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A cím ben le írt sza vak jel lem zik a fegyverneki mű vé sze ti
cso por tok be mu tat ko zá sa it a kör nye ző te le pü lé se ken és
Fegyvernektől tá vo labb is.
A Ma já li son, a Gu lyás fesz ti vá lon, a Vi rág zó Ti sza Nap ján
a fegyvernekiek is lát hat ják, mi re ké pe sek te le pü lé sünk fi -
ai és le á nyai, asszo nyai. 
A Jász kun Ci te ra ta lál ko zón a Hétszínvirág citerazenekar
Arany Pá vát és or szá gos arany mi nő sí tést ka pott, a
Szapáry Nép dal kör or szá gos arany mi nő sí tés nek örül he -
tett.
Vas tap sot kap tak a fel nőtt nép ze nei és nép tánc cso por tok 
Kar ca gon a Ma já li son, a nép ze nei együt te sek Túrkevén a
Ju hász fesz ti vá lon és Abasáron a Ka to na dal ok ta lál ko zó -
ján.
Nagy si ke re volt a Női Kar nak Gyálon.
Akik a fegyverneki fel lé pé se ken kí vül is sze ret nék meg -
néz ni a fegyverneki elő adó kat, azok jú ni us 21-én Kő tel -
ken, jú li us 6-án Törökszentmiklóson, jú li us 25-én
Abádszalókon, au gusz tus 2-án Nagykörűben te he tik
meg.
A he lyi cso por tok kö zül a ha gyo mány őr ző kön, az ének ka -
ron kí vül a Dogs Ze ne kar mu tat ko zik be a leg több ször. Az
ő fel lé pé se i ket a hon lap ju kon, a http://dogs-zenekar.fw.hu 
ol da lon kö vet he tik nyo mon.
A fel lé pők nek na gyon sok si kert, a né zők nek jó szó ra ko -
zást kí vá nok!

-Tűhegyi Ju li an na

Arany pá va, arany mi nő sí tés, vas taps, si ker
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A  Kép vi se lő tes tü let  ülé sén  ho zott fon to sabb dön té sek ről 
az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

ÁPRILIS 3.

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te és Ör mé -
nyes Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te együt tes ülést
tar tott, me lyen el fo gad ta:
• a Kör jegy ző ség mun ká já ról ké szí tett be szá mo lót
• a Kör jegy ző ség 2007. évi zár szám adá sát és pénz ma -

rad vá nyát. 

Ugyan csak áp ri lis 3-án so ron kí vü li ülé sen a fegyverneki
kép vi se lő tes tü let a te le pü lés köz pont re ha bi li tá ci ó já val
kap cso la tos pá lyá zat be adá sá ról dön tött. 

ÁPRILIS 24-I SOROS ÜLÉSEN:
• El fo gad ta a tes tü let a 2007. évi költ ség ve té si zár szám -

adást.
• Tár gyal ta és el fo gad ta a Tö rök szent mik ló si Kis tér sé gi

Tár su lás 2007. évi mű kö dé sé ről ké szült be szá mo lót.
• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de le tet. A

mó do sí tás az át me ne ti se gély fel tét ele it érin tet te, va -
gyis a ren de let ha tály ba lé pé sé től, jú ni us 1-től an nak,
aki nek az ön kor mány zat fe lé tar to zá sa van, aláb bi ese -
tek ben ad ha tó át me ne ti se gély: egy hó na pot
meghaladó be teg ség mi at ti jövedelemkiesés, ele mi kár 
kö vet kez té ben a csa lád lét fenn tar tá sát nem tud ja biz to -
sí ta ni, a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás igény lé sé től az
el bí rá lá sig tar tó jövedelemkiesés mi att. A se gély 50
%-a az ön kor mány za ti tar to zás ren de zé sé re for dít ha tó.

• To váb bi mó do sí tás: la kó épü let ben ke let ke zett károk
hely re ál lí tá sá hoz 200.000 Ft ka mat men tes, szo ci á lis
köl csön ki zá ró lag ele mi kár ese tén ad ha tó. 

• Kép vi se lő-tes tü let Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály za -
tá nak mó do sí tá sát a köz ér de kű ada tok meg is me ré sé -
ről szó ló tör vény ren del ke zé sei tet ték szük sé ges sé. A
tör vény ér tel mé ben a köz ér de kű ada to kat leg ké sőbb
2008. jú li us 1-től elekt ro ni kus úton bár ki szá má ra hoz -
zá fér he tő vé kell ten ni. Er re a jegy ző „Köz zé té te li Sza -
bály zat”-ot adott ki. A köz ér de kű ada tok a
www.fegy ver nek.hu hon la pon meg ta lál ha tók. Ez zel
össze füg gés ben a kép vi se lő-tes tü le ti ülé sek ről ké szült
jegy ző köny ve ket nem a könyv tár ban, ha nem a hon la -
pon tesszük hoz zá fér he tő vé. A hon lap üze mel te té sé -
nek sza bá lya it a Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat
mel lék le te ként hagy ta jó vá a tes tü let, me lyet most a
Hír mon dó ban is köz zé te szünk. 

• A tes tü let 100.000 Ft tá mo ga tást ha gyott jó vá a Kár pát -
al jai Ma gyar Fő is ko la épü le té nek fel újí tá sá hoz. 

• Egyet ér tett a tes tü let a szenny víz tisz tí tó te lep bő ví té sé -
re, va la mint szenny víz el ve ze tés ki épí té sé re szó ló pá -
lyá zat be adá sá val.

• Er dő te le pí tés cél já ból szán tó te rü let vá sár lá sá ról dön -
tött a tes tü let.

• A Vö rös mar ty u. 10. sz. alat ti ön kor mány za ti tu laj do nú
tel ket ma gán sze mély ré szé re ér té ke sí tet te. 

• A Me ző tú ri Ola jos Nö vé nyek Kft-ben lé vő törzs tő ke
eme lé sét jó vá hagy ta a tes tü let. 

• Az I. sz. há zi or vo si kör zet ben he lyet te sí tő há zi or vos al -
kal ma zá sá ra az Or szá gos Alap el lá tá si In té zet és az
ön kor mány zat kö zöt ti meg ál la po dást jó vá hagy ta a kép -
vi se lő tes tü let. 

MÁJUS 29-I ÜLÉSEN:
• A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si

Köz pont szá molt be a szak mai mun ká já ról. A be szá -
mo lót a tes tü let el fo gad ta, és egyi de jű leg elő ír ta az in -
téz mény ve ze tő jé nek, hogy a hi á nyos sá gok konk rét

ki dol go zá sá ra és meg ol dá si ja vas lat ra a jú ni u si kép vi -
se lő-tes tü le ti ülés re te gyen elő ter jesz tést. 

• Tár gyal ta a tes tü let a gyer mek vé del mi tör vény he lyi
vég re haj tá sát és a be szá mo lót el fo gad ta. 

• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat 2008. évi költ ség ve tés ét.
• A Víz mű te vé keny sé gé ről ké szült be szá mo lót szin tén

el fo gad ta a tes tü let.
• A fo lyé kony hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de let

mó do sí tá sá ra a szol gál ta tás vég zé se so rán fel me rü lő
megnövekedett költ sé gek mi att ke rült sor. 

• A Tiszapüspöki Ör dög sze kér Ter mé szet vé del mi Tá bor
üze mel te té sét a Tö rök szent mik ló si Kis tér sé gi Tár su lás
ve szi át 2008. má jus 1-től. Eh hez a fegyverneki kép vi -
se lő tes tü let – mint a tár su lás tag ja – is hoz zá já rult. 

• A Mű ve lő dé si Ház és Könyv tár ala pí tó ok ira tát mó do sí -
tot ta.

• Az is ko lai tan esz köz el lá tott ság ja ví tá sá ra szó ló pá lyá -
zat be adá sá val egyet ér tett a tes tü let. 

• Az újon nan ala kult női ké zi lab da szak osz tály tá mo ga -
tá sá ra 1.000.000.- Ft-ot; a Pol gár őr ség tá mo ga tá sá ra
200.000.- Ft-ot; a re for má tus egy ház tá mo ga tá sá ra
350.000.- Ft-ot ha gyott jó vá a tes tü let. 

• A Szi vár vány út ki ala kí tá sa ér de ké ben kö te le zett sé get
vál lalt a tes tü let a te rü let-meg osz tá sok ra, va la mint te -
lek vá sár lá sok ra. 

• A Csil lag út egy sza ka szá nak fel újí tá sá ra, te le pü lé si in -
for má ci ós táb lák ké szí té sé re és a Pol gár mes te ri Hi va -
tal épü le té ben vi zes blokk át épí té sé re pá lyá za tok
be adá sá val egyet ér tett a tes tü let.

• Az új te le pi ABC bő ví té se mi att a te rü let öve ze ti be so ro -
lá sa szük sé ges sé te szi a ren de zé si terv mó do sí tá sát,
mely re kö te le zett sé get vál lalt a tes tü let.

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

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁNAK
ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

(jó vá hagy ta a kép vi se lő-tes tü let 2008. áp ri lis 24-i ülé sén)

I. FEJEZET:  A hon lap el ér he tő sé ge

Fegy ver nek Nagy köz ség hon lap já nak cí me:
 http://www.fegy ver nek.hu. A hon la pot kül ső tár hely szol -
gál ta tó nál bé relt tár te rü let re kell el he lyez ni. 

II.FEJEZET:  A hon lap tar tal ma

A hon la pon az aláb bi tar tal ma kat kell meg je le ní te ni:
• 1. Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról szó ló 2005.

évi XC. tör vény és vég re haj tá si ren de le te i ben, va la mint 
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény ben elő írt
köz ér de kű és köz ér dek ből nyil vá nos ada tok. Ezen ada -
tok köz zé té te lé vel kap cso la tos rész let fel ada to kat kü -
lön sza bály zat tar tal maz za. 

• 2. A kör jegy ző ség ha tás kö ré be tar to zó saj tó köz le mé -
nyek, ese mé nyek, hí rek, ro va tok ra oszt va. Ha az in for -
má ció nem sa ját for rás, ak kor a for rást fel tét le nül meg
kell je löl ni (szer zői jo gi okok ból is.) Idé zet nél meg kell
ad ni az idé zet for rá sát, ha a for rás interneten el ér he tő,
ak kor link kel.

• 3. Az elő ző pont ban em lí tett ada to kon kí vül min den
Fegy ver nek Nagy köz ség gel kap cso la tos, vagy a nagy -
köz ség la kos sá gát bár mi lyen mó don érin tő, a tá jé koz -
ta tást se gí tő tar ta lom meg je len tet he tő a hon la pon,
amely nem sér ti a Ma gyar Tar ta lom szol gál ta tók Egye -
sü le te ál tal ki adott Tar ta lom szol gál ta tá si Kó dex elő írá -
sa it.

• 4. Fó rum, a III. fe je zet sze rint. 

A képviselő-testület hírei
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III.FEJEZET: A fó rum hasz ná la tá ra
vo nat ko zó sza bá lyok

1. A fegy ver nek.hu fó ru ma nyil vá nos, bár ki hasz nál hat ja.
A fel hasz ná lók né ze te i ket, vé le mé nyü ket, gon do la ta i kat a 
fó rum sza bály za tá nak meg fe le lő mó don fejt he tik ki. 

2. A fegy ver nek.hu fó ru mát a fel hasz ná lók in gye ne sen,
sa ját fe le lős sé gük re ve he tik igény be. A hoz zá szó lá sok
tar tal má ért a fegy ver nek.hu szol gál ta tó ja sem mi lyen fe le -
lős sé get nem vál lal. 

3. A fegy ver nek.hu fó ru ma in a fel hasz ná lók bi zo nyos
meg kö té sek kel vá laszt hat nak ál ne vet.

4. Egy hoz zá szó lás köz zé té te lé vel a fel hasz ná ló le mond
a hoz zá szó lá sa fe let ti ren del ke zé si jo gá ról, a to váb bi ak -
ban eb ből nem szár maz hat kö ve te lé se. 

5. A fegy ver nek.hu sa ját be lá tá sa és ér de kei sze rint - sza -
ba don ren del ke zik a fó ru mán köz zé tett hoz zá szó lá sok -
kal. 

6. A mo de rá to rok in dok lás nél kül tö röl het nek hoz zá szó -
lást (és az ar ra ér ke zett vá la szo kat), tö röl het nek té mát
vagy mó do sít hat ják a topic cí mét ha: 
• a vi ta part ner, vagy más sze mé lyét sér tő hang ne mű, 
• sze mé lyi sé gi, il let ve kö zös sé gi jo go kat sér tő, 
• adat vé del mi tör vé nye ket sér tő, 
• ag resszív, fe nye ge tő, fé le lem kel tő, gyű lö let kel tő, 
• a köz zé té tel ének idő pont já ban ha tá lyos jog sza bály ba

üt kö zik, il let ve bűn cse lek mény re vagy egyéb jog sér tés -
re tör té nő fel hí vást, vagy ar ra je lent ke zést tar tal maz, 

• a tár sa da lom ál ta lá no san el fo ga dott er köl csi nor má it, a
ter mé sze ti, tör té nel mi, tu do má nyos, kul tu rá lis ér té kek
meg be csü lé sét, bár mely vi lág né ze ti, val lá si meg győ -
ző dést sért, 

• né pek, nem ze ti sé gek, et ni ku mok, bár mely ki sebb sé -
gek, ne mek, kor osz tály ok kö zöt ti hát rá nyos meg kü lön -
böz te tést tar tal maz, akár bur kolt for má ban, 

• más sze mé lyes ada ta it nyil vá nos ság ra hoz za, 
• nem a vi ta tár gyá val vagy a topic cí mé vel össze füg gő,

már meg lé vő hoz zá szó lást vagy topicot is mé tel, 
• tö rölt hoz zá szó lást idéz vagy is mé tel, 
• búj tat va vagy köz vet le nül va la ki nek a cé gét, szol gál ta -

tá sa it rek lá moz za, 
• nicket sér tő vagy le já ra tó, al pá ri cí mű vagy tar tal mú,

trá gár sza va kat tar tal ma zó, 
• va la ki sé rel me zi a ró la nyi tott topicot, 
• ál lam ha tár ok fel bon tá sá ról, át ala kí tá sá ról, sze pa ra tis ta 

tö rek vé sek ről szól, 
• holokauszt ta ga dó, 
• meg sér ti a le vél tit kot, 
• a kul tu rált, fo lya ma tos tár sal gást fel tű nő en és szán dé -

ko san aka dá lyo zó vagy za va ró, 
• a mo de rá to rok tech ni kai vagy tar tal mi rom bo lás nak mi -

nő sí tik, 
• a szer kesz tés sel, mo de rá lás sal, il let ve a mo de rá to rok -

kal fog lal ko zó be jegy zés, ki vé ve az e célt szol gá ló
topicokon, 

• po li ti kai tar tal mú köz lé se ket. 

7. A mo de rá to rok in dok lás és ér te sí tés nél kül kor lá toz hat -
ják, le tilt hat ják a hoz zá szó lót, ha: 
• rend sze re sen, szán dé ko san a mo de rá to ri alap el vek be

üt kö ző mó don vagy tar ta lom mal szól hoz zá, 
• tö rölt hoz zá szó lást idéz vagy vissza má sol, 
• a nickje vagy e-mail cí me köz is mert köz éle ti vagy tör té -

nel mi sze mé lyi ség, nép cso port, szer ve zet vagy in téz -
mény ne vé vel egye zik, il let ve ar ra utal, vagy az zal
köz vet le nül össze kap csol ha tó, ki vé ve, ha a nick és a
hoz zá szó ló azo nos sá gá ról meg győ ződ tek, 

• a nickje meg té vesz té sig ha son lít már be jegy zett nickre,
• a nickje obsz cén vagy trá gár ki fe je zés, rasszis ta, má -

sok val lá sát, nem ze ti, nem ze ti sé gi ho va tar to zá sát gya -
lá zó, sér tő ki fe je zés, bur kolt, vagy nyílt rek lám-
hor do zó nak te kint he tő, 

• a nickje jog sza bá lyi ér te lem ben vé dett név, 
• a nickje más jo gos és mél tá nyol ha tó ér de ke it sér tő név,
• nincs meg ad va e-mail cím, 
• ki de rül, hogy a meg adott e-mail cím nem hasz nál ha tó,

pl. az ar ra kül dött mo de rá to ri le vél re nem ér ke zik vá -
lasz, 

• te vé keny sé ge je len mo de rá lá si el vek kel el len ke zik, 
• a mo de rá tor fel szó lí tá sá nak is mé tel ten nem tesz ele -

get, 
• po li ti kai tar tal mú köz lé se ket tesz köz zé. 

Ön kor mány za ti ren de le tek
13/2008.(IV.30.) önk.rend. Fegy ver nek ön kor mány zat
2007. évi költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak zár szám adá sá -
ról.
14/2008.(IV.30.) önk.rend. A szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo -
zá sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.
15/2008.(IV.30.) önk.rend. A Kép vi se lő-tes tü let Szer ve -
ze ti és Mű kö dé si Sza bály za tá ról szó ló ren de let mó do sí tá -
sa.
16/2008.(V.30.) önk.rend. Az ön kor mány zat költ ség ve -
tés ének mó do sí tá sa.
17/2008.(V.30.) önk.rend. A fo lyé kony hul la dék gaz dál ko -
dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.
A ren de let mó do sí tá sok a Köz sé gi Könyv tár ban, az ön -
kor mány za ti ren de le tek mó do sí tá sok kal egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt szö ve ge a www.fegy ver nek.hu hon la pon
ol vas ha tók.

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

Az ön kor mány zat 2007. évi költ ség ve tés ének
vég re haj tá sá ról és a 2008. évi költ ség ve tés ről.

1. szá mú mellékletek

A Kép vi se lő tes tü let 2008. áp ri lis 24-i ülé sén a 13/2008.
(IV.30.) szá mú zár szám adá si ren de le té vel el fo gad ta a
2007. évi költ ség ve tés tel je sí té sé ről szó ló be szá mo lót. 

A be vé te lek ön kor mány za ti szin tű tel je sí té se 1.785.410
eFt, a ki adá sok tel je sí té se 1.723.274 eFt. Az 1. szá mú
mel lék let ben be mu tat juk a be vé te lek fel hasz ná lá sát cí -
men ként, szak fel ada ton ként, a mű kö dé si és a fej lesz té si
fel ada to kat kü lön-kü lön. Az 1/a.  szá mú  táb lá zat (5. ol dal) 
tar tal maz za a mű kö dé si  ki adá so kat és azok for rá sa it, az
1/b. szá mú táb lá zat (6. ol dal) pe dig a fej lesz té si ki adá sok
for rá sa it mu tat ja be. 

A za var ta lan gaz dál ko dás ér de ké ben 2007. év ben a mű -
kö dés hez 98.999 eFt, a fej lesz té sek hez 22.568 eFt mű -
kö dé si hi telt, (pá lyá za ti ön erő biz to sí tá sa, ál la mi támo-
gatás meg elő le ge zé se mi att ) és 19.025 eFt fej lesz té si hi -
telt hasz nált fel az ön kor mány zat. A for rá sok egy ré szét,
SZJA, ál la mi tá mo ga tás a kö te le ző fel ada tok ellátására
hasz nál ta az ön kor mány zat (egész ség ügy, ok ta tás, kul -
tú ra). A he lyi-, és gép jár mű adó 63%-át for dí tot ta az ön -
kor mány zat olyan fel ada tok el lá tá sá ra, me lyek nem
ön fenn tar tók.

Az 1/b. táb lá zat tar tal maz za a 2007. év ben meg va ló sult
fej lesz té sek össze gét és for rá sa it. A tel jes ség igé nye nél -
kül: út,- és jár da épí té sek, ön kor mány za ti tu laj do nú in gat -
la nok fel újí tá sa, or vo si ügye le ti au tó vá sár lá sa,
csa pa dék víz el ve ze tők le fe dé se, ivó víz há ló zat bő ví tés.
A fej lesz té sek együt tes össze ge 119.708 eFt, mely ből

Tájékoztató
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pá lyá za ti for rás 44.664 eFt volt, ál la mi tá mo ga tás 23.293
eFt. Ezt egé szí tet te ki az ön kor mány zat  7.663 eFt sa ját
be vé tel lel, 19.025 eFt fej lesz té si hi tel lel, 22.568 eFt mű -
kö dé si hi tel lel, 2.495 eFt he lyi adó be vé tel lel.

2. szá mú mel lék le t (7-8. ol dal)

A Kép vi se lő tes tü let ál tal  a  8/2008.(III.5.) szá mú ren de let -
tel  2008. év re  el fo ga dott költ ség ve tés ben ter ve zett ki -
adá sok for rá sa it mu tat juk be cí men ként, szak fel adat-
onként. A költ ség ve tés fő össze ge 2.094.686 eFt.  Az ere -
de ti  költ ség ve tés 125.540 eFt mű kö dé si hi tel lel van
egyen súly ban. 

A táb lá zat ada ta i ból is lát ha tó, hogy van nak olyan ön kor -
mány za ti fel ada tok, ahol a be vé te lek meg ha lad ják a ki -
adá so kat (ne ga tív elő jel jel zi a mű kö dé si hi tel nél), de sok
fel adat ki egé szí tés re szo rul, mint pl.: hul la dék ke ze lés,
szenny víz ke ze lés - ahol a szol gál ta tá so kat az ön kor -
mány zat a be ke rü lé si ér ték alatt vég zi - hi szen a la kos ság
több sé ge a tény le ges árat nem tud ná meg fi zet ni. 

Ne he zí tik a gaz dál ko dást az  olyan kö te le ző en el lá tan dó
fel ada tok, mint a köz vi lá gí tás, vagy a köz út-, köz te me tő 
fenn tar tás  el lá tá sa,  me lyek nek nincs sa ját be vé te le. Az
elő ző évek hez ha son ló an ezen fel ada tok ra fe de ze tül a
he lyi adók egy ré sze és a sa ját be vé te lek szol gál nak, ki -
egé szít ve az eset le ges ál la mi tá mo ga tá so kat, egyéb át -
vett pénz esz kö zö ket. 

A 2008. évi költ ség ve tés 310.915 eFt fej lesz té si fel ada tot
tar tal maz, mely ből 204.698 eFt pá lyá za ti összeg, 3.081
eFt ál la mi tá mo ga tás len ne, me lyet  ered mé nyes pá lyá za -
tok ese tén 84.051 eFt fej lesz té si hi tel lel, 15.455 eFt sa ját
be vé tel lel,  és 4.417 eFt he lyi adó be vé tel lel egé szí te ne ki
az ön kor mány zat.

Természetesen a fej lesz té si ki adá sok ala ku lá sa a pá lyá -
za ti ered mé nyek függ vé nye, ami a mű kö dé si hi tel fel vé telt 
nem be fo lyá sol ja. 

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Tájékoztató

El fo gad va az 1/2008(V.30) sz. ha tá ro zat tal.
Az Egye sü let 2007. év ben is az alap sza bály elő írá sa i nak
meg fe le lő mó don, az ott rög zí tett cé lok ér de ké ben vé gez -
te mun ká ját.
Te vé keny sé günk re a rend sze res ség és fo lya ma tos ság
volt jel lem ző.
Az Egye sü let cso port jai he ti egy al ka lom mal pró bál tak (a
nyá ri szü net ben csak fel lé pé sek előtt). Min den cso port
több új pro duk ci ót sa já tí tott el. A cso por tok mun ká ját alig
be fo lyá sol ta, hogy több he lyen is ve ze tő vál tás tör tént. 
Az egye sü let itt Fegyverneken, és a me gyénk ben is is -
mert té, és el is mert té vált. El is mert sé gün ket bi zo nyít ja,
hogy cél ja in kat szí ve sen tá mo gat ják anya gi hoz zá já ru lás -
sal is, és a cso por to kat gyak ran hív ják a leg kü lön bö zőbb
te le pü lé si, de me gyei ren dez vé nye ken tör té nő fel lé pé sek -
re is.
Az egye sü let ve ze té se is – együtt mű kö dés ben a he lyi Mű -
ve lő dé si Ház zal – fo lya ma to san ke res te a be mu ta tó jel le -
gű és ver seny sze rű fel lé pé si le he tő sé ge ket itt Fegy ver-
neken, de más te le pü lé se ken is.
Elő adá sa ink dön tő több ség ben be lé pő jegy nél kül meg te -
kint he tők, a pro duk ci ó kat sok ez ren él vez het ték, gyak ran
telt há zas elő adá so kon. 
Mun kán kat szá mos kül ső se gí tő tá mo gat ja, el ső sor ban a
jel me zek elő ál lí tá sá ban, és a tech ni kai fel té te lek biz to sí -
tá sá ban.
Az egye sü let alap sza bá lya sze rint sem a ve ze tők sem a
ta gok nem kap nak jut ta tást az egye sü let ben vég zett mun -
ká ju kért.
Tag lét szám ala ku lá sa 2007-ben: (Ala ku ló lét szám 62 )

Lét szám
2006.12.31.

Be lé pők Ki lé pők Lét szám
 2007.12.31.

Ren des ta gok 119 25 0 144

Pár to ló ta gok 44 0 0 44

Össze sen 163 25 0 188

Az Egye sü let tiszt ség vi se lő i nek sze mé lyé ben 2007.-ben
nem volt vál to zás.
Az Egye sü let 2007. évi gaz dál ko dá sá nak főbb ada tai
Be vé te lek (1000 Ft-ban):

Pá lyá za tok ból:

Dogs Ze ne kar fel sze re lés re 100

Szlo vák ven dég lá tás, jel mez be szer zés, Abádszalóki
tá bor 619

Elő ző évi pályázatból 186

Pá lyá za tok össze sen: 905

Egyéb be vé te lek:

SZJA 1 % 37

Tag dí jak 100

Ki tün te tés: Fegy ver nek Tud. és Kult. Mun ká já ért Dij 88

Hoz zá já ru lá sok, tan fo lya mi dí jak 130

Egyéb be vé te lek össze sen: 349

Összes be vé tel: 1.260

Ki adá sok (1000 Ft-ban):

Szlo vá ki ai Fegyvernekről ér ke ző ven dé gek el lá tá sa 351

Esz köz be szer zés (Dogs) 100

Jel mez be szer zés, uta zá si költ ség 23

Abádszalóki Mű vé sze ti Tá bor 292

Mű kö dé si ki adá sok (esz köz be szer zé sek,
pá lyá za ti díj, stb.) 49

Ki adá sok össze sen: 815

-Görög Gá bor-
-elnök-

Baldácsy Mű vé sze ti Egye sü let 2007. évi köz hasz nú sá gi je len té se

4. oldal Fegyverneki Hírmondó 2008. június 19.

Ez úton sze ret nénk a fegyverneki la ko sok és kö zü le tek fi -
gyel mét fel hív ni ar ra, hogy 2008. jú li us 1-től emel ke dik a
sze mét szál lí tás dí ja. A ma ga sabb ár elő ször a 2008. ok -
tó be ri szám lá zás nál fog je lent kez ni.

Ugyan ak kor kér jük a Tisz telt La kos sá got, hogy a víz díj és 
a sze mét szál lí tá si díj szám lá zá sá nak meg könnyí té se vé -
gett az eset le ges név-, lak cím- és egyéb vál to zá so kat 8
na pon be lül – a köz szol gál ta tá si szer ző dés ben fog lal tak -
nak meg fe le lő en - je lez zék a Pol gár mes te ri Hi va tal va -
gyon gaz dál ko dá si cso port já nál.

Amennyi ben a fen ti kö te le zett sé gük nek ha tár időn be lül
nem tesz nek ele get a szám la kéz hez vé te le kor utó la gos
rek la má ci ót nem tu dunk el fo gad ni.

-Va gyon gaz dál ko dá si cso port-

Szemétszállítási díj
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Az or szá gos „Ma da rak és Fák” nap ja ver senyt má jus
9-10-én ren dez ték meg Dom bó vá ron. Ide a 12 te rü le ti
győz tes csa pat ju tott be. A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lát
Var ga Ale xand ra, Már ton Bog lár ka és Kiss Nor bert kép vi -
sel ték. A hosszú uta zás után a ver seny szer ve zők fi nom
ebéd del fo gad tak ben nün ket. Az ün ne pé lyes meg nyi tót a
Ma gyar Ma dár ta ni Egye sü let el nö ke, és az is ko la igaz ga -
tó ja tar tot ta. Kez de tét vet te a ver seny, mely ké ső dél utá -
nig tar tott. Az el ső órá ban teszt fel ada tot ol dot tunk meg. A
2. rész ben ar ra vol tak kí ván csi ak, mennyi re is mer jük ős -
ho nos cser jé in ket és fa fa ja in kat. A ma dár fa jo kat fész kük,
hang juk, láb tí pu suk és röpképük alap ján kel lett fel is mer -
nünk. Va cso ra után iz ga tot tan vár tuk az ered mény hir de -
tést. Örül tünk az el ért 6. he lye zés nek, mert az is ko lán kat
az elő ző évek ben kép vi se lő „na gyok” nyom do ka i ba lép -
het tünk. Fel ké szí tő ta ná runk Zakar Zoltánné, aki pél dát -
lan tü re lem mel egész év ben azon mun kál ko dott, hogy
át fo gó is me re te ket sze rez zünk, és jól sze re pel jünk a ver -
se nyen. A mi si ke rünk az Ő si ke re is. Sze ret nénk meg kö -
szön ni fá rad sá gos fel ké szí tő mun ká ját. A szom ba ti nap
már iz ga lom men te sen telt, a szer ve zők egy erős Ja -
kab-he gyi, bükk er dei tú rá val, és egy Abaligeti bar lang lá -
to ga tás sal tet ték tel jes sé a ver senyt. A ké sői ebé det a
ha za u ta zás kö vet te. Kö szö net il le ti Pol gár mes ter Urat,
aki nem csak uta zá sun kat se gí tet te, ha nem tá bo ro zá si le -
he tő sé gün ket is tá mo gat ja, így egy hét ere jé ig is mét
vissza tér he tünk Dom bó vár ra, ahol to váb bi él mé nye ket
gyűjt he tünk egy ma dár gyű rű ző tá bor ban. 

-Már ton Bog lár ka, Var ga Ale xand ra, Kiss Nor bert-

"Ma da rak és Fák„ nap ja ver seny

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la Tan in téz mény öt ta nu ló ja: Bata
Dominik 5.a, Gu lyás Krisz ti na 5.b, Poós Do rottya 6.a,
Tiba Dorina 6.b és Pé ter Cintia 6.b osz tá lyos ta nu lók áp ri -
lis 18-án, Szol no kon a XVI. Kaán Kár oly Or szá gos Ter -
mé szet-és Kör nye zet is me re ti Ver seny me gyei for du ló ján
vet tek részt. A ver seny 10 óra kor kez dő dött, me lyet iz ga -
tot tan vár tunk. Ami kor meg ér kez tünk a ren dez vény hely -
szí né re, az iz gal munk fo ko zó dott, de ami kor el fog lal tuk
he lyün ket a fel adat la pok mö gött, már csak ar ra fi gyel -
tünk, hogy mi nél pon to sab ban tölt sük ki azo kat. A kér dé -
sek rá épül tek egy részt a tan anyag ra, más részt a
Ter mé szet bú vár c. fo lyó irat cik ke i re. A me gyei ver se nyen 
sze rep lő fel adat la po kat könnyű nek ta lál tuk, né hány kér -
dés ki vé te lé vel. Gyor san ki ja ví tot ták a tesz te ket és kö vet -
ke zett az ered mény hir de tés. Na gyon iz ga tot tak vol tunk.
Az ötö di ke sek na gyon jól sze re pel tek, mind két ta nu ló he -
lye zést ért el: I. he lye zett Bata Dominik 5. a, II. he lye zett
Gu lyás Krisz ti na 5. b. A ha to di ko sok szin tén na gyon jól
sze re pel tek. III. he lye zést ért el:Pé ter Cintia 6. b, de Poós
Do rottya és Tiba Dorina is na gyon jól tel je sí tet tek. Gra tu -
lá lunk ne kik! A he lye zet tek aján dé kot kap tak. Az or szá -
gos dön tőt Me ző tú ron ren de zik má jus 16- 17-18-án.
Jász-Nagykun-Szolnok me gye 5. osz tá lyos ta nu ló it Bata
Dominik kép vi se li az or szá gos ver se nyen. A fel ké szí tő
Zakar Zoltánné ta nár nő se gít sé ge nél kül nem si ke rült vol -
na ilyen jó ered mé nye ket el ér ni. Kö szön jük ta nár nő nek a
sok és fá radt sá gos munkát.

Az or szá gos ver seny idő köz ben le zaj lott, ahol Dominik
16. he lye zést ért el a több na pos meg mé ret te té sen, Me -
ző tú ron. Gra tu lá lunk!

-Pé ter Cintia ta nu ló-

 Ter mé szet- és
Kör nye zet is me re ti verseny

A Zádor és Ágo ta bi o ló gia és ter mé szet is me re ti ver seny
áp ri lis 2-án ke rült meg ren de zés re, im már 8 al ka lom mal, a 
Kar cag vá ro si Kováts Mi hály Ál ta lá nos Is ko lá ban. 
A Mó ra Is ko lát a 7. osz tály ból 4 ta nu ló kép vi sel te.
A fel adat lap té má ja Ma gyar or szág élet kö zös sé gei, ter -
mé szet és kör nye zet vé de lem volt, ki töl té sé re 60 perc állt
ren del ke zé sünk re. 
Na gyon szép ered mé nyek szü let tek: 
Már ton Bog lár ka I. he lye zést, Lip csei Ger gő V. he lye zést
ért el. VI. he lye zett lett Köpösdi Ni ko lett, Ko vács Zol tán
pe dig VIII. he lyen vég zett. 
Ma gam és tár sa im ne vé ben sze ret nénk meg kö szön ni
Zakar Zoltánné ta nár nő fá radt sá gos mun ká ját, valamint a 
Fegy ver nek Ön kor mány zat nak azt, hogy au tót biz to sí tott, 
és így is mét részt ve het tünk a meg mé ret te té sen. Re mé -
lem to váb bi si ke re ket hoz ha tunk is ko lánk nak.

-Már ton Bog lár ka-
-7.a osz tá lyos ta nu ló-

Zádor és Ágo ta ver seny

2008. áp ri lis 30-án a Mó rás-di á kok dön té se alap ján hul la -
dék gyűj tést szer vez tünk. Fon tos nak tart juk, hogy a gye -
re ke ink te vé ke nyen részt ve gye nek kör nye ze tünk szé-
pítésében, óvá sá ban. En nek egyik le he tő sé ge a sze lek -
tív hul la dék gyűj tés meg szer ve zé se. A di á kok ilyen kor vé -
gig jár ják az is me rő sö ket, szom szé do kat. Az osztá-
lyoknak az össze gyűj tött pa pír és fém hul la dé kért ka pott
pén ze az osz tály kasszá ba ke rül. Az idén 11700 kg pa pír
és 4700 kg fém hul la dék tól sza ba dí tot tuk meg a
fegyverneki por tá kat. Pa pír ból leg töb bet a 4/b és a 3/b,
fémből az 5/b és a 4/b osztályok gyűjtötték. Hasznosan
telt ez a napunk is. 

-Ko vács Il di kó, tagintézmény vezető-

Hasz nos-nap a Mó rá ban

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nyé nek 5.b osz tá lyos
di ák jai áp ri lis ban ka taszt ró fa vé del mi ve tél ke dőn vet tek
részt. A ver seny a Ti sza-li get ben ke rült meg ren de zés re,
me lyen 4 fős csa pa tok ver se nyez tek egy más sal. Ügyes -
sé gi , tájékozódási, ár víz vé del mi, men té si, tűz ol tá si fel -
ada to kat kel lett meg ol da ni uk és egy el mé le ti TOTÓ-t. A
csa pa tunk tag jai: Csaj ági Re ná ta ,Csarnai Vik tó ria,  Gu -
lyás Krisz ti na és Pat kó Ri chárd vol tak. A gye re kek jól
meg áll ták a he lyü ket, 4. he lye zést ér tek el. A meg szer zett 
ta pasz ta la tok ra tá masz kod va jö vő re új ra pró bál ko zunk.

-Tukarcs Istvánné-
-felkészítő ta nár-

Katasztrófavédelmi vetélkedő
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2008. má jus 26-án sport na pot tar tot tunk az is ko lá ban.
Igye kez tünk min den ta nu lót meg moz gat ni. Volt kö zös
reg ge li ze nés tor na, fu tó ver seny, aka dály ver seny. Ki lép -
tünk az is ko la fa lai kö zül is. Az al só sok fu tó ver se nye az
ut cán zaj lott, a hely színt a rend őr ség biz to sí tot ta. Kö -
szön jük se gít sé gü ket. Utá na az ud va ron kü lön bö ző
ügyes sé gi fel ada to kat kel lett az osz tá lyok nak tel je sí te nie. 
A ki csik nagy lel ke se dés sel ver se nyez tek. A fel ső sök a
köz sé gi sport pá lyá ra sé tál tak, ahol csa pa to kat al kot va
vet tek részt az aka dály ver se nyen. Az ő fel ada tuk az
Olim pia je gyé ben zaj lott. Volt me net le vél ké szí tés, to tó,
laj hár má szás, fu tás, ke rék pá ros ügyes sé gi ver seny, tá -
vol ug rás, ka pu ra rú gás, stb. A ver se nyek vé gén fá rad tan
ér kez tek vissza az is ko lá ba. Az ered mény hir de té sen csu -
pa egész sé ges ju tal ma kat osz tot tunk, pl. jog hurt, tej sze -
let, stb. Ered mé nyek: Al só ta go zat 1-2.év fo lyam:

I.hely:2/b, II.hely:2/a, 3-4.év fo lyam: I.hely:3/a és 4/a,
II.hely 4/b osz tály. Fel ső ta go zat: I.hely: Skor pi ók csa pa ta 
8/a, II. hely: Hasselhoff csa pat 8/b, III.hely: Athén csa pat
7/b és Manchaster csa pat 7/a. Kö szö net a szer ve zők nek!

-Ko vács Il di kó.-
-tagint.vez.-

Mó rás sport nap
2008. áp ri lis 26-án a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la al sós
ta nu lói ki rán dul ni vol tak a fő vá ros ban. Né hány fel sős ta -
nu ló és per sze ta ná rok is men tek ve lük kí sé rő ként.
Busszal in dul tunk reg gel 8 óra kor. Nem tűnt na gyon

hosszú nak az út. Mi u tán meg ér kez tünk, a mo zi hoz si et -
tünk. Ha tal mas sor állt a pénz tár előtt. A je gyek meg vál tá -
sa után min den ki ka pott egy szem üve get, és el fog-
lalhattuk a he lyün ket. Még nem kez dő dött az elő adás, ha -
nem egy rö vid tá jé koz ta tó volt az új faj ta elő adás mód ról. A 
film, amit néz tünk is me ret ter jesz tő jel le gű volt, a ten ger
élő vi lá gá ról szólt. Na gyon ér de kes volt 3D-ben lát ni az
élő lé nye ket, az egész ten gert, szin te olyan ér zé se volt az
em ber nek mint ha ott úsz kál na ő is az ál la tok és nö vé nyek 
kö zött. A film kö rül be lül 30 per ces volt. Vissza té rtünk a
busz hoz, és ott meg ebé del tünk. Dél után sza bad té ri prog -
ram volt, és Bu da pest né hány ne ve ze tes sé gét néz tük
meg, mi a latt sé tál tunk a vá ros ban. Egy park ban le te le -
ped tünk és ott töl töt tünk pár órát. Volt ugrálóvár, ját szó tér
is, és min den ki el tud ta fog lal ni ma gát. Kel le me sen telt a
ki rán du lás, na gyon jól érez tük ma gun kat. Re mél jük, hogy 
más kor is lesz ar ra le he tő sé günk, hogy ilyen jót ki rán dul -
junk. 

-Var ga Ale xand ra 8/b-

Bu da pes ten a 3D-s mo zi ban

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény 2008. áp ri -
lis 12-én tar tot ta ha gyo má nyos jó té kony sá gi bál ját a Hu -
nya di úti ét te rem ben. A ne ve lők már na pok kal előt te
lá za san ké szí tet ték a de ko rá ci ó kat. Több mint 120 ven dé -
get fo gad tunk a nagy na pon. A bál es té jén is ko lánk ta nu lói 
szín vo na las mű sor ral ked ves ked tek a ven dé gek nek. Fel -
lé pett az ének kar Var ga Gab ri el la és Sze lei Zsu zsa ta nár -
nők köz re mű kö dé sé vel. Mai slá ge re ket ad tak elő,
meg mu tat va két te het sé ges szó lis tán kat is, Kocsmár
Hen ri et tát és Nagy Im rét. Majd a 7.b osz tály hu mo ros je le -
ne te szó ra koz ta tott ben nün ket. A Hó fe hér ke és a hét tör -
pe hu mo ros fel dol go zá sát Csör gő Hen ri et ta ta ní tot ta be.
Vé gül, de nem utol só sor ban a 6. osz tá lyos lá nyok va rá -
zsol tak gö rög han gu la tot az ét te rem fa lai kö zé tán cuk kal,
me lyet Győ ri Ibo lya és Sze lei Zsu zsa ta ní tott be. A na -
gyon fi nom va cso ra után, me lyet az ét te rem dol go zói ké -
szí tet tek, Mol nár Ist ván ze nész húz ta a talp alá va lót.

Ren ge teg tom bo la tár gyat, fel aján lást kap tunk a ta nu ló ink
szü le i től, nagy szü le i től, va la mint a he lyi és a kör nyék be li
vál lal ko zók tól, ma gán sze mé lyek től, me lyet itt sor sol tunk
ki. A bá lo zók haj na lig rop ták a tán cot. Re mél jük si ke rült
egy kel le mes es té vel meg aján dé koz ni a részt ve vő ket! A
ren dez vény ből be folyt össze get a Mó ra-na pok prog ram -

ja i nak a szí ne seb bé té te lé re, az is ko la ud va rá nak
gazdagítására szeretnénk fordítani.

Kö szön jük min den tá mo ga tónk nak a tá mo ga tást!

-Ficsor Dénesné-
-szervező--

Mó ra-bál
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E tan év szep tem be ré től dol go zom is mé tel ten 9-es osz -
tály fő nök ként.
Rend sze re sen fi gye lem a kü lön bö ző pá lyá za ti le he tő sé -
ge ket, a Sansz ne vű ki ad ványt azért, hogy fel hasz nál has -
sam a ben ne rej lő pá lyá za ti le he tő sé ge ket.
Két al ka lom mal ju tot tam ta nu ló im szá má ra ked ve ző in for -
má ci ók hoz.
1. Az „Út ra va ló” pá lyá za ton 4 ta nu ló val kö zö sen kap tunk
le he tő sé get ösz tön díj el nye ré sé re.
2. Az „Egy nap Bu da pes ten” pá lyá za tot az OKA ki írá sa
alap ján nyer tem meg.
Eze ken túl me nő en az is ko lai „Szü lők, Ne ve lők együtt
Fegy ver nek Ta nu ló if jú sá gá ért ”ala pít vány se gít sé gé vel a
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház egyik elő adá sát lá to gat tuk
meg az osz tá lyom mal.
A bu da pes ti ki rán du lás ról
2008. má jus 27-én Szak is ko lánk 32 ta nu ló ja 2 ne ve lő vel
és 1 szü lő vel au tó bu szos ki rán du lás ra in dult Bu da pest re,
a fő vá ros fel fe de zé sé re.
A nap prog ram ja meg le he tő sen sű rű volt, mert so kat sze -
ret tünk vol na lát ni. Az utak zsú folt sá ga és a nagy for ga lom 
el le né re – ügyes busz ve ze tőnk se gít sé gé vel – min den,
elő ze te sen ter ve zett prog ra mun kat si ke rült le bo nyo lí ta -
nunk (meg le he tő sen szűk idő ke re tek kö zött). 
Akadt olyan ta nu ló, aki elő ször járt Bu da pes ten, má sok
pro fi mó don, ügye sen tel je sí tet ték a rész prog ra mok rá juk
há ru ló fel ada ta it.
A Köz le ke dé si Mú ze um ki ál lí tá sa in kább a fi úk kép ze le tét, 
a West End City Cen ter bu tik so ra i nak pa zar lát vá nya pe -
dig a lá nyok kép ze le tét moz gat ta meg job ban. Ugyan itt,
az ét ke ző so ro kat el ér ve (moz gó lép cső zés, te tő te rasz lát -
vány), né mi se gít ség gel ugyan, de vé gül min den ki meg ta -
lál ta a szá má ra meg fe le lő, tet sző ét ke ző he lyet és
el fo gyasz tot ta éle te el ső, önál ló an összeállított ebéd me -
nü jét.
Ké sőbb a Hő sök te rén rá cso dál koz hat tunk a ha tal mas tér
lát ni va ló i ra és a Nem ze ti vág tá ra ké szü lő mun ká sok te vé -

keny sé gé re (ha tal mas gé pek kel ton na szám hord ták a
tér re a ho mo kot).
Ez után a cso dá la tos kör nye zet ben ál ló Vajdahunyad vá -
rá nak fa lai kö zött él vez het tük a csen det, sé tál tunk a tó
part ján és a Szo bor park ban fel fe de zett Anony mus ölé ben 
pi hen tünk. Köz ben - bár sze ret tünk vol na még ma rad ni -
egy re sű rűb ben te kin tget tünk az Ál lat kert irá nyá ba, ahol
prog ra mun kat foly tat tuk.
Kis cso por tok ban, ala pos ku ta tó mun ká val lá to gat tuk vé -
gig a gyö nyö rű en át épí tett, rend be ho zott ál lat kert „zeg zu -
ga it”, hogy vé gül a gyü le ke ző hely re vissza tér ve fagyizás 
köz ben meg ál la pít has suk: bi zony, ennyi idő alatt még sem 
si ke rült min den ál lat lak hely ét fel tér ké pez ni!
 A lét szám tel jes, in du lás ha za fe lé! Még be le fér a prog -
ram ba egy be te kin tés Fe ri hegy 2-re. A gép park lát vá nya
iga zán meg éri a kis kitérőt.
A hosszú uta zást kö ve tő en es te 8 óra kor a na pi él mé -
nyek től fá rad tan ér tünk ha za. A vé le mé nye ket hall gat va
úgy ér zem, min den ki rán du ló ka pott kel le mes él ményt és
po zi tív ér zé sek kel tér he tett ha za. A ta nu lók él vez ték a ki -
rán du lást. Fel sza ba dul tan, la zán töl töt ték a na pot. Más
kör nye zet ben, más tu laj don sá ga i kat mu tat ták meg ma -
guk ból. Hasz nos do log né ha ki lép ni a meg szo kott for mák -
ból, más hol, más dol gok kal is meg is mer ked ni, mert a
gye re kek ké sőbb hasz nát lát hat ják a „ki te kin tés kor”ész -
lel tek nek.
A ta nul má nyi ki rán du lás az OKA-120 pá lyá za ton nyert
összeg nek kö szön he tő en a részt ve vők szá má ra in gye -
nes volt. 
Pályázó-szervező-lebonyolítóként kö szö nöm a ki rán du -
lók je len lét ét, a ki rán du lást elő ké szí tő fel nőt tek se gít sé gét 
és az is ko la-ve ze tés tá mo ga tó hoz zá ál lá sát. Re mé lem,
hogy más al ka lom mal is lesz ha son ló le he tő ség a ta nu lók
ilyen jel le gű foglalkoztatására.

-Lip csei An na Má ria-
-osztályfőnök-

Hírek a szakiskolából

2007. szep tem be ré ben a di ák ta nács, ve ze tő vá lasz tást
tar tott, mely tit kos sza va zás sal tör tént. A di ák ta nács el -
nö ke Tóth Vi vi en 8.b osz tá lyos ta nu ló lett. Meg vá lasz tá sa 
után részt vett a kis tér sé gi di ák fó ru mon Tö rök szent-
miklóson 2007. ok tó be ré ben. Az ott el hang zot tak ról ké -
sőbb di ák tár sa it is tá jé koz tat ta. 

No vem be ri hó nap ban a di ák ön kor mány zat el fo gad ta az
új Há zi ren det és tá jé koz ta tást ka pott az SZMSZ-ről és az
új el té rő szak rend sze rű ok ta tás ról, mely 2008. szep tem -
be ré től lesz be ve zet ve is ko lánk ba.

De cem ber ben az is ko lánk igaz ga tó vá lasz tást tar tott, a
be ér ke zett pá lyá za tot a di ák ta nács is meg is mer het te, vé -
le mé nyez het te, s kér dé se ket te he tett fel a pá lyá zó Amb -
rus Dé nes nek egy dél utá ni be szél ge tés so rán. 

Az ün ne pek kö ze led té vel foly tat va a ha gyo má nyo kat ez
év ben is meg ren de zés re ke rült az Ad ven ti dél után, osz -
tá lyok kö zöt ti ve tél ke dő és a zsib vá sár, majd az utol só
hé ten a Fe nyő bu li, me lyen csak a jó ma ga vi se le tű di á kok 
ve het tek részt a di ák ta nács dön té se sze rint.

 Az el ső fél év a di ák ta nács mun ká ját te kint ve de cem ber
el se jé vel in du ló s ja nu ár hó fél év zá rá sig tar tó 5-sök ver -
se nyé vel fe je ző dött be. Mely nek nyer te sei (1. hely: 3000
Ft, 2. hely: 2000 Ft, 3. hely: 1000 Ft) ez idő szak ban leg -
több ötöst gyűj tők pénz ju ta lom ban ré sze sül tek ja nu ár hó
vé gén.

A má so dik fél év ben ke rült meg ren de zés re a Far sang,
amely ki csik nek és na gyok nak sok vi dám sá got oko zott.
Kö szö net a több száz szend vi csért, me lyet a szak is ko lás
ven dég lá tós ta nu lók, szü lők, ne ve lők, ké szí tet tek el
együtt er re az al ka lom ra.

 Dícséret mind azok nak a di á kok nak, akik már ci us 14. és
15-én a "Ta vasz 2008” két na pos ün nep ség so ro za ton ki -
emel ke dő tel je sít ményt nyúj tot tak bi zo nyít va rá ter mett -
sé gü ket, ki tar tá su kat, a szak kö rö kön va ló rész vé te lü ket,
ver se nyek re va ló fel ké szült sé gü ket.

 Kö szö net a di á kok ne vé ben fel ké szí tő ne ve lők nek a tü -
re le mért, bíz ta tá sért, ki tar tó mun ká ju kért, to váb bá szak -
is ko lás ven dég lá tós ta nu lók nak, ta ná rok nak a sok-sok
fi nom sá gért, ame lyet a ven dé gek nek ké szí tet tek er re az
al ka lom ra, s nem utol só sor ban mind azok nak a ne ve lők -
nek, szü lők nek, akik se géd kez tek a ren dez vény le bo nyo -
lí tá sá ban.

 Az idén ko rán ér ke zett a Hús vét hoz zánk, így még
március hó nap ban meg ren de zés re ke rült a már ha gyo -
má nyos nak mond ha tó "Hús vét dél után" osz tá lyok kö zöt ti 
ve tél ke dő. Di ák ja ink össze mér het ték ügyes sé gü ket to -
jás gu rí tás ban, in for má ció ke re sés ben az interneten és
nem utol só sor ban esz té ti kai szép ér zé kü ket, kre a ti vi tá -
su kat az osz tály te rem fel dí szí té se kapcsán.

Di ák ön kor mány zat 2007/2008

2008. június 19. Fegyverneki Hírmondó 11. oldal



Ör dög sze kér Ter mé szet is me re ti tá bor Tiszapüspökiben.

Ha gyo mánnyá vált az Or czyban, hogy a ne gye dik osz tá -
lyos ta nu lók a tan év vé gén ter mé szet is me re ti tá bor ban
vesz nek részt.

Ez év ben má jus 29-től jú ni us 01-ig ke rült meg ren de zés -
re. 19 min den re el szánt, bá tor kis di ák és két kí sé rő ne ve -
lő vál lal ta a „meg pró bál ta tá so kat”.

A prog ra mok, a fel ada tok a nap min den per cét ki töl töt ték.
So kat tóúráz tunk, is mer ked tünk a me zők, ré tek élő vi lá gá -
val. Na gyí tó val vizs gál tuk a tó csák, po cso lyák ap ró élő lé -
nye it. „Víziszmötyiztünk.” Meg tud tuk, mi ért csá pol oly
gyor san lá ba i val a ví zi bol ha. Ba goly kö pe tet vizs gál tunk,
ele mez tünk. Az ap ró cson tok ból meg pró bál tuk ki de rí te ni,
mi volt a ba goly „va cso rá ja”. Mik ro szkóp alatt meg vizs -
gál tuk a csa lánt. A kö ze li er dő ben ma dár há lót ál lí tot tunk
fel, tü rel met le nül vár tuk a nagy fo gást, ami nem is ma radt
el. A nagy me leg ben da go nyá zás sal hű sí tet tük ma gun kat 
a Ti sza par ton, és iszap tég lá ból vá rat épí tet tünk. Bá tor -
sá gun kat is bi zo nyí tot tuk az éj sza kai pró ba so rán. Az
utol só es te tá bor tü zet rak tunk, és a ré gi idők já té ka i ból
kap tunk ízelítőt.

Az ér de kes, szín vo na las, szak mai elő adá so kat Ma gyar
And rás nak és az  Ör dög sze kér Ter mé sze ti tá bor ve ze tő -
jé nek kö szön jük.

A gye re kek a tá bor vé gé re ala po san el fá rad tak, meg ta -
pasz tal ták a tá bo ri élet tit ka it. Él mé nyek kel gaz da gon tér -
tek ha za.

Kö szö net il le ti Len gyel Andrásné – Vi ki né ni – se gít sé gét,
és az is ko lánk Ala pít vá nyá nak anya gi hoz zá já ru lá sát a
költ sé gek hez.

-Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya-

Ör dög sze kér 

Dr. Tóth Sa rol ta tá vo zik a „Szü lők, Ne ve lők együtt Fegy -
ver nek Ta nu ló if jú sá gá ért ” is ko lai ala pít vány élé ről, me -
lyet 6 éven át irá nyí tott.
El nö ki fel ada tai kö zé tar to zott, a párt fo gók kal va ló köz vet -
len kap cso lat ápo lá sa, va la mint új part ne rek ke re sé se és
be vo ná sa az ala pít vány te vé keny sé gé nek mű köd te té se,
bő ví té se ér de ké ben.
Az is ko la ta nu ló i nak tá mo ga tá sa sok ol da lú fel adat, mert
meg kell fe lel ni az ala pí tó ok irat ban le ír tak nak, tá mo ga -
tást szük sé ges ke res ni és cél tu da to san kell az ala pít vány 
ja va i val gaz dál kod ni.
Ezt a mun kát 7 ta gú ku ra tó ri um vég zi az el nök ve ze té sé -
vel.
Az évek fo lya mán lét re hoz tuk az Or czy -dí jat, me lyet fel -
hasz ná lá sa óta éven te 1-1 ta nu ló ka pott meg a ne ve lő -
tes tü let tit kos sza va za tai alap ján.
Az „Akik re büsz kék va gyunk” dí jat azok nak ítél jük meg –
ugyan csak éven te – aki ket kö zös sé günk fel ter jeszt a díj
el nye ré sé re.
Mind két em lí tett díj pénz ju ta lom mal jár, az Or czy -díj
20.000 Ft, az „Akik re büsz kék va gyunk ” díj pe dig ta nu -
lón ként 5.000 Ft-ot ér. 
Az ala pít vány egyik leg fon to sabb és egy ben pénz szer ző
te vé keny sé ge, az éven te meg ren de zés re ke rü lő „Szü lők- 
Ne ve lők” jó té kony sá gi bál ja, me lyet ja nu ár utol só he té -
ben ren de zünk meg. 
Má so dik be vé te li for rás ként az Ala pít vány kö szö net tel fo -
gad ja az adó 1%-át, il let ve a se gí tők ado má nya it. Szám -
lánk ra to váb bi té te lek is be fi zet he tő ek. 
Ki ala kult rend szer alap ján ré sze sít jük tá mo ga tás ban a je -
lent ke ző ket:
• Pá lyá za tot kell be nyúj ta ni az igaz sá gos el osz tás ér de -

ké ben. Ezen túl me nő en (ha gyo má nyo san):
• Éven te az al só és fel ső ta go za tos ta nu lók cso port jai

egy aránt kap nak tá mo ga tást ki rán du lás, vagy tá bor -
szer ve zés re, kul tu rá lis ese mé nyek le bo nyo lí tá sá ra.

• Pá lyáz hat nak osz tá lyok, ki sebb kö zös sé gek, meg ha -
tá ro zott cél ja ik el éré sé re szol gá ló összeg re.

folytatás a következő oldalon

Ala pít vá nyunk ku ra tó ri u mi
el nö ke tá vo zik

Áp ri lis a "Bo lon dok", va gyis a tré fál ko zás, nap já val kez -
dő dik, eh hez mér ten mi di ák ja ink is meg ün ne pel ték ezt
a na pot az e dél után ra szer ve zett Bo lond bál ke re té ben. 

Áp ri lis 22. a Föld nap ja. Sze ret nék fel hív ni di ák ja ink fi -
gyel mét a boly gónk meg óvá sá ra a kör nye zet szennye -
zés sú lyos sá gá ra. E nap hoz kap cso ló dó an
hul la dék gyűj tést szer vez tünk szá muk ra, il let ve pla ká -
tok kal igye kez tünk fel kel te ni fi gyel mü ket a sze lek tív hul -
la dék gyűj tés fon tos sá gá ra, hasz nos sá gá ra.

Má jus az ötöst gyűj tők, főz ni ked ve lők és a spor tol ni
sze re tő gye re kek idő sza ka, míg jú ni us ban a di ák nap,
bal la gás és a bi zo nyít vány osz tá sé a fő sze rep. A Di -
ák-gu lyás fesz ti vá lon a 7-es di ák ja ink ki emel ke dő ered -
ményt ér tek el ál ta lá nos is ko lás ka te gó ri á ban. 

A fel hí vá sokról, fel so rolt ren dez vé nyek ről ké pek meg te -
kint he tők az is ko lánk hon lap ján. Ezen kí vül szá mos is -
ko lai, is ko lán kí vü li ver se nyen is részt vet tek di ák ja ink,
mely nek részt ve vői, he lye zett jei meg te kint he tők az „
Akik re büsz kék va gyunk” me nü pont alatt.

-Pán cél Tí mea-
-DÖK ve ze tő-

Di ák ön kor mány zat 2007/2008

2008 a MAGYAR RENESZÁNSZ ÉVE; Hu nya di Má tyás
trón ra lé pé sé nek 550. év for du ló ja. Eb ből az al ka lom ból
már több in téz mény ren de zett kü lön fé le ver se nye ket.
Leg utóbb, a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Gyer mek-
könyv tá ros Mű hely szer vez te azt a me gyei me se mon dó
ver senyt, aho vá is ko lánk ból Vízkeleti Lász ló 4.b osz tá -
lyos ta nu ló ju tott be a Zsom bor de ák c. mon dá val. Lac kó,
a tő le meg szo kott re mek han gu lat tal ad ta elő a me sét, így 
biz tos le he tett a si ker ben: 3. he lye zést ért el. Gra tu lá lunk,
és bí zunk ben ne, hogy a nyá ri szü net ide je alatt ki pi he ni a 
fá ra dal ma kat, és szep tem ber ben újult erő vel ké szül het
az or szá gos me se mon dó ver seny re.

Se gít jük őt, hogy ne csak is ko lán kat, ha nem Fegy ver-
neket is mél tón kép vi sel hes se majd, hi szen ma gyar or -
szá gi és a ha tá ron tú li ma gyar ál ta lá nos is ko lá sok mé rik
össze tu dá su kat. A be ne ve zést már el küld tük!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

El jut-e Lac kó „Zsom bor de ák kal”
Bu da pest re?
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Bu da pest köz pont já ban
ta lál ha tó 60m2-es be ren de zett la kás

2008. má jus 30-tól hosszú táv ra
ki adó

Érd.: 70/315-1068



folytatás az előző oldalról

• Ese ten ként az is ko la ve ze tés ki tű zött cél ja i nak meg va -
ló sí tá sát se gí tet te az Ala pít vány (pl: sza bad té ri pa dok
vá sár lá sá ra köl töt tünk, me lye ket a Dó zsa úti és a Sár -
ga is ko la egy ség be he lyez tünk el a ta nu lók szá má ra). 

• Je len tős pénz összeg gel tá mo gat ta az Ala pít vány a
Sár ga is ko la sport ud va rá nak ki ala kí tá sát.

• Ez év től vet tük fel a prog ram ba a szak is ko lai ta nu lók
tá mo ga tá sát. Szol no kon vol tak szín ház ban az Ala pít -
vány se gít sé gé vel.

• A gye rek na pi prog ra mok le bo nyo lí tá sá hoz is jut tat tunk 
pénz össze get.

• Tá mo gat tuk a köz sé gi ren dez vé nye ket, pl: a Diák-Gu-
lyásfesztivál te vé keny sé gét.

A ku ra tó ri um tag ja i nak ne vé ben kö szö nöm a dok tor nő,
el nök asszony Ala pít ványt tá mo ga tó te vé keny sé gét, azt
hogy, fá rasz tó, sok ré tű na pi mun ká ja mel lett fel vál lal ta és 
lel ki is me re te sen gon doz ta az Ala pít vánnyal kap cso la tos
fel ada tok meg ol dá sát.
Re mél jük, hogy csak az Ala pít vány élé ről tá vo zik, de se -
gít sé gét to vább ra is él vez het jük.
A jö vő ben Bordásné Ko csis Pi ros ka ve ze ti to vább az Ala -
pít vány mun ká ját. Sok si kert kí vá nunk ne ki, Önö ket pe dig 
ar ra ké rem, hogy to vább ra is tá mo gas sák a ku ra tó ri um,
az Ala pít vány te vé keny sé gét.

-Lip csei An na Má ria-
-Kuratóriumi tag-

Ala pít vá nyunk ku ra tó ri u mi el nö ke tá vo zik
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Ered mé nye sen zá rul tak jú ni us el ső he té ben a szak mai
vizs gák in téz mé nyünk ben. A vizs ga bi zott ság előtt ta nu ló -
ink a szak kép ző ta go za ton el töl tött 2 éves ta nul má nya ik -
ról ad tak bi zony sá got.

A má jus 19-én ké szült írás be li vizs ga dol go za ta ik alap ján
jut hat tak el a gya kor la ti, majd szó be li vizs ga ré sze kig. A
vizs ga ne héz sé gét hang sú lyoz va a tan tár gya kat csak fel -
so ro lás szint jén sze ret ném em lí te ni: 
• Dísz nö vény- és zöld ség ter mesz tők vizs ga tan tár gyai:

dísz nö vény ter mesz tés, zöld ség ter mesz tés, mű sza ki
is me re tek, gaz da sá gi váll. és jo gi is me re tek, mun ka- és 
kör nye zet vé de lem, Eu ró pai Uni ós is me re tek, össze tett
szak mai gya kor lat.

• Ven dég lá tó el adók vizs ga tan tár gyai: ven dég lá tó el adó
is me re tek, élel mi szer is me ret, ital is me ret, ven dég lá tó
gaz da sá gi váll. és jo gi is me re tek, ven dég lá tó el adó
gya kor lat.

A gya kor la ti vizs ga ré szek vég ered mé nye ként jó (4) át lag
szü le tett.

Dísz nö vény- és zöld ség ter mesz tő szak mai bi zo nyít ványt
ka pott: Hermann Krisz ti na, Karikó Ad ri enn, Kecső And -
rás, Ko vács Ka ta lin, Ko vács Ma ri an na, Pinczi Mi hály, Se -
res Ta más, Sinkó Ádám, Sza bó Bé la, Szom bat Bi an ka,
Tol vaj Sza bi na ta nu lónk. Ven dég lá tó el adó szak mai bi zo -
nyít ványt ka pott: Bu dai Ta más, Dikácz Csa ba, Fa ze kas

Edi na, Fü le Zol tán, Kissó Ág nes, Ko vács Ág nes, Ko vács
Or so lya, Markóth Já nos, Nagy Csil la, Risztics Ni ko lett,
Sipos Fe renc, Sza bó Er zsé bet, Tüs ke vá ri Me lin da, Var ga
Im re, Var ga Má ria ta nu lónk. Je les ered ménnyel vég zett
ta nu ló ink: Kissó Ág nes és Ko vács Or so lya. 

Ez út tal kí vá nunk ne kik si ke res el he lyez ke dést, mun ka le -
he tő sé get a szak má juk ban, tö rek vést a to vább ta nu lás -
hoz, ma ga sabb szin tű szak mai kép zés hez.

-Buk ta Gi zel la-

Szakmai vizsgák az Orczy iskolában

Öröm az ud va ron

Má jus 29.-én egész dél előtt lég vár állt az Új te le pi óvo da
ud va rán, ahol cso por ton ként ug rál hat tak, han cú roz hat tak 
a gye re kek.

A na gyob bak kö zül az ügye seb bek fel mász hat tak egy kö -
té len és le csúsz hat tak a lég vár csúsz dá ján, amíg a ki seb -
bek a fel fújt for mák kö zött játsz hat tak.

Nagy öröm volt a gye re kek nek ez a nap, kel le me sen el fá -
radt va la mennyi.

Más nap, 30-án dísz be öl töz tet tük az ud vart, tar ka zász -
lók, sza la gok leng tek szer te szét. Ha gyo mány te rem tő
Sport nap ra gyűl tünk össze az ud va ron, mind egyik ovis a
cso port jel ké pé vel el lá tott pó ló ban.

Er re a nap ra ze nés tor ná val ké szül tek a gye re kek. Vál to -
za tos esz kö zök kel (ej tő er nyő, es er nyő, sza lag) a kor cso -
port nak meg fe le lő moz gás anyag gal, han gu la tos, dina-
mikus ze né re mo zog tak a gye re kek.

Ké sőbb a ven dé ge ket is meg moz gat tuk, mert er re a nap -
ra meg hív tuk a szü lő ket és az örményesi és kuncsorbai
ovi so kat is egy kis kö zös tor ná ra, moz gás ra.

foly ta tás a kö vet ke ző oldalon

Gyermeknap, Sportnap 2008.



foly ta tás az elő ző oldalról

A fel ál lí tott és ki dí szí tett sör sá to runk alatt zöld sé gek, gyü -

möl csök, fi nom sá gok, li mo ná dé és gyü mölcs tea vár ta az
ovi so kat, ame lyet gyor san el is fo gyasz tot tak, majd bir to -
kuk ba vet ték az ud vart, ahol a ki he lye zett tor na sze re ken
ug rál hat tak, egyen sú lyoz hat tak, búj hat tak, mász hat tak,
lab dáz hat tak, stb.

Kö szön jük a szü lők nek a sport na pon nyúj tott ak ti vi tá su kat 
és a sok en ni és in ni va lót, amit be hoz tak er re a nap ra a
gye re kek nek.

A va ká ci ó ig min den nap tu dunk te át, li mo ná dét, kek szet

fel aján la ni a gye re kek nek az ud va ron,  ener gia pót lás nak.

Ez úton kí vá nok min den ovis nak kel le mes pi he nést a nyá ri 
szü net ben!

-Kó ró di né Ekker Jú lia-
-Új te le pi óvo da ve ze tő je-

Gyermeknap, Sportnap 2008.

2008. ja nu ár já ban is mét meg nyi tot ta ka pu it Fegy ver-
neken a böl cső de. A cso port 12 fé rő he lyes, ami je len leg
ép pen meg fe lel a fel me rült igé nyek nek.
A be szok ta tás és a kez de ti be teg sé ges idő szak ok után
ma már szin te tel jes lét szám mal mű kö dik a bölcsi. A gon -
do zó nők (Gom bás Józsefné és Tóth Lászlóné) va la mint a 
daduska né ni (Domány Lajosné) össze han golt, nyu godt
ne ve lő mun ká val dol goz nak, mind annyi uk ra jel lem ző a
gyer mek sze re tet, em pá tia kéz ség, il let ve a szü lők fe lé va -
ló nyi tott ság.
Min den nap tá jé koz ta tást ka punk a gyer me kek az na pi vi -
sel ke dé sé ről, ar ról, hogy ho gyan evett, mi vel és ho gyan
ját szott.
Ál lan dó na pi rend sze rint élik éle tü ket, ez biz ton sá got ad
ne kik és tud ják, hogy mi kor mi fog kö vet kez ni a nap fo lya -
mán. A na pi rend ben sze re pel az ud va ri já ték is, ami na -
gyon jó, mert a gye re kek nek szük sé ge van a friss le ve gőn 
va ló já ték ra, ami re na gyon jó le he tő sé get nyújt a sa ját ud -
va ruk.
A tár gyi fel té te lek na gyon jók a bölcsiben, min den nel el
van nak lát va, ami re a gye re kek nek szük sé ge le het, ez
mind a bú to rok ra, mind a já ték ra igaz.

Az élel me zés sel is elé ge det tek va gyunk, min den nap sze -
re pel az ét rend jük ben zöld ség és gyü mölcs, a  vál to za tos
fő ze lé ke ket las san meg ked ve lik a gye re kek.

Kö szön jük Hillenderné Ma ri ka né ni nek, hogy olyan so kat
tett azért, hogy be in dul has son a bölcsi.
To váb bi jó mun kát kí vá nunk a böl cső dei dol go zók nak  és
sok-sok új bölcsis gyer kő cöt.

-Jancsó Mó ni ka-
-szü lő-

Bölcsödéről szőlői szemmel

Fegy ver nek, Elő re út 20 sz. alat ti
ház el adó!

Ré gi tipusú, gáz + központifűtés.
Ér dek lőd ni: 30/475-5301,

vagy sze mé lye sen
szom bat, va sár nap.
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In téz mé nyünk ben ha gyo mány min den év ben a nagy ma -
mák és nagy pa pák meg ün nep lé se má jus ban. Eb ben az
év ben az ed di gi től el té rő en nem hív tunk ven dég klu bo kat
ren dez vé nyünk re, „zárt kö rű” ün nep ség re invitáluk a 3 te -
lep hely Idő sek Klub ja i nak tag ja it. Azért sza kí tot tunk az
ed di gi ha gyo má nyok kal. Mi vel 2008. feb ru ár já tól az Idő -
sek Klub ja i ban nem csak az ebé dért, de a klu bok nyúj tot ta
szol gál ta tá so kért (új sá gok, ügy in té zés, für dés) is fi zet ni
kell té rí té si dí jat, na pon ta 20 Ft-ot. Örö möm re szol gál vi -
szont, hogy ez mi att nem csök kent a klub tag ja ink szá ma,

és a mos ta ni ren dez vé nyün kön is si ke rült a Mű ve lő dé si
Ház nagy ter mét meg töl te nünk. A kö szön tő után a Ti sza vi -
rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Bölcsöde Annaházi Tag -
óvo dá já nak nagy cso por to sai ad tak elő szí nes mű so ro kat
a nagy ma mák nak, könnye ket csal va az idő sek sze mé be.
A mű sor után cse re pes pe tú ni át ka pott min den részt ve vő. 
A fi nom ebéd, sü te mény és ká vé után Szerémi Ni ko let ta
fegyverneki fi a tal anyu ka sa ját ver sé vel szó ra koz tat ta az
egy be gyűl te ket. Akik nem fá rad tak még el, tán col hat tak,
éne kel het tek, mu lat hat tak, a töb bi ek be szél get het tek a
két má sik klub tag ja i val. A klub tag ok nak a ren dez vény in -
gye nes volt, a tom bo la hú zá son ér té kes nye re mé nyek ta -
lál tak gaz dá ra. Eb ben az év ben a ci vil szer ve ze tek fe lé
sze ret nénk nyit ni, s ezért meg hív tuk a ka to li kus egy ház
Karitasz cso port já nak ve ze tő jét, a pol gár őr ség kép vi se lő -
jét is.

To váb bi ak ban szer vez zük a stran do kat a nyá ri hó na pok -
ban, ter ve zünk egy ki rán du lást, szí nes, szó ra koz ta tó
prog ra mo kat, va la mint akik nek szük sé ges ortophed szű -
rést és gyógy ci pő ké szí tést. Vár juk azok je lent ke zé sét,
akik nek fel kel tet te ér dek lő dé sét, és sze ret né nek hoz zánk
tar toz ni. Ke res sék fel az Idő sek Klub ja it, Annaházán, Fel -
sza ba du lás út 171. a Pol gár mes te ri Hi va tal mö gött, a Te -

le pen Felszabadulás út 40., Szapárfaluban: Ady Endre út
42.

-Barta Józsefné Igazgató-

Anyák napja a "Gondozási-Központban"

Az elő ző Hír mon dó ban je lez tük, hogy az in téz mény II. sz.
Új te le pi Idő sek Klub já ban a Vö rös ke reszt tel együtt mű -
köd ve cu kor be te gek Klub ját sze ret nénk lét re hoz ni. Szű -
kebb ha zánk ban, te le pü lé sün kön is so kan szen ved nek
eb ben a be teg ség ben, már nem csak az idő seb bek, egy re
fi a ta labb kor osz tály is. Na gyon sok ve szé lye van az idő -
ben nem ke zelt cu kor be teg ség nek. Fi a tal kor ban el ke rül -
he tet len az in zu lin, in jek ció for má ban, idő sebb kor ban a
gyógy szer és a di é ta.

A leg ijesz tőbb kö vet kez mény, ha va la ki nem fi gyel be teg -
sé gé re, vagy a tü ne tek re, pl: a szem ká ro so dás, amely
vak ság hoz ve zet, az ér prob lé mák, ideg ká ro so dá sok,
mely nek végtagamputáció a kö vet kez mé nye. Mi vel nép -
be teg ség nek szá mít, fon tos, hogy meg előz zük, il let ve ha
már je len van, egyen súly ba tart suk. Ezért kez de mé nyez -
tük ezt az időn kén ti össze jö ve telt, hogy egy más se gít sé -
gé re le gyünk, ta pasz ta la ta in kat át ad juk, meg mér jük a
vércukorját, vér nyo má sát an nak, aki eljön.

Kér jük, hogy aki még nem je lent ke zett, de sze ret né tud ni,
hogy ná la je len van-e ez a be teg ség, ke res sen fel ben -
nün ket a 481-023 te le fo non és az össze jö ve tel idő pont já -

ról tá jé koz ta tást kap, vagy fi gyel je szó ró lap ja in kat. Kö -
szön jük!

-Mácsárné Lőkös Éva klubvezető-
-Barta Józsefné Igazgató-

Cukorbetegek Klubja

A ha gyo má nyos tü dő szű -
rést 2008. au gusz tus 18. -
szep tem ber 3. kö zött tart ja
a Hetényi Gé za Kór ház
Tü dő szű rő Intézete.

A tü dő szű rés an nak is kö -
te le ző, aki az idén töl ti be
30. élet év ét. A 30 év alat ti -
ak nak 1257 Ft, amit pos tai
csek ken kell be fi zet ni. A
csek ket a szű rés helyén
kér he tik. Az egész ség ügyi
kis könyv höz, mun kaal kal -
mas sá gi iga zo lást nem
tud nak ki ad ni, vi szont ha

ké rik, fel bé lyeg zett, sa ját
cím re meg cím zett bo rí ték
le adá sá val az ered ményt
kipostázzák.

Szű ré si idő:
• Hét fő:12-17 órá ig
• Kedd: 8-13 órá ig
• Szer da: 12-17 órá ig
• Csü tör tök: 8-13 órá ig
• Pén tek: 8-13 órá ig
• A szű rés utol só nap ján,

az az 2008. szep tem ber
3-án 12-1630-ig. 

-Polg. Hiv-

Tü dő szű rés
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Má jus 17-én az or szág ven dég lá tó ta nu lói Fegyvernekre
fi gyel tek.
Az V. Or szá gos Diák-Gulyásfesztiválra a ha tá ron tú li
Orom hegy ről és Magyarkanizsáról is ér kez tek. 
Ha tá ron be lül van ugyan, de egy más tól na gyon tá vol Esz -
ter gom, Hód me ző vá sár hely vagy Vásárosnamény. Ezek -
ről a te le pü lé sek ről is jöt tek ver seny zők a meg mé ret te
tésre.

A ver seny zők kö zül a szak -
em be rek, a ven dég lá tó,
sza kács vagy cuk rász ta nu ló 
fi a ta lok utaz tak a legmesz-
szebb ről.
Gyö nyö rű, és íz le tes ét ke -
ket ké szí tet tek. A fel hí vás -
nak meg fe le lő en odafi-
gyeltek ar ra is, hogy a fő zés
kör nye ze te meg fe lel jen a
ven dé gek el vá rá sa i nak. 
Kö zü lük el ső lett, aki a cím -
ben em lí tett ét ket főz te.
A Gom bás And rás ál tal hí -
vott ne ves zsű ri min den ka -
te gó ri á ban ne he zen ta lál ta
meg azt, aki a töb bi nél is
job ban tel je sí tett.

A kö zép is ko lás ka te gó ria ver seny zői is so kan vol tak. Kö -
zöt tük is volt esz ter go mi, de ők fő ként a szű kebb kör nye -
ze tünk ből utaz tak a ta lál ko zó ra.

És a leg fi a ta lab bak: az ál ta lá nos is ko lá sok. Ők fő ként me -
gye be li ek kel ver se nyez tek.
A nap fo lya mán a ver seny mel lett min den fé le szó ra ko zás -
ra is ju tott idő.
Min dig néz ték, hall gat ták a szín pa di mű sort, ahol a ze ne,
a tánc és a mó ka ural ko dott.
A spor tok ked ve lői ka ra te és íjász be mu ta tót is nézhettek.
Ah hoz, hogy a fi a ta lok ilyen jól érez hes sék ma gu kat a sok
szpon zo ron kí vül na gyon sok em ber ön kén tes mun ká já ra
volt szükség.
Kö szön jük ne kik!

-Tű he gyi Ju li an na-

Első lett a kéktói gulyás hütyütésztával

A Ma já li son a kö vet ke ző ered mé nyek szü let tek:

Ma já lis Ku pa
 I. hely: Vad ka nok
 II. hely: Mu száj
 III. hely: Sop ro ni SC
 Gól ki rály: Gódor Ti bor

Ma já lis If jú sá gi Ku pa
 I. hely: Tiszabő FC
 II. hely: Man ches ter
 III. hely: Re ál SC
 Gól ki rály: Há zi Ba lázs és Bu rai Ig nác

7-es rú gás:
 I. hely: Nagy Krisz ti án
 II. hely: Fo dor At ti la
 III. hely: La dá nyi Ist ván

Rajz ver seny:
 I. hely: Országh Fan ni
 II. hely: Gerőcs Má ria
 III. hely: Tukarcs Gréta

Láb te ke:
 I. hely: Bedő Dá ni el
 II. hely: Nagy Krisz ti án
 III. hely: Mága Bé la

Fő ző ver seny:
 I. hely: La dá nyi Bt
 II. hely: Fa ka nál for ga tók
 III. hely: Bu li zók

Min den részt ve vő nek gra tu lá lunk!

-Tű he gyi Ju li an na-

Majális eredmények

16. oldal Fegyverneki Hírmondó 2008. június 19.

Érett sé giz zen es ti ta go za ton Fegyverneken!
Fegyverneken, az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak -
is ko la épü le té ben (5231 Fegy ver nek, Dó zsa György út
2.) mű kö dő es ti ta go za tos gim ná zi um fel vé telt hir det a
2008/2009-es tan év re.
Az érett sé gi vizs gá val zá ru ló ok ta tást a Bu da ka lász
Gim ná zi um Fegyverneki Tag in téz mé nye biz to sít ja.
A je lent ke zés hez az ál ta lá nos is ko la nyol ca dik osz tá lya
be fe je zé sé ről szó ló bi zo nyít vány és a sze mé lyi iga zol -
vány szük sé ges. 
Be irat ko zá si idő pont ok: jú ni us 16-27-ig mun ka nap -
okon 8 és 16 óra kö zött. 
To váb bi in for má ci ó kért ér dek lőd jön a
 06-20-388-9737-es vagy a 06-30-415-0799-es te le fon -
szám okon a tag in téz mény ve ze tő jé nél. 



Fegyverneken tar tott elő adást Dr. Szapáry György, aki a
Ma gyar Nemezti Bank nak 13 évig volt az al el nö ke. Az ő
ük ap ja volt Szapáry Jó zsef, aki bá ró Or czy An ná val
együtt le te le pí tett em be re ket az ak kor ki halt Fegy ver-
neken.

A José Manuel Durao Barroso EU el nök ta nács adó bi -
zott sá gá ban is ak tív szak em ber "Az euró be ve ze té sé nek
pers pek tí vái" cím mel tar tott elő adást Fegyverneken a
mo ne tá ris po li ti ká ról.

-Tű he gyi Ju li an na-

Dr. Szapáry György tar tott
elő adást A ta vasz hoz Fegyverneken már tíz éve hoz zá tar to zik,

hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kar nagy ok Ka ma -
ra kó ru sa – az idő köz ben ala kult Női kar ral Együtt – ad
hang ver senyt.

Idén a Ró mai Ka to li kus Temp lom adott ott hont a gyö nyö -
rű elő adás nak.

A Kar nagy ok Kó ru sa a re ne szánsz év tisz te le té re re ne -
szánsz egy há zi és vi lá gi da lo kat éne kelt, míg a Női kar tól
egy há zi da lo kat hall hat tunk.

Saj nos, a fény ké pek nem idé zik fel a hang ver seny él mé -
nyét, de a han gos hír mon dó ki adá sa nagy költ ség gel jár -
na.

-Tű he gyi Ju li an na-

Ta va szi Hang ver seny

Ez úton sze ret ném tá jé koz tat ni a ked ves fegyverneki la -
ko so kat, hogy 2008. áp ri lis 14-én meg ala kult az Élet fa
Kul tu rá lis és Ha gyo mány őr ző Egye sü let.

Az egye sü let cél ja:
• A ma gyar tör té ne lem, kul tú ra, mi to ló gia, nép ha gyo -

mány meg is me ré se és meg is mer te té se.
• A 2000 éves ke resz tény er köl csi ség, nem zet tu dat, ön -

be csü lés és ha za sze re tet ér zé sé nek fenn tar tá sa és
erő sí té se.

• En nek ér de ké ben az egye sü let olyan kul tu rá lis, ha gyo -
mány őr ző, ter mé szet vé del mi és sport prog ra mo kat
szer vez (köz vet le nül, vagy tá mo ga tók be vo ná sá val),
me lyek egy re szé le sebb nyil vá nos sá got biz to sí ta nak
cél ja i nak meg va ló sí tá sá hoz, az ak tív kö zös sé gi élet -
hez, me lyek Fegy ver nek kul tu rá lis ér té ke i nek, ha gyo -
má nya i nak meg őr zé sét, meg óvá sát szol gál ják.

• Cé lunk to váb bá fó ru mot te rem te ni la kó he lyünk éle té -
vel, jö vő jé vel, fej lesz té sé vel kap cso la tos tár sa dal mi
kez de mé nye zé sek nek, vé le mé nyek nek.

• Elő re vi vő együtt mű kö dést kí vá nunk ki ala kí ta ni a ha -
son ló cé lú ön kor mány za ti- és tár sa dal mi szer ve ze tek -
kel, köz mű ve lő dé si és ne ve lé si in téz mé nyek kel,
klu bok kal.

A tár sa ság mű kö dé si te rü le te: Fegy ver nek köz igaz ga tá si
te rü le te, de ki ter jed és együtt mű kö dik ha tá ron be lü li és kí -
vü li egye sü le tek kel is.

El ér he tő sé günk:56/481-498

                          20/355-1956

Min den ér dek lő dőt szí ve sen lá tunk és sze re tet tel vá runk.
-Az egye sü let el nök sé ge-

 „Hi tünk az erőnk,
jö vőnk a múlt!”

Hét fegyverneki hölgy 30 mun ká já ból nyílt meg az idei
gobelinkiállítás.

Min den mű az el múlt egy év ter mé ke volt.

A szor gos ke zek mun ká ja nyo mán táj kép től a port ré ig,
klasszi kus tól a mo der nig sok fé le kép ele ve ne dett meg,
úgy, ahogy a meg nyi tón a Mó ra Fe renc Tag in téz mény di -
ák jai be mu tat ták.

Gra tu lá lunk min den ki nek, aki na gyon sok mun ká val el ké -
szí tett go be lin jé nek be mu ta tá sá val szé pí tet te a né zők
nap ja it.

-Tű he gyi Ju li an na-

Gobelinkiállítás

A Bib lia Éve al kal má ból a Karitasz cso port bib li ai je le ne -
tet áb rá zo ló rajz pá lyá za tot hir de tett. Az al ko tá sok a Ró -
mai Ka to li kus temp lom ban a va sár na pi mi se előtt és
utá na te kint he tők meg a Bib lia éve vé gé ig. Ter ve zik, hogy 
ván dor ki ál lí tás ke re té ben hétközben más hol is be mu tat -
ják a raj zo kat.

- szerk. -

Ki ál lí tás
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Szá munk ra, akik 55 éves ta lál ko zón kat tar tot tuk a fegy-
verneki Or czy An na Ált. Is ko lá ban 2008. máj. 31-én "pi ros 
be tűs ün nep pé" nyil vá ní tot tuk.

A 10 órá ra meg hir de tett "osz tály fő nö ki" órá ra az
1953-ban vég zett 19 fő ből 9-en je len tünk meg. Ah hoz,
hogy nem kel lett so kat tű nőd ni, ki ki cso da, meg ol dot ta a
sze mé lyes ki tű ző. Leírhatalan volt az öröm a vi szont lá tás

pil la na ta i ban. A még élő ne ve lő ink Daj ka Mihályné (sz.:
Kiss Mag dol na), Doroszlai Elek, és az óra le ve ze té sé re
fel kért Pál Sán dor is pon to san meg je len tek. Ba logh Fe -
renc "meg bí zott na pos" kö szön töt te a meg je len te ket,
majd szűk két óra ke re té ben be szá mol tunk, - köl csö nö -
sen ta nár, öreg di ák - az el telt 55 év ről. Az óra han gu la tá ra 
a nyu ga lom, a bé kes ség, a szí nes tör té ne tek el mon dá sa
volt jel lem ző. A ta lál ko zó úgy össze gez he tő, hogy mi, akik 
már "elfogyasztottukk kenyerünk ja vát", fe le lő sen, éret ten 
még ha oly kor ne héz sé gek me rül tek is fel,az el telt idő -
szak ban be csü let tel helyt áll tunk, a kö te le zett sé ge in ket el -
vé gez tük. Fel eme lő ér zés volt ta pasz tal ni ne ve lő ink
osz tat lan örö mét, eme kis csa pat ta lál ko zó ján. Nagy él -
mény volt hal la ni a ta nár nő, és a ta nár úr szí nes tar tal mas
be szá mo ló ját.

A ne ve lők és "ta nít vá nyok" egy ön te tű en ki nyil vá ní tot ták,
hogy Is ten se gít sé gé vel jö vő re ugyan itt, ki e gé szül ve a
most egész ség ügyi gyen gél ke dés mi att távolmaradot-
takkal, a ta lálkozót meg ren dez zük.  A ta lál ko zó vé gét a
kö zös sze re tet la ko ma (AGAPÉ) zár ta, sok kö zös pár be -
széd del, nosz tal gi á zás sal. Az "osz tály" ne vé ben kö szö -
net min den ki nek, akik se gí tet ték a ta lál ko zó si ke res
meg va ló su lá sát.

Az osz tály ne vé ben:
-Csőke Já nos és Ba logh Fe renc.-

Találkozás 55 év után.

Múlt szá munk ban már
meg em lé kez tünk ar ról,
hogy 80 éve épült a
fegyverneki re for má tus
temp lom. Úgy ada tott, hogy 
a 80 év fe le ide jé ben, négy
év ti ze den át, 1963-tól
2004-ig én vé gez het tem
en nek a temp lom nak a lel -
ké szi szol gá la tát. Már a nyi -
tány a sze re tet je gyé ben, a
sze re tet hul lám hosszán
tör tén he tett. A be ik ta tá si is -
ten tisz te le ten részt vett
Litkei An tal es pe res-plé bá -
nos test vé rünk. A ró mai ka -
to li kus temp lom ból jött át,
tel jes pa pi ru há ban és me -

leg szí vű kö szön tőt mon dott. Ez a sze re tet kap cso lat meg -
ma radt vé gig, és ma is él és tart a két he lyi gyü le ke zet
kö zött. A mi kö zös öku me ni kus ima es té in ket több ször is
köz ve tí tet te a te le ví zió a temp lo ma ink ból az egész or szág 
szá má ra. Együtt él het tük meg az egy há za ink ál tal hir de -
tett sze re tet és meg ér tés va ló sá gát.
A négy év ti zed alatt min den egy há zi szol gál ta tá sun kat el -
vé gez het tük a temp lom ban és a hoz zánk tar to zó Ör mé -
nye sen, Tiszabőn és Szapárfaluban. Min den év ben
vé gig lá to gat hat tuk min den szór vány ban la kó egy ház ta -
gun kat. Min den hol volt ke resz te lés, kon fir má ció, es ke tés,
te me tés.  A gye re kek hit ok ta tá sa a lel ké szi hi va tal ban tör -
tént. Rend sze re sek vol tak a szór vány is ten tisz te le tek is. A 
mi Is te nünk se gí tett ben nün ket, ki pó tol ta min den gyar ló -
sá gun kat. A vi lá gi ha tó sá gok is min de nütt jó aka ra tot ta nú -
sí tot tak.
Eb ben az idő szak ban tel je se dett be a gyü le ke zet ré gi vá -
gya: a temp lom mel lé meg épült a lel ké szi hi va tal és la kás, 
igen szép épü let együt test al kot va és min den kor a he lyi
ha tó sá gok meg ér tő tá mo ga tá sá val. Ugyan így több ször
vé gez het tünk ta ta ro zást a temp lom épü le tén, köz egy há zi
és ön kor mány za ti tá mo ga tás sal. Új ra fes tet tük a temp lom -

bel sőt, a vil lany ve ze té ket kor sze rű sí tet tük, a ha ran gok
ve zér lé sét vil la mo sí tot tuk.
Húsz év vel ez előtt meg ün ne pel tük a temp lom épí tés ak -
kor 60. év for du ló ját. Ezen részt ve het tek még töb ben is a
haj da ni egy ház ala pí tó és temp lom épí tő őse ink kö zül.
Most már csak lé lek ben em lé kez he tünk rá juk, a ré gi öreg
pres bi te rek re és az ak ko ri temp lom lá to ga tók ra 
-szeretettel és tisz te let adás sal. El tá vo zott a „ré gi nem ze -
dék”. Ma már fi a tal pres bi te rek vég zik szent fel ada ta i kat.
Én ma gam is messze túl lép ve min den kor ha tárt, Is ten
nagy ke gyel mé ből, négy év vel ez előtt nyug díj ba ke rül tem. 
Az óta Törökszentmiklósról, Ken de res ről, Tiszaroffról jár -
nak át au tón fi a tal lel kész test vé re im az it te ni egy há zi szol -
gál ta tá sok vég zé sé re, sze re tet tel és jó aka rat tal.
Kö szö nöm az egy ház ta gok sze re te tét. Kö szö nöm a he lyi
Ro mai Ka to li kus Egy ház és min den ve ze tő jé nek se gí tő
szí vét. És kö szö nöm a he lyi ha tó sá gok irán tam és csa lá -
dom iránt va ló min den jó aka ra tát. 
Bib li ai igé vel kö szön tök min den kit: 
„Az Úr, a mi Is te nünk le gyen ve lünk, ami kép pen volt a mi

atyá ink kal, ne hagy jon el min ket, el se tá voz zék tő lünk!”
/Ki rá lyok köny ve, 8. fe je zet 57. vers/

-Fe hér Ákos-
-nyug. ref. lel kész-

A re for má tus temp lom el telt nyolc van esz ten de je
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Em lé ke zés

OLLÉ JÓZSEF
1970-2006

tra gi kus ha lá lá nak kö zel gő 2. éves év for du ló já ra.

Egy szo mo rú jú li u si nap el men tél
Ha za vár tunk, de so ha töb bé nem jöt tél

Gonosz ha lál utad ba állt.
Nem lesz több ta lál ko zás.
Vissza hoz tak hoz zánk,

Gyá szos ko por só ba,
Mely éle tün ket gyász ba bo rí tot ta.

Is ten le gyen ve led e szo mo rú hant alatt,
Ne künk gyá szo lók nak a ször nyű bá nat ma rad.

Anyu kád és Test vé re id

Éle tem nek le zá rult egy
sza ka sza és a kö rül mé -
nyek úgy hoz ták, hogy
Szol nok ról ha za köl töz tem 
Szapárfaluba, a szü lői-
nagy szü lői ház ba. Köl tö -
zés köz ben azon gon dol -
koz tam - mi vel szűk csa-
ládi kö röm nem hasz nál ja
- ho va is he lyez het ném el
a zon go rát, ho gyan te -
gyem hasz nos sá, hogy
gye re kek, sőt sok gye rek

hasz nál ja.

Ép pen meg kap tam az el ső Fegyverneki Hír mon dót és azt
ol vas gat va el cso dál koz tam, hogy mi lyen ak tív kul tu rá lis,
mű ve lő dé si, sport élet van, ebben a köz ség ben és eb be
mennyi ener gi át fek tet az is ko lák ta ná ri ka ra, a Mű ve lő dé -
si Ház és min den bi zonnyal part ner az ön kor mány zat is.

Így ju tott eszem be, ho va más ho va kerülhetne, mint a
fegyverneki is ko lá ba. Ha csak nincs ne kik leg alább há rom
da rab bé csi zon go rá juk.

Is me ret le nül te le fon kap cso lat ba ke rül tünk és ki de rült: egy 
zon go ra sincs. De most már van, mert már ci us 8-án tű he -
gyi Ju li an na szer ve zé sé nek kö szön he tő en Krupa Ist ván
és em be rei se gít sé gé vel meg ér ke zett a több má zsás
aján dék, és ide ig le nes el he lye zést ka pott az Or czy An na
Ál ta lá nos Is ko lá ban. Hogy vég le ge sen hol lesz el he lyez -

ve a zon go ra a kö rül mé nyek ha tá roz zák meg, hol a leg -
cél sze rűbb, a leg hoz zá fér he tőbb, a leg hasz no sabb, a
leg vé det tebb.

Ked ves Fegyverneki Gyerekek!

Fo gad já tok tő lem sze re tet tel ezt az aján dé kot, mert én
nagy sze re tet tel ad tam nek tek. Vi gyáz za tok rá, óv já tok és 
hasz nál já tok. Én tu dom, hogy nagy ze nei te het ség rit kán
szü le tik, de a ki csi te het ség is te het ség és azt le het fej -
lesz te ni. Ha ez zel a zon go rá val egy ki csi két is hoz zá já rul -
tam ah hoz, hogy a gye re kek nek le he tő sé ge le gyen
zon go ráz ni ta nul ni, majd elő ad ni, fel lép ni a sa ját, és az is -
ko la, va la mint a szü le ik örö mé re, ak kor már meg ér te.
Hasz nál já tok egész ség gel!

Kí vá nom, le gye tek si ke re sek a ta nu lás ban, a kul tu rá lis
mun ká ban, a ze né ben és sport ban, és majd a nagy be tűs
ÉLET-ben is! Gye rek nap al kal má ból is me ret le nül is sze -
re tet tel kö szön te lek ben ne te ket.

A pe da gó gus nap al kal má ból kö szön töm a pe da gó gu so -
kat, erőt, egész sé get kí vá nok ne kik és to váb bi ki tar tást fá -
rasz tó mun ká juk hoz. Le gyen elég ener gi á juk a gye re-
kekből „em bert” ne vel ni. Nem kis fel adat. Egyút tal sze re -
tet tel kö szön töm Bi ha ri Lajosné, Man ci ta ní tó né nit is
Szapárfaluban, aki 60 év vel ez előtt ír ni-ol vas ni ta ní tott en -
gem, va la mint pél da mu ta tá sá val em ber ség re ne velt
szám ta lan di ák tár sam mal együtt. 

Kí vá nok ne ki to váb bi na gyon jó egész sé get.

-Bá lint Józsefné (Mag di)-

Még egy szer a zon go rá ról

Emlékezés

NAGYISTVÁN
ISTVÁN

ha lá lá nak 1. éves
év for du ló já ra. 

„Hoz zád már csak a te me tő be
me he tünk,

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

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

az azért van,
mert hi ány zol na gyon”

Em lé ke zik
A Gyászoló Család.

A vér éle tet ment!

Azok, akik se gí te ni sze ret né nek em ber tár sa i kon
• 2008. jú ni us 26-án 800-1400-ig az Or vo si Ren de lő ben

vagy
• 2008. jú li us 2-án 800-1100-ig Szapárfalu Idő sek Klub -

já ban te he tik meg.
-Tűhegyi Ju li an na-

Véradás

Össz kom for tos
ház el adó

Fel sza ba du lás út 34.
sz. alatt.

Ér dek lőd ni:
Kiss J. Alt. út 32/a

Tel.: 56/481-600

70/5137850

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

SIMON ISTVÁNNÉ
szül.: Domán Ju li an na

te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got, ko szo rút
he lyez tek, gyá szunk ban osz toz tak.

Az édesanyja
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Hor gász egye sü le tünk 2008. áp ri lis 27-én ren dez te meg a 
ta va szi vegyeshalfogó ver se nyét az Al só ré ti Holt-Ti szán.
A ren dez vény iránt nagy volt az ér dek lő dés. 129 ver seny -
ző ne ve zett be, így szer ve zők kel és kí sé rők kel együtt
kb.150-170 em ber lep te el a Holt-Ti sza 2-es ágá nak
mind két part ját.
Mi vel hor gász egye sü le tünk eb ben az év ben ün nep li
meg ala ku lá sá nak 25. év for du ló ját, a hor gász ver senyt is
en nek a je gyé ben ren dez tük. Ne ve zés kor min den in du lót
a szo ká sos mó don ven dé gel tünk meg. Az elő ző es ti te le -
pí tés nek kö szön he tő en sok hor gász nak si ke rült ha lat fog -
ni. Ponty, ká rász, tör pe har csa és ke szeg is akadt a
ho rog ra bő ven. Az ér té ke lés az or szá gos ver seny sza bá -
lyok sze rint tör tént, így min den gramm egy pon tot és min -
den ki fo gott hal egy pon tot ért. 
Fel nőtt ka te gó ria:

1. Barta And rás 7007 pont

2. Tú ró Jó zsef 6251 pont

3. Gombik Ár pád 5659 pont

4. Ko vács Lász ló 5624 pont

5. Mága Jó zsef 4899 pont

6. Im re At ti la 4563 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:

1. Kiss Li li 3712  pont

2. Kecső And rás 2959 pont

3. Domány Ist ván 2311 pont

4. Sárándi Már ton 1861 pont

5. Mága Já nos 1604 pont

6. Bu dai Zol tán 1224 pont

A nyer te sek ju tal ma hor gász fel sze re lés volt. Min den ki
meg elé ge dés sel vet te át a meg ér de melt dí jat. A leg töb bet 
fo gók mel lett mind két ka te gó ri á ban ér té kel tük a leg na -
gyobb ha lat ki fo gó ver seny ző ket is. A fel nőt tek kö zül Im re
At ti la  nyert egy 2,55 kg-os ponttyal, az ifi gye rek ka te gó ri -
á ból Kecső And rás  2,15 kg-os pon tya volt a leg na gyobb.
Az előb bi egy ku pát, az utób bi egy hal fi gu rát ka pott em -
lék be. Meg aján dé koz tuk a leg idő sebb ver seny zőn ket, Im -
re Sa nyi bá csit és a leg fi a ta labb in du lót, Ko vács Ri chár dot 
is. Ezen kí vül  kü lön dí jat ka pott a leg ered mé nye sebb női 
ver seny zőnk is, H. Tóth Jánosné. 

Ren dez vé nyün kön részt vett Huber Fe renc pol gár mes ter
úr és öröm mel ad ta át a dí ja kat. Né hány ön kor mány za ti
kép vi se lő is meg tisz tel te ren dez vé nyün ket.
A díj ki osz tás után min den ver seny zőt, kí sé rőt , ven dé get
és szer ve zőt meg ven dé gel tünk, az ebéd ser tés pör költ
volt.
Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok nak a tá mo ga -
tá sát, akik hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ilyen szín vo na las
ver senyt tud junk ren dez ni.
Kü lön meg kö szö nöm a Pol gár mes te ri Hi va tal nak, hogy a
ver seny hely szí nét szé pen rendbetették és biz to sí tot ták a
me ző őrö ket a ren dez vé nyünk höz.
Tá jé koz ta tom hor gász tár sa i mat, hogy áp ri lis 20-án a
Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge
kül dött köz gyű lést tar tott, me lyen hor gász egye sü le tünk,
meg ala ku lá sá nak  25. év for du ló ja  al kal má ból em lék pla -
ket tet és em lék ku pát ka pott. 
Ezen kí vül az egye sü le ten be lül fo lyó  ered mé nyes mun ka 
el is me ré se két ki tün te tés ben ré sze sí tet te az ala pí tó és a
je len le gi el nö köt.
Egye sü le tünk 1983-ban ala kult. El ső el nö ke Susz ter Zsig -
mond volt. Az óta is ak tí van részt vesz az egye sü let ren -
dez vé nye in, ja vas la ta i val se gí ti a ve ze tő ség mun ká ját. Az 
egye sü let je len le gi el nö ke Tukarcs Istvánné. 1990-től ve -
ze tő sé gi tag. 1997-ben vá lasz tot ta meg a köz gyű lés az
egye sü let tit ká rá vá,, majd 1999-ben lett a Fegyverneki
Hor gász Egye sü let El nö ke .Lel ki is me re tes mun ká já nak,
jó szer ve ző kész sé gé nek és lel kes se gí tő i nek kö szön he -
tő en a tag lét szá munk emel ke dik, az egye sü le ti élet szer -
ve zett, prog ram ja ink szí ne sek, egy re lá to ga tot tab bak.
2002-óta dol go zik a Kö zép- Tisza-Vidéki Hor gász Egye -
sü le tek Szö vet sé ge Se gé lye zé si Bi zott sá gá nak tag ja -
ként. Szö vet sé gi és egye sü le ti mun ká ja el is me ré se ként

kap ta a ki tün te tést. Na gyon örü lünk, hogy az egye sü let
mun ká ját a me gyé nél ennyi re el is me rik.
Saj nos azon ban nem csak örül ni van okunk, mert még
min dig van nak olyan hor gá szok, akik nek sze gé nyes a
hor gász eti ká juk és a hor gá szás írott és írat lan sza bá lyait
lép ten-nyo mon meg sér tik. Min den hor gász mel lett nem
áll hat hor gász el len őr, ezért van nak olya nok, akik ti la lom
alatt is el vi szik a pon tyot, ak kor is ha za vi szik, ha nem éri el 
a meg fe le lő mé re tet. Van nak akik nem a ha lak nak tet sző
anyag gal etet nek egyes he lye ken. A fo gá si táb lá zat ba és
nap ló ba nem ír ják be a ki fo gott ha lat, év vé gén pedig ve rik 
a mel lü ket, hogy  mi lyen sok volt a zsák mány. Jó len ne, ha 
ezek az em be rek fel nő né nek és meg ér te nék, hogy tár sa i -
kat és sa ját ma gu kat is be csap ják . Re mél jük, hogy egyes
em be rek el gon dol koz nak eze ken.
Mi re a cik ket ol vas sák, meg tör té nik a hal te le pí tés. Ké rem, 
hogy  min den ki a  ha lá sza ti hasz no sí tó ál tal elő írt mennyi -
ség ben és mé re tű ha lat vi gyen el. Foglalt hely nincs, hely -
fog la lás ér ke zé si sor rend ben tör té nik.
Az el kö vet ke ző idő szak ra jó hor gá sza tot kí ván: a Fegy -
verne ki Hor gász Egye sü let ve ze tő sé ge.

-Tukarcs  Isvánné elnök-

A  Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei
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Min den ki a Lab da rú gó Eu ró pa Baj nok ság ra fi gyel, mi köz -
ben az ama tőr baj nok sá gok ban még mindíg tart a pont va -
dá szat. A vér be li szur ko lók a tévéközvetítések he lyett
in kább sa ját csa pa tu kat buz dít ják élő ben. Így van nak ez -
zel töb ben is köz sé günk ben. A tizennyolcra bő vült Me gyei 
I. osz tály ver seny fu tá sa a vé gé hez kö ze lít, de még sem mi 
sem dőlt el. Sem a bajnoki cí mért, sem pe dig a ki esé sért 
foly ta tott csa tá ban. Lab da rú gó csa pa tunk je len leg a ta -
bel la 13. he lyén ta nyá zik, mely meg nyug ta tó le het szá -
munk ra. A baj no ki nyi tány előtt jobb he lye zés re számí-
tottunk, s vall juk be őszin tén jobb is le he tett vol na. Volt né -
hány össze csa pás, amelyen a sze ren cse nem a mi ol da -
lunk ra állt, bár ahogy mon da ni szo kás: mindenki sa ját
szerecséjének a ko vá csa. Mi nem vol tunk jó mes ter em -
be rek ezek sze rint. Ami po zi tí vum, hogy az Újszász el le ni
fi as kót le szá mít va, min den csa pat el len par ti ban vol tunk,
aki től ve re sé get szen ved tünk.

Bi za kod va te kin tünk a jö vő re. A ke re tet min den kép pen
együtt sze ret nénk tar ta ni. A meg lé vő csa patba az if jú sá gi
ke ret ből sze ret nénk fi a tal, te het sé ges lab da rú gó kat be -
épí te ni. Per sze ez az ő hoz zá ál lá su kon is múl ni fog.

If jú sá gi csa pa tunk még harc ban áll az ezüst érem ért, bár
er re igen cse kély esé lye van. A sze zon de re kán még az
arany érem is el ér he tő kö zel ség be ke rült, de a kar ca gi ve -
re sé get kö ve tő en, már nem sok san szunk volt er re. Az
ezüs töt pe dig le het az abádszalóki fi a ta lok akasz tot ták ki
já té ko sa ink nyakából, mi u tán itthon há rom gó los hát rány -
ból egyen lí tet tek el le nünk. Lap zár tánk kor két ta lál ko zó
van még hát ra a baj no ki haj rá ból, ha bár me lyi ken is pon -
tot ve szí tünk még a brozérem sem lesz meg. Bi za kod -
junk!

Ser dü lő csa pa tunk már be fe jez te a baj nok sá got. Si ker -
ként köny vel he tő el, hogy a fi a ta lok a ta bel la 3. he lyé re
küz döt ték ma gu kat, mely azt kell, hogy mond jam, re á lis.
Sem mi nem vol tunk ve szé lye sek az előt tünk lé vők re
(Kun he gyes, Kun ma da ras), sem pe dig az ül dö zők nem
vol tak ve szé lye sek ránk. Összességében egy na gyon jó
baj nok ság ban meg ér de mel ten vé gez tünk a do bo gó har -
ma dik fo kán.

U-13-asaink pár ho za mo san ját szot tak ser dü lő ink kel. A
ta va szi sze zon ban re mek csa pat tá ko vá cso lód tak. Az el -
ső ta lál ko zón igaz, ve re sé get szen ved tünk Ti sza fü re den
a lis ta ve ze tő től, de et től fog va va ló ság gal be da rál tuk a
csapatokat, hol nyolc szor, hol öt ször-hat szor zör rent so -
ros el len fe lünk há ló ja. Volt ami kor Göblyös Krisz ti án volt
ele mé ben, de ha kel lett, Bu rai Ig nác vet te ki ré szét több
gól lal a si ker ből. Kun ma da ra son Lip csei Ger gő öt ször vet -
te be a ha za i ak ka pu ját. Kü lön öröm szá munk ra, hogy
Göblyös Krisz ti ánt már több, mint fél éve fo lya ma to san
tesz te li és mér kő zé sek re hív ja az MTK után pót lás bá zi sa.
A leg fris sebb hí re ink sze rint még egy évet ná lunk fut bal lo -
zik, majd irány az MTK.

Ter ve ink sze rint nyá ron új ból meg ren dez zük U-13-as
csa pa tunk szá má ra az edző tá bort, mely jú li us 21-27-ig
tar ta na, ha az er re ki írt pá lyá za ton nyer ne egye sü le tünk.

A sort az ér té ke lés ben a leg ki seb bek kel foly tat juk.
Náhóczki Sán dor írányította U7, U9, U11-es csa pa tunk is
si kert si ker re hal mo zott. Szá muk ra ta vasszal há rom tor -
nát ren dez tek Szajolban, me lyen az U-11-esek úgy let tek
"csak" másodikok, hogy azo nos pont szám mal áll tunk a
vég el szá mo lás nál a Törökszentmiklóssal. Mi vel a győ zel -
mek szá ma is meg egye zett, így a gól arány dön tött vé gül a 
miklósiak ja vá ra. Min den eset re re mek tel je sít mény, fő leg
an nak tük ré ben, hogy eb ből a kor osz tály ból 3-an már az
U-13-as csa pat tal ver se nyez tek, így nem a leg erő sebb
össze ál lí tás ban lép het tek pá lyá ra.

Az U-9-eseink azon ban si ker rel vet ték az aka dályt, s min -
den kit ma guk mö gé szo rí tot tak, így meg ér de mel ten
akaszt hat ták nya kuk ba az arany ér me ket. 

Leg ki sebb je ink még ala ku ló ban van nak. Szá muk ra még
nem sok ba bér ter mett a tor ná kon, s csak az 5. he lyet
szerezték meg a picúrkák, de mér kő zés ről-mér kő zés re
érez he tő volt a ja vu lás já té ku kon.

Re mél jük jö vő re is ha son ló si ke rek ről szá mol ha tunk be.

-Faragó Zsolt-

Jól szerepeltek utánpótlás-csapataink

Kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni mind azok nak, akik ed -
dig tá mo gat ták a fegyverneki női ké zi lab da csa pa tot: a
Kun ha lom Agrária Kft.-nek, Négyesi Mik lós nak, Bog nár

Zol tán nak, Ta tár Lász ló nak, Jancsó Gá bor nak és Buk ta
Csa bá nak.

2008. má jus 1-én Tiszatenyőn Ma já lis-Ku pán vet tünk
részt, ahol har ma dik he lye zést ér tünk el. A mér kő zé sek
na gyon szo ro sak vol tak, de így fel mér het tük je len le gi tu -
dá sun kat. Meg le pe té sünk re a me gyei baj nok ság ban ját -
szó Jászladánytól csak két gól lal kap tunk ki, és az
edző jük el is me ré sét fe jez te ki a csa pat nak.

A cikk meg je le né se kor már túl le szünk a kö vet ke ző meg -
mé ret te té sen, szin tén Tiszatenyő ren de zé sé ben egy jó -
té kony sá gi ké zi lab da gá lán, ami nek ered mé nyé ről
ha ma ro san be szá mo lunk. 

A Vi rág zó Ti sza Nap ján, va -
sár nap 9 óra kor ren dez zük
meg a Fegyverneki Ké zi lab -
da Ku pát, amely re meg hív -
tuk Tiszatenyő, Tiszpüspöki 
és Ör mé nyes csa pa tát.
Min den szur ko lót sze re tet -
tel vá runk, hogy a fo cis ták -
kal együtt to vább nö vel-
hessük Fegy ver nek sport -
élet ét.

-Kocsmár Erzsébet-
-Nagyné Pelyhe Anita-

Kézilabda

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT!

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

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

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

06-30/607-2652

RÉSZLETFIZETÉSRE VAN LEHETŐSÉG! Más fél szo bás, 
gáz fű té ses 
csa lá di ház

el adó,
Fegy ver nek,

Elő re út 6. sz. alatt.
Éredeklődni:
56/480-689,
70/337-4711
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Vár juk Önt és csa lád ját a
Vi rág zó Ti sza Nap ja

ren dez vé nye i re,
Fegyvernekre!

Jú ni us 25. szer da

1800-tól - A vi seg rá di or szá -
gok mű vé sze i nek be mu ta tó -
ja  a Mű ve lő dé si Ház ban:

Be mu tat koz nak: 
• a len gyel Mielic,
• a szlo vák Tornalja és Detva,
• a cseh Ostrava-Svinov és
• a tö rök szent mik ló si Ko dály Zol tán Ze ne is ko la nö ven -

dé kei.
• Nép ze ne, nép tánc, ének és ko moly ze ne.

Jú ni us 27. pén tek

1930 -tól - Gyü le ke zés, fel ké szü lés a Kál vá ria domb nál a
tűzönjáráshoz.

2100- 2330 - Kon cert a Sport te le pen: El né zést, FeaReal.

Jú ni us 28. szom bat

900-1200  -Virágzó Ti sza
Gyer mek Ku pa: meg hí vá -
sos kis pá lyás lab da rú gó ku -
pa a Sport te le pen.

900-1600 - Sé ta re pü lés a Bá -
lint ma jor mel let ti re pü lő fel -
szál ló ról.

1930-tól - Csi kós be mu ta tó a 
Do bó té ren,

 - Lo vas-me net tán cos fel vo -
nu lás a Do bó tér ről a Sport -
te le pig,

- Csó na kos–vi rá gos fel vo nu lás a Holt Ti sza 1-es ta ván,
meg ér ke zés a Sport te lep re.

2100 -tól - Ün ne pé lyes meg nyi tó:

- „Dal és tánc”:

- az Annaházi tánc cso port,

- a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar,

- a Női Kar és

- a Szapáry Nép dal kör be mu ta tó ja.

2200-0100 - Tű zi já ték, karaoke,

- pá lya bál: a ze nét Jándi Ta más szol gál tat ja.

Jú ni us 29. va sár nap a Sport te le pen

730-tól - Ne ve zé sek.

800-tól - Vi rág zó Ti sza Ku pa: fér fi, fel nőtt és if jú sá gi csa -
pa tok kis pá lyás lab da rú gó ku pá ja.

- Hő lég bal lo nos éb resz tő.

900-tól - Meg hí vá sos Vi rág zó Ti sza Ké zi lab da ku pa mér -
kő zé sei 

- Arteriográfos vizs gá lat– az
ér rend szer ál la po tá nak
vizs gá la ta fáj da lom men te -
sen – elő re be je lent ke zés -
sel a  30/97-81-948 vagy
56/344-372 te le fon szám -
okon.

900-1400 - VTN rejt vény

1000-tól - Ovi tor na. 

- Óvo dás és ált. isk. nép tánc és nép ze nei cso por tok be -
mu ta tó ja.

1050-től - Tö rök szent mik ló si Nép dal kör és a Vad vi rág
Citeraegyüttes mű so ra.

1130-tól - Dalma Dance.

1215-től - Bű vész.

1245-től - Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar, Pa csir ta Ci te ra ze -
ne kar

 Szapáry Nép dal kör.

1310-től - Zsa nett Mo dell és Tánc stú dió tánc és di vat be -
mu ta tó ja.

1350-től - Rocky – Annaházi Tánc cso port.

1400-tól - Has tánc.

1420-tól - Ered mény hir de té sek.

1440-től - Papp Györ gyi: Hu mor-mor zsák, san zo nok.

1510-től - Íjász be mu ta tó és íjá szat ki pró bá lá sa.

1530-tól - Se bes Ze ne kar.

1545-től - Men té si be mu ta tó.

1600-tól - Csi ga Il di kó: ma -
gyar slá ge rek.

1620-tól - Street Feeling
Break.

1700-tól - Mazsorettek és
Zász ló for ga tók.

Gyer mek fog lal koz ta tók:
gyöngy fű zés, fa ze kas ko -
rong, rajz ver seny, hin ta,
arc fes tés, csúsz da, len gő
lét ra, né pi já té kok ké szí té se, hely ből me se írás, bor jú si -
mo ga tás.

Ver se nyek: 11-es rú gás, fő ző ver seny.

Ki ál lí tá sok: szal ma fo nás, ha lász szer szá mok, ga lam -
bász ered mé nyek, hor gász ké pek, Baldácsy ké pek ben,
ko sár fo nás, patchwork.

Egész nap: gra fo ló gus, övszimulátor, kár tya jós lás, aszt -
ro ló gus, hen na fes tő, be mu ta tó trak tor, Kun ha lom tej, sors -
jegy, óri ás sakk, sé ta ko csi ká zás, vér nyo más mé rés,
vá sá ro zók.

A mű sor vál toz ta tás jo gát fenn tart juk!

Virágzó Tisza Napja 2008

22. oldal Fegyverneki Hírmondó 2008. június 19.

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

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

Fő szer kesz tő: Bérczesi Mária

Tör de lő szer kesz tő: Fa ra gó Zsolt

2008. évi lap zár ta idő pont jai: au gusz tus 4. 12 óra, szep tem ber 29. 12 óra,

de cem ber 1. 12 óra.

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

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

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

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

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

Szol nok, Os tor út 2/a.

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

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

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

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

mailto:mszervez@fegyvernek.hu

