi és ve szé lyes ke reszt he lyét egy
gyö nyö rû, kar csú szi lu ett fog lal ta el.

A tölgy fá ból fa ra gott ke reszt Fa ze -
kas Pál ke ze nyo mát di csé ri, aki sa -
ját ma ga ké szí tet te el és
ado má nyoz ta azt a fa lu kö zös sé gé -
nek. A ta lap za tot köz ada ko zás ból fi -
nan szí roz ták és  köz cé lú mun ka
ke re té ben ké szí tet ték.

 A ke reszt a vég te len ség, az el len té -
tek ta lál ko zá sá nak szim bó lu ma. A
ke resz tény kul túr kör ben Jé zus meg -
vál tó szen ve dé sé nek és Is ten tö ké -
le tes sze re te té nek a je le. A Jé zu si
sze re tet meg nyil vá nu lá sa az is,
hogy fel ál lí tá sa óta gon dos ke zek
õr zik a ke reszt szép sé gét, vi rág gal ,
gyer tyák kal dí szít ve azt.

-Tatár László-
-polgármester-

Új nyí lás zá rók, meg újult hom lok zat, ta -
ka ré ko sabb mû kö dés.

Összes sé gé ben brut tó 28 106 520 fo -
rint ból ké szült el az a be ru há zás, amely
nem csak a gaz da sá go sabb mû kö dé sét
tet te le he tõ vé az Or czy An na Ál ta lá nos
Is ko lá nak, ha nem új, szebb kön tös be is
öltözhetett általa.

Az ön kor mány za ti fel adat el lá tást szol -
gá ló fej lesz té sek hez kap cso ló dó köz -
pon to sí tott elõ i rány zat ból szár ma zó

tá mo ga tás igény be vé te lé rõl” szó ló
7/2011. (III.9.) BM Ren de let alap ján
meg pá lyá zott tá mo ga tás sal az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la fõ épü le té re vo -
nat ko zó hõtechnikai infrastruktúra
fejlesztést valósíthattuk meg.

A meg úju lá si mun kák kel le met len sé ge i -
vel szem ben ta nú sí tott tü rel mü ket
megköszönjük! 

-Tatár László-
-polgármester-

Új kön tös ben az Or czy!

A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor -
mány hi va tal Mun ka ügyi Köz pont ja no -
vem ber 16-17-én ren dez te meg a
„Dönts jól, jö võd a tét” cí mû Pá lya vá -
lasz tá si Ki ál lí tást és Szak mai Na po kat.
A meg nyi tó ün nep sé gen Dr. Len gyel

Györ gyi me gyei kor mány meg bí zott kö -
szön tõ jé ben a pá lya vá lasz tás fon tos sá -
gá ról be szélt a részt ve võk nek.

Foly tat va az elõ zõ évek ha gyo má nya it – 
a 45 ki ál lí tó kö zött - Szak is ko lai Tag in -
téz mé nyünk is részt vett a be is ko lá zást
se gí tõ prog ram ban. Az Ál ta lá nos Is ko lai 
Tag in téz mé nyek ci te ra cso port ja és

tánc pe da gó gu sa se gít sé günk re volt a
szín vo na las mû sor biz to sí tá sá ban.
Nyol ca dik osz tá lyos ta nu lók, szü le ik és
ta ná ra ik szá má ra nyúj tot tunk tá jé koz ta -
tást. 

Min den részt ve võ se gít sé get kap ha tott

ah hoz, hogy me lyik is ko lát, szak mát,
kép zést vá lassza, amely adott sá ga ik -
nak, ké pes sé ge ik nek, le he tõ sé ge ik nek
a leg meg fe le lõbb, amely ben élet út ja si -
ke res le het.

-Buk ta Gi zel la-
-Gyak.okt.vez.-

''Dönts jól, jö võd a tét!''
Pá lya vá lasz tá si Ki ál lí tás Szol no kon

Az ál lat tar tá si
rendeletrõl

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 let sza bá lyoz za Fegy ver nek
nagy köz ség ben az ál lat tar tás sza bá lya -
it. A ren de let tel jes ter je del mé ben le tölt -
he tõ a www.fegy ver nek.hu ol dal ról a
Ren de le tek me nü pont alól. A ren de let

komp le xi tá sa mi att, és ter je del mi okok -
ból e lap ha sáb ja in nem tu dunk tel jes
kö rû fel vi lá go sí tást nyúj ta ni spe ci á lis
kér dé se ket il le tõ en. A Pol gár mes te ri Hi -
va tal 4. sz. iro dá já ban mun ka nap okon,
ügy fél fo ga dá si idõ ben (hét fõ, szer da
egész nap, kedd-pén tek dél elõtt
8-12-ig)le het fel vi lá go sí tást kér ni a té -
mát il le tõ en!

---



Jó ovis nak len ni
Évek óta ha gyo mány óvo dánk ban, hogy ok tó ber ele jén az
Új te le pi óvo dá ban szü re ti mu lat sá got ren de zünk az ud va -
ron.

Ilyen kor fel dí szít jük a cso por to kat, a fo lyo sót, és az ud var is
dísz be öl tö zik.

Egész sé ges éte le ket fo gyasz tunk, zöld sé ge ket, gyü möl csö -
ket, te át, li mo ná dét, sült sü tõ tö köt, pi rí tott di ót, pat to ga tott
ku ko ri cát,sült al mát, birs al ma kom pó tot.

A fel so rolt en ni- és in ni va lók fo gyasz tá sa nem csak a mu lat -
ság nap já ra jel lem zõ, hi szen a szü lõk olyan ked ve sek, hogy
több hét re va ló fi nom sá got hoz nak be, - jó is a vi ta min pót lá -
sa ilyen kor õsszel.

A szor gal mas, és ügyes ke zû anyu ká kat di csé ri a sok fi nom
al más, és sós sü te mény, ame lyet még az nap el fo gyasz tot -
tunk a gye re kek kel.

Az ovi sok is na gyon ké szül nek er re a nap ra – õszi ver sek kel,
da lok kal, tánc cal.

A nagy cso por to sok meg aján dé koz ták a ki csi ket ked ves
gesz tus ként, je lez ve ne kik, örül nek, hogy itt van nak.

A ré gi óvo dá sa in kat sem fe lej tet tük el, hi szen er re a nap ra
meg hív tuk az el sõs is ko lá so kat is, a leg ki seb bek a bölcsisek
is ki jöt tek meg néz ni, ho gyan mu la toz nak az ovi sok.

  Idén a Ka ti ca cso por to sok nép vi se let be búj tak, úgy hí vo gat -
tak ben nün ket a mu lat ság ba, ké sõbb pe dig fer ge te ges tán -
cot rop tak.

Na gyon szép lát ványt mu tat tak óvo dá sa ink a cso port jel ké -
pes ci cás, és ma cis pó lók ban, a ka ti cák a nép tán cos ru há -
ban, és a na gyok a szí nes pó lók ban szal ma ka lap pal.

A prog ram a fa la to zás után ku ko ri ca- mor zso lás sal, dió tö rés -
sel, csõsz kuny hó zás sal telt el. 

A gye re kek kel le me sen el fá rad tak, de még na po kig a ked -
venc já té kuk a csõsz kuny hó volt.

Vi dám ar cu kat lát va tu dom, hogy jó óvo dás nak len ni.
-Kó ró di né Ekker Jú lia-

-Tagóvoda ve ze tõ-

Nyílt ta ní tá si órák az el sõ
osz tály ban

2011. ok tó ber 18-án és 19-én nyílt ta ní tá si órá kat tar tot tunk a 
Sár ga Is ko lá ban. A meg hí vott szü lõk, óvó né nik, pe da gó gus
kol lé gák, va la mint az is ko la ve ze tés tag jai be pil lan tást nyer -
tek az el sõ osz tá lyos cso por tok mun ká já ba. Eb ben a tan év -
ben ma gyar és ma te ma ti ka tan tárgy ból dif fe ren ci ált
cso port bon tás ban kezd tük el ta ní ta ni a gye re ke ket. A cso -
por to kat Baranyiné Buj do só Ág nes, Országhné Herczeg Ka -
ta lin és Baksay Zsu zsan na ve ze ti.  Úgy érez zük, hogy ez a
pró bál ko zás be vált ja a hoz zá fû zött re mé nye ket: a ta nu lók
ké pes sé ge i nek meg fe le lõ ütem ben ta nul hat ják az ol va sást,
írást és a ma te ma ti kát. A ven dé gek lát hat ták, hogy mind há -
rom cso port ban ko moly mun ka fo lyik, a gyer me kek si ker él -
mé nye na gyobb, szí ve seb ben jár nak is ko lá ba. Bí zunk
ab ban, hogy va la mennyi en si ke re sen el vég zik a fel ada ta i -
kat, s va la mennyi kis ne bu ló bir to ká ban lesz az ol va sás, írás, 
szá mo lás alapjainak.

-Al só ta go zat mun ka kö zös sé ge-

Hul la dék gyûj tés
2011. ok tó ber 4-én új ra meg szer vez tük az ak tu á lis hul la dék -
gyûj tést. Vá ra ko zá sa in kon felül si ke rült a gye re ke ket ak ti vi -
zál ni, így az el múlt évek hez ké pest sok kal több
pa pír hul la dé kot gyûj töt tünk össze a zöld gon do lat je gyé ben.
Szám sze rû ada tok kal ki fe jez ve ez 14.185 kg pa pír, ami
284.000 fo rint nak fe lel meg. A ka pott össze get a be ho zott
mennyi ség alap ján osz tot tuk szét a gye re kek kö zött.

-Sipos Mar ina-
-DÖK mun ká ját se gí tõ ta nár-

KI-MIT-TUD
Ez év no vem be ré ben is meg tar tot tuk a KI-MIT-TUD-ot al só
ta go za tun kon. A gye re kek lel ke sen ké szül tek, szor gal ma -
san ta nul ták a ver se ket és me sé ket, me lyek nek el mon dá -
sá val kel le mes, me len ge tõ per cek kel aján dé koz ták meg a
hi deg õszi na pon a zsû rit és tár sa i kat. Okoz tak is a jobb -
nál-jobb elõ adá sa ik kal fej fá jást az ér té ke lé se kor, hi szen
min den ki igye ke zett leg jobb tu dá sa sze rint be mu tat ni pro -
duk ci ó ját, me lyért kö szö net il le ti õket. A jók kö zött is a leg -
job bak a tö rök szent mik ló si Ipoly Ar nold me se mon dó
ver se nyen is meg csil log tat hat ják tu dá su kat. Jó fel ké szü lést 
kí vá nunk ne kik!

-Czifra Zsigmondné-

„Arany száj” szép ol va só- szép
be széd me gyei ver seny

Az Or czy Tag in téz mény ben, az al só ta go za to sok ol va só ver -
se nyé rõl két ki vá ló an tel je sí tõ 4.b osz tá lyos ta nu lónk: Ko csis
Eri ka és Sárándi Tilla ju tott to vább.

No vem ber 24-én, a szol no ki II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko lá ban az év fo lya mon 38 gye rek mér te össze a te het sé gét.
Az el sõ for du lón az elõ re ki adott meg ta nu lan dó szö ve get
kel lett ha tá so san elõ ad ni. Szo ros volt a me zõny. Iz gal munk
csil la po dott, mi re a má so dik rész, egy rö vid szö veg fel ol va -
sá sá ra ke rült sor. Biz to sak vol tunk a re mek tel je sít mé nyünk -
ben. A lá nyok nem let tek ugyan gyõz te sek, de a
ver seny lis tán az él me zõny ben sze re pel a ne vük. Gra tu lá -
lunk és to váb bi szép si ke re ket kívánunk!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-



Ta nul má nyi ki rán du lás
Az 5. a és az 5.b osz tály tag jai kö zö sen in dul tak egy kis ok tó -
ber vé gi ki ruc ca nás ra. A fel sõ ta go zat leg ki sebb jei iz ga tot tan 
vár ták az õszi szü net elõt ti utol só is ko lai na pot, ame lyet õk
nem az is ko lá ban, ha nem egy bu da pes ti ki rán du lás sal töl töt -
tek. Vo nat tal utaz tunk a fõ vá ros ba, majd egy rö vid sé ta után
a Kos suth té ren né met, spa nyol és ja pán tu ris ták tár sa sá gá -
ban vá ra koz tunk, hogy szi go rú biz ton sá gi át vizs gá lá sok
után be jut has sunk az Or szág ház ba. Meg cso dál hat tuk az
épü let dísz lép csõ jét, ku po la csar no kát, a gyö nyö rû üveg fes -
té se ket, a Szent Ko ro nát és a ko ro ná zá si ék sze re ket. Kö vet -
ke zõ meg ál lónk az Or czy Park volt, amely a je len le gi
ál la po tá ban is je len tõs sze re pet tölt be mint tör té nel mi kert, a

fõ vá ros egy re in kább el tû nõ zöld te rü le tei kö zött. A par kon át -
sé tál va a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um épü le té hez
ér kez tünk. A mú ze um in te rak tív ki ál lí tá sai, kü lön le ges lát ni -
va lói mind annyi un kat le nyû göz tek; a né ze lõ dés kö ze pet te
tel je sen el fe led kez tünk az idõ mú lá sá ról, igye kez nünk kel -
lett, ne hogy lekéssük a vonatunkat.

Kel le me sen el fá rad va, de él mé nyek kel gaz da gon tér het tünk
ha za.

-Gyáni Má ria és Lõrinczi Eri ka-
-osztályfõnökök-

A „szor gos” két szer fá rad
A Bu da pest Báb szín ház hon lap ján hó na pok óta fenn ma radt
az or szá gos gye rek-vers író pá lyá zat min den köl te mé nye. A
Ma gyar Te le ví zió ren de zõi, mû sor szer kesz tõi a bõ ség bõl
vá lo gat hat tak. Nagy meg le pe té sünk re az ORCZÁCSKA drá -
ma cso port (4.b) há rom ta nu ló ját kér ték fel  a sa ját ver sük
elõ adá sá ra.

A film for ga tás ra ok tó ber 20-án ke rült sor. Ilyet még so se lát -
tunk! Ka me rák, mo ni to rok, kel lé kek stb. Ren de zõk és
asszisz ten sek ra jong ták kö rül gyer me ke in ket. Vizi Má ria, a
vers etû dök ren de zõ je vég te len tü re lem mel és sze re tet tel
„nyúz ta le a bõrt” a köl tõ-pa lán ták ról. Na gyon fá rad tan, de
bol do gan tér tünk ha za. Ok tó ber 29-én is mét nagy kí ván csi -
ság gal utaz tunk az élõ adás ra. A Csu da szom bat „Ve lünk fo -
rog a föld” mû so rá ban és Lackfi Já nos köl tõ, mû for dí tó
tár sa sá gá ban bát ran, fel sza ba dul tan fa rag tak rí me ket a cse -
me té ink. Itt ugyan a ka me rák ke reszt tü zé ben, de a
„színházasdi” meg szo kot tabb kör nye ze té ben ta lál tak ma -
guk ra ta nít vá nya ink. Sárándi Tilla, Má té Mer cé desz, Tóth
Bar na és Tóth Nán dor et tõl még nem let tek sztá rok, csak jó
hí rû ta nu lók. Az óta is az is ko la pa dot kop tat ják, tel jes erõ be -
do bás sal ké szül nek a ta nul má nyi mun kák ra és fo lya ma to -
san bi zo nyí ta nak a ver se nye ken. Csak így to vább!
Nyu god tan öreg bít sé tek iskolánk hírnevét.

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

To vább is ta nu lunk!
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény nyol ca di kos
ta nu ló i nak és a szü lõk nek e tan év ben is min den se gít sé get
meg adunk a si ke res pá lya vá lasz tás hoz. 

Szep tem ber ben szü lõi ér te kez le ten be szél tük meg a tan év
rend jét, míg a kö vet ke zõ al ka lom mal a ha té kony fel ké szü lés
ér de ké ben „szö vet kez tünk” a szü lõk kel. Ok tó ber ben meg lá -
to gat tuk szak is ko lán kat, ahol trak tor ral jár hat tunk, meg cso -
dál tuk a tan kony hát és a fó lia sát ra kat, s még szend viccsel és 
te á val is meg ven dé gel tek ben nün ket a na gyok. No vem ber -
ben, ha gyo má nyos és nagy si ke rû pá lya vá lasz tá si szü lõi ér -
te kez le ten, 16 me gyei is ko la hi va ta los kép vi se lõ je
tá jé koz tat ta a meg hí vott szü lõ ket és di á ko kat. Szol no kon is
jár tunk a pá lya vá lasz tá si ki ál lí tá son, ahol ta nu ló ink több me -
gyei és me gyén kí vü li kö zép is ko lá val és szá mos fog lal ko -
zás sal is mer ked tek meg. A kö zép is ko lák nagy ré sze nyílt
na po kat tar tott, aho vá di ák ja ink is el lá to gat tak, így sze rez ve
köz vet len be nyo má so kat. Volt ta nít vá nya ink a hé ten szer ve -
zõ dõ di ák ta lál ko zón szá mol nak be si ke re ik rõl és a kez det
ne héz sé ge i rõl, ed di gi ta pasz ta la ta ik ról. Az elõt tünk ál ló fel -
ada tok hoz ki tar tást, a fel vé te li hez sok si kert kívánunk
minden tanulónknak.

-Len gyel Andrásné-

Ün ne pi mû so rok az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko lá ban

Ha gyo má nya ink hoz hí ven eb ben az év ben is meg em lé kez -
tünk ok tó ber 6-án az ara di vér ta núk ha lá lá nak és ok tó ber
23-án az 1956-os for ra da lom év for du ló já ról. A szín vo na las
ün ne pi mû so ro kat a ha to dik és nyol ca dik osz tály ta nu lói ad -
ták elõ az is ko la ta nu ló i ból, ne ve lõ i bõl és az ér dek lõ dõ szü -
lõk bõl ál ló kö zön ség elõtt az al ka lom nak meg fe le lõ en
fel dí szí tett tor na te rem ben. 

-Amb rus Esz ter-

Há zi ma te ma ti ka ver seny az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko lá ban

Min den tan év ben meg szer vez zük fel sõ ta go za tos ta nu ló ink
szá má ra a ma te ma ti ka ver senyt, amely egy ben a ran gos Zrí -
nyi Ilo na Or szá gos Ma te ma ti ka ver seny se lej te zõ je is. A ren -
dez vé nyen kö zel 40 di ák vett részt 4 kor cso port ban, akik
ko mo lyan ké szül tek a meg mé ret te tés re. Kö zü lük a leg ered -
mé nye sebb 15 fel sõ ta go za tos ta nu ló kép vi se li majd is ko lán -
kat a feb ru ár ban le zaj ló me gyei ver se nyen. Ne kik és
ta ná ra ik nak ered mé nyes fel ké szü lést kívánunk.

Amb rus Esz ter

A 3-4. osz tá lyos kis ma te ma ti ku sai is össze mér ték tu dá su -
kat, le le mé nyes sé gü ket. Ma te ma ti ka szak kör ön már sok ha -
son ló, gon dol kod ta tó fel ada tot meg is mer het tek, így nem
oko zott ne héz sé get ezek meg ol dá sa. A ki emel ke dõ tel je sít -
ményt el ért ta nu lók a me gyei és az or szá gos ver se nye ken is
ki pró bál hat ják tu dá su kat.

-Ko vács Irén-



A Mûvelõdési Ház ese mé nyei
Már ha gyo mánnyá vált a ka rá cso nyi ké szü lõ dés de cem -
ber ben  a Mû ve lõ dé si Ház ban és Szapárfalu Klub könyv tár -
ban. A részt ve võ csa lá dok nak mû sor ral ked ves ke dtünk, a
gye re kek kéz mû ves fog lal ko zás ke re té ben ké szít het ték el
sa ját ka rá cso nyi dí szü ket. Az idén de cem ber 13-án, és
16-án tar tot tuk az elõ ké szü le te ket.

Rockfesztivál: De cem ber 17-én ha to dik al ka lom mal ren -
dez tük meg a fesz ti vált,  ahol a he lyi ze ne kar ok lép tek fel.

Ad ven ti hang ver seny: A ka rá csony ün ne pi han gu la tá hoz
hoz zá tar toz nak a ka rá cso nyi da lok. A temp lo munk ban fel -
csen dült és az ad ven ti hang ver se nyen el hang zott da lok
öröm te li vé tet ték a ka rá cso nyi vá ra ko zást. Idén 2011. de -
cem ber 18-án  a Re for má tus Temp lom adott ott hont en nek a
ren dez vény nek. 
A ren dez vé nyek lap zár ta után va ló sul tak meg, ezért a kö vet ke zõ szám ban
ol vas hat nak ró la rész le te sen.

• 2012. ja nu ár 14-én Dogs kon cert 21 órá tól.
• 2012. ja nu ár 20-án lesz a Ma gyar Kul tú ra Nap ja meg ren -
dez ve 18 órá tól.

• 2012.  ja nu ár 21-én ke rül meg ren de zés re a Baldácsy Est,
szin tén 18 órá tól.

• 2012. feb ru ár 25-én Dogs kon cert 21 órá tól
-Bog nár An na má ria-

Ké zi mun ka-ki ál lí tás
2011. no vem ber 16-án ke rült meg ren de zés re a ké zi mun -
ka-ki ál lí tás. Az idén is sok szép mun ka ér ke zett be. A ki ál lí tás 
anya gát több sé gé ben az Ügyes Ke zek Cso port tag jai ál lí tot -
ták össze. A ki ál lí tás ra el lá to ga tó ven dé gek gyö nyör köd het -
tek cso da szép te rí tõk ben, de vol tak iga zán kü lön le ges
dol gok, mint pél dá ul a hor golt es er nyõ, hor golt ka rá csony fa -

dí szek, de hím zés sel dí szí tett ru hát is lát hat tak az ér dek lõ -
dõk. Ez úton sze ret ném meg kö szön ni min den ked ves
al ko tó nak, hogy mun ká ju kat be mu tat ták a lá to ga tók nak. To -
váb bi sok si kert kí vá nok Ne kik!

-Bog nár An na má ria-

Min den ki ka rá csony fá ja
A ha gyo má nyok hoz hû en, idén is ki gyúl nak a fé nyek a Mû -
ve lõ dé si Ház  ka rá csony fá ján. Min den év ben más és más
ajánl ja fel a leg szebb fe nyõ fá ját. Idén Szõ ke Já nos tet te ezt,
me lyet ez úton is sze ret nék Ne ki meg kö szön ni.

-Bog nár An na má ria-

A Könyv tár ün ne pi nyit vatartása
A könyv tár 2011. de cem ber 24-én zár va tart. De cem ber
27-tõl 30-ig a meg szo kott nyitvatartással vár juk a Ked ves
Ol va só kat. De cem ber 31-én a könyv tár zár va tart. Nyi tás
2012. ja nu ár 2-án.

Min den Ked ves Ol va sónk nak Bé kés Bol dog Ka rá csonyt és
Ered mé nyek ben Gaz dag Bol dog Új Évet kí vá nunk!

-Bognár An na má ria-

A ka rá cso nyi ün nep kör al kal mai 
a re for má tus temp lom ban

De cem ber 4. (ad vent 2. va sár nap ja) 10 órá tól is ten tisz te let

De cem ber 11. (ad vent 3. va sár nap ja) 10 órá tól is ten tisz te let 
(a gond nok és a pres bi te rek es kü té te le)

De cem ber 18. (ad vent 4. va sár nap ja) 10 órá -
tól is ten tisz te let, 16 órá tól ad ven ti hang ver -
seny

De cem ber 24.  (szent es te) 15 órá tól hit ta nos
gyer me kek ka rá cso nya

De cem ber 25. (ka rá csony el sõ nap ja) 10 órá -
tól is ten tisz te let úr va cso ra osz tás sal

De cem ber 26. (ka rá csony más nap ja) 10 órá -
tól is ten tisz te let

De cem ber 31. (szil vesz ter) 17 órá tól óév bú csúz ta tó is ten -
tisz te let

Ja nu ár 1. (új év) 10 órá tól is ten tisz te let

Ál dott, bé kés ad ven tet és ka rá cso nyi ün ne pet kí vá nok!
-Nagyné Ba kó Ka ta lin-

-református lel kész-



Las san a vé ge
fe lé kö ze le dik az
év. Be fe je zõ dött
a hor gász en ge -
dé lyek áru sí tá sa. 
A tag lét szá munk 
az idei év ben is
szé pen ala kult.
Tag ja ink és a
ven dég hor gá -

szok meg van nak elé ged ve a te le pí tés
új mód já val és örül nek an nak, hogy utá -
nuk nincs hor gá sza ti ti la lom el ren del ve.

Tá jé koz ta tom tag ja in kat, hogy a hal te le -
pí té sek rend ben meg tör tén tek. Az
egye sü le tünk kép vi se lõ je je len volt leg -
több al ka lom mal. 

No vem ber ben a Ha lá sza ti Hasz no sí tó 
a hor gász egye sü le tek kép vi se lõi ré szé -
re egyez te tõ ta nács ko zást szer ve zett,
me lyen mi is részt vet tünk. A kép vi se lõ-
tes tü let dön té se után a Fegyverneki
Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si  In téz -
mény tá jé koz tat ja a hor gá szo kat a jö võ
évi vál to zá sok ról. Fon tos, hogy a hor -
gász ok má nyo kon sze rep lõ sza bá lyo kat 
min den ki ol vas sa el, mert azok meg vá -
sár lá sá val szer zõ dést köt az adott ví zen 
va ló hor gá szat ra és el fo gad ja a raj ta lé -
võ fel té te le ket. Így, ha sza bály ta lan sá -
got kö vet el, bün tet he tõ érte.

Kér jük tag ja in kat, hogy a fo gá si nap ló -
kat és a fegyverneki holt ágak ra vo nat -
ko zó fo gá si táb lá za to kat (ami egy ben
van az éves te rü le ti jeggyel) ja nu ár
10-ig ad ják le az aláb bi he lye ken:
• Hor gász iro da (fo ga dó óra alatt)
• Vö rös mar ty u. 22.

A fo gá si nap ló ba is be kell ír ni a
fegyverneki holt ága kon fo gott ha lat is.
Év vé gén halfajtánként össze sí te ni kell
a fo gást. A Fegyverneki Hor gász Egye -
sü let tag jai ki zá ró lag a fel so rolt he lye -
ken ad hat ják le eze ket a
do ku men tu mo kat. Az el mu lasz tó ja jö -
võ re nem kap hat hor gász en ge délyt a
Ha lá sza ti Fel ügye lõ ség ren de le te alap -
ján. Az ada to kat ak kor is le kell ad ni, ha
va la ki sem mit sem fo gott.

 Na gyon ké rek min den kit, hogy ezt ve -
gye ko mo lyan, mert min den ki nek sze -
mé lye sen kell ki vál ta ni a hor gász
en ge délyt, és en ge dély vál tás kor nyi lat -
ko za tot kell ki töl te ni az ál la mi jeggyel és
a fo gá si nap ló le adá sá val kap cso la to -
san. Eze ket a hor gász egye sü le tek nek
5 évig meg kell õriz ni, hogy bár mi kor el -
len õriz he tõ le gyen a hor gász. A nyi lat -
ko za tok nyil ván tar tá sát a Hor gász
Szö vet ség el len õr zi, a va lót lan ada to kat 
köz lõ ket bün tet he tik.

Ka rá csony elõtt le -
het  ér dek lõd ni,
hogy meg ér kez -

tek-e a hor gász en ge dé lyek Az áru sí tás -
sal to vább ra is Tukarcs Ist vánt ügy in té -
zõt bíz tuk meg. Más jel le gû hor gász
prob lé mák kal és a hor gász vizs gá val
kap cso la to san is for dul ja nak hoz zá bi -
za lom mal.

Az áru sí tás he lye és idõ pont ja nem vál -
to zott:

Fo ga dó órák:
• Szer da: 17-18
• Pén tek: 17-18, il let ve amed dig igény
van rá.

He lye: a hor gász iro da.

Elõ ze tes egyez te tés után a Vö rös mar ty
u. 22-ben is vár juk azo kat a hor gá szo -
kat, akik a nyit va tar tá si idõ ben nem tud -
ják meg ol da ni a hor gász en ge dé lyek
ki vál tá sát.(Te le fon: 06-20-44-94-504, 
481-782)

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind -
azok nak, akik az adó juk 1%-át az egye -
sü le tünk nek aján lot ták fel. A be folyt
össze get a ren dez vé nye ink szín vo na la -
sab bá té te lé re hasz nál tuk fel.

Aki tá mo gat ni sze ret ne ben nün ket, a jö -
võ ben is szí ve sen fo gad juk fel aján lá sát.

Adó szá munk:19430553-1-16

Fegy ver nek min den la ko sá nak Kel le -
mes Ka rá csonyt és Bol dog Új Évet kí -
ván a Fegyverneki Hor gász Egye sü let
ve ze tõ sé ge ne vé ben:

-Tukarcs Istvánné  elnök-

A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei

Horgászvetélkedõ a Mórában
A Fegyverneki Hor gász Egye sü let min dig fon tos nak tar tot -
ta az if jú ság ne ve lé sét. En nek ér de ké ben  kölönbözõ prog -
ra mo kat szer vez a gye rek és ifi kor osz tály szá má ra.
Az  õsz fo lya mán hor gász ve tél ke dõt ren dez tünk a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény ta nu ló i nak.
A prog ram ke re té ben a gye re kek TOTÓ-t töl töt tek ki hor -
gá sza ti is me re tek bõl, majd cél ba do bó ver seny kö vet ke -
zett hor gász bot tal. A két fel adat ered mé nyé nek
össze sí té se után hir det tük ki a nyer te se ket. 
Az aláb bi ered mé nyek szü let tek:
Al só ta go zat:
 1. Náhóczki Vivienn
 2. Vá sár he lyi Ka ta lin
 3. Ta kács Sán dor

Fel sõ Ta go zat:
 1. Pálfi Ta más
 2. Bruna Gá bor
 3. Tóth Mart ina

Fény kép a fej lé cben (-szerk-)

A nyer te sek ju tal ma hor gász bot és hor gász or só volt mind -
két kor cso port ban. Kölöndíjat ka pott a ki fes tõ jé re Ko vács
Bi an ka és Ko csis Ró bert. A gye re kek egy kel le mes dél után 
él mé nyé vel let tek  gaz da gab bak.

-Tukarcs Istvánné-
-A Fegyverneki Hor gász Egye sü let el nö ke-

Kel le mes Ka rá cso nyi
Ünnepeket és Bol dog Új
Évet kí ván Fegy ver nek

la kos sá gá nak
a Ke re kes csa lád

Zsámbékról!

A Ba ba- Ma ma Bolt
Kel le mes Ka rá cso nyi

Ün ne pe ket kí ván,
és vár ja ked ves vá sár ló it

ru ha ne mûk, já ték, pe len ka, 
koz me ti ku mok

bõ sé ges vá lasz té ká val.

Sza bó Zoltánné,
Hillender Ani kó,

Fegy ver nek,
 Fel sza ba du lás u. 161.

A Tán csics úton
2 szo bás,

gáz fû té ses
csa lá di ház el adó.

Ér dek lõd ni:
06-30/96-89-212

El adó Fegyverneken
2 szo bás + für dõ szo -
bás köz pon ti fû té ses

ház, 
nagy kert tel,

gyü mölcs fák kal. 
Ér dek lõd ni:

06-30/867-56-03



Az egye sü le tünk idei éve új don sá gok kal 
te le, moz gal mas ra si ke rült. Mint so kan
tud já tok, az egye sü let ve ze tõ sé gét év
ele jén meg ke res te a Pergetõmánia Te -
am. Hosszú egyez te té sek után, a
Fegyverneki Víz mû, Ta tár Lász ló pol -
gár mes ter úr, és a me gyei szak igaz ga -
tá si hi va tal hoz zá já ru lá sá val si ke rült
2011. ápr. 9-10-én Nem zet kö zi csó na -
kos per ge tõ ver senyt ren dez ni az Al só -
ré ti Holt-Ti sza V. szá mú tó egy sé gén. A
ver seny na gyon jól si ke rült, vissz hang ja 
po zi tív. A ver seny rõl bõ veb ben hon la -
pun kon, illetve a
www.pergetomania.com honlapon
videóban és írásban tájékozódhattok. 

Évad nyi tó hor gász ver se nyün ket is a
Holt-Ti szán, ne ve ze te sen a 2. szá mú
tó egy sé gén tar tot tuk, mely ter mé sze te -
sen jó han gu lat ban és fo gá sok kal
gazdagon telt. 

Új don sá ga ink kö zül te le pü lé sün ket te -
kint ve je len tõs, hogy meg ren dez tük az
I. Vi rág zó Ti sza Na pi hor gász ver senyt.
A ver seny sa já tos sá ga, hogy tel je sen
nyílt volt, a je lent ke zé se ket az or szág

bár mely ré szé rõl le le he tett ad ni. Gyõz -
tes a szol no ki Ki ni zsi HE csa pa ta lett,
akik egy évig bir to kol hat ják a ván dor ku -
pát. Fa lu na pi ren dez vény so ro zat ke re -
tén be lül ilyen jel le gû ver seny még nem
volt, si ke rült nagy köz sé günk hí rét az Al -
só ré ti Holt-Ti sza adott sá ga in ke resz tül
ha tá ra in kon kí vül re is el jut tat ni. Vissza -
jel zé sek alap ján a me gyé bõl, jö võ év -
ben több egye sü let csapata és
egyénileg Erdélybõl érkezõ, a pergetõ
versenyen megismert barátaink is részt
kívánnak venni.

Ha gyo má nyo san két na pos hor gász ver -
se nyün ket a Krupa- ta von tar tot tuk, me -
lyért kö szö net tel tar to zunk a Krupa
családnak.

A ter vek nek meg fe le -
lõ en tá mo ga tók se gít -
sé gé vel el ké szült a
Szent Im re té ren lát -
ha tó, ide gen hor gá -
szok el iga zo dá sát
se gí tõ in for má ci ós
táb la. Az együtt mû kö -
dést kö szön jük a
KUNHALOM Agrária
Kft-nek, a Fegy ver -
nek és Vi dé ke
ÁFÉSZ-nek, a Né -
meth és Tsa Kft-nek
valamint Csajági
Gábor vállalkozónak.

Tá jé koz tat juk tag ja in -
kat, hogy a 2012-ben
tar tan dó so ros köz -
gyû lé sünk rõl – ahol a

2012. évi ver se nyek idõ pont já ról is dön -
tünk -, a tag sá got írás ban ér te sít jük, de
az egye sü let éle té vel és mun ká já val
kap cso lat ban ad dig is tá jé ko zód ha ttok
sa ját hon la pun kon
(www.sarszogi-she.hu). Ezen a hon la -
pon is vár juk horgásztársaink kérdéseit, 
észrevételeit!

Ez út tal kí vá nunk min den egyes ta gunk -
nak és a Fegy ver nek la kos ság ának Bé -
kés, Sze re tet tel jes Ka rá csonyt, és
Si ke rek ben, Egész ség ben Gaz dag Bol -
dog Új Évet!

Gör bül jön a bot!

-Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let
ve ze tõ sé ge-

A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület tájékoztatója

November 27.
a Véradók Napja

A Ma gyar Vö rös ke reszt és az Or szá gos 
Vér el lá tó Szol gá lat no vem ber 27-én kö -
szön töt te több szö rös vér adó it.

Te le pü lé sün kön 2011. de cem ber 01-jén 
17.00 órai kez det tel az Ön kor mány za ti
Ét te rem ben kö szönt jük a Mó ra Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la di ák ja i nak köz re mû kö -
dé sé vel a több szö rös vér adó in kat, kik
több éve rend sze re sen nyújt ják kar ju kat 
se gí tõ szán dék kal,  hogy be teg em ber -
tár sa ik mi elõb bi fel gyógy ulá sát se gít -
ség. Kö szön jük ön zet len, ne mes
cse le ke de tü ket!
10. al ka lom mal ad tak vért: Csi kós Gá -
bor, Gábli Simonné, Iványi Jánosné,
Ken gyel Gá bor, Krakó Ju dit, Pa ta ki Pé -
ter, Rencz Tiborné, Vízkeleti Pál

20. al ka lom mal ad tak vért: Bencsik
Eri ka, Donkó Jánosné, Rózant Jó zsef
25. al ka lom mal ad tak vért: Dió sze gi
Jánosné, Fo dor Fe renc, Mol nár
Sándorné
30. al ka lom mal ad tak vért: Gõdér
Istvánné, Hangyási György Tamásné,
Si mon Jó zsef
40. al ka lom mal adott vért: Ollé Jó -
zsef
50. al ka lom mal adott vért: Engler Er -
zsé bet
60. al ka lom mal ad tak vért: Nagy
Irén, Striegel Józsefné
75. al ka lom mal adott vért: Tukarcs
Sán dor

Kö szön jük Fegy ver nek Ön kor mány -
zat és  Fegy ver nek La kos sá gá nak
Egész sé ges, Biz ton sá gos Éle tért Ala -
pít vány tá mo ga tá sát!

-Ré ti Lajosné – Ollé Lászlóné- 
-Fegy ver nek Vö rös ke reszt Alap szer ve zet -

Fel hí vás !

Tá jé koz tat juk a la kos sá got a  2012.
év i fegyvernek-szapárfalui vér adás ok 
idõ pont já ról.

2012.  ja nu ár 03. kedd 0800-1300-ig

2012.  már ci us 27. kedd 1100-1500-ig

2012.  jú ni us 28. csüt. 0800-1300-ig

2012. ok tó ber 04. csüt. 0800-1300-ig

A vér adás ok hely szí ne: Fegy ver nek
Mû ve lõ dé si Ház és Könyvtár

A vér adás ok ra sze re tet tel vár juk a se -
gí te ni szán dé ko zó la kos sá got.

-Réti Lajosné – Ollé Lászlóné -
-Fegyvernek Vö rös ke reszt Alap szer ve zet -



„Ahogy a csil lag…”
Ízek, il la tok, em lé kek… Mi lyen gyö -
nyö rû sé ges is volt, ami kor gyer mek -
ko rom ban a hét vé gi lus tál ko dás ból
íny csik lan dó il la tok éb resz tet tek. Fél -
álom ban nyúj tóz kod tam, s a le ve gõ -
be szip pant va ta lál gat tam, va jon mit
süt het édes anyám oda kint a kony há -
ban. Ak kor még eszem be sem ju tott,
mek ko ra kincs le het az em ber szá -

má ra a jó mi nõ -
sé gû ét olaj. Ez
irá nyú ér dek lõ -
dé se met Áy Zol -
tán, fegyverneki
szár ma zá sú ku -
ta tó-fej lesz tõ
mér nök mun -
kás sá ga kel tet te 
fel. 
– El sõ rá né zés re
azt gon dol nánk,
hogy a bol tok pol -
ca in ta lál ha tó ét -

olaj ok kö zött nem sok kü lönb ség van,
leg fel jebb az áruk tér el. Ön ezt cá fol -
ja…
– Ha tá ro zot tan.  El kell kü lö ní te nünk a
ha gyo má nyos és az úgy ne ve zett pré mi -
um ka te gó ri ás ter mé ke ket. Elõb bi cso -
port ba a so kak ál tal hasz nált és
kü lön bö zõ már ka ne ve ken for gal ma zott
nap ra for gó ere de tû ét olaj ok tar toz nak,
ame lyek ext ra há lás sal, az az ké mi ai ol -
dó sze res fel dol go zás sal ké szül nek.
Pré mi um ter mék ként vi szont ki zá ró lag
hi de gen saj tolt nö vé nyi ola jok hoz ha tók
for ga lom ba, ez zel az õsi gyár tá si mód -
dal ugyan is min den ter mé sze tes össze -
te võ a vég ter mék ben ma rad. A pré mi um 
jel zõ azon ban ar ra is utal, hogy az ilyen
ola jok – mint az extraszûz olí va olaj –
ára jó val ma ga sabb a ha gyo má nyos
ter mé kek hez ké pest, ezért az át lag ma -
gyar fo gyasz tó rit kán ta lál ko zik ve lük. 
– Tu laj don kép pen mi ért ke rül olyan sok -
ba a pél da ként em lí tett olí va olaj és a
hoz zá ha son lók?
– Egy részt a kü lön le ges beltartalom mi -
att kell a zse bünk be nyúl nunk. A nö vé -
nyi ola jok mi nõ sé ge ugyan is a te lí tet len
zsír sa vak ará nyá tól függ. Egész pon to -
san az egy sze re sen te lí tet len olaj sav és 
a há rom szo ro san te lí tet len linolénsav
(más né ven omega-3 zsír sav)
azok, ame lyek rend kí vül jó ha tás -
sal van nak az em be ri szer ve zet -
re. Az olí va olaj ban az olaj sav
ará nya 80 % fe lett van, míg a ha -
gyo má nyos nap ra for gó ola jok ban
ez csak 20 %.  A ma gas ár má sik
oka pe dig egy sze rû en az, hogy az 
olí va olaj im port cé ge ken ke resz tül 
ke rül Ma gyar or szág ra, s a ke res -

ke del mi lánc min den tag ja jól akar jár ni.
– Mun ka he lyén, az 1924-ben ala pí tott
sze ge di Ga bo na ku ta tó Nonprofit
Kft-ben ko moly mun ka fo lyik an nak ér -
de ké ben, hogy az át lag fi ze tés bõl élõ
em be rek is hoz zá jut has sa nak ki vá ló mi -
nõ sé gû ét olaj ok hoz.
– Olyan ter mék csa lád ki dol go zá sán fá -
ra do zunk, amely beltartalmi ér té kei
alap ján a pré mi um ka te gó ri á ba so rol ha -
tó, ugyan ak kor elõ ál lí tá sa bel föld ön is
ol csón meg old ha tó. El sõ lé pés ben a
cél ra leg meg fe le lõbb nö vény fa jo kat vá -
lasz tot tuk ki. Töb bes szá mot hasz ná lok, 
mert a zsírsavbioszintézis bio ké mi ai
hát te ré bõl adó dó an nincs olyan faj,
amely olaj- és linolénsavat is nagy
arány ban tar tal maz na. Olyan nö vény fa -
jo kat kel lett ta lál nunk, ame lyek nagy
mennyi ség ben tar tal maz zák e két zsír -
sav va la me lyik ét, a ma gyar gaz dák pe -
dig ren del kez nek a ter mesz té sük höz
szük sé ges is me re tek kel és tech ni kai
hát tér rel. Eb bõl ki fo lyó lag esett a vá -
lasz tá sunk a nap ra for gó ra és az olaj len -
re. A kö vet ke zõ lé pés a spe ci á lis faj ták
elõ ál lí tá sa volt. Ez az a pont, ahol mi,
nö vény ne me sí tõk be le szól hat tunk a
dol gok me ne té be. A hi de gen saj tolt ét -
olaj ok íze, il la ta és zsír sav össze té te le
ugyan is nagy mér ték ben faj ta füg gõ, va -
gyis ki tar tó mun ká val je len tõ sen mó do -
sít ha tó. Né hány év vel ez elõtt egy új
ne me sí té si prog ra mot in dí tot tunk út já ra
a sze ge di ku ta tó in té zet ben. Je len tõs
mû sza ki fej lesz té se ket haj tot tunk vég -
re, hogy la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö -
zött mo del lez ni tud juk a hi de gen
saj to lást. Ez ál tal össze ha son lít ha tó vá
vált a kü lön bö zõ nö vé nyi min ták olaj ki -
ho za ta la és -minõsége. Az eb bõl szár -
ma zó elõ nyö ket ki hasz nál va,
kö vet ke ze tes sze lek ci ó val si ke rült meg -
vál toz tat nunk a ha gyo má nyos nak mon -
dott nap ra for gó- és len faj ták
zsír sav össze té tel ét: nap ra for gó ese té -
ben az olaj sav szin tet sta bi lan 90 % fö lé, 
míg olaj len ese té ben a linolénsavszintet 
sta bi lan 55 % fö lé emel tük.
– Ki fej te né rész le te seb ben ezek nek a
mo le ku lák nak a ked ve zõ élet ta ni ha tá -
sát?
– Csök ken tik pél dá ul a vér ká ros
LDL-koleszterin szint jét a hasz nos
HDL-koleszterin szint meg õr zé se mel -
lett, ez ál tal ha té ko nyan vé de nek az in -

fark tus tól és az agy vér zés tõl.
Ser ken tik az agy mû kö dést, jó ha -
tás sal van nak a szer ve zet
ellenállóképességének fo ko zá -
sá ra, ja vít ják a fi zi kai erõn lé tet,
se gí te nek az ízü le ti gyul la dá sok
és a máj be teg sé gek gyógy ulá sá -
ban. Sok kal job ban ki kel le ne
hasz nál nunk eze ket az egész -
ség meg õr zõ ha tá so kat, hi szen
Ma gyar or szág la kos sá gá nak fe le 

túl sú lyos, 2,5 mil lió em ber nek ma gas a
vér nyo má sa és nép be teg ség nek szá -
mí ta nak a szív- és ér rend sze ri el vál to -
zá sok. A hosszútávú meg ol dás
kulcs fon tos sá gú ele me lesz a min den -
na pi táp lál ko zás tu da to sab bá té te le,
ezen be lül a mi nõ sé gi alap anyag ok fel -
hasz ná lá sá nak elõ tér be he lye zé se. Az
olaj sav ban gaz dag ét olaj hasz ná la ta to -
váb bi, úgy ne ve zett kony ha tech ni kai
elõ nyök kel is jár: ma ga sabb az oxidatív
sta bi li tá sa, ez ál tal füst kép zõ dés nél kül
akár 220-230°C-ra he vít he tõ, hosszabb 
ide ig me le gen tart ha tó és ke vés bé ava -
so dik, va gyis gaz da sá go sab ban tá rol -
ha tó és hasz nál ha tó. 
– A kö zel múlt ban Ön és ku ta tó cso port ja 
ran gos szak mai el is me rést ka pott.
– Ne me sí tõ mun kánk vég ered mé nye
min dig az új faj ta, így van ez a fen ti ek -
ben be mu ta tott pro jekt ese té ben is. A
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
2011 ta va szán fel vet te a nem ze ti faj ta -
jegy zék be WALCER ne vû, ma gas olaj -
sav tar tal mú nap ra for gó hib ri dün ket, egy 
má sik faj ta je löl tünk pe dig cseh or szá gi
hi va ta los kí sér le tek ben sze re pel. Olaj -
len te kin te té ben is meg szü let tek az el sõ 
biz ta tó ered mé nyek: GK EMMA faj tán -
kat az Egye sült Ki rály ság ban re giszt rál -
ták 2008-ban, míg leg újabb
faj ta je löl tünk GK LILU né ven sze re pel
ha zai hi va ta los kí sér le tek ben. Nagy
örö münk re szol gál és meg erõ sí ti mun -
kánk szük sé ges sé gét, hogy a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia Sze ge di Aka -
dé mi ai Bi zott sá ga, a Bács-Kis kun, Bé -
kés és Csong rád Me gyei Ke res ke del mi- 
és Ipar ka ma ra, va la mint a Dél-al föl di
Re gi o ná lis In no vá ci ós Ügy nök ség ál tal
ala pí tott 2011. évi Dél-al föl di In no vá ci ós 
Díj el ne ve zé sû meg mé ret te té sen a
szak mai bi zott ság II. díj jal ju tal maz ta
mû sza ki és ge ne ti kai fej lesz té se in ket. A 
dí jat 2011. no vem ber 7-én, a Ma gyar
Tu do mány Ün ne pe al kal má ból szer ve -
zett ren dez vény so ro zat ple ná ris ülé sén
ad ták át a Sze ge di Aka dé mi ai Bi zott ság
szék há zá ban. 
– El néz ve ezt a ma gas szin tû tu do má -
nyos ku ta tó mun kát óha tat la nul is Jó zsef 
At ti la so rai jut nak eszem be: „Dol goz ni
csak pon to san, szé pen, ahogy a csil -
lag megy az égen, úgy ér de mes.”
– Igen, a tu do mány már csak ilyen.
Nagy szük ség van hoz zá a ki tar tás ra,
hi szen az el sõ lé pé sek meg té te lé tõl
akár 8-9 év is el tel het, mi re a kí vánt
ered mény te tõ alá ke rül. Sze ren csé re
ed di gi ta nul má nya im és a mun kám so -
rán is min dig akad tak kö ve ten dõ pél da -
ké pek, akik hoz zá se gí tet tek a si ker hez.
Rend kí vül büsz ke va gyok sváb pa rasz ti
és me zõ gaz da sá gi ha gyo má nyok kal bí -
ró ke resz tény õse im re. Azt hi szem, a ki -
tar tást tõ lük örö köl tem. 

-Négyesiné Derecskei Edi na-
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Fegyvernek 3 33 ���� Örményes v.á. Szolnok 5 35 6 05 6 19 Eger
Fegyvernek 4 25 4 30 4 45 5 17 5 23 Szolnok v. á. Tmiklós 6 05 6 20 6 25 16 Fegyvernek 
Tiszabő 4 55 5 08 X Örményes v.á. Örményes kh. 6 26 6 37 X Tiszabő
Kisújszállás 5 16 5 33 6 02 X Szolnok Szolnok v.á. 5 45 5 51 6 22 6 37 6 42 6 55 X Tiszabő
Fegyvernek 5 30 ⊗⊗⊗⊗ Örményes kh. Fegyvernek 6 56 7 07 ++++ Tiszabő
Fegyvernek 5 40 ΟΟΟΟ Örményes kh. Szolnok 6 50 7 24 7 38 7 43 7 53 X Tiszabő
Tiszabő 5 20 5 40 5 46 6 01 6 35 Szolnok Szolnok 7 05 7 37 7 52 7 57 8 10 Karcag
Fegyvernek 5 53 5 58 6 26 6 59 X Szolnok Kuncsorba 7 54 ⊗⊗⊗⊗ Fegyvernek 
Tiszaderzs 5 57 6 05 6 21 6 53 6 59 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok v. á. Szolnok 7 50 8 16 8 29 8 36 ⊗⊗⊗⊗ Tfüred(Sóút)
Fegyvernek 6 22 6 28 6 43 7 17 7 23 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok v. á. Kuncsorba 8 35 ⊕⊕⊕⊕ Fegyvernek 
Tiszaderzs 6 22 6 30 6 46 7 20 X Szolnok Szolnok 8 05 8 37 8 52 8 57 ⊗⊗⊗⊗ Abádszalók
Tiszaroff 6 39 ⊕⊕⊕⊕ Fegyvernek Szolnok 8 05 8 37 8 52 8 57 63636363 Abádszalók
Fegyvernek 6 40 Kuncsorba Szolnok 8 05 8 37 8 52 8 57 ΟΟΟΟ Abádszalók
Aszalók(Sóút) 6 45 6 52 7 07 7 33 7 39 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok v. á. Szolnok 8 05 8 37 8 52 8 57 49 Tiszafüred
Tfüred(Sóút) 6 51 6 59 7 32 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Szolnok v.á. 8 50 9 05 9 37 9 52 9 57 10 11 Tiszabő
Tiszafüred 7 01 7 16 7 48 X Szolnok Szolnok 9 55 10 29 10 45 10 50 X Fegyvernek 
Tiszabő 6 45 7 01 7 06 7 21 7 53 X Szolnok Szolnok 10 05 10 37 10 52 10 57 ⊗⊗⊗⊗ Tfüred(Sóút)
Karcag 7 32 7 46 8 14 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Örményes kh. 11 35 X Fegyvernek 
Tiszabő 7 10 7 26 7 31 7 46 8 18 8 24 Szolnok v. á. Örményes kh. 11 35 11 48 ++++ Tiszabő
Tiszaderzs 8 02 8 10 8 26 9 00 9 06 ⊕⊕⊕⊕ Szolnok v. á. Szolnok 11 05 11 39 11 55 12 00 12 14 X Tiszabő
Tiszafüred 8 13 8 28 9 00 Szolnok Szolnok 11 25 11 55 12 10 Tiszafüred
Tiszafüred 8 29 8 35 8 50 9 20 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Szolnok 11 30 12 02 12 17 12 22 Tiszabura
Tiszabő 8 25 8 43 8 53 9 11 9 45 X Szolnok Szolnok 12 05 12 37 12 52 12 57 Fegyvernek 
Fegyvernek 9 45 9 50 10 05 10 45 X Szolnok Szolnok 12 45 13 20 13 34 ⊗⊗⊗⊗ Kisújszállás
Miskolc 10 19 10 30 11 00 Szolnok Szolnok 13 05 13 39 13 55 14 00 X Fegyvernek 
Fegyvernek 10 20 Örményes kh Szolnok 13 20 13 52 14 07 14 12 14 25 ΟΟΟΟ Abádszalók
Tiszabő 10 35 10 46 ⊗⊗⊗⊗ Fegyvernek Szolnok 13 35 14 01 14 14 ⊗⊗⊗⊗ Tiszafüred
Tiszabő 10 45 11 01 11 06 11 21 11 53 ⊕⊕⊕⊕ Szolnok Szolnok 14 00 14 30 14 41 Miskolc
Fegyvernek 11 03 11 09 11 24 11 58 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Tmiklós v.á. 14 30 14 45 14 50 15 04 ⊗⊗⊗⊗ Tiszabő
Abádszalók 11 43 11 51 12 07 12 40 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Szolnok 14 05 14 37 14 52 14 57 ΟΟΟΟ Fegyvernek 
Abádszalók 11 43 11 51 12 07 12 40 33333333 Szolnok Szolnok 14 05 14 37 14 52 14 57 15 11 ++++ Tiszabő
Tiszabő 12 35 12 50 12 56 13 11 13 45 X Szolnok Szolnok 14 20 14 50 15 05 15 10 ⊗⊗⊗⊗ Tiszafüred
Karcag 13 04 13 18 13 23 13 38 14 10 X Szolnok Szolnok 14 20 14 52 15 07 15 12 Fegyvernek 
Fegyvernek 13 50 X Kuncsorba Kuncsorba 15 17 15 29 ⊕⊕⊕⊕ Tiszabő
Tiszabő 13 37 13 50 ++++ Kuncsorba Szolnok v.á. 14 20 14 26 14 58 15 13 15 18 15 31 ⊗⊗⊗⊗ Tiszaderzs
Fegyvernek 13 50 13 55 14 10 14 40 ++++ Szolnok Kuncsorba 15 34 ⊗⊗⊗⊗ Fegyvernek 
Tiszafüred 14 01 14 14 14 38 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Szolnok 15 00 15 30 15 45 X Tiszafüred
Fegyvernek 14 05 14 11 14 26 15 00 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Szolnok 15 00 15 30 15 45 ++++ Tiszafüred
Kisújszállás 14 41 14 57 15 26 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Szolnok 15 05 15 37 15 52 15 57 16 11 ++++ Tiszaroff
Karcag 14 24 14 38 14 43 14 58 15 25 15 30 ++++ Szolnok v. á. Tmiklós 15 40 15 55 16 00 16 14 ⊗⊗⊗⊗ Tiszabő
Tiszabura 14 53 15 01 15 17 15 52 15 58 ⊕⊕⊕⊕ Szolnok v. á. Örményes v.á. 16 02 16 15 15151515 Tiszabő
Tiszabura 14 41 14 55 15 03 15 19 15 52 15 58 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok v. á. Szolnok 15 45 16 19 16 35 16 40 X Fegyvernek 
Tfüred(Sóút) 15 25 15 33 15 48 16 12 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Szolnok 16 00 16 25 16 39 ⊗⊗⊗⊗ Karcag
Tiszabő 15 12 15 25 15151515 Örményes v.á. Szolnok 16 10 16 42 16 57 17 02 ⊗⊗⊗⊗ Fegyvernek 
Tiszabő 15 15 15 29 15 34 15 49 23232323 Tmiklós Szolnok 16 30 16 59 17 06 ⊗⊗⊗⊗ Tfüred(Sóút)
Fegyvernek 15 35 ⊗⊗⊗⊗ Örményes kh. Szolnok v.á. 16 15 16 25 16 59 17 15 17 20 17 34 Tiszabő
Tiszabő 15 30 15 42 ⊕⊕⊕⊕ Örményes v.á. Szolnok v.á. 16 35 16 45 17 12 17 27 17 32 Tiszaderzs
Fegyvernek 15 48 15 53 16 08 16 48 ΟΟΟΟ Szolnok Szolnok 17 15 17 47 18 02 18 07 18 21 X Tiszabő
Tiszabő 15 35 15 51 15 56 16 11 16 43 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Kuncsorba 18 35 ⊗⊗⊗⊗ Fegyvernek 
Tiszabő 16 15 16 27 ⊗⊗⊗⊗ Örményes v.á. Kuncsorba 18 35 18 48 ++++ Tiszabő
Fegyvernek 16 48 16 54 17 09 17 43 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok Szolnok 18 00 18 30 18 44 ⊗⊗⊗⊗ Kisújszállás
Tiszafüred 16 50 17 03 17 29 17 35 ++++ Szolnok Szolnok 18 15 18 49 19 05 19 10 ⊗⊗⊗⊗ Fegyvernek 
Eger 17 07 17 22 17 50 Szolnok Szolnok v.á. 18 30 18 36 19 05 19 21 19 26 19 40 ++++ Tiszabő
Fegyvernek 17 10 17 15 17 30 15 Tmiklós Szolnok 18 50 19 23 19 38 19 43 19 57 ΟΟΟΟ Tiszabő
Tiszafüred 17 23 17 30 17 43 18 12 18 18 49 Szolnok Szolnok 18 50 19 25 19 41 19 46 Fegyvernek 
Tiszaroff 17 25 17 30 17 45 18 12 18 18 ++++ Szolnok Szolnok v.á. 20 00 20 06 20 36 20 51 20 56 21 07 ⊗⊗⊗⊗ Tiszaroff
Tiszabő 17 35 17 48 17 54 18 06 18 38 X Szolnok
Tiszabő 17 35 17 50 17 56 18 11 18 45 ++++ Szolnok
Tiszabő 18 25 18 36 X Fegyvernek 
Abádszalók 18 40 18 48 19 04 19 34 19 40 ⊗⊗⊗⊗ Szolnok v.á.
Abádszalók 18 40 18 48 19 04 19 30 62 Szolnok
Tiszabő 19 42 19 55 ++++ Örményes v.á.

A Fegyverneki Hírmondó melléklete

  Szolnok - Törökszentmiklós irányból  Fegyvernekre
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A Fegyvernek - Örményes vasútállomás viszonylat a vonat oldalon található.
AUTÓBUSZ MENETREND  (Érvényes: 2011. december 11-től 2012. december 08-ig)
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Fegyvernekről - Törökszentmiklós - Szolnok irányba





ROVÁSSAL
FEGYVERNEKEN (IS)
E sze rény is mer te tõ nek az a cél ja, hogy
a ro vás be tûk kel írt te le pü lés jel zõ táb lát 
ün ne pé lye sen kö szönt se! 
Ter mé sze te sen fe lül emel ked ve a po li ti -
kán is, hi szen több ezer éves tu laj do -
nunk, jus sunk, új ra hasz nál ni az el sõ
jel rend szert, amely meg je lent a föl dön,
jo gunk és kö te les sé günk is büsz ké nek
len ni rá! Hosszú út ve ze tett el idá ig,
ami kor is a Kár pát-ha zá ban min de nütt,
újabb és újabb te le pü lés jel zi kez de tét
õsi  be tû ink kel ! Szö ré nyi Le ven te
mond ja:”Mily döb be ne tes az em be ri ség
szá má ra, hogy nem hasz nál ja en nek az
egye te mes tu dás nak min den ed di gi elõ -
nyét, mert rész ben el tit kol ják, rész ben
nem ke rült elõ”, és ez a mi tu dá sunk, a
mi õse ink tu dá sa és ha gya té ka, a leg na -
gyobb kultúrkincsünk.
Az õsi jel kész le tünk mai bir tok ba vé te le
is jel zi ne künk az új idõk és az új kor -
szak kez de tét! Azt mon dom, hogy a ro -
vás betûjelkészletünk a tör té ne lem elõt ti 
idõ ket hoz za el ne künk a má ba és ez zel
hoz za vissza szer ves tu dá sun kat, tu do -
má nyun kat.
Ked ves ol va só, en ged je meg ne kem,
hogy a kö vet ke zõ is mer te tõ részt, ne a
hét köz na pi és meg szo kott mond va csi -
nált té nyek fel hasz ná lá sá val ír jam. Ha
így ten nék, tel je sen fe les le ges len ne az
idõ rab lá sa, mind önök tõl, mind ma gam -
tól! 
Az el múlt öt száz év ben nem mi ír tuk a
sa ját tör té nel mün ket és ezért is for dul -
hat elõ az a hely zet  - ame lyet tu dós tör -
té né szünk ál la pí tott meg nem rég - a
ta tár já rás elõt ti ok le ve le ink majd 90 %-a 
ha mi sít vány, így szin te nincs ala punk
az Ár pá dok ko rát ku tat ni! Az el múlt év -
szá zad ok libero-finnugorizmusának
Habs burg pa ran csa, az új ko ri tör té nel -
münk tény anya gát zi lál ja össze! De
van nak jó je lek, a kül föl di ré gé szek,  tör -
té né szek  aka ra tu kon kí vül nagy se gít -
sé get nyúj tot tak és nyúj ta nak igaz
tör té nel münk meg is me ré sé hez. 
Mi vel az em ber az élõ vi lág ból nõtt ki,
az az a Ter mé szet is ten te rem tet te, ezért 
a be széd is az egy sze rû (ál la ti jel le gû)
hang adá sok ból jött lét re. Ezek bõl pe dig
az egy ta gú sza vak. Lé vén hang után zó
és han gu lat fes tõ sza vak ban, s a ki fe je -
zõ, ér zék le tes sza vak ban is a leg gaz da -
gabb, ez is azt iga zol ja, hogy a
ter mé szet szü löt te a ma gyar nyelv. Az
is me ret len nyelv- és szám mû vész nem
más, mint ma ga a Ter mé szet, az az õse -
ink Is te ne.  
A ma gyar nyelv ma gas ren dû en
struktúrált, asszo ci a tív nyelv, így az

agy ban ma gya rul sok szor ta több is me -
ret tá rol ha tó, mint bár mely más nyel ven. 
A más faj ta is me ret tá ro lá sa is a nyelv
sza va i nak tá ro lá sá val ana lóg mó don
tör té nik. Ezek is ko ráb bi, meg lé võ is me -
re tek hez kö tõd ve, tár sít va van nak be -
ideg zõd ve. A be széd, írás és ol va sás
ál tal ki vál tott  be já ra tó dás az agy más
ré sze i nek ha son ló mû kö dé sét ered mé -
nye zi. A ma gya rul be szé lõ nek ugyan ar -
ra a sróf ra jár esze.  Vég ered mény ben
az anya nyelv szer ke ze te meg ha tá roz za 
az agy ban tá rol ha tó is me re tek mennyi -
sé gét és a gon dol ko dás mó dot.
Ezért ala kult ki az a gya kor lat a nagy vi -
lág ban mû kö dõ hí res egye te me ken,
hogy a sumerológiai tan szé ke ken min -
de nütt kö ve tel mény a ma gyar nyelv kö -
zép fo kú is me re te,nél kü le nem tud
ér de mi mun kát vé gez ni a hall ga tó;
Teller Ede azon ok ból ki fo lyó lag,- hogy
aki ma gya rul tud, az tud csak iga zán lo -
gi kai elem zõ,tu do má nyos mun kát vé -
gez ni,-követelte meg a ma gyar tu dást!
Az írás ki ala ku lá sá hoz nyelv re, be szélt
nyelv re van szük ség!
Az írás, a kép írás szer ve sen épül a be -
széd re, egy mást ki egé szí tik, mo del le zik 
és ala kít ják: a ma gyar nyelv ta na a  kép -
írás ban  gyö ke re zik .  Annyi ra ter mé sze -
tes a kép és a hang kap cso la ta, hogy a
cso da az lett vol na, ha a ma gyar nép
nem fe de zi fel és te szi köz kin csé a kép -
írást. Meg tet te és meg is la kolt ér te.
Ezer éve küzd el le nünk, és e ké pes sé -
günk meg sem mi sí té sén Eu ró pa és a
komprádór ma gyar ér tel mi ség. A ma -
gyar az egye dü li nép aki
"megtérítettésekor" nem írást ka pott,
ha nem írá sá tól meg fosz ta tott.
És bár ez így van, de az õsi írá sok a kré -
ta i tól az egyip to mi hi e rog li fá kon át a su -
mé rig és az et rusz kig bi zo nyí tot tan
ma gya rul, mai ma gya rul el ol vas ha tó,
ér tel mez he tõ, meg ért he tõ. A tan anyag -
ok ban az áll a fö ní ci a i a ké az el sõ írás,
de : „ A leg ko ráb bi tör té ne ti for rá sok
meg õriz ték an nak em lé két, hogy ele ink -
tõl szár ma zik az írás. A fö ní ci ai ha gyo -
mány ban pél dá ul az ma radt fenn, hogy
írá su kat Taautosztól (az az egy tátostól,
tu dós tól) kap ták. Sõt mi vel a gö rö gök -
nek/pelazgok/ sem volt írá suk, a szkí ta
–szittya õse ink hez for dul tak be tû kért,
de nem al kal maz ták mind et és
egyet-egyet for ma i lag meg is vál toz tat -
tak. A ró ma i ak is az Et rusz kok tól vet ték
a be tû je le ket, ame lyet kis vál toz ta tás sal
el ke resz tel ték la tin nak. Ezt az el múlt év -
ti zed ben bi zo nyí tot ta több olasz tör té -
nész az zal együtt, hogy az Et rusz kok a
Kár pát-me den cé bõl ván do rol tak az
olasz fél szi get re, kul tú rát, írást szál lít va
ma guk kal. Az el múlt év szá zad el tit kolt
ku ta tá sa i nak az egyik ered mé nye, hogy 

a csán gók ér de kes, sok sz be tût hasz -
ná ló táj szó lá sa az õs vagy ó gö rö göt
idé zi, ezt is bi zo nyí tot tan! Ma új gö rö göt
be szél nek az Égei-ten ger mel lé kén! Az
utób bi húsz-hu szon öt év ku ta tá sai a
fen ti e ket erõ sí tik Kí ná tól Dél-Ame ri ka
õs la kos né pé ig. (Szkí ta-szittya hun vo -
nal). A dol go zat ter je del me nem en ge di
meg,de szól ni kell a 7500 éves
szentgyörgy-vögyi te hén ként el hí re sült
írás le let rõl, a hí res ta tár la kai 7200
éves,õsi be tû ink kel írt agyag ko rong ról,
a viszokoi (Bosz nia) pi ra mis ban ta lált és 
azo no sí tott kb. 30.000 éves
hun-székely-magyar írás je lek rõl és
szám ta lan le let rõl,ame lyet egy kö vet ke -
zõ cikk ben le het ne ki bon ta ni.
 Sir John Brow ning in di ai an gol kö vet,
aki a XIX szá zad ban ku tat ta a ma gyar
nyel vet ,ír ja: „  A  ma gyar nyelv egyet len
da rab ból ál ló ter més kõ, me lyen az idõ
vi ha rai kar co lást sem ej tet tek”. Fel ada -
tunk en nek a tu dás nak meg õr zé se és
hasz ná la ta, sõt kö te les sé günk, mert ma 
már tud juk, hogy az írás be li ség és kul tú -
ra böl csõ je nem Me zo po tá mia, ha nem a 
Kár pát-me den ce, a Kár pát ha za!
Mi a koz mi kus tu dás né pe va gyunk, az
em be ri ség leg õsibb né pe, a nyel vünk
ma ga az õs nyelv, írá sunk az õs írás. En -
nek a gaz dag örök ség nek a bir to ká ban
nagy fel ada tok el vég zé sé re va gyunk ki -
je löl ve és ké pe sít ve. Kül de té sünk van itt 
Eu ró pa kö ze pén, a
Kár pát-me den cé ben,
amit tel je sí te nünk kell
Nem ze tünk és az Em -
be ri ség ja vá ra.

-Nagy Gyu la-

De cem ber 21-én 14
órá tól a kál vá ria dom -
bon me di tá ci ó val egy -
be kö tött Kerecseny
na pot tart a szerzõ.

„Pöttyös Zeb ra”
Mi nõ sé gi Hasz nált ru ha bolt

Fel sza ba du lás út 38.
(te le pe si busz meg ál ló val szem ben)

BÁLABONTÁS HÉTFÕNKÉNT!

Sok új és
már kás ru há val,
De cem be ri ak ci ók kal 

vár juk ked ves
vá sár ló in kat!!!



Gáz olaj jö ve dé ki adó
vál to zá sok

Mint is me re tes, 2011. no vem ber
1-tõl vál toz tak a jö ve dé ki adó mér -
té kek, ez a me zõ gaz da sá got két
ol dal ról is érin tet te, egy részt a
gáz olaj jö ve dé ki adó ol da lá ról, il -
let ve te her fu va ro zás sal kap cso la -
tos adó ked vez mé nyek ol da lá ról.

A me zõ gaz da ság ban fel hasz nált
gáz olaj jö ve dé ki adó já nak vissza -
igény lé se 

A fel ha tal ma zó ren del ke zé sek kö -
zül a me zõ gaz da ság ban fel hasz -

nált gáz olaj jö ve dé ki adó já nak vissza igény lé sé vel össze füg gõ
fel ha tal ma zó ren del ke zés (jö ve dé ki adó tör vény 129. § (1) be kez dés 
a) pont) is mó do sí tás ra ke rült az aláb bi ak sze rint: 

Fel ha tal ma zást kap a Kor mány ar ra, hogy ren de let ben ha tá roz za
meg a me zõ gaz da sá gi ága zat ban a szán tó, a kert, a gyü möl csös, a
szõ lõ, a gyep, a ha las tó mû ve lé si ág ban, va la mint az er dõ fel újí tás -
ban fel hasz nált, de éven te hek tá ron ként leg fel jebb 97 li ter gáz olaj
jö ve dé ki adó ja – a je len le gi 80 szá za lé ka he lyett – 82 szá za lé ká nak
a kü lön jog sza bály sze rint nyil ván tar tás ba vett me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ré szé re tör té nõ vissza té rí té sét, a vissza té rí tés fel tét ele it és
sza bá lya it. 

An nak ér de ké ben, hogy a gáz olaj adó mér té ké nek 13 Ft/li ter rel tör té -
nõ meg eme lé se mi att ne nö ve ked je nek a me zõ gaz da sá gi ter me lõk
ter hei, a mó do sí tás meg emel te a me zõ gaz da ság ban fel hasz nált
gáz olaj utá ni adó-vissza té rí tés mér té két 80%-ról 82%-ra. 

A ke res ke del mi gáz olaj jö ve dé ki adó ja, va la mint a me zõ gaz da sá gi
ága zat ban fel hasz nált gáz olaj jö ve dé ki adó ja után vissza igé nyel he -
tõ összeg vál to zá sa mi att mó do sul a NAV_VP_J02 és a
NAV_VP_J04 elekt ro ni kus be val lás nyom tat vá nyok ki töl té si út mu ta -
tó ja, amely el ér he tõ lesz a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal internetes
ol da lán (www.nav.gov.hu) a „VP/Szak te rü le tek/Jö ve dé ki szak te rü -
let/Vám- és Pénz ügy õr ség ál tal ki adott elekt ro ni kus nyom tat vá nyok” 
me nü pont alatt. (Ezen ÚJ nyom tat vány a mai na pon még nem el ér -
he tõ.) 

A vissza igény lés so rán cél sze rû 2012. ja nu ár vé ge fe lé a vissza -
igény lést el vé gez ni, mi vel ezen idõ pon tig vár ha tó a jog sza bá lyi hát -
tér és NAV köz le mény meg je le né se.

A me zõ gaz da sá gi ter me lõ az éves be val lást a tárgy évet kö ve tõ év
január15-étõl, (gya ko rí tott vissza igény lés ese tén a fél éves be val lást 
a tárgy év jú li us 15-étõl, a III. ne gyed éves be val lást a tárgy év ok tó ber 
15-étõl, a IV. ne gyed éves be val lást a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár
15-étõl) nyújt ja be az il le té kes re gi o ná lis el len õr zé si

köz pont hoz.  Az éves be val lás ra vo nat ko zó vissza igény lé si igényt
ak kor is be nyújt hat ja a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, ha az ál ta la mû velt
föld te rü let nagy sá ga év köz ben vál to zik. (A gya ko rí tott vissza igény -
lés al kal ma zá sá ra, az az pél dá ul III. vagy IV. ne gyed éves vissza -
igény lés ér vé nye sí té sé re ki zá ró lag ak kor van le he tõ ség, ha azt
meg elõ zõ en az adó zó az adott nap tá ri év re vo nat ko zó an nyúj tott be
fél éves be val lást.)

A be val lás hoz szer ve sen kap cso ló dik a gáz olaj vá sár lá sá ról, vagy a
gé pi bér mun ka-szol gál ta tás igény be vé te lé rõl a jo go sult ne vé re szó -
ló szám lák. Gé pi bér mun ka-szol gál ta tás igény be vé te le ese tén a
bér mun kát vég zõ ál tal ki bo csá tott szám lán el kü lö ní tet ten kell, hogy
sze re pel jen a tény le ges üzem anyag-fel hasz ná lás mennyi sé ge és
össze ge.

A jo go sult a gáz olaj vá sár lá sá ról vagy a gé pi bér mun ka-szol gál ta tás 
igény be vé te lé rõl sa ját ne vé re ki ál lí tott szám lán fel tün te tett üzem -
anyag-mennyi ség re a szám lán fel tün te tett tel je sí tés idõ pont já ban
ha tá lyos, leg ala cso nyabb jö ve dé ki adó-mér ték kel szá mí tott adót
igé nyel he ti vissza. 

A be val lás hoz to váb bá csa tol ni kell a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek a
meg mû velt föld hely raj zi szá ma alap ján a föld mû ve lés ügyi ha tó sá gi
jog kör ében el já ró te rü le ti leg il le té kes me gyei Kor mány hi va tal (föld -
mû ve lés ügyi ha tó ság), az er dõ gaz dál ko dó nak az er dõ te rü let fek vé -
se alap ján az er dé sze ti ha tó sá gi jog kör ében el já ró te rü le ti leg
il le té kes me gyei Kor mány hi va tal (er dé sze ti ha tó ság), a hal gaz dál -
ko dá si te vé keny sé get foly ta tó nak a ha las tó víz jo gi üze mel te té si en -
ge dé lyét ki bo csá tó, te rü le ti leg il le té kes víz ügyi ha tó ság iga zo lá sát a
fi gye lem be vett te rü let nagy sá gá ról és a mun ka el vég zé sé rõl.

A me gyei Kor mány hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá gán a föld -
hasz ná la tot is el len õr zik a be kül dött bi zony la tok, nyi lat ko za tok alap -
ján, (a be kül dött föld hasz ná la ti lap, en nek hi á nyá ban nyi lat ko zat,
vég sõ eset ben a hi va tal kér bel sõ hasz ná lat ra jog se gély ke re té ben
az il le té kes föld hi va tal tól föld hasz ná la ti la pot, me lyet a ter me lõ nem
kap meg). A ter me lõ nek kül di el a me gyei Kor mány hi va tal Föld mû -
ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga a le el len õr zött, le iga zolt nyi lat ko za tot.  Az
ezen ta lál ha tó ik ta tó szám alap ján küld he tõ el elekt ro ni ku san az ügy -
fél ka pun ke resz tül a be val lás. A szám lá kat, a be val lást a nyi lat ko za -
to kat az el len õr zés kor kell be mu tat ni a NAV kép vi se lõ i nek. Pos tán
is be küld he tõ a be val lás, ak kor az ere de ti alá írt be val lás a szám lák,
a kor mány hi va tal ál tal is le iga zolt nyi lat ko zat és iga zo lá sok egy ere -
de ti pél dá nyát kell csa tol ni, és a ter me lõ nek el pos táz ni a NAV
címére.

Ke res ke del mi gáz olaj adó ked vez mény ének vál to zá sa (jö ve dé ki
adó tör vény 57/C. § (1) be-kez dés, új 128/D. §) 

A be szer zés kor meg fi ze tett adó ból :

az üzem anyag töl tõ-ál lo má son for gal mi rend szám ra szó ló üzem -
anyag kár tyá val meg vá sá rolt, 

a jö ve dé ki adó tör vény 57/C. § (2) be kez dés sze rin ti adó-vissza -
igény lés re jo go sult ma gyar or szá gi te lep he lyén üzem anyag-tá ro lás -
ra rend sze re sí tett – a tan kolt mennyi sé get rend szá mon-ként,
va la mint a tan ko ló jár mû ki lo mé ter óra ál lá sát rög zí tõ – üzem -
anyag-tan ko ló au to ma tá val el lá tott üzem anyag tar tály ból elekt ro ni -
kus mé rõ esz kö zön ke resz tül be töl tött 

Ke res ke del mi gáz olaj után li te ren ként – a je len le gi 6,50 Ft he lyett –
19,50 Ft vissza igé nyel he tõ. 

A fen ti e ket azok ban az ese tek ben kell al kal maz ni elõ ször, ame lyek -
ben az adó-vissza igény lé si jo go sult ság 2011. no vem ber 1. nap ján
vagy azt kö ve tõ en keletkezik.

-Mol nár Er zsé bet-
-Agrárkamarai ügy fél szol gá la ti ta nács adó-

A me zõ gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj vissza igé nyel he tõ jö ve -
dé ki adó mér té ke 
• 2010. ja nu ár -1-tõl 2010. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ra

77,88 Ft/li ter.  
• 2011. ja nu ár 1-tõl 2011. ok tó ber 31-ig 77,88 Ft/li ter
• 2011. no vem ber 1-tõl 90,49 Ft/li ter

Az egy hek tár ra ma xi má li san vissza igé nyel he tõ gáz olaj mennyi -
ség szán tó föl di kul tú rák ese tén a 

2008. évet meg elõ zõ évek ben 95 li ter, 2008. év tõl egy sé ge sen
min den me zõ gaz da sá gi kul tú rá ra 97 li ter.

A ré gi ós pos tá zá si cí mek meg szûn tek, és új ra a me gyei ki ren delt -
sé gek re kell pos táz ni a pa pír ala pon el ké szí tett be val lá so kat,
VPID szám ké rõ nyom tat vá nyo kat stb.

Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal Észak-al föl di Re gi o ná lis Vám- és
Pénz ügy õri Fõ igaz ga tó ság,    Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei
Vám- és Pénz ügy õri Igaz ga tó sá ga  Szol nok, Ady End re u. 21

Vissza igény lés me ne te 2011. év köz ben is vál to zott.  Az el ké szí -
tett J04-es be val lás egy má so la ti pél dá nyát a Nyi lat ko zat és iga zo -
lást gáz olaj jö ve dé ki adó-vissza té rí tés hez, a te rü let ki mu ta tás sal
és a szám la össze sí tõ  mel lék le tek kel a te rü le ti fa lu gaz dász ik tat ja 
be, majd a ter me lõ nek az ik ta tó szám mal el lá tott nyi lat ko za to kat és 
iga zo lá so kat ( a szám lá kat nem) el kell kül de ni a me gyei Kor mány -
hi va tal  Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá gá nak  cím: 5000 Szol nok,
Víz part Krt. 32. 



Dr. Há mo ri Jó zsef
Fegy ver nek díszpolgára

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te a 124/2011.(VI.23.)
szá mú ön kor mány za ti ha tá ro za tá val  Dr.
Há mo ri Jó zsef nek – Fegy ver nek szü löt -
té nek ki ma gas ló te vé keny sé gé nek meg -
be csü lé se és tisz te le te je lé ül
Fegy ver nek Nagy köz ség Dísz pol gá ra cí -
met ado má nyoz ta.
Dr. Há mo ri Jó zsef 1932. már ci us 20-án szü -
le tett Fegyverneken.
Édes ap ja dr. Há mo ri Ru dolf, Fegy ver nek
köz ség meg be csült or vo sa, édes any ja
Millasin Jú lia ma gyar-tör té ne lem sza kos ta -
nár volt. 
A köz sé gi or vo si la kás ban él tek, 8 gyer me -
kük szü le tett, Jó zsef a leg idõ sebb.
A csa lád nagy tisz te let nek és sze re tet nek

ör ven dett a fa lu ban. 
A csa lád szá má ra meg ha tá ro zó volt a kör -
nye zet. A gyer me ke ket gond ta lan if jú ko ri
em lé kek fû zik a Kál vá ria-domb hoz, a ke -
mény te lek hez a Holt-Ti szán, ahol kor cso -
lyáz ni le he tett, a hí res Cson ka to rony hoz,
mely a bú jócs ká zá sok szín te re volt. Fe led -
he tet le nek a nya rak, ami kor a Ti sza-part ján
va ká ci ó zott együtt a csa lád.
A meg hitt csa lá di hát tér, a kul tu rált kör nye -
zet meg ha tá roz ta a gye re kek fej lõ dé sét is.
Az or vo si la kás ban a gyó gyí tás mel lett a
kul tú ra köz ve tí té se a gye re kek fe lé tu da tos
volt. A böl csész édes anya Sza bad kán szü -
le tett – ro kon ság ban állt a Kosz to lá nyi csa -
lád anyai ágá val – az iro da lom sze re te tét
„át örö kí tet te gyer me ke i re is. A ze ne irán ti
ér dek lõ dés má ig fon tos a csa lád éle té ben. 
Dr. Há mo ri Jó zsef édes any ja kí ván sá gá ra
he ge dül ni ta nult. A kot ta ol va sást és he ge -
dü lést a fegyverneki Suki Bé la ci gány prí -
más tól ta nul ta. A töb bi gyer mek zon go rán
ját szott.
Val lá sos szel lem ben ne vel ték a gyer me ke -
ket. Thuróczi Sa nyi bá csi káp lán mel lett a
gye re kek ki tün te tés nek érez ték a mi nist rá -
lást. A hit ré gen és ma is meg ha tá ro zó az
éle té ben. 
Dr. Há mo ri Jó zsef ál ta lá nos is ko lai ta nul -
má nya it a fegyverneki Ró mai Katólikus is -
ko lá ban vé gez te. Ta ní tó mes ter ének, a
VALÓDI PEDAGÓGUSNAK Baunok
Árpádné KRISZTA NÉNIT vall ja. Az igé -
nyes be tû ve tés és szá mo lás tu do má nyát az 
õ ke ze alatt ta nul ta meg. Ez az igé nyes ség
egész éle te so rán el kí sér te.
A kis Jó zsef or vos vagy tör té nész sze re tett
vol na len ni. Per sze a kez det nem min dig
egy sze rû. Dr. Há mo ri Jó zsef a Tö rök szent -

mik ló si Ál la mi Ál ta lá nos Mó ricz Zsig mond
Gim ná zi um ban 1950-ben érett sé gi zett.
A csa lád eb ben az idõ ben köl tö zött el
Fegyvernekrõl, mert az édes ap ját a fa lu
párt tit ká ra po li ti kai okok mi att er re
kényszerítette. Szü lei éle tük leg szebb kor -
sza ká nak te kin tet ték a Fegyverneken el töl -
tött éve ket.
Or vo si egye tem re je lent ke zett, de nem
nyert fel vé telt, mert úgy mond „or vo si di -
nasz ti át nem ne vel tek” ab ban az idõ ben. Így 
a Sze ge di Tu do mány egye tem Ter mé szet -
tu do má nyi ka rán ta nult, 2 év múl va pe dig a
bu da pes ti Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
te men foly tat ta ta nul má nya it, ahol
1955-ben bi o ló gus dip lo mát szer zett.
Dip lo má já nak meg szer zé se után a
Szentágothai Já nos ál tal ve ze tett Pé csi Or -
vos tu do má nyi Egye tem Ana tó mi ai In té ze té -
nek tu do má nyos mun ka tár sa volt. 
1962-ben át ment a Sem mel we is Or vos tu -
do má nyi Egye tem Ana tó mi ai In té ze té be,
amely nek elõbb tu do má nyos fõ mun ka tár -
sa, majd tu do má nyos fõ ta nács adó ja és
osz tály ve ze tõ je volt.
1980-ban az In té zet ben ka pott egye te mi ta -
ná ri ki ne ve zést.
2002-ben ku ta tó pro fesszo ri meg bí zást ka -
pott, ezen kí vül 2001-ben a Páz mány Pé ter
Ka to li kus Egye tem In for má ci ós Tech no ló -
gia Ka rá nak egye te mi ta ná ra lett, ahol
neurobiológiát kez dett el ok tat ni
Emel lett 1990-ben vissza tért Pécs re, ahol
az ál lat ta ni tan szék ve ze té sé vel bíz ták
meg.
1992 és 1994 kö zött a Janus Pan no ni us Tu -
do mány egye tem rek to ra volt. 
2002-ben emeritálták. Ku ta tói ösz tön díj jal
négy hó na pot töl tött elõbb San Diegóban,
majd Los An ge les ben, ké sõbb a New York-i 
Mo unt Sinai Egye tem ven dég pro fesszo ra
volt.
1966-ban véd te meg a bi o ló gi ai tu do má -
nyok kan di dá tu si, 1972-ben aka dé mi ai dok -
to ri ér te ke zé sét.
Az Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
Neurobiológiai Bi zott sá gá nak lett tag ja,
1988 és 1995 kö zött a bi zott ság el nö ke volt. 
1990-ben meg vá lasz tot ták a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia le ve le zõ, majd 1998-ban 
ren des tag já vá.
2002 és 2008 kö zött az aka dé mia ter mé -
szet tu do má nyi al el nö ke volt. 
2008-ban el nök sé gi tag gá, és a Szo ci á lis
Bi zott ság el nö ké vé vá lasz tot ták. 
1992-ben fel vet ték a lon do ni Eu ró pai Aka -
dé mia, 2000-ben az Eu ró pai Tu do má nyos
és Mû vé sze ti Aka dé mia tag jai so rá ba.
Köz éle ti pá lya fu tá sa :
A Ma gyar Ösz tön díj Bi zott ság tag ja volt
1990 és 1996 kö zött, va la mint 2004-ben a
Ma gyar UNESCO-Bizottság el nö ké vé vá -
lasz tot ták. 
1993 és 1994 kö zött a Ma gyar Rek to ri Kon -
fe ren cia ve ze tõ je volt.
2002-ben az Eu ró pai Moz ga lom Ma gyar
Ta nács el nö ke, il let ve 2000-ben a Ma gyar
Örök ség díj-bi zott ság el nö ke lett.

A kon zer va tív Pro fesszo rok Bat thyá ny Kö -
ré nek ala pí tó tag ja. 
1998-ban Or bán Vik -
tor ak ko ri mi nisz ter el -
nök fel kér te a Nem ze ti 
Kul tu rá lis Örök ség Mi -
nisz té ri u má nak a ve -
ze té sé re. Ezt a
po zí ci ó ját 1999. de -
cem ber 31-én tör tént
le mon dá sá ig vi sel te. 
2000-tõl 2002-ig a mi -
nisz ter el nök tu do -
mány po li ti kai
ta nács adó ja volt, emel lett 2002 feb ru ár já -
ban a mi nisz ter el nök a Tu do mány- és Tech -
no ló gia po li ti kai Kol lé gi um el nö ké vé ne vez te 
ki.
El évül he tet len ér de me, hogy ku ta tá si te rü -
le tén az ideg rend szer és az ideg ele mek kö -
zöt ti kap cso la tok funk ci ós szer ke ze tét, a
fej lõ dõ és érett ideg rend szer al kal maz ko dó -
ké pes sé gét vizs gál ta.
Ered mé nyei je len tõ sek a fej lõ dõ és érett lá -
tó köz pon tok, va la mint a kis agy
szinaptológiája és plasz ti ci tá sa te rén. El sõ -
ként si ke rült le ír nia a fel nõtt ál la tok agy ké -
reg alat ti köz pont já ban és a
kis agy ké reg ben az in du kál ha tó plasz ti ci tás
je len sé gét, va la mint az in for má ció fel dol go -
zá sá ban ki emelt sze re pet ját szó komp lex
szi nap szi sok szer ke ze tét.
Tu do mány nép sze rû sí tõ mun ká ját a Min -
den tu dás Egye te me cí mû té vé mû sor ban
is fi gye lem mel kí sér het tük.
Több mint két száz tu do má nyos pub li ká ció
szer zõ je vagy társ szer zõ je, eb bõl hat
könyv. Mun ká it ma gyar és an gol nyel ven
ad ja köz re.

Dr. Há mo ri Jó zsef bár mely tá ján jár is a vi -
lág nak, büsz kén em le ge ti szü lõ föld jét, szû -
kebb ha zá ját Fegyverneket. Mert a ha za, a
szü lõ föld, az ott hon nem jön hoz zánk, ne -
künk kell le ha jol nunk hoz zá. Min dig han -
goz tat ja, hogy „lé lek eme lõ ha za jön ni”, mert
az ott hon idil li vi lá ga itt fel tör a lel ké ben.
A pro fesszor úr ma is ak tív, szer te ága zó te -
vé keny sé get foly tat mind a tu do mány, mind
a köz élet te rü le tén.
Élet út ja pél da le het a fel nö vek võ nem ze dék
szá má ra, a csa lád, a szü lõ föld, a min den na -
pi mun ka meg va ló su lá sá ban.
Fegy ver nek na gyon büsz ke szü löt té re, el sõ 
dísz pol gár ára, dr. Há mo ri Jó zsef re.

Dí já hoz Gra tu lá lunk!
-Szatlóczki Edit, Dr. Kiss György-

Dí jai, el is me ré sei
• Aka dé mi ai Díj (1972), Szé che nyi -díj

(1994), Grestyán-díj (1998), Ma gyar
Köz tár sa sá gi Ér dem rend kö zép ke -
reszt je (2003), Pro Renovanda
Hungariae Köz ala pít vány nagy dí ja
(2006), az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem Dísz dok to ra (2009), Pest Me -
gye Dísz pol gá ra (2010), Fegy ver nek
Nagy köz ség Dísz pol gá ra (2011)



„Míg jö võ jét épí tet tük
orsa el volt dönt ve rég.
Meg kí ván ta, el sze ret te
Tõ lünk a ha tal mas ég.

Nem tö rõd ve sem mit az zal,
Hogy szí vünk nek fáj ni fog:

Jöt tek ér te s mo so lyog va
Vit ték el az an gya lok!”

(Ifj. Áb rá nyi Emil)

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:

Rézsó Mi hály élt 53 évet

Négyesi Jánosné 
szü le tett: Kar dos Bor bá la élt 93 évet

Bor bély La jos élt 65 évet

Csaj ági Edit élt 40 évet

Szatlóczki Ist ván élt 76 évet

Ábrók Károlyné
szü le tett Náhóczki Ilo na élt 90 évet

Ko vács Mik lós élt 64 évet

Jakus Miklósné 
szü le tett Raj na Er zsé bet élt 67 évet

Ko vács Ti bor élt 49 évet

ifj. Schultz And rás élt 50 évet

Ma da rász Já nos élt 63 évet

Bedics Sán dor élt 71 évet

Gácsi Zol tán élt 54 évet

id. Sarkadi Kár oly élt 84 évet

Ba logh Gyuláné
szü le tett Tukarcs Er zsé bet élt 80 évet

Ko csis And rás élt 87 évet

Barta Jó zsef élt 81 évet

Em lé kü ket szí vünk ben meg õriz zük.

Meg em lé ke zés

Hillender
Ágos ton

ha lá lá nak
1. év for du ló ján

"Már nincs hol nap
Csak ennyi volt az élet
Si ras sa tok csen de sen, 
Én a szí ve tek ben élek!"

Sze re tõ csa lá dod.

„Szo mo rú az út, mely sír já hoz ve zet,
Ahol meg pi hent dol gos két ke ze.

Úgy ment el, aho gyan élt,
Csend ben , sze ré nyen,

A jó sá gos szí ve nyu god jon bé ké ben!”

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki
mind azok nak, akik fe lejt he tet len

édes apánk, nagy apánk

Id. Barta Jó zsef
te me té sén meg je len tek,

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

A Gyá szo ló család

Kö szön jük min den ki nek,
akik 

Ko vács Miklós
te me té sén részt vet tek,
vi rág gal és jó szív vel

em lé kez nek ked ves szerettünkre.
"Nem múl nak õk el, kik szí vünk ben él nek,

Hi á ba száll nak ár nyak, ál mok, évek."

Sze re tõ csa lá dod

Em lé ke zés

Ba logh Gáborné,
Bí ró Ju li an na

halálának 25. év for du ló já ra

"A mély be csak tes ted me rült el,
csak õ tûnt el a föld alatt,

de lé nyed lé nye ge ezer fe lé
szó ród va is köz tünk ma radt".

Sze re tõ csa lá dod

Czifra Fe renc
halálának 10. év for du ló já ra

"Csak az hal meg akit el fe lej te nek,
örök ké él akit nagyon sze ret tek"

Fe le sé ged, Gyer me ke id, Uno ká id

Gyászjelentés, emlékezés



Gyermekrejtvény

Víz szin tes
 4. pa pír ba cso ma golt cso kis édes ség a ka rá csony fa dí -

szí té sé re
 5. má kos te kercs

Füg gõ le ges
 1. va ní li ás por cu kor ba for ga tott kif lics ke
 2. mé hek ál tal ké szí tett édes dol got tar tal ma zó ka rá cso -

nyi sü te mény
 3. hab ka ri ka más szó val

Jég dísz ké szí té se
Hoz zá va lók:
• mar ga ri nos-do boz
• mû anyag po hár
• víz
• ter mé sek, to bo zok, ágak
• fo nal
• kö vek

1. Tölts kö rül be lül két ujj nyi
vi zet a mar ga ri nos-do boz ba! 
Ál líts be le egy po ha rat, majd
he lyezz kö ve ket a pohárba,
hogy ne moz dul jon el!

2. Tedd ki a do bozt a sza -
bad ba! Várd meg, amíg fé lig
meg der med, utá na nyom -
kodd be le a ter mé se ket,
ága kat! Mi u tán A jég díszt
tel je sen meg fa gyott, óva to -
san vedd ki a do boz ból és
kösd rá a fo na lat!

3. Ag gass fel több díszt is a
fá ra az ud var ban, vagy kül sõ 
ab lak pár kány ban he lye zett
ágak ra! Leg szeb ben ak kor
csil log, ha ki süt a nap!

forrás: www.egyszervolt.hu

Keresd a különbséget!
Ta láld meg a két kép kö zöt ti 10 db kü lönb sé get és szí nezd ki
a ké pe ket! 



Gó lya hír
„A nap ra gon do lok, mi kor meg szü let tél!

Azon a na pon fény lett a messze ség, 
Egy cso dá la tos álom élet re kélt. 

Jöt tél új élet ként, fé nyes csil lag ként, 
Az éle ted, s hogy lé te zel, a leg szebb aján dék!”

Gom bás Gréta 2011.10.07. Szuromi Ma ri ann, Gom bás Jó zsef Tán csics u.154/a

Nagy Ro xá na Di á na 2011.10.10. Hillender Ro xá na, Nagy Ist ván Dam ja nich u.5.

Fa ra gó Zsolt 2011.10.19. Füleki Edi na, Fa ra gó Zsolt Hárs fa u.2/a

Czimmer Bog lár ka 2011.10.25. Var ga Tí mea, Czimmer Se bes tyén Re ze da u.12.

Palcsi Alex 2011.11.01. Palcsi Mó ni ka, Bu rai Bé la Gyöngy vi rág u.4.

Palcsi Krisz ti án 2011.11.01. Palcsi Mó ni ka, Bu rai Bé la Gyöngy vi rág u.4.

Für Lil la Jáz min 2011.11.05. Var ga Ma ri an na, Für   Sza bolcs Vöröshadsereg u.5.

Bencsik La jos Lász ló 2011.11.10. Köpösdi Tí mea, Bencsik La jos Fel sza ba du lás u.225.

Há zi Dá ni el No el 2011.11.10. Új la kán Tün de, Há zi Jó zsef Tán csics u. 129/a

Kar dos Má té Hu nor 2011.11.14. La ka tos Krisz ti na, Kar dos Zol tán Gyóni u.25/b

Ta tár Gá bor Pé ter 2011.11.18. Pé ter Ka ta lin, Ta tár Gá bor Csil lag u.20/b

Návai Gá bor 2011.11.19. Sü ve ges Ani kó, Návai Gá bor Berényi u.97. 

Lip csei Mi lán 2011.11.23. Négyesi Ni ko let ta, Lip csei Gá bor Bocs kai u.52.

Bu rai Lara Kit ti 2011.11.25. Bu rai Szil via, Bu rai La jos Dam ja nich u.164.

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

Fél év szá zad múl tán Fegyverneken 
1953-1961 kö zött kop tat tuk az is ko lánk pad ja it az ak kor még 1.sz.(Fegy ver nek Dó zsa György úti) Ál ta lá nos Is ko lá ban. 50
év telt el a bal la gá sunk óta. Büsz kék le he tünk ma gunk ra, mert min den ki meg ta lál ta a he lyét az élet ben. Eb ben nagy ér de -
me van ne ve lõ ink ál do za tos mun ká já nak, akik kö zül  már csak hár man tisz tel het tek meg ben nün ket a je len lét ük kel. Õk köz -

sé günk ben kezd ték a  pá lya fu tá su kat:  Gledura Lajosné
(Bóna Éva), Var ga Mar git(Lövei Józsefné), Er dé lyi Il di kó
(Eszes Endréné). 

Em bert pró bá ló idõk ben ta nul tunk: az  50-es évek  ola jos
pad ló ja, az alig fût he tõ tan ter mek mi at ti té li szén szü ne tek,
füs tös vas kály hák, a már tós tin ta tar tály okoz ta bal ese tek, a
dél elõtt-dél utá ni vál tott ta ní tá si rend…so rol hat nánk még a
ne héz sé ge ket. Több hely szí nen kel lett  ta nul nunk. 
Annaházán  az ún. vas ke resz tes is ko la és a Krisz ti né ni fé le
tan te rem, má sok nak  a sár ga is ko la adott ott hont. 5. osz tály -
ban fel ke rül tünk a „nagy is ko lá ba”, ahol elõ ször  kü lön fiú és
lány cso port let tünk, míg vé gül  a 7-8. év fo lya mot ko e du kált
osz tály ban fe jez het tük be. 

 Saj nos a 41 vég zõs ta nu ló ból 10 fõ már nem él het te meg ve -
lünk ezt a szép na pot, de 22-en itt le het tünk a ta lál ko zón, tud -
tunk örül ni egy más nak. Úgy érez tük, ha za tér tünk.
Kö szön jük a volt is ko lánk nak! 

-Krupa Lajos-

Ki ad ja: Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné dr.  jegy zõ
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Köszönet
A sza vak mel lett a tet tek jel zik iga zán a va ló di össze fo gást, a 
kö zös ség ere jét egy te le pü lés éle té ben!
Tisz te let tel kö szö nöm meg mind azok nak a szán dé kát és
ten ni aka rá sát, akik az el múlt ne héz esz ten dõ ben se gít sé gé -
re si et tek a fa lu nak:
• a bel víz- vé de ke zés nél,
• a be ta ka rí tás nál és egyéb me zõ gaz da sá gi mun kák nál
• a ját szó tér és a Pi ac tér fel újí tá sá ban,
• temp lo ma ink meg újí tá sá ban,
• a Tri a no ni bé ke dik tá tum gyá szos em lé ké re emelt ket tõs
ke reszt fel ál lí tá sá ban,

• a bel te rü le ti köz utak ja ví tá sá nál,
• a Kudelka- ke reszt új ra ál lí tá sá ban. 

Egész éves mun ká ját és tá mo ga tá sát kö szö nöm az ön kor -
mány zat va la mennyi in téz mé nyé nek, ve ze tõ i nek és dol go -
zó já nak, a te le pü lé sen mû kö dõ egy há zak nak és va la mennyi
ci vil szer ve zet nek a fa lu ért vég zett mun ká ját!

Kö szö nöm se gít sé gét a Bitunova Kft-nek, a Ber csé nyi
Egyé ni Cég nek, Bog nár Zol tán nak, Daku  Mi hály nak, a
Fa ze kas Fa ipa ri Kft-nek, a Fegyverneki Au tó ja ví tó
Kft-nek,a Fegy ver nek és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet -
ke zet nek,  a Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ-nek,   Gácsi
Fe renc nek,  a Herman Kft-nek, Hillender György nek,  a
Jancsó és Tsa Kft-nek, a Krupatechnika Kft-nek a Ko -
vács Já nos és Tsai Kft-nek, a Kun ha lom Agrária Kft-nek
, a La dá nyi és Tsa Épí tõ ipa ri Bt-nek, a Nagép Út Kft-nek, 
Nagy Fe renc nek, , ifj. Nagy La jos nak , a Né meth és Tsa
Kft-nek,  a Sza bó és Tsa Kft-nek, Sza bó Sán dor nak, a
Szatlóczki Bt-nek, a Szilasi és Tsa Kft-nek, az SZ.ZS.
Mély épí tõ Bt-nek., a Tóth Bt-nek -és min den más cég nek
és ma gán em ber nek, aki a fel so ro lá som ból eset le ge sen ki -
ma radt-  akik az anya gi tá mo ga tá son túl esz kö zök kel, fu va -
ro zás sal, és szám ta lan egyéb mó don se gí tet ték
min den nap ja in kat, ügyes-ba jos prob lé má ink meg ol dá sát!

-Ta tár Lász ló pol gár mes ter-

A szer kesz tõ ség ne vé ben jó szív vel meg kö szön jük mun ká ját min den köz re mû kö dõ nek,  aki a Fegyverneki Hír mon dó el ké szí té sé -
ben 2011-ben adott szá munk ra se gít sé get, mely re ter mé sze te sen az Új Esz ten dõ ben is szá mí tunk! 
Bérczesi  Má ria fõ szer kesz tõ nyug díj ba vo nu lá sá nak al kal má ból to váb bi jó egész sé get és bé kes sé ges nyug dí jas éve ket kí vá nunk.

-Szerkesztõség-

Jókívánság az Új Esztendõre

Ad jon az új év,

amit a ré gi nem adott:

ne ve tõ örö met, édes bá na tot;

ad jon az is, aki még nem adott,

hi deg ben me le get, me leg ben ár nyé kot;

kál vá ri ánk ban könnyû ke resz tet,

szõ lõ tõ kénk re ne héz ge rez det,

ha szá raz a mezs gye ad jon az ég,

bõ sé ges esõt, de ne le gyen jég;

fa gyos szen tek ne hoz za nak ve szélyt,

gaz da szí vek ben éb ressze nek re ményt;

min den ha ra gos bé kül jön jó ra,

ka szá ló kon vi rul jon pün kös di ró zsa;

ad jon az is ten min dig jó na pot,

temp lo ma ink ban ál dá sos pa pot;

ül tes se nek a kert be leg alább egyet,

te rem je nek fá ink ros kad va meggyet;

bú za táb lák ba ke ve sebb ege ret,

ad jon az is ten pu ha ke nye ret;

ad jon ne künk, ha nem is ké rünk,

bol dog sze rel met, amed dig élünk.


