
Köszöntés
„Szá guld va vág tat, ro han az idõ,

Sor ra vált ják egy mást föl a he tek,

Min den nyár gyor sabb, mint az elõ zõ,

Az idõ nek nem mond hatsz „állj meg”-et…”
(Zsol dos Im re)

2012. feb ru ár 16-án Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr meg tisz te -
lõ kö te le zett sé gé nek ele get té ve, ott ho ná ban, csa lád ja kö ré -
ben kö szön töt te CZAKÓ MIHÁLY-t  90. szü le tés nap ján, s
ad ta át az idõ sek irán ti tisz te let és há la je lé ül a mi nisz ter el -
nök úr ál tal alá írt em lék la pot. Mi hály bá csi sok év ti ze den át
pos tás ként dol go zott a te le pü lé sen. To váb bi nyu godt, bol -
dog éve ket, és jó egész sé get kí vá nunk Neki!

Tavasz 2012 az Or czy An na
Tag in téz mény ben

Mû so runk ün ne pi kö szön tõ jé ben a már ci us 15-i ese mé nyek -
re em lé kez tünk. Már ci us 15. mind má ig meg õriz te ér zel mi
töl té sét. Min den ki egy em ber ként el is me ri az ün ne pet, tisz te -
li a sza bad ság harc hõs ka to ná it és a re form kor nagy po li ti ku -
sa it. Nincs em ber, aki eze ket az ér de me ket le ki csi nyel né, s
vált már ci us 15. a for ra da lom mal és a re form kor ral azo no sít -
va az össze fo gás szim bó lu má vá vált. 

foly ta tás az 5. oldalon

Ki tün te tés már ci us 15-én
Fe le lõs ség tel jes mun ka vég zé sé nek el is me ré sé ül a
fegyverneki LÖVEI SÁNDOR rend õr fõtörzszászlós a Ké -
szen lé ti Rend õr ség be osz tott ja, 2012. már ci us 15-e al kal -
má ból Ma gyar Bronz Ér dem ke reszt ki tün te tést ve he tett át
Pin tér Sán dor belügyminisztertõl.

Ki tün te té sé hez gra tu lá lunk, a rend õri és a ma gán éle ti pá lyá -
ján to váb bi sok si kert és jó egész sé get kívánunk!

-Dr. Kiss Györgyné-



A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
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:

Feb ru ár 23-i ülés  
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te el fo gad ta az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló ren de le tet.

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

• El fo gad ta az SOS se gély hí vó te le fon rend szer ki épí té sé rõl
szó ló ren de le tet.

• Mó do sí tot ta 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.

• Ön kor mány za ti kép vi se lõi kez de mé nye zés re mó do sí tot ta
a „Hárs fa köz” ut ca ne vét „FEHÉR ÁKOS köz”-re.

• A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár igaz ga tó já nak meg bíz ta
Mol nár Bar nát 2012. már ci us 1-tõl 2012. de cem ber 31-ig. 

• Jó vá hagy ta a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl -
csõ de böl csõ dei szü ne té nek idõ pont ját 2012. jú li us 16. –
2012. jú li us 27-ig (2 hét). 

• Mó do sí tot ta a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl -
csõ de „Böl csõ de Szak mai Prog ram ja”-t. 

• Meg ha tá roz ta a 2012-ben tan kö te les sé vá ló gyer me kek ál -
ta lá nos is ko lai be íra tá sá nak idõ pont ját 2012. már ci us 1.
(csü tör tök) és 2012. már ci us 30. (pén tek) kö zöt ti idõ ben. 

• Mó do sí tot ta a tar tós kö te le zett ség vál la lás ról szó ló ha tá ro -
za tot.

• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zás ról szó ló ren -
de le tet.

• El fo gad ta a Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Köz -
be szer zé si Sza bály za tát és a 2012. évi össze sí tett Köz be -
szer zé si Ter vét.

Le zá rult a Fundamenta-kötések idõ sza ka,

mellyel egyidõben a Tá mo ga tó is ked ve zõ

dön té sé rõl tá jé koz ta tott:

A CSATORNABERUHÁZÁS NYERTES PROJEKT!

A Tisz telt la kos sá got ha ma ro san

in gat la non ként tá jé koz tat juk az

el kö vet ke zen dõ  te en dõk rõl és ter ve ink rõl.

La kos sá gi forumok,
közmeghallgatások

A 2012. már ci us 1-jén, 8-án és 22-én meg tar tott
közmeghalgatások té má ja az ön kor mány za ti költ ség ve -
tés, gaz dál ko dás az ön kor mány zat prog ram já nak tel je sí té -
se, csatornaberuházás kö rül mé nyei és ak tu á lis la kos sá gi
prob lé mák, kér dé sek vol tak. A rész le tes jegy zõ köny vek le -
tölt he tõ ek a www. fegy ver nek.hu ol da lon, a Le töl té sek me -
nü pont ban, a Kép vi se lõ-tes tü let anya gai kö zül.
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Feb ru ár 14-i rend kí vü li ülés
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes -
tü le te mó do sí tot ta az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve -
té si terv kon cep ci ó já ról szó ló 178/2011.(XI.24.) sz.
ha tá ro za tát. 

• Dön tött mun ka bér hi tel igény be vé te lé rõl
• Jog sza bály vál to zá sa mi att, an nak meg fe le lõ en mó do sí -
tot ta Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szó ló 16/1995.(VI.22.) sz.
ön kor mány za ti ren de le tet.

• A szak fel adat rend rõl és az ál lam ház tar tá si szak ága za ti
rend rõl szó ló 56/2011. (XII.31.) NGM ren de let szak fel -
adat rend je sze rint mó do sí tot ta a Pol gár mes te ri Hi va tal
Ala pí tó Ok ira tát. 

• 2012. ja nu ár 1-jé tõl meg bíz ta Szekeresné Csõke Ani tát a
Gyer mek élel me zé si Kony ha in téz mény ve ze tõi fel ada ta i -
nak el lá tá sá ra az in téz mény ve ze tõ ki ne ve zé sé ig, ez zel
egyi de jû leg a 10/2012.(I.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro -
za tot ha tá lyon kí vül he lyez te.

Már ci us 29-i ülés
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü -
le te el fo gad ta a Fegyverneki Rend õr õrs 2011. évi te vé -
keny sé gé rõl ké szült be szá mo lót.

• Mó do sí tot ta az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló ren de le tet.

• Hoz zá já rult ah hoz, hogy a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
2012. áp ri lis 1-tõl na pi két órá val nö vel he ti ál lás he lyét, az
eh hez kap cso ló dó bér és já ru lék ki adást az in téz mény
sa ját költ ség ve té sé bõl fe de zi. 

• Kö te le zett sé get vál lalt a Jász-Nagykun-Szolnok Szak -
kép zés-szer ve zé si Tár su lás mû kö dé si költ sé ge i nek tá -
mo ga tá sá hoz 193.000,- Ft összeg ben a 2012. évi
költ ség ve tés ter hé re. 

• El fo gad ta a Jász-Nagykun-Szolnok Szak kép zé si Tár su -
lás tár su lá si meg ál la po dá sá nak mó do sí tá sát.

• Kö te le zett sé get vál lal az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la,
Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat Beth -
len Gá bor Alap ke ze lõ Nonprofit Zrt ál tal meg hir de tett
„Ha tár ta la nul” prog ram ke re té ben szer ve zett ta nul má nyi
ki rán du lás for rá sa i nak ki egé szí té sé re, amely hez a for rást 
a költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott át me ne ti se gély ke ret
elõ i rány za tá nak ter hé re, in téz mény fi nan szí ro zás elõ i -
rány zat ra tör té nõ át cso por to sí tás sal biz to sít ja.

• Mun ka bér hi tel igény be vé tel ét ha tá roz ta el a sze mé lyi jut -
ta tá sok fi nan szí ro zá sa ér de ké ben. 

• Egyet ér tett a Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl -
csõ de Annaházi Óvo da tag in téz mény Dam ja nich út 107.
szám alat ti épü le té nek fel újí tá sá val kap cso la tos, va la mint 
a „Több cé lú mû fû bur ko la tú pá lya a Fegyverneki Sport te -
le pen” és a tér fi gye lõ ka me ra rend szer ki épí té sé vel kap -
cso la tos pá lyá zat be nyúj tá sá val. 

• Kö te le zett sé get vál lalt a Gyer mek élel me zé si Kony ha a
Hárs fa úti Fõ zõ kony hai in téz mény szenny víz ke ze lé sé -
nek meg ol dá sá ra brut tó 1.900.000,- Ft összeg ben a
2012. évi költ ség ve tés ter hé re. 



Je len tõs uni ós tá mo ga tás sal in dul hat a szenny víz csa tor ná zás Fegyverneken!
 

Új sá gunk ha sáb ja in min dig ak tu á lis tá jé koz ta tást ad hat tunk a te le pü lés éle tét leg je len tõ seb ben be fo lyá so ló
fo lya mat ról, a szenny víz csa tor ná zás ról.

2012/04/15

Rö vid össze fog la lás a pro jekt rõl:

Fegy ver nek Nagy köz ség szenny víz csa tor ná zá sa, és szenny víz tisz tí tó épí té si pro jekt cél ki tû zé sei két fõ szem -
pont sze rint ad ha tó ak meg. A fej lesz tés meg va ló sí tá sa egy részt a te le pü lés köz mû el lá tott sá gát hi va tott ja ví -
ta ni, más részt a te le pü lés tár sa dal má nak a kör nye zet vé del me irán ti el kö te le zett sé gét is tük rö zi, ezért en nek 
meg fe le lõ cé lok ke rül tek meg ha tá ro zás ra.

La kos sá gi, el lá tá si cé lok:

• A pro jekt meg va ló sí tá sá val a te le pü lés je len le gi la kó te rü let ének nagy lak sû rû sé gû, köz pon ti ré sze in - la -
kos ság ará nyo san a te le pü lés 91 %-án - le gyen ki épí tett szennyvízcsatornahálózat a 25/2002. (11.27) Kor -
mány ren de let ben meg ha tá ro zott ha tár idõ elõtt.

• A pro jekt tel érin tett te rü le ten az élõ la kos sá gi rá kö tés ará nya a meg va ló sí tást kö ve tõ en ha lad ja meg a 92
%-ot.

Kör nye zet vé del mi és öko ló gi ai cé lok:

• A te le pü lé sen köz csa tor nán el ve ze tett szenny víz 100%-a le gyen leg alább bi o ló gi a i lag tisz tí tott.

• A pro jekt ha tá sá ra ja vul jon a fel szín alat ti vi zek kör nye ze ti ál la po ta.

• A szenny víz tisz tí tó te lep ki épí té sé vel kap cso la tos el vá rá sok:

• A ter ve zett tech no ló gia elé gít se ki az en ge dé lyek ben elõ írt ha tár ér té ke ket,

• A bi o ló gi ai tisz tí tás tar tal maz za a N és P el tá vo lí tás te he tõ sé gét,

• A te lep al kal mas le gyen a ter he lé si csú csok ha tá sát ke zel ni,

• A te lep re be szál lí tott szip pan tott szenny víz ke ze lé se le gyen meg ol dott.

Fegy ver nek Nagy köz ség je len leg nem ren del ke zik szenny víz gyûj tõ, ill. el ve ze tõ rend szer rel, a la kos sá gi
szenny víz gyûj tés az ud va ri de rí tõ ak nák ban tör té nik.

A szenny víz zel kap cso lat ban fel me rü lõ prob lé ma ke ze lé se ér de ké ben a ter ve zett 45.827 fm hosszú gra vi tá ci -
ós csa tor na mel lett az egyes át eme lõk höz tar to zó öblözetekben 4.413 fm bel te rü le ti és 2.746 fm kül te rü le ti
nyo mó ve ze ték meg épí té se szük sé ges. Az át eme lõk két-két bú vár szi vattyú val sze relt ak ná ban épí ten dõk
meg. A ter ve zett gra vi tá ci ós rend szer 550 db tisz tí tó-el len õr zõ ak nát és 521 db tisz tí tó ido mot tar tal maz.

A pro jekt kez de te: 2012. 03. 26.

A pro jekt meg va ló su lá sá nak nap ja: 2014. 11. 07. 

A ki vi te le zést vár ha tó an 2012. ok tó ber hó nap ban
kezd jük meg .

A la ko so kat is érin tõ te en dõk rõl fo lya ma to san
tá jé koz ta tást adunk.

-Nardai Dá ni el-
-projekt-menedzser-

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat

5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás u. 171.

+3620/5398-109

Öröm mel ér te sít jük a tisz telt la kos sá got, hogy ak tív pá lyá za ti és szak mai mun ká val az Irá nyí tó
Ha tó ság tá mo ga tás ra ér de mes nek ítél te pá lyá za tun kat.

2012. 03. 29 –én alá írás ra ke rült 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” cí mû KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 szá mú pro jekt Tá mo ga tá si
Szer zõ dé se. 

Fegy ver nek tör té nel mé nek leg ma ga sabb tá mo ga tá si össze gét, több mint 2 mil li árd fo rint tá -
mo ga tást ítélt meg szá munk ra az Eu ró pai Unió Ko hé zi ós Alap ja és Ma gyar or szág költ ség ve té -
se. 

A be ru há zás net tó össz költ sé ge: 2.780.143.739 Ft, tá mo ga tás 2.335.449.267 Ft, ön erõ 444 694 
472 Ft. 
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Sószoba a Szapárfalui
óvo dá ban

A kis gyer me kek kö ré ben egy re több az al ler gi ás és a fel -
sõ-lég úti meg be te ge dé sek ben szen ve dõk szá ma. En nek
meg elõ zé se ér de ké ben ala kí tot tuk ki a sószobát.

A sóterápia  al kal ma zá sá val le he tõ sé get biz to sí tunk a ter -
mé sze tes gyógy ulás hoz, a har mo ni ku sabb tes ti-lel ki mû kö -
dés el éré sé hez. A sóterápia jó té kony ha tás sal van a
kö vet ke zõ meg be te ge dé sek re: fel sõ-lég úti meg be te ge dé -
sek, lég úti al ler gi ák, szé na nát ha, asztma, továbbá
prevencióként is ajánlott.

A sószoba ki vi te le zé se kü lön he lyi ség ben tör tént. A sófal
parajdi sótömbbõl, fa rá cso zat tal ké szült, amit még a meg vi -
lá gí tott hi ma lá jai sótégla tesz han gu la to sab bá. Öröm mel ta -
pasz tal tuk, hogy kez de mé nye zé sünk po zi tív vissz hang ra
ta lált az ön kor mány zat és a szülõk körében egyaránt.

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni: a pol gár mes ter úr -
nak és az ön kor mány zat érin tett dol go zó i nak, a gyors és
zök ke nõ men tes le bo nyo lí tá sért; az in téz mé nyünk igaz ga tó -
nõ jé nek a se gí tõ kész hoz zá ál lá sért; a tá mo ga tó szü lõk nek
és azok nak a fegyverneki la ko sok nak és vál lal ko zók nak,
akik adományaikkal hozzájárultak a sószobánk
kialakításához.

Sze ret nénk le he tõ sé get biz to sí ta ni a gyógy ul ni vá gyók nak.
A sóterápia ja va solt hasz ná la ta he ti két al ka lom mal 30 perc.
Az ér dek lõ dõ ket elõ re egyez te tett idõ pont sze rint hét fõ tõl
csü tör tö kig 13-15 órá ig tud juk fo gad ni, jel ké pes összeg be fi -
ze té se mel lett. 

-Galsi Imréné-
-Szapárfalui tag óvo da ve ze tõ-

„Má tyás Tu dó sai” az
Or czyból

Az Or czy Tag in téz mény al sós di ák jai az idén is szép szám -
mal és ered mé nye sen vet tek részt a feb ru ár 24-ére meg hir -
de tett me gyei ta nul má nyi ver se nyen. A szol no ki Kõrösi
Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko lá ban ma te ma ti ká ból év fo lya -
mon ként vív tak nagy csa tát ta nu ló ink. A har ma di ko so kat Pé -
ter Ka ta és Gerõcs Zsolt, a ne gye di ke se ket Tóth Bar na és
Sipos Jan ka kép vi sel ték. A sze re tet, ba rát ság té ma kör ben
ké szí tet ték de ko ra tív mun ká ju kat a 4.b raj zo sai: Sárándi Tilla 
Zsu zsan na és Tóth Nán dor. Leg szó ra koz ta tóbb je len lé tet a
pró za mon dók ver se nyén ta pasz tal hat tunk. „Szí nész-pa lán -
tá ink” nép me sé ket ad tak elõ. Bu rai Ivó Ar nold 7., Ré ti La jos
6. he lye zést ért el. A fel sõ ta go za to sak a sze re tet – csa lád té -
ma kör ében ad ták elõ ver se i ket, pró zá i kat: Köpösdi Pál 8.b 1. 

he lye zett, Bartus Ber na dett és Kor pás Sán dor 6. b 12. he lye -
zett, Országh Fan ni 5. b 7. he lye zett, Már ton Mar tin 5. b 8.
he lye zett, Ken gyel Re be ka Zsu zsan na és Bartus Bar ba ra 7.
a 9. he lye zett. Kü lön le ges an gol ver se nyen vett részt a ha to -
di ko sok csa pa ta: S.Tóth Dá ni el 6. a, An gyal La u ra, Ta más
Mik lós, Tóth Fru zsi na 6. b 5. helyezett.

Mind annyi an büsz kék va gyunk ta nít vá nya ink ra. Kö szön jük,
hogy öreg bí tik is ko lánk hírnevét!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet, Lõrinczi Eri ka-

El sõs nyílt órák a „Sár ga Is ko lá ban” 
Feb ru ár 29-én nyílt ta ní tá si órá kat tar tot tuk a le en dõ el sõ
osz tá lyo sok szá má ra. 2x30 perc ben mu tat tuk be az el sõ
osz tá lyok ban fo lyó mun kát. Igye kez tünk szá mot ad ni el sõ -
sor ban az ol va sás ból és írás ból el ért ered mé nyek rõl. Ven dé -
ge ink – a köz pon ti és az annaházi óvo da nagy cso por to sai,
az óvó né nik és az ér dek lõ dõ szü lõk – meg gyõ zõd het tek az
idén be ve ze tett cso port bon tás ered mé nye i rõl. A nyílt órá kat
Baranyiné Buj do só Ág nes, Baksay Zsu zsa és Országhné
Herczeg Ka ta lin tar tot ták. Re mél jük, a ta nu ló ba rát kör nye -
zet ben, jó han gu lat ban töl tött per cek meg gyõz ték az is ko -
lánk ba ké szü lõ kis ne bu ló kat és szü le i ket ar ról, hogy
el sõs nek len ni mi lyen jó ná lunk!

Kö szön jük Pol gár mes ter Úr és a Kép vi se lõ tes tü let ér dek lõ -
dé sét!

-Országhné Herczeg Ka ta lin-
-mun ka kö zös ség-ve ze tõ-

Tá jé koz tat juk a Tisz telt Ol va só kat, hogy in téz mé nye ink 
ké ré sé re a 2012. évi Diák-Gulyásfesztivál meg ren de zé -
sét techinkai okok ból fel füg geszt jük. 2013-ban, az in -
téz mény rend szer át ala ku lá sát kö ve tõ en foly tat ni
kí ván juk a ha gyo má nyos Diák-Gulyásfesztivál meg ren -
de zé sét.
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Ta vasz 2012 az Or czy An na
Tag in téz mény ben

foly ta tás az el sõ oldalról

A Vad vi rág nép tánc cso port tag jai jó ked vû ta vasz vá ró tán -
cuk kal ala poz ták meg a mû sor han gu la tát.

A leg ki sebb fi úk és lá nyok a Macs ka fo gó cí mû nagy si ke rû
rajz film ze né jé re mu tat ják meg tánc tu dá su kat.

Az al só ta go za tos dal kör és a fel sõ ta go za tos ének kar tag jai
ta vasz vá ró da lok kal ké szül tek. 

Már ton Mar tin 5.b osz tá lyos ta nu ló Janikovszky Éva egyik
mû vé nek rész le tét ad ta elõ, ve le ugyan is min dig tör té nik va -
la mi.

Mar tint év fo lyam tár sai kö vet ték a szín pa don, akik Ho gyan
ne vel jünk? cím mel egy je le ne tet ad tak elõ.

A Ci ne ge ci te ra cso port a ne vé ben a ta vasz kez de tét jel zõ
ma dár éne két idéz te ben nünk, tag jai vi dám gyer mek dal ok kal 
ké szül tek. 

Ré ti La jos 4.b osz tá lyos, drá más ta nu ló. A fe le dé keny le gény 
cí mû nép me se elõ adá sá val egy kis fiú le génnyé ser dü lé sé -
nek il lem ta nát ele ve ní ti fel.

A „Hét szín-vi rág” ci te ra cso port tag jai már a köz sé gi cso port -
ban se gí tik a ze ne kul tú ra ter jesz té sét. Szû kebb ha zán kon kí -
vül is si ke re sen fel lép nek bi zo nyít va, hogy lel kes ki tar tó
mun ká val ma ga sabb szin ten is le het tol má csol ni a nép dal
sze re te tét.

Kö vet ke zõ mû sor szám ként fel sõ ta go za tos és szak is ko lás
gye re kek tán co kat mu tat tak be. A ki seb bek Er kel Fe renc Hu -
nya di Lász ló cí mû ope rá já ból a Pa lo tást tán col ták. Ez az ün -
ne pé lyes tar tá sú de rûs, lo va gi as tár sas tánc a 18. és 19.
szá zad ban él te fény ko rát. El ne ve zé sét a vá rak, kas té lyok
dísz ter me i rõl nyer te. A szak is ko lás ta nu lók sza lag ava tó bál -
juk ra ké szült bé csi ke rin gõ vel mu tat koz tak be. A nagy ha gyo -
má nyok ra vissza te kin tõ tár sas tánc is mér vei a gyors,
egyen le tes, szár nya ló, te ret be töl tõ lé pé sek és forgások.

A 4.b osz tály ORCZÁCSKA drá ma cso port ja La ka tos Meny -
hért: Az öreg fa zék tit ka cí mû me se já té kát ad ta elõ egy ci cus
meg egy ku tyus vá rat lan sze ren csé jé rõl. 

A „Sár ga ri gó” ci te ra cso port pro duk ci ó já val pél dáz ta, hogy a
ko mo lyan vett ze né lés örö met és si kert hoz elõ adó i nak.

A pORCZYjó drá ma cso port egy ta nár-di ák pa ró di á val ké -
szült az est re. Rö vid élet ké pe ket vil lan tot tak fel hu mo ros for -
má ban az is ko lá ban fo lyó küz del mes órák ról. 

Az 1. osz tá lyos nap kö zi sek bõl ala kult tánc cso port sza bad -
ide jé ben min den nap sza kí tott idõt a moz gás ra, ked vet kap va
be kap cso lód tak a má so dik osz tá lyo sok is. El sõ mû sor szá -
muk a klasszi kus „Ka csa tánc”, míg a má so dik ban a Bar bie vi -
lág ba ka la u zol ták né zõ in ket.

A szü lõk kör nye ze tük bõl me rí tett ta pasz ta la ta ik alap ján rend -
sze rint nem re pes nek az öröm tõl, ami kor gyer me kük ka ma -
szod ni kezd. Ezt a ne héz idõ sza kot mu tat ta be a gye re kek
szem szö gé bõl Kor pás Sán dor 6. b osz tá lyos ta nu ló svéd
gyer mek ver sek kel és Köpösdi Pál 8. b osz tá lyos ta nu ló egy
mo no lóg gal.

Az Annaházi If jú sá gi Nép tánc cso port 2010. szep tem be ré ben 
ala kult 12 lel kes fi ú ból. Az ün ne pi mû sor ra mold vai tán cok kal
ké szül tek. A csán gók tán ca i nak egy ré szét kör ben tán col ják,
má so kat pá ro san jár nak, de rend sze rint eze ket is egy-egy
kör ív men tén. A mold vai tán cok har ma dik tí pu sát a sor- vagy
lánc tán cok je len tik. A tán co sok moz gá sa egy szer re tû nik ne -
héz kes nek és ener gi á tól duz za dó nak, egy szer re sú lyos nak
és még is für gé nek. A lé pé sek vi szony la gos mo no to ni tá sa a
ze né vel va ló együtt lük te tés ál tal vá lik iga zán tánccá.

„Már ci us kü lön év szak, sem mi kö ze a tél hez, ta vasz hoz.
Csak szí ne van és il la ta. Kis, üde il lat ez, olyan, mint ha szel -
lõz tet né nek.” Ta vasz 2012 cí mû ren dez vé nyünk kel együtt
örül tünk a kö zel gõ ki ke let nek.

-Gyáni Má ria és Len gyel Andrásné-

Pá lyá zat be ton ke rí tés festésére
Is ko lánk, a fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag -
in téz mény ki akar tör ni a szür ke min den nap ok ból. A sok -
szí nû gye rek se reg mel lé sze ret nénk vi dá mabb, él he tõbb
kör nye ze tet te rem te ni. Szür ke be ton ke rí té sünk a te le pü lés 
köz pon ti he lyén ta lál ha tó. Ezt kí ván juk meg szé pí te ni.

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény pá lyá za tot
nyúj tott be a be ton ke rí tés fes té sé re, mely re az aláb bi ol da -
lon, re giszt rá ció után le het sza vaz ni áp ri lis 23. és má jus
13. kö zött:
http://letscolour.hu/palyazatok/20-torjuk-meg-a-szurkeseget-korulottunk

Kér jük Önt, sza va za tá val tá mo gas sa az is ko la kez de mé -
nye zé sét, gyer me ke ink szebb kör nye ze té ért!

-Ko vács Il di kó-
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Kéz mû ves nap a Mó rá ban
2012. már ci us 27-én dél után hús vét vá ró kéz mû ves dél -
utánt tar tot tunk az is ko lá ban. Több, mint 110 ta nu ló ké szí -
tett szebb nél szebb al ko tá so kat. Szép fi gu rák ké szül tek
agyag ból, ab lak dí szek pa pír ból, tex til bõl. Csu hé ból fon tunk 
ko sa rat, ma da rat, ké szí tet tünk ne mez bõl to jást. Nagy si kert 
ara tott a hun ga ro cell bõl ké szült hús vé ti to jás, csak úgy mint
a csi pesz re ké szí tett ál lat fi gu rák, ké pes lap ok. Kel le mes
dél utánt töl töt tünk együtt. Kö szön jük az ér dek lõ dõ szü lõk
se gít sé gét! 

Fegyvernek-Hilchenbach
-Siegen

2012. már ci us 17-én egy ma rok nyi pe da gó gu sok ból ál ló cso -
port in dult út nak Hilchenbach fe lé, hogy részt ve gyen a ma -
gyar-né met in for má ci ós és is mer ke dé si kon fe ren ci án. 
A ta ná rok ból és óvó nõk bõl ál ló csa pat egy he tet töl tött el né -
met is ko lák és óvo dák meg is me ré sé vel. Günter Hensch ve -
ze té sé vel meg is mer tük az AWO Csa lád köz pont mun ká ját,
ami a ma gyar or szá gi óvo dá hoz ha son ló in téz mény tí pus. A
siegeni egye te men elõ adást hall gat tunk meg az inklúzió(be -
fo ga dás) té ma kör ében. Meg ta pasz tal tuk, hogy mi már elõ -
rébb já runk eb ben a mun ká ban, hi szen évek óta in teg rál tan
ok tat juk az is ko lák ban az SNI ta nu ló kat.
Lá to ga tást tett a kis csa pat a Bár ka evan gé li kus óvo dá ban, a
ta ná rok pe dig a Ber ta von Suttner 12 osz tá lyos is ko lá ban
néz het tek meg tan órá kat. Ba rá ti han gu la tú be szél ge té sen in -
for má lód tunk a kö ve tel mé nye ik rõl, az is ko lai fel vé te li rõl, a fe -

gyel me zé si mód sze re ik rõl. Kö zös kép zé si sze mi ná ri u mon
vet tünk részt a né met óvó nõk kel, ahol a Gyer me ki ér zé ke lé si
és fel fo gá si hi á nyos sá gok kal kap cso la tos jó gya kor la to kat
ta nul tunk meg. A Bombardier Transportation GmbH siegeni
üze mé ben a szak kép zés sel is mer ked tünk. A né met duál ok -
ta tá si rend szer be is be pil lan tást nyer tünk óra lá to ga tá sok ke -
re té ben is. Min den in téz mény ben szí vé lye sen fo gad tak
ben nün ket és öröm mel cse rél tük ki ta pasz ta la ta in kat a ne -
héz sé gek rõl, po zi tí vu mok ról egy aránt. Az egy hét so rán a tel -
jes né met ok ta tá si rend szert meg is mer het tük egé szen a
gyer me kek 1 éves ko rá tól a szak ma szer zé sig. Öt le te ket kap -
tunk a min den na pi óvó nõi, ta ná ri mun ká hoz, me lyet a te le pü -
lé sen kívánunk hasznosítani. 
A szo ros prog ra mok mel lett igye kez tünk meg is mer ni a kör -
nyék ne ve ze tes sé ge it is, fe lejt he tet len él mény volt szá munk -
ra pl a Köl ni dóm meg te kin té se. Szer vez tünk kö zös ba rá ti
ta lál ko zó kat is, ahol ma gya rul ta ní tot tuk a né met kol lé gá kat
be szél ni és éne kel ni, kö szön ve ezt az óvó nõk ci te ra tu dá sá -
nak, mely nagy si kert ara tott. A Fegyvernekrõl el szár ma zott
Mervai Pé ter rel is ta lál koz tunk Köln ben, aki ta pasz ta la ta i ról
be szélt, az is ko lai kö ve tel mé nyek rõl és a szak mai kva li fi ká ci -
ó ról az eu ró pai mun ka erõ piacon. 
Össze gez ve a fen ti e ket el mond ha tom, hogy na gyon hasz nos 
volt az el telt egy hét, szá mos öt le tet, ta pasz ta la tot hoz tunk
ha za a tar so lyunk ban. És per sze nagy meg nyug vás sal töl tött
el ben nün ket, hogy a pénz ügyi ne héz sé ge ink el le né re nem
ma rad nak le a mi pe da gó gu sa ink sem a né met pe da gó gu -
sok hoz ké pest, hi szen ugyan azon ta ní tá si-ne ve lé si mód sze -
re ket al kal maz zuk mi is, me lyek kel õk dol goz nak. A
kü lönb ség csak az épü le tek rosszabb ál la po tá ban, és a sok -
kal ala cso nyabb bé rek ben van. A né met kol lé gák nagy ér -
dek lõ dést mu tat tak Fegy ver nek te le pü lés meg is me ré se
iránt, s re mél jük, hogy majd ide lá to gat nak, s jó hí rün ket vi -
szik. Kö szön jük Hillender Györgyné igaz ga tó nõ mun ká ját,
mi vel im már 7. al ka lom mal vá gott be le a szer ve zé si mun ká -
la tok ba, va la mint Krupa Ist ván vál lal ko zó támogatását is.

-Ko vács Il di kó-

Arany Dip lo más ének kar
A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény 2012. már ci -
us 22-én részt vett a Ma gyar Kó ru sok és Ze ne kar ok Szö -
vet sé ge ál tal szer ve zett Ének lõ If jú ság hang ver se nyen.
Var ga Gab ri el la ta nár nõ ve ze té sé vel az ének kar évek óta
si ke re sen sze re pel kü lön bö zõ ren dez vé nye ken. Ez al ka -
lom mal is bi zo nyí tot ták tu dá su kat és fel ké szí tõ jük prof iz -
mu sát, hi szen Arany Dip lo más mi nõ sí tést sze rez tek.
Büsz kék va gyunk Rá juk!

-Ko vács Il di kó-
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Új szol gál ta tás Fegyverneken
Már mû köd nek az SOS se gély hí vó te le fo nok.

2011. ok tó be ré ben je lez tük ol va só ink nak, hogy az Ön kor -
mány zat, a Pol gár õr ség és a Gon do zá si Köz pont együtt mû -
kö dé sé vel új szol gál ta tás ki épí té sét ter ve zi a la kos ság
köz biz ton sá ga és sür gõs egész ség ügyi el lá tá sa ér de ké ben.
Az in téz mény fel mér te a la kos sá gi igé nye ket, ki dol go zás ra
ke rül tek a szük sé ges do ku men tá ci ók. Fel hí vá sunk ra 117 fõ
je lez te igé nyét, egy elõ re csak a ve ze té kes te le fon nal ren del -
ke zõk nek tud juk biz to sí ta ni ezt a szol gál ta tá si for mát. Az Ön -
kor mány zat meg vá sá rol ta a ké szü lé ke ket 60 fõ ré szé re.
Ko ruk, szo ci á lis és egész sé gi ál la po tuk függ vé nyé ben in -
gye ne sen biz to sí tot ta a jel zõ ké szü lé ke ket. Az igény be ve -
võk nek fenn tar tá si dí jat, 500 Ft-ot kell ha von ta a
szol gál ta tá sért fi zet ni. Az SOS szol gál ta tás a nap 24 órá já -
ban mû kö dik, mun ka nap okon reg gel 800 órá tól 1600 órá ig a
Gon do zá si Köz pont, dél után 1600 órá tól más nap reg gel 800

órá ig, il let ve szom bat, va sár nap és ün nep nap okon a Pol gár -
õr ség lát ja el az SOS hí vá sok kal kap cso la tos fel ada to kat.
2012. már ci u sá tól el kez dõd tek az igény lõk la ká sá ba a se -
gély hí vó ké szü lé kek be kö té se, áp ri lis 1-jé tõl pe dig, már mû -
kö dik a szol gál ta tás. A ké sõb bi ek ben sze ret nénk a
mo bil te le fon nal ren del ke zõ rá szo ru lók ré szé re is biz to sí ta ni
ezt a szol gál ta tást, il let ve akik meg sze ret nék vá sá rol ni a ké -
szü lé ket és így õk is be kap cso lód ná nak a rend szer be. 

Kér jük, je lez zék igé nyü ket a Gon do zá si Köz pont I. sz.
Annaházi Idõ sek Klub já ban (Fel sza ba du lás út 171., Pol gár -
mes te ri Hi va tal mö gött) Náhóczkiné Szõ ke Eri ká nál, vagy az
56/556-026-os te le fon szá mon.

Far san go lá sok
Az idõ sek Klub ja i nak egyik alap fel ada ta a klub tag ok hasz nos
sza bad ide jé nek meg szer ve zé se, prog ra mok ren de zé se. Az
év el sõ ren dez vé nyei a Far san gi mu lat sá gok és a Nõ na pi ün -
nep sé gek mind há rom klub ban. Az idõ sek és a gon do zó nõk
már he tek kel, na pok kal ha ma rabb ké szü lõd nek, far san gi
dísz be öl töz te tik má so dik ott ho nu kat, ter ve zik a jel me zek el -
ké szí té sét, meg be szé lik, hogy ki mi nek öl tö zik. Az nap fi nom
il la tok ter jeng nek a klu bok kör nyé kén, ké szül a fánk, a szend -
vics és a kelt ka lács. A gon do zó nõk és né hány vál lal ko zó
szel le mû idõs, mó kás jel mez be öl töz ve fo koz zák a kar ne vá li
han gu la tot. Já té kos ki mit tuddal és ügyes sé gi já té kok kal szó -
ra koz tat ják egy mást. Köz ben el fogy a sok fi nom ság, né há -
nyan tánc ra per dül nek, kö zö sen "vo na toz nak".Vi dám
bo hóc ko dás sal, kö zös ének lés sel bú csúz tat ják a te let.

Nõ nap
Már ha gyo mány a Nõ na pi ün nep sé gek meg szer ve zé se, fõ leg 
a III. sz. szapárfalui Idõ sek Klub já ban ra gasz kod nak eh hez a
ked ves ün nep ség hez. A fér fi klub tag ok ta va szi bar ka ág gal kí -
ván nak min den jót nõ tár sa ik nak és a gon do zó nõk nek, akik fi -
nom sü te ménnyel há lál ják meg a ked ves sza va kat. Ez után
kö zös be szél ge tés sel, nõk rõl szó ló ver sek kel, a nõi sze re pek
meg vi ta tá sá val foly ta tó dik a ren dez vény. Az Idõ sek Klub jai az 
év to váb bi ré szé ben a III. sz. Klub 30 éves év for du ló já nak
meg em lé ke zé sé vel, kö zös Anyák Na pi ren dez vénnyel,
egész ség ügyi prog ra mok szer ve zé sé vel, nyá ri für dõ zé sek -
kel, ki rán du lá sok kal vár ják a szó ra koz ni vá gyó, ma gá nyo san
élõ klub ta go kat. Akik nek fel kel tet te ér dek lõ dé sét a klub ja ink
szí nes éle te, kér jük je lent kez zen klub ja ink ban,
Szapárfaluban, a Te le pen és Annaházán.

Fel avat ták a Kudelka-
ke resz tet

Már ci us 25-én, rö vid, ben sõ sé ges ün nep sé gen avat ták fel a
meg újult Kudelka- ke resz tet a Vö rös mar ty és a Dó zsa út sar -
kán.

A tölgy fá ból fa ra gott ke resz tet Fa ze kas Pál ké szí tet te el és
ado má nyoz ta 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 el.

Ta tár Lász ló pol gár mes ter Úr be szé dé ben a la kos sá gi
össze fo gás fon tos sá gá ról szólt, Bor dás Pé ter es pe res úr
meg szen tel te Jé zus meg vál tó szen ve dé sé nek szim bó lu mát. 
Az ar ra já ró kat min dig friss vi rág fo gad ja a ke reszt tö vé ben
az el sõ és tö ké le tes Sze re tet re, a leg ön zet le nebb oda adás ra 
va ló em lé ke zés je le ként.

Domb éb resz tõ a Kál vá ria Dom bon
Öt éve, már ci us vé gén tart juk a Kál vá ria dom bon, un.
„Domb éb resz tõn ket”. Az idén 24-ére esett a szom bat és dél -
után cso dá la tos idõ ben, so kan vá lasz tot ták a prog ra mot.

A szo ká sos, ki ho va áll jon, hol a leg jobb a „su gár zás?” kér -
dé sek meg vá la szo lá sa után, a szin tén  idény sze rû egész sé -
gi tá jé koz ta tó val és spi ri tu á lis kör kép pel, be szél ge tés sel
foly tat tuk a ta lál ko zót.

Az új don sá gok és a fel me rült kér dé sek meg be szé lé se után
el mond tam a je len lé võ új részt ve võk nek a tá jé koz ta tót a me -
di tá ció cél ja i ról, té má já ról. Azt, hogy az itt meg élt és vé gig
csi nált me di tá ci ó nak mi lyen jó té kony ha tá sai van nak az em -
be ri szer ve zet re a Domb po zi tív su gár zá sát fel erõ sít ve!

A kb. 10-15 perc me di tá ció alatt energetizáltuk és meg tisz tí -
tot tuk Fegy ver nek tér sé gét ener ge ti ka i lag és olyan po zi tív
prog ra mot he lyez tünk kö zö sen ki a tér be, ami min den po zi tív 
cse le ke de tet meg erõ sít és a ne ga tív szán dé ko kat meg ál lít ja, 
le he tõ ség sze rint csök ken ti , sõt meg aka dá lyoz za!

A har minc fõs em be ri lét szám már a fa lu la kos sá gá hoz mér -
ten is szá mot te võ, ennyi ener gi á val már meg tud tunk je len ni
a tér ben!

A si ke res me di tá ció után egyé ni egész ség ügyi és lel ki prob -
lé mák me rül tek fel, amit energológiai szin ten azo no sít va, kö -
zö sen tud tunk ke zel ni, ja ví ta ni min den ki örö mé re! "

-Nagy Gyu la-

7



Be mu tat ko zás
Mol nár Bar na va gyok a fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár igaz ga tó ja.

Szü le té sem óta he lyi la kos va gyok, „Hárs fa ut cai”.
Fegyverneken vé gez tem az ál ta lá nos is ko lát, a tö rök szent -
mik ló si Ber csé nyi Mik lós gim ná zi um ban érett sé giz tem, Szol -
no kon fel sõ fo kú OKJ-s kép zés ben ré sze sül tem, majd
Jász be rény ben mû ve lõ dés szer ve zõ sza kon dip lo máz tam
2005-ben. 

Fegyverneken is mer ked tem meg a kul tú rá val édes anyám,
Mol nár Istvánné Kolláth Klá ra ré vén, aki könyv tá ros volt. Re -
mek kol lé gá i val be ve zet tek a köny vek vi lá gá ba, majd ké sõbb 
a „Mûvház” ren dez vé nye i be. Hely ben nép tán col tam és fut -
bal loz tam. 

Ta pasz ta la ta i mat, is me re te i met a fõ is ko lán jól tud tam al kal -
maz ni, ren ge teg ren dez vény ben tud tam se gí te ni, ezért a
SZIE-JFK Hall ga tói Ön kor mány za tá nak tag ja let tem, majd
ké sõbb el nö ké vé vá lasz tot tak. Olyan ren dez vé nyek szer ve -
zé sé ben ve het tem részt, mint az EFOTT, Fel sõ ok ta tá si
Educació, SZIE na pok, sport tor nák… stb. Ta nul má nya i mat
„A Hall ga tó kért” ba bér ko szo rú ki tün te tés sel zártam.

Ezen si ke rek után el ke se rí tett a ha zai mun ka vál la lói küz dés,
és az Egye sült Ki rály ság fe lé vet tem az utam nyel vi, anya gi,
szak mai fej lõ dés mi att. Kez det ben egy far mon dol goz tam,
meg is mer tem az ot ta ni nö vény és ál lat te nyész tés min den ré -
szét, a kö zép- és fel sõ osz tály szo ká sa it. Fel vet tem a kap cso -
la tot a Lon do ni Szent Ist ván ház zal, rend sze res se gí tõ
vol tam az Ang li ai ma gya rok szö vet sé ge i nek ren dez vé nye in.
A Hanslope FC iga zolt lab da rú gó ja let tem, be lép tem az
Environment Agencybe (Egye sült Ki rály sá gi Hor gász Szö -
vet ség) majd a he lyi „Mun kás klub” tag ja let tem, ami nek több
mint 200 éves ta pasz ta la ta van a he lyi élet szer ve zé sé ben. A
csa pat tal me gyei ku pa dön tõt ját szot tunk és 4 da rab egyé ni
el is me rés sel a há tam mö gött hagy tam el azt a szép he lyet és
Northampton-ba köl töz tem. 

A ver seny szfé rá ban he lyez ked tem el, mint já ték szoft ver,
DVD el osz tó, majd ké sõbb a cso mag kül dõ el osz tás ban dol -
goz tam. A kul tú rá tól sem ma rad tam tá vol, ba rá ta im mal meg -
ala kí tot tuk a Northamtoni ma gya rok kö zös sé gét, több
kö zös sé gi prog ra mot és rend sze res spor to lá si le he tõ sé get
ala kí tot tunk ki. Az „Eng lish Heritage” (An gol kul tú ra vé del mi

örök ség) tag ja let tem. Ren ge teg mû em lé ket, vá rat, tá jat,
mú ze u mot, kul tu rá lis fesz ti vált, sport ese ményt be jár tam, Do -
ver tõl-Edin burghig, Cardifftól-Norvichig. Köz ben a Walgrave
Amber FC-hez iga zol tam, ahol a csa pat tal el sõ év ben me -
gyei ku pa má so dik he lye zet tek let tünk, egyé ni ben pe dig a
„Ma na ger” leg jobb já té ko sa dí jat kap tam. 2009-ben nagy le -
he tõ ség hez ju tot tam: az Estate Employment
(munkaerõközvetitõ) Supervisora és a Camden Group (nyí -
lás zá ró) Ter me lés irá nyí tó ja let tem. 2011-ben a Camden
Group-ot el hagy tam és a biz to sabb anya gi hát te rû UPS
Northampton Lo gisz ti kai bá zi sán kezd tem dol goz ni egé szen
ez év feb ru ár végéig. 

Azért pá lyáz tam meg a Mû ve lõ dé si Ház igaz ga tói poszt ját,
mert mint tõs gyö ke res fegyverneki la kos, fe le lõs sé get ér zek
a he lyi és a ma gyar em be rek kul tu rá lis ki szol gá lá sá ért. Hi -
szek a fej lõ dés ben és a le he tõ sé gek ben, a szép kör nye ze tû
köz ség ben. 

So kan nagy nyi lat ko za to kat és prog ra mo kat vár nak, de nem
szok tam „zöl de ket” be szél ni, nyílt és egye nes em ber nek tar -
tom ma gam. Épí te ni jöt tem ha za, fel ku tat ni az itt je len le võ ér -
té ke ket, amit más hol ta lán még job ban el is mer nek, mint itt
hely ben. Saj nos mind annyi an érez zük a fo rint le ér té ke lõ dé -
sét, ezért sze ret ném ar ra bíz tat ni az em be re ket, hogy kö zös
össze fo gás sal együtt va ló sít suk meg cél ja in kat. 

Meg kö szö nöm mind azok nak, akik vissza je lez tek, né ha eset -
leg éles kri ti ká val él tek fe lém. Min den ki elõtt nyit va áll az aj -
tóm, po zi tív, ne ga tív épí tõ kri ti kát, öt le te ket bár ki tõl öröm mel
fo ga dok!

Tu dom, hogy ren ge teg ha la dó gon dol ko dá sú em ber él és te -
vé keny ke dik a te le pü lé sen, és össze fo gás sal bár mit el le het
ér ni. Min dig büsz kén vál lal tam, hogy fegyverneki va gyok, és
tu dom, hogy hely be li meg lé võ és ki ala ku ló ér té ke ink kel
Fegy ver nek meg ha tá ro zó le het fi a ink, uno ká ink éle té ben,
bár mely pont ján is le gye nek a vi lág nak.

Interneten el le het ér ni ben nün ket a
www.kultura-fegyvernek.hu-n, facebook-on: a Mû ve lõ dé si
Ház és Könyv tár Fegy ver nek né ven, Skype cí münk pe dig:
fegy ver nek.muvhazeskonyv. 

Áp ri lis- má ju si prog ra mok
a Mû ve lõ dé si Ház és

Könyv tár ban
Áp ri lis 14. Ta vasz kö szön tõ Rock Bu li 1900

Fel lé põk: White Heart, Vándorock, Tûz erõ, Dogs

Áp ri lis 15. El ma rad: A Ta va szi Hang ver seny A Kar -
nagy ok Kó ru sa le mond ta az ese ményt

Áp ri lis 21. Or czy Is ko la Szín ját szó elõ adá sa

Má jus 12. Dogs kon cert

Má jus 26. 800 -1200 - ig Ba ba ru ha bör ze

To váb bi prog ram ja ink el ér he tõk
a www.kultura-fegvernek.hu weboldalon vagy a

-on a Mû ve lõ dé si Ház és Könyvtár
 ol da la in.
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Meg em lé ke zés
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta idén is meg em lé -
ke zést tar tott  már ci us 15-én, a az 1848-49-es for ra da lom és
sza bad ság harc 164. év for du ló ja al kal má ból meg ren de zés re
ke rült ko szo rú zó ün nep sé gen, az 1848-49-es em lék mû nél.

Ma gyar or szág Him nu szá val kez dõ dött az ün nep ség, mi u tán
a fegyverneki Ka to li kus temp lom ha rang ja el ütöt te a 9 órát.A
meg je len tek kö szön té se után vet te kez de tét a magható
megemlékezés.

Mé szá ros Il di kó: Gon do la ta im Ró lad (Ha zám) cí mû ver se
hang zott el a szer zõ elõadásában.

Mû so ruk kal köz re mû köd tek az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la
és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat Mó ra Fe renc Tag in -
téz mény 5. osz tá lyos ta nu lói. Fel ké szí tõ tanár: Tukarcs
Piroska. 

A szín vo na las mû sor után kez de tét vet te a ko szo rú zás, a he -
lyi in téz mé nyek után ci vil szer ve zet és párt he lyez te el az
em lé ke zés virágait.

A meg em lé ke zést a Szó zat és a Szé kely Him nusz kö zös
meg hall ga tá sá val zártuk.

Min den ki nek kö szö nöm a rész vé telt és köz re mû kö dést!

-Mol nár Bar na-

Ne kem szép vagy!

– ak kor is 

   Ha os to rok csa pá sá tól 

   seb he lyes sé lészen or cád 

   Ha csil lo gó sze me i det 

   könnye id fáty la jár ja át

Ne kem szép vagy!  

– ak kor is, ha 

   Tü zes, ki pi rult or cá don 

   a láz ró zsát bo ro gat ják 

   A csap zott, kó cos ha jad ról 

   ve rí ték gallyát szag gat ják

Ve led va gyok! – ha 

   A hom lo kod ba ráz dá it 

   fáj dal mas gon dok sze lik át 

   Dél ceg, büsz ke ter me ted re 

   a bá nat ka bá tot ad ják

Ve led va gyok! – ha 

   A kó bor szél fel ka var ja 

   lel ked nek csen des nyu gal mát 

   Sze re tet re tárt ka ro dat 

   zi va tar nyi la szúr ja át

Vi gasz ta lom azt,    

Ki nek szí ve be teg, - s ben ned 

   csak a rosszat lát tat ja meg 

   Bol dog ság ró zsa tö vi sét 

   ér zi, - il la tát so ha sem

Vi gasz ta lom azt! – ki nek 

   A tar ka ré tek me zõ je 

   az élet fa kó vi rá ga 

   s nem lát ja mily gyö nyö rû az 

   égi szi vár vány pánt li ka

 Büsz ke va gyok Rád!- 

   Ha egy csap zott ván dor ma dár

   vál la i don ott hon ra lel 

   Ko pott, té pett ru hád alatt 

   a tü zes szív re ményt le hel

Büsz ke va gyok Rád! 

   Mert a leg szebb ál mo kat a 

   szü lõ föld böl csõ je ad ja, 

   Ke nye red s bo rod a ha za 

   õsi, mél tó aján dé ka

-Mészáros Il di kó-

Gon do la ta im Ró lad (Ha zám)

Ha va la ki sze ret né meg hall gat ni e ver set Sza bó Sí pos Bar -
na bás szí nész elõ adá sá ban, lá to gas son el az Iro dal mi Rá -
dió hon lap já ra (www.irodalmiradio.hu ) Hall gasd cím szó
alatt meg ta lál ha tó!

Ja vas lat té te li adat lap
A ja vas lat te võ ada tai:

1. A ja vas lat te võ ne ve: 

...............................................................................................

2. Ci vil szer ve zet es tén a ja vas lat te võ kép vi se lõ jé nek ne ve:

...............................................................................................

3. A ja vas lat te võ cí me:

...............................................................................................

4. A ja vas lat te võ te le fon szá ma:

...............................................................................................

5. A ja vas lat te võ e-mail cí me:

...............................................................................................

A név adás ada tai:

1. Az Or vo si Ren de lõ el ne ve zé sé re vo nat ko zó ja vas lat:

...............................................................................................

2. A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár el ne ve zé sé re vo nat ko zó ja -
vas lat:

...............................................................................................

3. A ja va solt el ne ve zés(ek) in dok lá sa, ma gya rá za ta:

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

…………………………………………..

Ja vas lat te võ (ja vas lat te võ kép vi se lõ je) alá írá sa

Le adás: 2012. má jus 2-ig- Or vo si Ren de lõ, Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár (gyûj tõ ur nák), vagy Pol gár mes te ri Hi va tal 

Kelt:……………………….,

20….. év………………….. hó …….nap

Sok sze re tet tel vá rok min den kit,
aki egész sé ge sen sze ret ne bar nul ni!

Vágd ki a hir de tést és hozd ma gad dal!

Igény sze rin ti nyitvatartás
be je lent ke zés alap ján.

Hubainé Hillender Ma ri ann

Hárs fa úti koz me ti ka

06-20/9716005
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KUNG-FU hírek
Már ci us 17-én Ér den ke rült meg ren de zés re a Ma gyar
Tradícionális Kung-Fu és Wushu Szak szö vet ség 2012. évi
Or szá gos Baj nok sá gá nak I. for du ló ja.

A szak szö vet ség ta vasszal és õsszel, két for du lós rend szer -
ben bo nyo lít ja le a baj nok sá got, mely nek for du ló i ban az 1-4.
he lye zet tek kap nak meg hí vá sos le he tõ sé get, hogy in dul ja -
nak a Ma gyar Baj nok sá gon a Ma gyar Baj nok cí mért.

A már ci u si I. for du lón a Ma gyar Wing Chun Szö vet sé günk
egye sü le tei, köz tük a Ma gyar or szá gi Wing Chun Harc mû vé -
sze ti Egye sü let fegyverneki kung-fu is ko lá ja is kép vi sel te ma -
gát a Baj nok sá gon. Is ko lánk ból ez út tal egyet len

ver seny zõ vel, Gácsi Pé ter rel erõ sí tet tük a szö vet sé gi
csa pa tot. Pé ter et tõl az év tõl egy ka te gó ri á val fen tebb lé pett.
A ta va lyi idény ben még light-contactban szer zett I. he lye zést
és Or szá gos Baj nok cí met il let ve a Ma gyar Baj nok ság ban
erõs me zõny ben 4. he lye zést.

Pé ter az idén Ér den már san da ka te gó ri á ban (ez a kung-fu
ver se nye ken a full-contact küz del mi ka te gó ria) -75 kg-os
súly cso port ban, if jú sá gi kor cso port ban ho zott el I. he lye zést
és ez zel is mét Or szá gos Baj nok ként áll ha tott a do bo gó leg -
fel sõ fo ká ra. El len fe lét 3 me net ben, meg gyõ zõ fö lénnyel uta -
sí tot ta ma ga mö gé, így na gyon szép, tech ni kás meccsel
mu tat ko zott be az új ka te gó ri á ban.

A mos ta ni for du ló már a Szak szö vet ség új ver seny sza bály -
za ta alap ján ke rült meg ren de zés re, ami sze rint ez év tõl már
a 18 év alat ti kor cso port ok ban is en ge dé lye zett a full-contact
ver seny, amit ed dig a sza bály zat csak a fel nõtt küz dõ ver -
seny zõk nek en ge dett meg. A san da kung-fu ver se nye ken
ugyan is az üté sek, rú gá sok tel jes erõ vel be vi he tõk a tel jes
test re, ter mé sze te sen fej re is, il let ve en ge dé lye zet tek a do -
bá sok, földreviteli tech ni kák, és mind ezt a tradícionális
kung-fu ver se nyek nek meg fe le lõ en a föld tõl meg emelt pás -
ton vív ják a har co sok. 

A ver seny ta pasz ta la ta it le szûr ve el mond hat juk, hogy az új
mó do sí tá sok be vál tot ták a re mé nye ket, hi szen ahogy Pé ter
ered mé nye is bi zo nyít ja, na gyon szép küz del me ket lát hat -
tunk a 18 év alat ti ak tól.

Gácsi Pé ter fö lé nyes gyõ zel mé vel és újabb baj no ki cí mé vel
már be biz to sí tot ta a meg hí vó ját az idei Ma gyar Baj nok ság ra,
amely vár ha tó an no vem ber ben ke rül majd meg ren de zés re. 

Pé ter baj no ki cí mé hez ez úton is gra tu lá lunk!

Edzé se in ket hét fõn és csü tör tö kön 1800-1900 a fegyverneki
Mû ve lõ dé si Ház ban tart juk.

-Si-fu Bi ha ri La jos-
-(MWCHE fegyverneki is ko lá já nak ve ze tõ je)-

A ké pen bal ról Gácsi Pé ter (san da, -75kg, I. he lye zés), jobb ról a szö vet sé -
gi csa pa tunk  ka pi tá nya Nagy Jó zsef (sok szo ros Ma gyar Baj nok) lát ha tó.

Internet Fi es ta a
Könyv tár ban

Az In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség – a Nem ze ti Kul -
tu rá lis Alap tá mo ga tá sá val – im már 13. al ka lom mal ren -
dez te meg az Internet Fi es tát a könyv tá rak ban, mely hez
Könyv tá runk is csat la ko zott. Már ci us 28-án „E-ügy in té -
zés” né ven, hi va ta los ügy in té zés hez nyúj tot tunk se gít sé -
get az ér dek lõ dõk szá má ra.

-Bog nár An na má ria-

Figyelem!

2012. má jus 1-jén a Fegy ver nek Nagyközség Ön kor -
mány za ta ma já lis prog ra mot nem ren dez, de le he tõ sé get
biz to sít ar ra, hogy a he lyi ci vil szer ve ze tek, vállakozások
és ma gány sze mé lyek kö zös sé gei a fegyverneki Sport te -
lep te rü le tét ma já lis prog ram ja ik meg ren de zé sé re hasz -
ná lat ba ve hes sék. 

Bõ vebb fel vi lá go sí tást a Mû ve lõ dé si Ház ban kap hat nak.

Baba-Mama Bolt

Vár ja Ked ves Vá sár ló it
ta va szi áru kí ná la tá val,

ün ne pi, al kal mi ru hák kal!
Pelenkák, ki egé szí tõk,

já té kok nagy vá lasz té ká val!

Fel sza ba du lás u. 161. sz.

Sza bó Zoltánné Hillender
Ani kó

Tóth And rea

nõi-fér fi fod rász

Fegy ver nek,

Dó zsa Gy.u.14.

Be je lent ke zés:

06-30/303-51-88
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Hor gá szat ról
A hor gá szok elõtt már is mert,
hogy meg tör tént az Al só ré ti
Holt-Ti sza „ta va szi” hal te le pí -
té se, amely so rán 30 má zsa 3
nya ras ponty ke rült a holt ág -
ba. Az egész sé ges,  „ho rog -
érett” ha lak 1,5 kg  és 3 kg
kö zöt ti egyed súllyal kerültek
kihelyezésre. 

Az el múlt évek tõl el té rõ en
ez út tal 3 na pos hor gá sza ti
ti la lom ke rült el ren de lés re.

 A 24 órás el len õr zé sek al kal -
má val öröm mel  ta pasz tal tuk, hogy min den ki fe gyel me zet ten 
be tar tot ta a ti lal mat. A hor gá szat en ge dé lye zé se után azon -
ban ugyan ez nem mond ha tó el min den hor gász ról.

A víz par ton köz le ked ve bi zo nyá ra min den ki ész re vet te, hogy 
kü lö nös fi gyel met for dí tunk a part sza kasz ok gon do zá sá ra. A 
mun ká la tok so rán el vé gez tük a par ti nád sáv ka szá lást, II. tó -
egy ség fél szi get ének cser jé zé sét és a ma lom alat ti szi get -
rész ta ka rí tá sát. A víz part ról több ször össze gyûj töt tük a
hul la dé kot. Saj nos az el szál lí tás kor meg ál la pít ha tó,  hogy
gyak ran háztartási hulladék  is kerül „kihelyezésre”  a
partszakaszon. 

Kér jük, hogy az elõ zõ ek ben le ír tak mi att min den ki na -
gyobb fi gyel met for dít son a kör nye zet vé del mé re, hi -
szen ak kor egy re kul tu rál tabb kör nye zet ben tu dunk
ki kap cso lód ni a víz par ton! 

A kö vet ke zõ hal te le pí tés jú ni us hó nap má so dik fe lé ben fog
meg tör tén ni, amely so rán több té tel ben és hor gá sza ti ti la lom
el ren de lé se nél kül ke rül nek ki he lye zés re a „horogérett”
pontyok.

-Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény-

 Fel hív juk a fi gyel met hogy a 2012. évi te rü le ti en -
ge dély ben meg ta lál ha tó a hal õr te le fon szá ma,
így aki sza bály ta lan sá got ész lel, az –akár név te -
le nül is – azon a szá mon te het be je len tést. Saj -
nos azok kal a pa na szok kal, ame lyek utó lag
ér kez nek , nem tu dunk mit kez de ni hi szen a hal -
õr csak ak kor tud in téz ked ni ha tet ten éri a sza -
bály ta lan ko dót. 

A Fegyverneki Hor gász
Egye sü let hírei

Egye sü le tünk ve ze tõi már ci us 21-én  egy ok ta tás sal egy be -
kö tött tá jé koz ta tón vet tek részt , me lyet a Kö zép-Ti sza-Vi dé -
ki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge szer ve zett  a ci vil
szer ve ze te ket érin tõ vál to zá sok kal kap cso la to san.

A ci vil szfé rá ban nagy át ala ku lás tör tént a  2011. évi ci vil tör -
vény el fo ga dá sá val.

Az egye sü le tek, ala pít vá nyok ada tai nyil vá no sak ká vál nak,
és a szer ve ze tek szá má ra éven te egy szer kö te le zõ tá jé koz -
ta tást ad ni  mû kö dé sük rõl  a nyil vá nos ság fe lé. Ezek az in for -
má ci ók a ci vil internetes por tál okon meg te kint he tõk. Akit
ér de kel nek ezek az in for má ci ók, már je len leg is meg néz he -
tik a ci vil szer ve ze tek ha tá lyos ada ta it.

Lé nye ges vál to zás lesz az is, hogy a jö võ év tõl kezd ve az ál -

la mi je gye ket név re szó ló an Interneten ke resz tül kell meg -
igé nyel ni a hor gász egye sü let áru sí tó já nak, és csak az
kap hat, aki nek a Földmûvelõdésügyi Igaz ga tó ság Ha lá sza ti
Fel ügye lõ sé ge en ge dé lye zi. Így szû rik ki azo kat, akik bün te -
tés alatt áll nak, de en ge délyt sze ret né nek vál ta ni.

Rész le te sebb in for má ci ó kért a fo ga dó órá kon bár ki meg ke -
res het ben nün ket a hor gász iro dá ban.

Min den ki nek jó fo gást kí ván:
-Tukarcs Istvánné-

-Elnök-

Gáz fû té ses,

2 szo ba-, kony ha-,

für dõ szo bás

családi ház el adó

a Tán csics Mi hály út

140. sz.alatt.

Ér dek lõd ni:

06-30/867-56-03

Fegy ver nek köz pont já ban
el adó egy 2 szo bás,

össz kom for tos csa lá di ház,
hõ szi ge telt nyí lás zá rók kal.

Ga rázs, ri asz tó,

fúrott kút van.

Ér dek lõd ni:

 06-30/478-80-60 

Fegyverneken

a Marx K.u. 10.sz.alatt

2 szo bás,

ker tes csa lá di ház el adó

Irány ár: 5,5 M Ft

Ér dek lõd ni

06-70/450-35-51

Meg nyílt a
„TOPRONGYOS”!

Jó mi nõ sé gû hasz nált ru ha bolt:
gyer mek, fel nõtt ru hák,

ci põk, ki egé szí tõk!

2-3 na pon ként áru fel töl tés. 

Ta va szi árukí ná lat tal vár ja
Ked ves Vá sár ló it!

Fegy ver nek, Baj csy Zs. u. 10.
(volt Generali Biz to sí tó

iro da he lyi sé gé ben.)
Sza bó Zoltánné Hillender Ani kó
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A Vö rös ke reszt hí rei
2012. már ci us 27-én volt az idei má so dik si ke res vér adá -
sunk, mely re 91 fõ je lent ke zett, eb bõl 7 fõ el sõ vér adó.

Kö szön jük vér adó ink ön zet len se gít sé gét.

2012. már ci us 31-én ze nés va cso rás es tet ren dez tünk vér -
adó ink nak. Kö szön jük a Mó ra Fe renc Bá zis Is ko la di ák ja i -
nak, és fel ké szí tõ ta ná ra i nak a szép szí nes mû sort, ami vel
meg nyi tot ták az es tet. Ez az est nem jö he tett vol na lét re tá -
mo ga tó ink nél kül:

Kö szön jük min den ki nek!

 A kö vet ke zõ vér adás 2012. jú ni us 28.(csü tör tök), 1000– 1530

a Mû ve lõ dé si Ház ban. 
-Vö rös ke reszt Fegy ver nek-

Gó lya hír
"Azért mert sze ret tek jöt tem a vi lág ra, let tem új fény csil lag, szü lõk bol dog sá ga.

Sze res se tek min dig ilyen sze re tet tel, kincs va gyok, pi ci kincs, de em ber!"

Ba logh Má té 2012.02.11. Ba logh Éva Ne fe lejcs u.17/b

Nagy Dó ra 2012.02.15. Ba kó Ka ta lin, Nagy Le hel Fel sza ba du lás 150/b

Bu rai Rajmond Je nõ 2012.02.17. Sze gi Sza bi na, Bu rai Je nõ Mar ti no vics u. 41.

Zana Gréta 2012.02.27. Zana Zsu zsan na, Ke resz tes At ti la Berényi u.69.

Tóth Csen ge 2012.03.09. Kodák Ju li an na, Tóth Ró bert Kiss J.u.30/a

Már ton Éva 2012.03.09. Ko vács Éva, Már ton Mi hály Ár pád u. 56.

Tukarcs Re ná ta 2012.03.18. Czikó Edit, Tukarcs Sán dor Gyöngy vi rág u.10.

Papp No el Ti bor 2012.03.23. Tóth Bri git ta, Papp Ti bor Szon di u.2/b

Pe res Cintia 2012.03.23. Pe res Aran ka, Blága Sándor Dam ja nich u. 138.

Vak hal Villõ 2012.03.27. Szé kely Tün de, Vak hal Imre Bocs kai u.42.
Va la mennyi ba bá nak és csa lád já nak hosszú bol dog éle tet, jó egész sé get kí vá nunk!
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Al fa üz let ház; ARO Élel mi szer bolt; Au tó szer viz; Básti
Mareietta Vi rág bolt; Bernext Kft; Bingó Kft; Bo ros tyán 
Pa ti ka; Bozsóné Mag di Vi rág bolt; Bur ján At ti la, Eri ka
Bu tik; Fa ze kas Pál asz ta los; Fegy ver nek Nagy köz ség
Ön kor mány za ta; Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé -
ges és Biz ton sá gos Éle té ért Ala pít vány; Fegy ver nek
és Vi dé ke ÁFÉSZ; Föl di Zsolt; Hermann Kft; Hubainé
Nagy And rea koz me ti kus; Huber Ti bor Hor gász bolt;
Huber Tiborné Élel mi szer bolt; Jó nás Já nos vál lal ko -
zó; Kacziba Ró bert vál lal ko zó; Kun ha lom Agrária Kft;
KUNSZÖV Tex til ru há za ti Kft; Kübler Vesta; La dá nyi
Cuk rász da, Leblanc Nyom tat vány bolt; Örményesi Sü -
tõ üzem; Pa let ta Élel mi szer bolt; Pa let ta Fes ték bolt;
Pa rázs Bt.; PIPEC; Pöttyös Zeb ra; Rimóczi és Rimóczi 
Kft.; Sza bó György asz ta los; Ta tár Lász ló vál lal ko zó;
Tel jes Éle tért Nonprofit Kft.; Tóth Jó zsef Gu mi szer viz; 
Ügyes Ke zek Klub ja; Ván dor Bü fé; és még na gyon
sok egyé ni ada ko zó, aki hoz zá já rult a tom bo lá hoz. 



Ala pít vá nyi beszámoló
„Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány” 2011.évi  te vé -
keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada tai.

Az ala pít vány 2011 év ben 4-szer ülé se zett, és dön té se i rõl 6
ha tá ro za tot ho zott.

Ala pí tó ok irat sze rint meg ha tá ro zott fel ada tai kö zül a
fegyverneki jó ké pes sé gû ta nu lók to vább ta nu lá sá nak tá mo -
ga tá sát, és ön te vé keny cso por tok pénz be li tá mo ga tá sát lát ta 
el.

Be vé te le
Bel föl di ado má nyo zó: 1 fõ 25.000.- Ft (nem fegyverneki  la kos )

Kül föl di ado má nyo zók:1 fõ 8.132.900.- Ft

APEH 1 % 151.898.- Ft

Bank ka mat 92.008.- Ft

Össze sen: 9.401.806.- Ft

Fel hasz ná lás

To vább ta nu ló di á kok ösz tön díj ára:  8.169.400.- Ft

Ösz tön díj ban ré sze sü lõk szá ma : 22 fõ

To vább ta nu ló di á kok egy sze ri tá mo ga tás ra:  120.000.-ft

Pá lyá za ti kiirás alap ján számitógép be szer zés re:

2.054.850.-ft

Nyelv ta nu lás ösz tön zés re : 3 fõ 240.000.- Ft

Bank költ ség 22.154.- Ft

Össze sen: 10.606.404.- Ft

Az ala pít vány tá mo ga tói saj nos nem fegyverneki la ko sok. A
ta nu lók nak át utalt je len tõs össze gû ösz tön dí jak  Kindert
Gab ri el lá nak kö szön he tõ ek. Sa ját pén zé vel, és ál ta la szer -
zett  külfödi szpon zor ral tud tuk a jól ta nu ló fegyverneki di á ko -
kat több mint 10.000.000 Ft ér ték ben tá mo gat ni.

Fi gye lem!

ÁLLÍTSUK MEG KÖZÖSEN A NAV 1%-OS
TÁMOGATÁSÁNAK CSÖKKENÉSÉT! 

Ké rünk min den kit, aki lo kál pat ri ó ta ér zel mek kel ren del ke zik,
tá mo gas sa ala pít vá nyun kat adó ja 1%-ával!

Kér jük mind azo kat a fel nõtt, önál ló ke re set tel ren del ke zõ ta -
nu ló kat, aki ket az ala pít vá nyunk évek kel ez elõtt tá mo ga tott,
to vább ra se fe led kez ze nek meg cél ja ink ról!

Kér jük egy ko ri tá mo ga tott ja in kat, és min den ked ves
fegyverneki adó zót, tá mo gas sa ala pít vá nyun kat adó ja
1%ával!

„B” ka te gó ria: Egy sze ri
ta nul má nyi tá mo ga tás

ki emel ke dõ tel je sít mé nyért
1. Ju ta lom ki ma gas ló ered mény el éré sé ért: 

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

2. Lap top ra, vá sár lá si utal vány ra ki írt pá lyá zat::

A 2011/2012. tan év vé gén ki tû nõ ta nul má nyi ered ményt el ért 
ál ta lá nos is ko la 8. osz tályt vég zett ta nu lói akik az ál ta lá nos
is ko la va la mennyi osz tá lyát ki tû nõ bi zo nyít vánnyal zár ták
lap top ra pá lyáz hat nak. Érett sé git adó kö zép is ko lá ban, vagy
fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló di á kok is pá lyáz hat nak,ha a
tan évet ki tû nõ bi zo nyít vánnyal zár ták és az Ala pít vá nyunk tól
lap to pot ed dig nem kap tak.

3. Idegennyelvi ta nul má nyok és vizs gák:

Ju ta lom fel sõ fo kú nyelv vizs ga meg szer zé sé ért: 60 ezer fo -
rint tá mo ga tás ban ré sze sül het az a ta nu ló, aki fel sõ fo kú
nyelv vizs gát tett.

A pá lyá zat oda íté lé sé rõl a ku ra tó ri um dönt. A nyer tes pá lyá -
zók ér te sí tést kap nak. Az ado má nyo zók nak szán dé kuk ban
áll a si ke res pá lyá zó kat sze mé lye sen is meg is mer ni. 
Az ösz tön díj pá lyá zat ki írá sa a 2012. év re szól.

-Kuratórium-

A pá lyá zat hoz az ered ményt, iga zo ló ere de ti ok ira tot
szük sé ges mel lé kel ni.(me lyet vissza adunk)A pá lyá zat 
be nyúj tá sa az ered mény el éré se után. A pénz át uta lá -
sa jú ni us il let ve dec. hó nap ban tör té nik.

Azok a ta nu lók akik az elõ zõ évek ben már pá lyáz tak
lap top ra, vá sár lá si utal vány ra pá lyáz hat nak.
• a pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a bi zo nyít vány / 8. osz -
tá lyo sok nál bi zo nyít vá nyok/hi te les má so la tát

• az osz tály fõ nök, vagy ta nul má nyi osz tály aján ló le ve -
lét.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

2012. jú ni us 30.

Ez a si ke res szó be li és írás be li nyelv vizs gát iga zo ló
ere de ti do ku men tum be mu ta tá sá val ke rül ki fi ze tés -
re.(2012. ja nu ár 1-je után 2012. de cem ber 31-ig meg -
szer zett vizs ga ered mény szá mít!)

Mind há rom ka te gó ri á ban a pá lyá za to kat pos tai
úton, ajánl va kell el kül de ni:

Szilasi Péterné Fegy ver nek, Liszt F. Út 13/a  cím re

A Hír mon dó feb ru á ri szá má ban a 2012. év re meghirdetett
ta nul má nyi ösz tön díj pá lyá zat ra az Ala pít vány hoz 42 pá -
lyá zat ér ke zett. A Ku ra tó ri um: A1 ka te gó ri á ban 11fõ egye -
te men, vagy fõ is ko lán az A2 ka te gó ri á ban 21 fõ
kö zép is ko lá ban ta nu ló di ák pá lyá za tát fo gad ta el.

Saj nos 10 ta nu ló pá lyá za ta csak rész ben fe lelt meg a ki -
írás nak,vagy for rás hi ány hi ány mi att nem ka pott po zi tív el -
bí rá lást.

A si ke res pá lyá zók nak gra tu lá lunk! Kér jük min den
fegyverneki nap pa li ta go za tos di ák kí sér je fi gye lem mel a
Hír mon dó feb ru á ri szá má ban az Ala pít vá nyunk Ta nul má -
nyi ösz tön díj pá lyá za tá nak "B"ka te gó ri á ját!To vább ra is
vár juk a kiírásnak megfelelõ pályázatokat!
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In dul a 2012. évi egy sé ges
ké rel mek ki töl té se

Megjelent az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi -
nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás (SAPS), va la -
mint az ah hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok
(top up) 2012. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér -
dé sek rõl szó ló 32/2012. (IV.2.) VM ren de let.  

Az egy sé ges ké rel mek be nyúj tá sá ra  Fegyverneken
2012.04.16-tól  lesz le he tõ ség.

Je len leg az egy sé ges ké rel mek ki töl té sé re és men té sé re van 
mód. Az egy sé ges ké rel mek be nyúj tá sá ra ki zá ró lag a vo nat -
ko zó vi dék fej lesz té si mi nisz te ri ren de let ha tály ba lé pé se, és
az ah hoz kap cso ló dó MVH köz le mény ki hir de té se után lesz
le he tõ ség.

A ké rel me ket csak ügy fél ka pun ke resz tül tör té nõ be lé pés
után le het ki töl te ni. Azon ügy fe lek, akik nem ren del kez nek
sa ját ügy fél ka pus re giszt rá ci ó val, meg ha tal ma zott vagy
tech ni kai köz re mû kö dõ (fa lu gaz dász vagy ag rár ka ma rai ta -
nács adó) se gít sé gé vel tölt he tik ki ké rel me i ket. Az elõ zõ
évek hez ha son ló an tör té nik az igény lés, min den gaz dál ko dó
az elõ zõ évek hez ha son ló an ké szül jön fel. A si ke res és gyors 
igény lés el ké szí té se ér de ké ben min den ki hoz za ma gá val az
ér vé nye sí tett õs ter me lõi iga zol vá nyát, sze mé lyes ira ta it,
(sze mé lyi iga zol vány, lak cím kár tya, adó kár tya)  MVH ál tal
kül dött tá mo ga tá si ha tá ro za to kat- anya te hén, hízottbika,
anya juh,  te rü let ala pú tá mo ga tás  határozatait.

Az egy sé ges ké re lem ben a va ló ság nak meg fe le lõ ada to kat
kell fel tün tet ni! 

A te rü le tek re a jog sze rû föld hasz ná ló igé nyel het tá mo ga tást,
ezen túl meg kell fe lel nie a tá mo ga tás ra vo nat ko zó jo go sult -
sá gi fel té te lek nek is.

A gaz da ság min den hasz no sí tott me zõ gaz da sá gi par cel -
lát be kell je len te ni az egy sé ges ké re lem ben, ak kor is, ha
tá mo ga tást nem igé nyel nek rá. 

Amennyi ben a táb lán az igény lõ ön tö zést vé gez, azt je lez ze
a meg fe le lõ adat me zõ ben. 

A má sod ve tést az Adat vál to zás be je len tés fe lü le ten kell be -
je len te ni.

A me zõ gaz da sá gi ter me lést érin tõ idõ já rá si és más ter mé -
sze ti koc ká za tok ke ze lé sé rõl szó ló 2011. évi CLXVIII. tör -
vény ér tel mé ben a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás nak
mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõk e tör vény alap ján a tárgy -
év ben koc ká zat kö zös sé get al kot nak, amennyi ben

meg je lö lé sé vel nyúj ta nak be egy sé ges ké rel met.

A fen ti fel té te le ket nem tel je sí tõ mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko -
zás nak mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ az egy sé ges ké re -
lem ben tett nyi lat ko za tá val há rom éves idõ tar tam ra
ön kén te sen kö te le zett sé get vál lal hat a koc ká zat kö zös ség -
ben va ló rész vé tel re. 

Egy sé ges ké re lem -W0121 be nyúj tá sá val kap cso la tos
ha tár idõk: 

Az egy sé ges ké re lem be nyúj tá si ha tár ide je 2012. má jus 15. 

2012. má jus 16. - jú ni us 9. (jú ni us 11.) kö zött még be nyújt ha -
tó a ké re lem mun ka na pon ként 1% ké sé si szank ció al kal ma -
zá sa mel lett,

az az a ké se del mi szank ció má jus 16-án 1 %, má jus 17-én 2
%... 

A 2012. jú ni us 9-ét kö ve tõ en be nyúj tott egy sé ges ké re -
lem el uta sí tás ra ke rül. Mi vel 2012-ben ez a nap mun ka szü -
ne ti nap, ezért egy sé ges ké rel met még 2012. jú ni us 11-én is
be nyújt ha tó. (A me zõ gaz da sá gi koc ká zat ke ze lé si kö zös sé gi
tag ság az ezen idõ pon tig be je len tett, a kár eny hí tés szem -
pont já ból re le váns te rü le tek alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra.)

Ké rel met ké sé si szank ció nél kül mó do sí ta ni 2012. má jus
31-ig le het. 2012. jú ni us 1-9. (jú ni us 11.) kö zöt ti mó do sí tás a
mó do sí tott par cel lá ra vo nat ko zó an mun ka na pon ként 1%-os
csök ken tés sel jár. 2012. jú ni us 9. (jú ni us 11.) után be nyúj tott
mó do sí tá sok a ki fi ze tés szem pont já ból nem ke rül nek fi gye -
lem be vé tel re.

A fen ti ha tár idõk ér tel mé ben 2012. jú ni us 9. (jú ni us 11.) után
új tá mo ga tá si igény je lö lé sé re, már be je len tett táb la te rü le té -
nek nö ve lé sé re nincs le he tõ ség. A ko ráb ban be nem je len tett 
te rü le te ket jú ni us 9. után új táb la ként kell fel tün tet ni, me lyek
vo nat ko zá sá ban tá mo ga tást nem le het igé nyel ni.

2012. jú ni us 9. (jú ni us 11.) után az egyéb adat vál to zá so kat
be le het nyúj ta ni.

Fi gye lem, a vál to zás ve ze té si ké re lem ki vizs gá lá sa, el bí -
rá lá sa, meg hosszab bít hat ja a tá mo ga tá si ké re lem ügy in -
té zés ét, így kés lel tet he ti a tá mo ga tás ki fi ze té sét. Kér jük,
for dít son nagy fi gyel met ar ra, hogy csak ab ban az eset ben
in dít son vál to zás ve ze té si ké rel met, amennyi ben a tá mo ga tá -
si el já rás so rán a blokk-ki ala kí tás mi att ér dek sé re lem ér né!

Fegyverneken az ag rár ka ma ra iro dá ja az aláb bi idõ pont ok -
ban áll a gaz dák ren del ke zé sé re:

2012. áp ri lis 16. 800 -1700

2012. áp ri lis 18. 800 -1700

2012. áp ri lis 25. 800 -1700

2012. má jus 2. 800 -1700

2012. má jus 7. 800 -1700

2012. má jus 9.  800 -1700

2012. má jus 14.  800-1700

- Mol nár Er zsé bet -
-ag rár ka ma rai ta nács adó-
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A ké rõ dzõ szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga -
tás ról szó ló in for má ci ó kat rész le te sen a
www.fegy ver nek.hu fõ ol da lán ol vas hat ják.

a) szán tó föl di kul tú rák ter mesz té sé re szol gá ló te rü let ként - 
a b) pont ban fog lalt eset ki vé te lé vel - össze sen leg alább 
10 hek tár,

b) szán tó föl di zöld ség ter mesz té sé re szol gá ló te rü let ként
össze sen leg alább 5 hek tár,

c) ül tet vény mû ve lés re szol gá ló ül tet vény te rü let ként
össze sen leg alább 1 hek tár,

d) együt te sen leg alább 10 hek tár, a)-c) pont ban fog lal tak
sze rin ti hasz no sí tá sú, vagy

e) együt te sen leg alább 5 hek tár, b) és c) pont ban fog lal tak
sze rin ti hasz no sí tá sú te rü let



Anya köny vi hí rek
A tes tem örök re el ment, de a lel kem so ha nem hal meg!

És ezért, to vább kell lép ned, él ni a nap ja i dat.
Csak értsd meg: Is ten nem vett el tõ led,

csak meg fog ta a ke zem

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:
Sza bó Ist ván élt 83 évet
Gál Jó zsef élt 91 évet
Id. Pely he Kál mán élt 87 évet
Id. Me zõ Sán dor élt 74 évet
Golyha Istvánné,
szü le tett Ko vács Éva élt 62 évet
Göblyös Lajosné,
szü le tett Mé szá ros Ka ta lin élt 71 évet
Nagy Józsefné,
szü le tett Pat kós Er zsé bet élt 77 évet
Ök rös Imréné,
szü le tett Bar kó Ro zá lia élt 63 évet
Csõke Jó zsef élt 57 évet
Fo dor Istvánné,
szü le tett Nagy Má ria élt 74 évet
Návai Jánosné,
szü le tett Vincze Mar git élt 74 évet
Nyiszper Mártonné,
szü le tett Negyedi Irén élt 78 évet
Zoltai An na élt 76 évet

Em lé kü ket sze re tõ szí vünk ben õriz zük.

STEFÁN ANDRÁS

Ar ra gon dol tam, el utaz nék az ég be, 
Oda, ab ba a tá vo li messze ség be. 

A menny or szág ka pu ján be ko pog nék
hal kan, 

Hát ha len ne va la ki, ki se gít het ne
raj tam. 

Ki nyit ná az aj tót egy me se szép An gyal, 
Bõ re hó fe hér, ru há ja át szõ ve arannyal. 

Vál la in szár nyak, gló ria a fe jén, 
An gyal õ va ló ban, Is ten me ze jén. 

Meg kér dez né tõ lem: Hát te hon nan jöt tél? 
Hisz még élsz, itt mit ke res nél? 

El mon da nám ne ki, hogy a szív sza vát kö vet tem, 
Mert ide köl tö zött, kit oly na gyon sze ret tem. 

Nem bí rom már nél kü le, csak lát ni sze ret ném, 
Könnyes szem mel ma gam hoz ölel ném. 

Meg csó kol nám ar cát, ke zét, lép te min den nyo mát, 
Csak hadd lás sam egy perc re cso dás mo so lyát. 

De az An gyal így szól: Menj ha za, 
Kit sze ret tél, már itt az ott ho na. 

Lát ni fo god Õt, csak hunyd le szé pen sze med, 
S ak kor biz tos, hogy rög tön ész re ve szed. 

Az óta én csu kott szem mel já rok, 
Min den nél szebb az, amit így lá tok. 

Mert már Õ is egy me se szép An gyal, 

Bõ re hó fe hér, ru há ja át szõ ve arannyal! 

1 éve nem vagy már ve lünk,
so ha el nem mú ló sze re tet tel em lé ke zünk Rád!

Fe le sé ged, Lá nya id és csa lád juk
Em lé ke zés

SIMON IMRE
ha lá lá nak 1. év for du ló já ra

„Hir te len ha lá lod Nagy fáj dal mat oko zott,
De jó sá god és sze re te ted Szí vünk ben örök ké

él ni fog. Szí vünk be he lye det Nem pó tol ja
sem mi, Míg e föl dön élünk

Nem fo gunk fe led ni.”

Sze re tõ csa lád ja

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik

GOLYHA ISTVÁNNÉ
temetésén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

ko szo rút he lyez tek,
gyá szunk ban osz toz tak.

Lá nya és csa lád ja

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

GÚTH PÁL
te me té sén részt vet tek,

sír já ra vi rá got he lyez tek.

Sze re tõ fe le sé ge, gye re kei, uno kái.

„El vit ted a de rût, a fényt, a me le get,
Csak egy su ga rat hagy tál,

az em lé ke det.”

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik

ID. OLLÉ JÓZSEF
február 14-ei te me té sén részt vet tek,

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

„Az élet ván dor bot ját le tet tem, 

nem fáj töb bé a föl di gyöt re lem.

Most hoz zám ha jolt az örök sze re tet

És ma gá hoz vet te fá radt lel ke met.”

Gye re ke id: Eri ka, Ti bor és csa lád ja

Sze re tet tel õriz zük szí vünk ben mo so lyo dat!

Mun ka tár sa id

15



Fon tos információk
A 2012. má jus 1-jén (ked den)  ese dé kes  sze mét szál lí tást 
az ün nep re va ló te kin tet tel 2012. má jus 2-án (szer dán)
vég zik.

Fel hív juk a Tisz telt La ko sok fi gyel mét, hogy 2012. áp ri lis
28-30 kö zött a Má jus 1-jei ün ne pek mi att 
• Pol gár mes te ri Hi va tal  - zár va tart
• Or vo si Ren de lõ

– 2012. áp ri lis 28. szom bat  ügye let
– 2012. áp ri lis 29. va sár nap ügye let
– 2012. áp ri lis 30. hét fõ ügye let
– 2012. má jus  01. kedd ügye let
– 2012. má jus  05. szom bat ügye let
– 2012. má jus  06. va sár nap ügye let

Az ügye let a 56/556-038-as vagy a 06/20-3889787-es te le -
fon szá mon hív ha tó!

Az 1. szá mú vé dõ nõi kör zet ben Tóthné Kun Ibo lya he lyett
ezen túl Károlyfiné Szászi Ani ta helyettesít, ta nács adá sai
vál to zat la nok ma rad nak.

Fo gá sza ti sür gõs sé gi ügye le ti el lá tás igény be ve he tõ Dr
Tóth Lász ló kép vi se le té ben a MED-DENT 2000 Bt.
szolgáltatónál.

Fo gá sza ti sür gõs sé gi ügye let he lye: 5200 Törökszentmiklós, 
Fáy ltp. 7. épöület 2. szám alat ti ren de lõ ben.

Fo gá sza ti sür gõs sé gi ügye let igény be ve he tõ: 2012. már ci us 
01-tõl 2012. de cem ber 31-ig hét vé gén, pi he nõ na pon, mun -
ka szü ne ti na pon to váb bá ün nep nap okon 1500 órá tól 1900

órá ig.

Fo gá sza ti sür gõs sé gi ügye let te le fo nos el ér he tõ sé ge: ügye -
le ti ren de lé si idõn be lül 06/56-333-958-as telefonszámon.

Az ügye le ten sür gõs sé gi fo gá sza ti be avat ko zá sok ra (fog hú -
zás, vér zés csil la pí tás, gyö kér ke ze lés, bal ese ti sé rü lés fo gá -
sza ti el lá tá sa, tö rött fo gak le si mí tá sa) és az ez zel
kap cso la tos kiegészítõ kezelésekre kerülhet sor.

*****

Fon to sabb te le fon szám ok:
• Men tõk - 104, Rend õr ség - 107, Tûz ol tó ság - 105,

Ál ta lá nos -112
• Pol gár mes te ri Hi va tal 56/556-010 
• Or vo si Ügye let: hét köz nap 1100 óra után 20/388-97-87
• Rendõrörs Fegy ver nek: 56/481-500
• Ha tó sá gi ál lat or vos: Dr. Var ga Mi hály 30/92-50-556 
• Ál lat or vos : Dr. Ta tár Gá bor 30/33-03-745
• Fa lu gaz dász: Rédai Já nos Nor bert 70/43-64-517
• Ag rár ka ma ra: Mol nár Er zsé bet 30/33-22-639

Fel ol dot ták a tûz gyúj tá si tilalmat
Az or szág egész te rü le tén lé võ er dõk re és fá sí tá sok -
ra, va la mint az er dõk és fá sí tá sok ha tá rá tól szá mí tott
két száz mé te ren be lü li te rü let re el ren delt tûz gyúj tá si
ti lal mat fel ol dot ták.

A fo ko zott tûz ve szély el múl tá val az er dõ ben tü zet
gyúj ta ni csak ki je lölt és ki épí tett tûz ra kó he lyen, szél -
csen des idõ szak ban sza bad, úgy hogy az a kör nye -
zet re ve szélyt ne je lent sen.

A tü zet nem sza bad fel ügye let nél kül hagy ni, tá vo zás
után pe dig gon dos kod ni kell an nak biz ton sá gos el ol -
tá sá ról. A tûz õr zé sé rõl és an nak el ol tá sá ról a tûz vé -
del mi sza bá lyok be tar tá sá ról a tûz gyúj tó ja kö te les
min den eset ben gon dos kod ni.

To vább ra is fo ko zott fi gye lem mel kell el jár ni az er dõn
kí vü li te rü le te ken is min den eset ben az avar, a gyom
il let ve nö vé nyi hul la dék ége té sé nél, mert a tûz fel -
ügye let nél kül könnyen to vább ter jed het és élet ve -
széllyel vagy sú lyos kár ral fe nye ge tõ köz vet len
tûz eset for rá sa le het.

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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné dr.  jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Négyesiné Derecskei Edina

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt
ISSN 2060-4203

2012. évi lap zár ta idõ pont jai: páros hónapok elsõ munkanapja

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Fel sza ba du lás út 173. szám alat ti épü le té be 

(volt gyógy szer tár), vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail cím re.
A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: Ronin-Rol Bt. 
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.

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

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

A Kis új szál lá si Tûz ol tó Egye sü let 2012. el sõ ne gyed év ében
70 ese mény hez szállt ki:
• 40 avar, nádastûz
• 4 al ka lom mal 8 órát meg ha la dó ki szál lás
• 3 al ka lom mal köz úti bal eset hez se gít ség nyúj tás
• 5 la kás tûz

Jó tud ni!
• vo na las te le fon ról kar ca gi Tûz ol tó ság
• mo bil ké szü lék rõl szol no ki Tûz ol tó ság

A kis új szál lá si Tûz ol tó ság az 59-520-620-as te le fon szá -
mon ér he tõ el. 

*****

Tisz telt Ol va sók! A Szer kesz tõ ség szí ve sen vár ja Önök -
tõl a töb bi ol va só val meg osz ta ni kí vánt hu mo ros, po zi -
tív, el gon dol kod ta tó gon do la ta i kat, re cept-, és
barkácsötleteiket, ré gi fo tó i kat. A Gó lya hír ro vat ba az új -
szü löt tek fény ké pe it is vár juk ne ve ik mel lé.
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Po zi tív gondolat
Aki el mu laszt ja a pil la na to kat, vé gül el mu laszt ja egész
éle tét. Az élet, akár egy pil la nat: mu lan dó; s mi ért ne él -
nénk szé pen a ki csit, ha ab ból áll össze az egész?

-Lucius Annaeus Seneca-


