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A Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból ren de zett ön kor -
mány za ti ün nep ség ja nu ár 23-án most is Huber Fe renc
pol gár mes ter ün ne pi be szé dé vel vet te kez de tét a Mû ve -
lõ dé si Ház ban. A kö szön tõt kö ve tõ en ki tün te té sek át adá -
sá ra ke rült sor.

Fegy ver nek Köz szol gá la tá ért Dí jat ka pott Budainé
Alattyáni Mag dol na, aki 1970. óta könyv tá ros ként, majd a
könyv tár ve ze tõ je ként ren ge te get dol go zott az iro da lom,

az ol va sás nép sze rû sí té sé ért, a könyv tár fej lesz té sé ért,
és ál ta lá ban a köz ség kul tu rá lis éle té ért. 
Fegy ver nek Kul tu rá lis és Tu do má nyos Mun ká já ért Dí jat
ka pott a fi a ta lok kö ré ben nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ
Dogs együt tes. A „ku tyák” a je len le gi fel ál lás ban (Nagy
Já nos, Ola jos Györ gyi, Mol nár György és Mol nár Ti bor)
nyolc éve dol goz nak, és a kör nyék leg is mer tebb
rockbandájává vál tak. Éven te 50-60 kon cer tet ad nak,
ami ken nem csak a fegyverneki többszáz fõs ra jon gó tá -
bor vesz részt, de so kan ér kez nek vi dék rõl is. Gyak ran
hív ják õket más te le pü lé sek re is.
Lelovich György ne ve min den fegyverneki elõtt is mert. Is -
me ri ezt a ne vet a fél vi lág is, hi szen film jei, írá sai, és hí re
el ju tot tak min den föld rész re. Lelovich György már el tá vo -
zott az ár nyék vi lág ból, de ró la so kak nak jut eszé be a ter -
mé szet sze re te te, vé del me, és ala pos is me re te. A hol land 
ki rály nõ fõ soly má sza ként ered mé nye sen nép sze rû sí tet te 
a soly má sza tot.  „Õ volt az utol só eu ró pai soly már, aki
még a klasszi kus soly má sza tot ûz te” – így mél tat ta a tu -
dós Brehm. Soly mász kö ve tõi min den év ben soly mász mi -
sé vel em lé kez nek meg a fegyverneki katolikus temp-
lom ban. Éle té ben - szár ma zá sa mi att - itt hon in kább csak
tûr ték, mint sem el is mer ték. Az utó kor most Fegy ver nek
Kul tu rá lis és Tu do má nyos Mun ká já ért Díj jal tör leszt va la -
me lyest, ame lyet le á nya ve he tett át.

foly ta tá s a 6. oldalon

Ma gyar Kul tú ra Nap ja, Baldácsy Est

Az ed di gi évek hez ha son ló an meg ren de zés re ke rült az
osz tá lyok rész vé te lé vel az „Ad ven ti dél után” el ne ve zé sû
is ko lai prog ra munk. Di ák ja ink a Ka rá csony ün nep kö ré hez 
kap cso lód va fel dí szí tet ték ter me i ket, fa li tab lót ké szí tet tek 
az ün ne pi szo ká sok ról, il let ve sa ját ke zû leg ké szí tet ték el
ad ven ti ko szo rú i kat.

A dél után Zsib vá sár ral zá rult, me lyen a zsib vá sá ro zó
stand cí mért ver se nyez tek a ta nu ló ink. Kö zön ség sza va -
za tok alap ján Ba logh Ale xand ra és To kai Vi vi en 6.a osz -
tá lyos ta nu lók nyer ték el a cí met.

A fél év vé gé hez kö ze led vén ötöst gyûj tõ ver senyt hir det -
tünk meg az 5., 6., 7., 8. osz tá lyos di ák ja ink kö zött.

I. he lye zett Girincsi Nor bert 5.a  3000 Ft, II. he lye zet tek
Ba logh Ale xand ra 6.a, To kai Vi vi en 6.a  2000-2000 Ft, III.
he lye zett Sí pos And rás 5.a 1000 Ft pénz ju ta lom ban ré -
sze sül tek.
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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:

De cem ber 8-i so ron kí vü li ülé sen:
• A te le pü lés köz pont re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos pá -

lyá zat ról szó ló ha tá ro za tot mó do sí tot ta a tes tü let.

De cem ber 18-i so ros ülé sen:
• Elfogadta a 2008. évi ön kor mány za ti költ ség ve tés mó -

do sí tá sát.
• A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tá sa az

idõ sek klub já ban al kal ma zott ét ke zé si, há zi gon do zá si
és nap pa li el lá tás 2009. év re ér vé nyes té rí té si dí ját ál la -
pí tot ta meg. 

• A „Szo ci á lis fel ada tok kis tér sé gi szin tû el lá tá sá ról” szó -
ló „Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás” mó do sí tá sát hagy ta 
jó vá.

• A „Pe da gó gi ai szak szol gá la ti fel ada tok el lá tá sá ról”
szó ló kis tér sé gi szin tû meg ál la po dás fel mon dá sá ról
dön tött a tes tü let az zal, hogy 2009. szep tem ber 1-tõl e
fel ada tot az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la
lás sa el. 

• Egyetértett a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár két pá lyá za -
tá val: könyv tár há ló zat fej lesz té se és köz mû ve lõ dés fej -
lesz té se.

• Ivóvízminõség-javító prog ram ke re té ben Tö rök szent-
miklós, Fegy ver nek, Ken gyel, Ör mé nyes, Kuncsorba,
Tiszatenyõ és Tiszabõ te le pü lé si ön kor mány zat ok kal
kö zö sen kö ten dõ tár su lá si meg ál la po dást jó vá hagy ta.

• A Fel sza ba du lás u. 161. sz. alat ti 2. sz. ön kor mány za ti
la kás meg szûn te té sé rõl és le bon tá sá ról ha tá ro zott a
tes tü let.

• A he lyi ki tün te té sek ala pí tá sá ról és ado má nyo zá sá nak
rend jé rõl szó ló ren de le tet ak ként mó do sí tot ta a tes tü -
let, hogy „Fegyvernekért” díj át adá sá ra ne csak az ok -
tó be ri ün ne pi ülé sen, ha nem ki vé te les eset ben a
Ma gyar Kul tú ra Nap ján is le he tõ ség le gyen. 

• Fegyvernek-Örményes Kör jegy zõ ség 2008. évi költ -
ség ve tés ének mó do sí tá sá ra ke rült sor. 

Ja nu ár 15-i so ron kí vü li ülé sen:
• A 2009. évi költ ség ve té si terv kon cep ci ót mó do sí tot ta a

tes tü let.
• Egyetértését ad ta a tö rök szent mik ló si rend õr ka pi tány -

ság új ve ze tõ jé nek, Czinege Lász ló rend õr al ez re des -
nek a ki ne ve zé sé hez.

• A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Par lag fû Men te sí té si
Alap hoz tör té nõ csat la ko zást jó vá hagy ta a tes tü let.

Ja nu ár 29-i so ros ülé sen:
• A terv kon cep ció mó do sí tá sá ról és az elõ ze tes költ ség -

ve tés rõl tár gyalt a tes tü let.
• Az or vo si ügye le ti díj ról szó ló ko ráb bi tes tü le ti ha tá ro -

za tot mó do sí tot ta.
• Módosította a tes tü let a 2009-re szó ló költ ség ve té si

terv kon cep ci ót.
• Felülvizsgálta Ör mé nyes és Kuncsorba te le pü lé sek kel

kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat, me lyek mó -
do sí tá sá ra együt tes kép vi se lõ tes tü le ti ülé sen ke rül sor. 

• A me gyei Köz ok ta tá si Köz ala pít vány ré szé re 50.000 Ft
tá mo ga tást sza va zott meg.

• Módosította a könyv tá ri há ló zat és a köz mû ve lõ dés fej -
lesz té sé re szó ló pá lyá zat ról szó ló ha tá ro za to kat.

• A te le pü lés köz pont re ha bi li tá ci ó já nak pá lyá za tá ról ho -
zott ha tá ro za tot a busz vá ró pa vi lo nok épí té sé rõl va ló
le mon dás mi att kel lett mó do sí ta ni. 

• A tan kö te le sek be íra tá sá nak idõ pont ját már ci us 12. és
áp ri lis 8. kö zöt ti idõ pont ban ha tá roz ta meg. 

• A Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da és Böl csõ de
Ala pí tó Ok ira tát mó do sí tot ta a tes tü let. 

• A szenny víz te lep fel újí tá sá val kap cso la tos tar to zás
ren de zé sé re vál lalt kö te le zett sé get. 

-Buzás Istvánné-
-körjegyzõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ-

A képviselõ-testület hírei

Fegy ver nek NAgyközség Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
le te 53/2004. (XII. 23) ren de le te a he lyi ipar ûzé si adó ról
szó ló 21/1998 (X. 2.) ren de let egy sé ges szer ke zet be fog -
lal va.

Fegy ver nek Nagy köz ség ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü -
le te a he lyi adók ról szó ló 1990. évi C. tör vény 1. §. /1/ be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a he lyi
ipar ûzé si adó ról a kö vet ke zõ ön kor mány za ti ren de le tet al -
kot ja:

Az adó ala nya, adó kö te le zett ség

1.§.

Adó kö te les az ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén ál lan -
dó vagy ide ig le nes jel leg gel vég zett vál lal ko zá si te vé -
keny ség (to váb bi ak ban: ipar ûzé si te vé keny ség).

2.§.

Adó kö te les ipar ûzé si te vé keny ség: a vál lal ko zó e mi nõ -
ség ben vég zett nye re ség-, il let ve jö ve de lem szer zés re
irá nyu ló te vé keny sé ge.

3.§.

1. Az adó ala nya a vál lal ko zó.

Adó men tes ség, adó ked vez mény

4.§.

1. Az adó alanyt adó men tes ség a Htv. 3. §. (2) be kez dé se
sze rint il le ti meg.

(2) Men tes to váb bá az e ren de let 5. §. (1) bek. sze rin ti vál -
lal ko zó a vál lal ko zá si en ge dély ki vál tá sá nak, jo gi sze mély 
és jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa sá gok, a tár -
sa sá gi szer zõ dés (alap sza bály, ala pí tó ok irat, lé te sí tõ ok -
irat) kel té nek évé ben, és az azt kö ve tõ egy év ben, ide
nem ért ve a há zas tár sak (élet tár sak) a vál lal ko zás meg -
szün te té se, és ugyan azon te vé keny ség a má sik há zas -
társ (élet társ) ál tal tör té nõ új ra kez dé se egy éven be lü li
ese tét, to váb bá a jog utód lás sal és fi ók te lep hely lé te sí tés -
sel lét re jött vál lal ko zá so kat.

Az ál lan dó és ide ig le nes jel leg gel vég zett
ipar ûzé si te vé keny ség

5.§.

1. Ál lan dó jel le gû ipar ûzé si te vé keny ség nek mi nõ sül a
Htv. 37. §. (1). bek. sze rin ti te vé keny ség. 

2. Ide ig le nes jel le gû ipar ûzé si te vé keny ség nek mi nõ sül a
Htv. 37. §. (2) bek. sze rin ti te vé keny ség.

Az adó kö te le zett ség ke let ke zé se és meg szû né se

6.§.

1. Az adó kö te le zett ség az ipar ûzé si te vé keny ség meg -
kez dé sé nek nap já val ke let ke zik és a te vé keny ség meg -
szün te té sé nek nap já val szû nik meg.

2. Az ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén ide ig le nes jel -
leg gel vég zett ipar ûzé si te vé keny ség ese tén a te vé keny -

Helyi iparûzési adóról
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ség vég zé sé nek idõ tar ta ma az irány adó az
adó kö te le zett ség idõ be ni ter je del mé re

Az adó alap ja

7.§.

Az adó alap ját a Htv. 39. §., 39/A. §., és 39/B. §. ren del ke -
zé sei sze rint kell meg ál la pí ta ni. 

Az adó mér té ke

8.§.

1. Ál lan dó jel leg gel vég zett ipar ûzé si te vé keny ség ese tén
az adó évi mér té ke:

a.)2001. ja nu ár 1-tõl az adó alap 2 %-a

2. Az ide ig le nes ipar ûzé si te vé keny ség ese tén az adó
mér té ke a tv. 37. §. (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti te -
vé keny ség ese tén nap tá ri na pon ként 800.- Ft., a b.) és c.)
pont ja sze rin ti te vé keny ség ese tén nap tá ri na pon ként
4.000.- Ft. Az ide ig le nes he lyi ipar ûzé si adó be sze dé sé re
a Htv. 42. §. (5) és (6) be kez dé sei irány adók. 

3. Az évi 150.000,- Ft adó ala pig a 8. §. (1) be kez dé sé tõl
el té rõ en nem kell adót fi zet ni.

Az adó elõ leg meg ál la pí tá sa

9.§.

Az adó elõ leg meg ál la pí tá sa a Htv. 41. §-a alap ján tör té -
nik. 

Az adó be val lá sa

10.§.

A vál lal ko zó az adó évet kö ve tõ év má jus 31-ig kö te les e
ren de let 1. sz. mel lék le te, va la mint a te le pü lé si ön kor -
mány zat ok ha tás kö ré be tar to zó adók és adók mód já ra
be haj tan dó köz tar to zás ok nyil ván tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl
és el szá mo lá sá ról szó ló 13/1991.(V.21.) PM. ren de let 16.
és 17. sz. mel lék le te sze rin ti nyom tat vá nyon adó be val lást 
ten ni. 

Az adó meg fi ze té se

11.§.

1. A vál lal ko zó adó elõ le get fél évi rész le tek ben az adó év
már ci us 15-ig, il let ve szep tem ber 15-ig fi zet.

2. Az ide ig le nes jel leg gel vég zett te vé keny ség után ipar -
ûzé si adót leg ké sõbb a te vé keny ség be fe je zé se nap ján
kö te les meg fi zet ni a vál lal ko zó.

3. Az adó fi ze tést – ide ért ve az adó elõ le get és a na pi áta -
lányt is – ön adó zás sal Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár -
mes te ri Hi va tal  11745066-15409993-03540000 szá mú
ipar ûzé si adó be sze dé si szám lá já ra kell tel je sí te ni.

Zá ró ren del ke zé sek

12.§.

1. E ren de let 1999. ja nu ár 1-én lép ha tály ba.

A ha tály ba lé pés elõtt meg ál la pí tott men tes sé gek to vább -
ra is ér vény ben ma rad nak.

2. E ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján a vál lal ko zók
kom mu ná lis adó já ról szó ló mó do sí tott 27/1994./XI.24./
szá mú ön kor mány za ti ren de let ha tá lyát vesz ti.

3. A mó do sí tott ren de let 4. §. (2) be kez dé sé ben fog lalt
ked vez mény re 2004. de cem ber 31-ig az a vál lal ko zó jo -
go sult, aki 2003. már ci us 31-ig már jo go sult sá got szer -
zett, vagy az igény be vé tel re jo go sí tó fel té te lek tel je sí té sét 
leg ké sõbb 2003. de cem ber 31-ig meg kezd te. 

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

13.§.

1. Az ér tel me zõ ren del ke zé se ket a Htv. 52. §-a sze rint kell 
al kal maz ni. 

2. E ren de let 4. §. (2) bek. sze rin ti „ugyan azon te vé keny -
ség”-nek mi nõ sül: ha az új adó alany a meg szû nõ vál lal ko -
zá si te vé keny ség több mint 50 %-ában gya ko rol ja.

Huber Fe renc                                              Buzás Istvánné
pol gár mes ter               körjegyzõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ

2009. ja nu ár 1-tõl meg vál to zott a mun ka ké pes ko rú ak se -
gé lye zé si rend sze re. Az  ed di gi rend sze res szo ci á lis se -
gély he lyett két fé le el lá tás ke rül be ve ze tés re a szo ci á li san 
rá szo ru lók ré szé re: a rend sze res szo ci á lis se gély, vagy a
ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás. 

Akik 2009. ja nu ár 1. elõtt már rend sze res szo ci á lis se -
gély ben ré sze sül tek,  a csa lád szo ci á lis és anya gi hely ze -
te, mun ka vál la lá si le he tõ sé ge 2009. már ci us 31-ig fe-
lülvizsgálatra ke rül, és a vizs gá lat után ke rül meg ál la pí -
tás ra az új el lá tás.

Az új rend sze res szo ci á lis se gély re az 
• egész ség ká ro so dott, vagy
• aki 55. élet év ét be töl töt te, vagy
• 14 éve alat ti kis ko rú gyer me ket ne vel – fel té ve, hogy a

csa lád ban élõ gyer me kek va la me lyi ké re te kin tet tel
más sze mély nem ré sze sül a Cst. sze rin ti gyer mek -
gon do zá si tá mo ga tás ban, gyer mek gon do zá si díj ban,
ter hes sé gi gyer mek ágyi se gély ben – és a gyer mek el -
lá tá sát nap köz be ni el lá tást biz to sí tó in téz mény ben
nem tud ják biz to sí ta ni.

A se gély össze gé nek meg ál la pí tá sa nem vál to zik, a csa -
lád anya gi és va gyo ni hely ze té tõl függ. A se gé lye zett nek
a he lyi ön kor mány zat tal együtt mû kö dé si kö te le zett sé ge
van. 

Ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra az jo go sult, aki az új
sza bá lyok alap ján nem jo go sult a rend sze res szo ci á lis
se gély re. Együtt mû kö dé si kö te le zett sé ge a mun ka ügyi
szerv vel van, ahol nyil ván tar tás ba kell ve tet nie ma gát és
az együtt mû kö dé si meg ál la po dást meg kell köt nie. Az ál -

lás ke re sé si meg ál la po dás ban fog lal tak be tar tá sa kö te le -
zõ, el len ke zõ eset ben az el lá tás fo lyó sí tá sát meg kell
szün tet ni.

A ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ha vi össze ge az öreg -
sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze ge (2009. év ben
28.500 Ft).

Bõ vebb fel vi lá go sí tást a he lyi csa lád se gí tõ szol gá lat nál
/Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 173./, vagy a mun ka ügyi
köz pont Törökszentmiklós-i ki ren delt sé gén le het kér ni.

-Körjegyzõség-

Tá jé koz ta tó az ak tív ko rú ak el lá tá sá ról

Az önkorrmányzat 
• 2008. már ci us 5-én 18 órá tól  Szapárfalu Klub könyv -

tár ban,
• 2008. már ci us 12-én 18 órá tól az Or czy An na Á.I.  Mó -

ra Fe renc Tag in téz mé nyé ben,
• 2008. már ci us 19-én 18 órá tól a Mû ve lõ dé si Ház ban

tart köz meg hall ga tást.

Té ma:

Tá jé koz ta tó
• a kis tér sé gi tár su lás ról
• az ön kor mány zat költ ség ve té sé rõl, gaz dál ko dá sá ról
• az ön kor mány zat prog ram já nak tel je sí té sé rõl

-Szerkesztõség-

Köz meg hall ga tá sok
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A 2008. évi fo gá si táb lá za tok fel dol go zá sa je len leg is fo -
lya mat ban van, azon ban saj ná lat tal ál la pí tot tuk meg a
hor gá szok 50%-a nem tett ele get kö te le zett sé gé nek és
nem ad ta le a fo gá si táb lá za tát, va la mint be bi zo nyo so dott
az is, hogy a hor gá szok egy ré sze csak tö re dé két ír ja be a
tény le ge sen ki fo gott mennyi ség nek. Ezek nek a hor gá -
szok nak nem árt tud ni, hogy nem csak a hal õrö ket, ha -
nem sa ját ma gu kat csap ják be ezzel, ugyan is halgaz-
dálkodási terv ben sze rep lõ te le pí té si mennyi sé ge ket, a
min den ko ri fo gá si ada tok alap ján le het mó do sí ta ni. A ké -
sõb bi ter ve ink kö zött sze re pel, hogy azok kal a hor gá szok -
kal szem ben, akik nem ad ják le a fo gá si táb lá za tu kat,
va la mi lyen for má ban szank ci ót tud junk al kal maz ni.

A kö vet ke zõk ben né hány ada tot sze ret nénk kö zöl ni a le -
adott fo gá si táb lá za tok (388 db fel nõtt) alap ján:     

Hal fa ja Darabszám Összsúly Átlagsúly

Ponty 2488 db 5462 kg 2,19 kg

Amúr 284 db 1610 kg 5, 66 kg

Süllõ 129 db 250 kg 1,93 kg

Csuka 219 db 378 kg 1,72 kg

Az 1 fõ re esõ át lag fo gás 19,84 kg. A vég le ges ada tok a
ké sõb bi ek ben meg te kint he tõ ek a
www.fegy ver nek.hu/horgaszat internetes ol da lon.

A 2009. évi hor gász rend ben tör té nõ leg fon to sabb vál to -
zás hogy az I. sz. tó egy ség (nagy kö rûi híd és a sport pá -
lyá nál ta lál ha tó zsi lip kö zöt ti sza kaszon) is mét hor-
gászható, mellyel kap cso lat ban meg kell em lí te ni, - öröm -
mel vet tük tu do má sul - hogy ez zel a le he tõ ség gel már ja -
nu ár hó nap ban is több hor gász élt, és lék rõl gyö nyö rû
ha la kat si ke rült fog ni uk. Az I. tó egy sé gen hor gá szók még
jobb ki szol gá lá sa ér de ké ben meg kez dõ dött a part te rü let -
ren de zé se is, mely ma gá ban fog lal ja a ki vá gott nyár fa er -
dõ új ra te le pí té sét (er dõ gaz dál ko dói kö te le zett ség), vala-
mint a te le pü lés fe lõ li part sza kasz olyan for má ban tör té nõ 
ki ala kí tá sát, hogy az le he tõ vé te gye a gép jár mû vel tör té -
nõ köz le ke dést is. 

Leg vé gül sze ret nénk meg kér ni min den hor gászt vagy víz -
part ra ki lá to ga tó sze mélyt, hogy kö zö sen óv juk holt águn -
kat, hi szen na gyon sok te le pü lés büsz ke len ne rá, ha ilyen 
hor gász víz te rü let tel ren del kez ne. 

-Fegy ver nek Víz mû-

Horgászatról

Az utób bi hó na pok vál to zé kony idõ já rá sa és a gáz kor lá to -
zá sok mi att az or szág ban több, fõ leg ma gá nyo san élõ
em ber halt meg a nem meg fe le lõ oda fi gye lés, kö zöm bös -
ség mi att. Te le pü lé sün kön sze ren csé re még nem for dult
elõ, hogy va la kit meg fagy va ta lál tak vol na meg. 2005. au -
gusz tu si hír mon dó ban már fel hív tuk a la kos ság fi gyel mét, 
hogy fi gyel je nek az egye dül élõ idõ sek re, va la mint a rossz 
egész sé gi ál la po tú vagy ma gá val nem tö rõ dõ szom szé -
dok ra. Aki ta pasz tal az is me rõ sei, szom szé dai kö ré ben
ve szé lyez te tett hely zet ben lé võ em be re ket, az je lez zen
az in téz mény Csa lád se gí tõ Szol gá la tá nál. Ez a fel hí vá -

sunk si ke res volt, több jel zés ér ke zett, akin me leg ebéd -
del, a csa lá di kap cso la tok vissza ál lí tá sá val se gí te ni tud -
tunk. Most is mét kér jük a la kos ság se gít sé gét, aki tud
olyan idõs, vagy le rom lott egész sé gi ál la po tú, vagy haj -
lék ta lan szom széd ról, is me rõs rõl, sze mé lye sen vagy te -
le fo non (556-025) je lez ze a Csa lád se gí tõ- és
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat nál (a ré gi gyógy szer tár épü le té -
ben a Pol gár mes te ri Hi va tal mel lett), ezen kí vül a te le pü -
lé sen lé võ Idõ sek Klub ja i ban. Se gít sen, hogy se gí te ni
tud junk. Kö szön jük.

Barta Józsefné
-igaz ga tó -

Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont fel hí vá sa

Pá lyá zat az Egyen lõ Eséllyel a Rák El len prog ram ban va -
ló rész vé tel hez 2009 cím mel pá lyá za tot nyúj tot tunk be az 
American Jewish Joint Distribution Committee Ala pít -
vány hoz. A szû rés cél ja nem csak a hi va ta los em lõ szû ré -
se ken va ló rész vé tel nö ve lé se és egész ség na pok
szer ve zé se, ha nem a hát rá nyos hely ze tû la kos sá got
érin tõ más szû ré sek meg szer ve zé se, az egész ség tu da -
tos ma ga tar tás erõ sí té se. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ide je 2009. feb ru ár 2. he te.
Amennyi ben a pá lyá zat meg fe le lõ el bí rá lás ban ré sze sül,
a szû ré sek 2009. no vem ber hó nap ban kerülnek
megrendezésre.

A szû rés (egész ség nap) 5 na pig tart, me lyen em lõ-, nõ -
gyógy ásza ti rák szû rést,
prosz ta ta-, száj üre gi szû -
rést, vér nyo más-, vér cu kor
szint-, test tö meg- in dex
szá mí tást, test zsír érték
mérést végzünk.

Az „egész ség na pok” in -
gye ne sek, kul tu rá lis és
sport prog ra mok kal tar-
kítva.

-Dományné Simon Anikó-

Egészség napok

Aki vért ad, éle tet ment. Akár a mû té tek nél hasz nál ják fel,
akár a gyógy szer gyár tás alap anya ga lesz az élet men tõ
anyag, min den kép pen igaz a meg ál la pí tás. 

Leg kö ze lebb már ci us 5-én lesz Fegyverneken olyan le -
he tõ ség, hogy így se gít hes sen em ber tár sa in. 

A vér adás az Or vo si Ren de lõ ben 2009. már ci us 5-én 8
órá tól 14 órá ig tart.

Leg utóbb, feb ru ár 6-án Szapárfalu köz ség rész ben 22
sze mély nyúj tot ta a kar ját, hogy se gít sen em ber tár sa in.
Kö zü lük egész sé gi ál la po tuk mi att 18-an tud tak vért ad ni.

Kö szön jük mind azok ne vé ben, aki ken se gí te ni tud nak!

Ha Ön még nem szán ta el so ha ma gát a se gí tés nek er re
a for má já ra, most itt az al ka lom.

-Tû he gyi Ju li an na-

Véradás

Épí té si tel ket

ven nék

Szapárfaluban.

Tel.: 56/481-829
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2009. ja nu ár 23. Ma gyar Kul tú ra Nap ja ün nep sé gen el -
hang zott kö szön tõ szer kesz tett vál to za ta

Im már húsz éve ün ne pel jük a Ma gyar Kul tú ra Nap ját, em -
lé kez ve a Him nusz szü le té sé nek nap já ra, ma gyar sá -
gunk ra, a ma gyar kul tú rá ra. 

A kul tú rá ra, mint az em be ri kap cso la tok össze tar tó ere jé -
re, az is me re te ink összes sé gé re, a tör té nel münk re, a tu -
dá sunk ra, a min den na pi kap cso la ta ink ra. Ma a min den-
na pi kap cso la tok ban meg je le nõ kul tú ránk ról sze ret nék
né hány szót szól ni. 

Az ún. szo ci a liz mus ban az ural ko dó ma gas kul tú ra mel -
lett a po li ti ká val szem be ni ma ga tar tá sun kat, a min den na -
pi vi sel ke dé sün ket erõs kor dá ban tar tot ták. Fe gyel me zett
szo ci a lis ta tí pu sú em ber nek kel lett len ni. 

A rend szer vál toz ta tás haj na lán a kul tú ra nap já nak ün ne -
pét meg hir de tõk úgy gon dol ták, hogy a 40 évig kor dá ban
tar tott szel le mi erõk, az el foj tott kul tú ra fel sza ba dul, és so -
ha nem lá tott al ko tá sok lát nak nap vi lá got, az em be ri kap -
cso la tok ban el ural ko dik a má sik tisz te le te, a más ság
el fo ga dá sa. Ezt lát szott erõ sí te ni a re mélt Uni ós csat la ko -
zás, vár tuk a nyu ga ti kul tú ra jó té kony ha tá sát. 

A 90-es évek ele jén a sza bad vá lasz tá sok, a kö zös sé gi
fej lesz té sek, a re mélt vál to zá so kat meg hoz ták. Az em be -
rek hit tek egy bol do gabb jö võ ben, ak tí van részt vet tek az
or szág gyû lé si, ön kor mány za ti vá lasz tá so kon, a fej lesz té -
sek ér de ké ben ut ca kö zös sé gek fog tak össze, erõ sö dött a 
ci vil moz ga lom. A vál lal ko zók is össze fog tak, meg ala kult
a Fegyverneki Ipar tes tü let. Saj nos a kez de ti len dü let
meg sza kadt. Gaz da sá gi vissza esés sel, a jö ve del mek
csök ke né sé vel az em be ri kap cso la tok rég nem lá tott
mély ség be süllyed tek. 

A min tát adó po li ti ku sa ink gyak ran el fe le dik, hogy egy or -
szá got, egy né pet kép vi sel nek, nem egyé ne ket, szûk cso -
por to kat. A po li ti kai kul tú ránk ból hi ány zik a fe le-
lõsségtudat, és ami a leg fon to sabb, a sa ját és má sok
hosszú tá vú ér de ke i nek fel is me ré se, az együtt mû kö dés,
az egész or szág és ki sebb kö zös sé gek ér de ké ben vég -
zett mun ka he lyett a csak „azért is meg mu tat juk, ki az úr”,
az ural ko dó esz me. Ezért a min den nap ok ban is ki ve szõ -
ben van a má sik tisz te le te, el is me ré se. Ez he lyett dí vik az
irigy ség. Is mer jük a mon dást: „ha az én te he nem meg -
dög lik, dö göl jön meg a ti ed is”. Ta lán már el is fe led tük azt
a köz mon dást „ki ko rán kel, ara nyat lel”.

Szin te kri ti kát la nul el fo ga dunk, el hi szünk min dent és az
ér te lem he lyett, csak az ér zel mek irá nyí ta nak. 

Irigy lem azt a pol gár mes tert, aki az zal di cse ked he tett,
hogy bí zik a te le pü lé se jö võ jé ben, mert az ott élõ em be -
rek örül nek a má sik gaz da go dá sá nak, mert tud ják, hogy
két szép ház kö zött töb bet ér a há zam, mint két csú nya
kö zött. 

Re mé lem, a gaz da sá gi vissza esés után tör vény sze rû en
be kö vet ke zõ vál to zá sok  (fel len dü lés), el in dít ják a gaz da -
sá gi nö ve ke dést, te le pü lé sün kön is.  A la ko sok jö ve del me 
nõ, és meg for dul a vissza esés,  foly ta tó dik a már-már el -
fe le dett 90-es évek be li len dü let. Az em be rek új ra ki nyíl -
nak, a vál lal ko zók bíz nak egy más ban. Oda fi gye lünk a
kör nye ze tünk re, igyek szünk ta nul ni egy más tól, ez zel se -
gít ve ma gunk és kör nye ze tünk fel emel ke dé sét, élet mi nõ -
sé günk ja vu lá sát. 

Így fel tud juk ven ni a har cot a globalizált vi lág gal az em -
be rek bõl fe gyel me zett fo gyasz tót gyár tó mé di á val, hogy
a sa ját éle tün ket tud juk él ni, is mét meg él ni, na gyobb
öröm egy es ti csa lá di be szél ge tés, mint a "Va cso ra csa -
ta". Eh hez le he tõ sé ge ink hez mér ten tá mo ga tá sok kal
hoz zá kell já rul ni az ön kor mány zat nak is, se gí te ni a vál -
lal ko zó kat, hogy a mun ka he lyek szá mát nö vel jék. A költ -

ség ve té si hi ányt is vál lal va, ren dez vé nye ket szer vez ni,
hogy a te le pü lés la kó i nak min den le he tõ sé get meg ad junk
az em be ri kap cso la tok ápo lá sá hoz. 

Biz to sí ta nunk kell a kö zös sé gi te re ket a Mû ve lõ dé si Ház,
Könyv tár, sport pá lya fenn tar tá sá val, a Kál vá ria domb
meg õr zé sé vel. To vább ra is fel kell vál lal ni a Fegyverneki
Hír mon dó ki adá sát, meg ren dez ni a Di ák Gu lyás fesz ti vált, 
a Vi rág zó Ti sza Nap ját, a Már ci us 15-i, a Mó ra Na pi is ko -
lai ren dez vé nye ket. Fenn tar ta ni az ok ta tás szín vo na lát,
meg tar ta ni a szak is ko lát. Tá mo gat ni az egy há za kat, a ci -
vil szer ve ze te ket. Biz to sí ta ni min den fegyverneki la kos -
nak, hogy a le he tõ sé ge ket ki hasz nál va, át ad ják egy-
más nak is me re te i ket, gaz da gít sák tu dá su kat, kul tú rá ju -
kat. Ez zel elõ se gít ve az itt la kók mi nél jobb élet mi nõ sé -
gét, hogy ér de mes le gyen Fegyverneken él ni, lete-
lepedni. 

Szá mom ra azért is öröm te li  a mai nap, mert so kan van -
nak, akik nek mél tán ad hat tunk, ad ha tunk ki tün te tést, akik
a min den na pi mun ká ju kon túl, az élet szá mos te rü le tén, -
ok ta tás, sport, ha gyo mány õr zés - má sok nál töb bet vál lal -
nak a kul tú ra ter jesz té sé bõl. Ez zel is se gít ve a kö zös sé -
günk szel le mi gaz da go dá sát, pél dát ad nak a fi a ta lok nak,
öreg bí tik nagy köz sé günk hír ne vét. 

E ne mes ál do zat vál la lás el is me ré se ként, a kul tú ra va la -
mennyi za jos és csen des ter jesz tõ jé nek kö szön jük meg
alá zat tal vég zett mun ká ját, akik ké pe sek ma ál do za tot
hoz ni egy szebb hol na pért. 

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Magyar Kultúra Napja

Pél da ér té kû lehet má sok szá má ra is az a cse lek mény, 
me lyet egy is me ret len fegyverneki hölgy tett ja nu ár ele -
jén! 

Tisz telt Is me ret len Hölgy!

Ez úton kö szö nöm meg Ön nek, hogy 2009. ja nu ár 12-én
az es ti órák ban Fegyverneken Ön meg ta lál ta az au tós
tás ká mat és azt tel jes tar tal má val le ad ta a Rend õr sé gen.
Ez zel je len tõs ki adá sok tól és utá na já rás tól men tett meg.
Kí vá nok Ön nek hosszú éle tet, jó egész sé get, csa lá di bol -
dog sá got. 

-Nánási Sán dor Kis új szál lás-

Re mél jük, hogy a több ha son ló eset rõl is be szá mol ha -
tunk majd az új ság ha sáb ja in.

-Szerkesztõség-

Ez is megtörténhet?
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foly ta tás az el sõ oldalról

A gra tu lá ci ók után rö vid mû sor kö vet ke zett: a
Baldácsysok öt cso port ja (a most ki tün te tett Dogs együt -
tes, a Szapári Nép dal kör, a Nõi Kar, a Pa csir ta Ci te ra ze -
ne kar, és az Annaházi Tánc cso port) kö szön töt te a
ma gyar kul tú ra ün ne pét. 

A szín re vitt pro duk ci ók a kö vet ke zõ na pon a nyol ca dik al -
ka lom mal meg ren de zett Baldácsy Est al kal má val új ra
szín pad ra ke rül tek, új mû sor szám ok kal egé szül tek ki.
A más na pi el nö ki kö szön tõ után elõ ször a Dogs együt tes
és ven dé gei lép tek szín re. Ven dég ként a Szapáry Nép -
dal kör, és Kocsmár Hen ri et ta köz re mû köd tek, és na gyon
jó han gu la tú pro duk ció ke re ke dett ki eb bõl az öt let bõl. A
Szapáry Nép dal kör lel kes, jó ked vû éne ke a ke mény roc -
kos kí sé ret tel kü lön iz gal mas volt, és tet szett a meg ej tõ en
szép han gú Hen ri et ta fel lé pé se is.

El me hetsz a há zunk elõtt. A Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar,
a fi a ta labb együt tes ezt a cí met ad ta össze ál lí tá suk nak.
Fel lé pé sük bi zo nyí tot ta, hogy ígé re tes te het sé gek, egy re
ma ga biz to sab ban ját szot tak és éne kel tek.
A Dél al föl di tán co kat - az Annaházi Tánc cso port elõ adá -
sá ban - már lát hat ta a kö zön ség az õsszel, de ér zé kel he -
tõ en most is szí ve sen fo gad ták. Ez zel a pro duk ci ó val a
csa pat a õsszel cso port ve ze tõ jü ket Baunok Bé la ta nár
urat kö szön töt te vissza vo nu lá sa al kal má ból - a tán cot Gál 
Le ven te és Nagy And ris ve ze té sé vel ta nul ták meg.
A Nõi Kar Nép sze rû dal la mok cím mel ho zott egy össze ál -
lí tást: nép dalt, spi ri tu á lét, mu si cal rész le tet. A kö zön ség
vas taps sal ju tal maz ta, kü lö nö sen nagy si ke re volt a há -
rom szó lam ban elõ a dott „Hej iga zít sad” nép dal fel dol go -
zás nak. Tény leg szé pen szólt.
A Pacsirta ci te ra ze ne kar a szo ká sos ma ga biz tos mó don
lé pett szín pad ra. Eger vi dé ki bor dal ok kal ruk kol tak elõ. A

han gu la tos pro duk ci ó juk ba ügye sen épí tet ték be azo kat a 
trük kö ket, fo gá so kat, ami ket a két ci te rás tá bor ban ta nul -

tak – szí ne seb bé, iz gal ma sab bá té ve az egyéb ként is
szé pen szó ló já té ku kat, éne kü ket.
A ne gye dik éve mû kö dõ Szapáry Nép dal kör lát vá nyos fej -
lõ dé sét jól szem lél te ti, hogy ennyi idõ alatt már arany mi -

nõ sí tést is sze rez tek a KÓTA 
rend szer ben. Meg ta nul ták az 
együtt ének lés trükk je it, tisz -
tán, jó ked vû en, „amúgy ma -
gya ro san” éne kel nek, ma-
gukkal ra gad va a hall ga tó sá -
got. A vas taps most a „Csil la -
gos da lok nak” és a na gyon
ked velt ka to na dal ok nak szólt 
- meg ér de mel ten.
A gá la záróprodukciója az
Annaházi tánc cso port „Ka lo -
ta sze gi le gé nyes” tán ca volt.
A ka lo ta sze gi tán co kat a hoz -
zá ér tõk a leg ne he zebb nép -
tán cok kö zé so rol ják, fer-
geteges di na mi ká val és sok
vir tu óz elem mel kell meg küz -

de ni. Emel lett a kí sé rõ ze ne is kü lön le ges rit mu so kat dik -
tál. Fo koz ta a vá ra ko zá so kat az a tény is, hogy a tánc
el sa já tí tá sa már az új cso port ve ze tõ, Ko vács Pé ter irá nyí -
tot ta, és mind össze szûk há rom hó nap állt ren del ke zés re. 
Je len tem: si ke rült. A kö zön ség is így gon dol hat ta, mert
igen el is me rõ en tap solt.
A két ren dez vényt meg él ve kü lön öröm szá mom ra, hogy
mind két al ka lom telt há zas volt. A va cso ra csa ták és egyéb 
gagyik vi lá gá ban leg alább ilyen al kal mak kor lát ha tunk va -
la mi szé pet, tisz tát, ami a mi enk, amit büsz kén vál lal ha -
tunk. 
Gra tu lá lunk a ki tün te tet tek nek, gra tu lá lunk a fel lé põk nek
és csa pa ta ik nak!

-Gö rög Gá bor-

Ma gyar Kul tú ra Nap ja, Baldácsy Est

Tisz telt Föld tu laj do no sok!

Mi vel a Fegy ver nek 029/24 és 040/19 hrsz.-ú és
Tiszabõ 0212/5,-6 hrsz.-ú föld te rü le te ken

hib rid ku ko ri cát kí vá nok ter mel ni, kér jük az érin tet te ket, 
hogy ve gyék fi gye lem be a 89./1977. FM ren de le tet és
adat egyez te tés tár gyá ban keressék gaz da sá gun kat.

Monoki Jó zsef

30/3037-510
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Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben
„Fegyvernekért”, „Fegy ver nek Köz szol gá la tá ért” és
„Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul tu rá lis Mun ká já ért” díj ról
ren de le tet al ko tott.  A dí jak oda íté lé sé rõl ál lam pol gá ri ja -
vas lat ra a kép vi se lõ tes tü let dönt. 
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat posz tu musz
Fegyvernekért Dí jat  ado má nyo zott Galántai Lelovich
György nek, Fegy ver nek Köz szol gá la tá ért Dí jat ado má -
nyo zott Budainé Alattyányi Mag dol ná nak és Fegy ver nek
Tu do má nyos és Kul tu rá lis Mun ká já ért Dí jat ado má nyo -
zott a Dogs ze ne kar tag ja i nak: Mol nár György nek, Mol nár 
Ti bor nak, Nagy Já nos nak és Ola jos Györ gyi nek.
Budainé Alattyányi Mag dol na fér je zett, két gyer me ke,

há rom uno ká ja van
1969-ben a he lyi gim ná zi -
um ban érett sé gi zett. Le ve -
le zõ ta go za ton 1974-ben
vég zett a Deb re ce ni Ta ní tó -
kép zõ Fõ is ko la szol no ki ki -
he lye zett ta go za tán nép-
mû ve lõ-könyv tá ros sza kon.
1975-ben gyer mek könyv tá ri 
tan fo lya mot is vég zett.
1970-ben ké pe sí tés nél kü li
könyv tá ros ként kez dett a
fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház 
és Könyv tár könyv tá rá nak
jog elõd jé ben dol goz ni.
1972-ben kü lön gyer mek -
rész le get ala kí tot tak ki a
könyv tá ron be lül, mely nek a

ve ze té sét rá bíz ták. 
1991-ben a kol lé ga nõ je nyug dí ja zá sa mi att fél évig egye -
dül lát ta el a könyv tá ro si te en dõ ket.
Eb ben az idõ szak ban köl tö zött új he lyé re a könyv tár. Ki
kel lett ala kí ta nia a köl csön zés, a hely ben ol va sás alap fel -
tét ele it.
1992-2008 kö zött ve ze tõ könyv tá ros. Irá nyí tá sa alat ti idõ -
szak ban kel lett a könyv tár nak a sza bad idõ ér tel mes el töl -
té sét se gí tõ, a szép iro dal mi köny ve ket gon do zó, eset leg
is me ret ter jesz tõ le he tõ ség bõl, nyílt, rend sze re zett adat -
bá zist szol gál ta tó, min den ki ál tal el ér he tõ in for má ció for -
rás sá vál nia. Ma gyar or szá gon ez na gyon ke vés köz sé gi
és kis vá ro si könyv tár nak si ke rült.
A kez de tek ben csak a he lyi do ku men tu mo kat szol gál tat ta
a könyv tár, 2005-ben majd nem 300 könyv tár kö zi ké rel -
met to váb bí tott és több mint 300 referensz kér dést vá la -
szolt meg. 
Ezt az in for má ció ára da tot elõ ször csak ki egé szí tet te az
interneten meg szer zett fel vi lá go sí tás, ma már a sok szo -
ro sát ad ja. 
A hu mán alap mû velt sé gû, a tech ni ká tól ide gen ke dõ
klasszi kus könyv tá ros nak meg kel lett ba rát koz nia a gé -
pek hasz ná la tá val. Az ol va sók nak is se gít sé get kel lett
nyúj ta nia a kez de ti lé pé sek hez. 
Ve ze té se idõ sza ká ban kap ta fel ada tul a könyv tár a he lyi
tör té ne ti anya gok gyûj té sét. En nek rend sze re zé sét is és
fel dol go zá sát is vé gez te mun ka tár sa i val.
Az el múlt két év ti zed ben az ál ta lá nos is ko lai kor osz tály
ré szé re ké szü lõ is ko lai könyv tá rak ál la mi tá mo ga tá sa
meg erõ sö dött, ezért e kor osz tály ta nu lás hoz szük sé ges
do ku men tu ma it ott szer zi be. Az idõ sebb kor osz tály lá to -
ga tói lét szá ma, fõ ként a ki köl csön zött do ku men tu mok
szá ma nõtt meg. 
Mun ká já ban a pon tos ság alap kö ve tel mény, de az nem ál -
ta lá nos, hogy a könyv tá ros az ÁFÉSZ ve ze tõ sé gi tag ja -
ként el len õriz zen, az össze vont in téz mény és egy má sik

in téz mény nek a pénz tár el len õr zé sét is el vé gez ze. Ezen
kí vül a könyv tár tûz vé del mi szak em be re is õ lett.
Éj sza kán ként ve tél ke dõ ket ké szí tett elõ, ta lál ko zó kat
szer ve zett, be fe jez te az ol va só je len lét ében el nem vé -
gez he tõ könyv tá ri mun ká kat. 
A kul tu rá lis mun ká ban so ha nem tö re ke dett ar ra, hogy õ
ke rül jön ref lek tor fény be. Azt a biz tos ala pot te rem tet te
meg a te le pü lés könyv tár hasz ná ló i nak, amellyel min den ki 
hoz zá jut ha tott a do ku men tum hoz vagy az in for má ci ó hoz,
ami re szük sé ge volt.
Ma gas fo kú hi va tás tu da ta, kü lön le ges fe le lõs ség ér ze te,
rész le tes és pon tos mun ká ja ki eme li a me gye könyv tá ro -
sai kö zül.
Vá lasz tott hi va tá sa mel lett je len tõs sze re pet vál lalt a fa lu
kö zé le té ben. 1973-1990 kö zött ta nács tag, en nek utol só 5
évé ben VB tag ként szol gál ta a te le pü lést.
1989-ben Ki vá ló mun ká ért, 1990-ben Fegyvernekért ki -
tün te tés ben ré sze sült.
Több éves ered mé nyes mun ká ja alap ján mél tó a díj ra.

Lelovich György 1913. jú ni us 7-én Fegyverneken szü le -
tett Galántai Lelovich György De zsõ Bé la né ven

A surjáni ele mi is ko la után a Ma gyar Ki rá lyi Ferencz Jó -
zsef In té zet re ál gim ná zi u má ban ta nult to vább, ahol a ma -
gya ron kí vül a né me tet, a fran ci át és an golt is el sa já tí tot ta.
A Pallagon szé ke lõ Ma gyar Ki rá lyi Deb re ce ni Gaz da sá gi
Aka dé mi án 1937-ben ka pott dip lo mát. Nagy am bí ci ó val
jött ha za, hogy a ló te nyész tés nek él jen, ap ja pél dá já ra,
még is el sõ önál ló mun ká ja ként 1944-ig gaz da tiszt volt
Tiborszálláson.
A SAS be hí vó aka dá lyoz ta meg ab ban, hogy 1944 ta va -
szán át ve gye a csa lá di 240 hol das csi kó si in gat lan ve ze -
té sét. 
A há bo rú ban a Kár pá tok ban ki tün te tést, a Ba kony ban a
csi go lyá já ba sú lyos ta lá la tot ka pott. Bécs ben ope rál ták
meg, ahol nem jó sol tak ne ki hosszú éle tet, já ró ké pes sé -
get. En nek el le né re meg ta nult jár ni.
Kór ház ból szö kés, fo goly tá bor, újabb szö ké sek után ke -
rült ha za. 
A há bo rú után já rá si va dá sza ti fel ügye lõ és a MALLERD
Ragadozómadár Kí sér le ti Te le pé nek ve ze tõ je lett.
1950. áp ri li sá ban kér te ki ál lá sá ból a Hír adó és Do ku men -
tum Film gyár. Dr. Ho mo ki Nagy Ist ván ek kor ren dez te az
Egy Ke re csen só lyom Tör té ne te cí mû do ku men tum fil met,
mely a Cannesi Film fesz ti vál arany ér mét kap ta. Eb ben
soly mász sze rep lõ és egy ben tu do má nyos mun ka társ is
volt. 
1950. má jus 25.-én ál lá sa i ból ki tet ték szár ma zá sa mi att,
jú ni us ele jén az ad dig meg ha gyott gyü möl csöst is ál la mo -
sí tot ták. 

Ki tün te té sek a Ma gyar Kul tú ra Nap ján
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1951-ben újabb meg hí vást ka pott a Vadvízország cí mû
pro duk ci ó ra, mint tu do má nyos mun ka társ. Ez a Karlowi
Wary-i film fesz ti vál I. dí ját kap ta. 
1952-ben hív ták meg Ge menc re, a Gyöngy vi rág tól -
lomb hul lá sig cí mû film hez fõ sze rep lõ nek és mun ka társ -
nak. Ez a mo zi meg kap ta a Ve len cei Biennálé I. dí ját, több 
mint 30 or szág ban mu tat ták be.
Ez után ál la mi se gít ség gel, az õ szak mai tu dá sá val hoz ta
lét re a hor to bá gyi soly mász te le pet. Er rõl az idõ szak ról írt
a Soly mász vol tam a Hor to bá gyon c. köny vé ben is.
1954-55-ben már a só lyom te lep ve ze tõ je ként hív ták a Va -
dak az ár ban és a Ka ti és a vad macs ka cí mû fil mek hez,
tu do má nyos fõ mun ka társ nak.
1956. nya rán fel mond ta a te lep ve ze tõi ál lá sát, hi szen a
Biharnagybajomi Vad gaz da ság és a Deb re ce ni Ál lat kert
is ve ze tõ nek hív ta. A for ra da lom után, mint ku lá kot egyik
he lyen sem al kal maz ták, a ré gi mun ka he lyé re sem vet ték
vissza.
1957-ben de por tál ták Kistarcsára és Tökölre. 
Fegyvernekre vissza ke rül ve kí sér le ti ál la to kat te nyész -
tett, majd bé ka fo gás ba kez dett, ame lyet a MAVAD ex por -
tált. Ez olyan jól jö ve del me zett, hogy eb bõl épí tett há zat.
A Fegyverneki Vö rös Csil lag Mg. Tsz.-ben kí sér le ti ál lat te -
le pe ket építtettett fel. Itt ten ge ri ma lac, gö ré nyek, kí sér le ti
nyu lak és pat ká nyok te nyész té se folyt. 
A Dán Pa raszt Szö vet ség Vi lág ki ál lí tás ra hív ta meg, ahol
sóly mok kal s lo vak kal vett részt. 
1963. õszén tá voz nia kel lett a tsz-bõl, ezért a Veszp ré mi
Vadaspark szak ve ze tõ je lett. 
1964-ben már új ra Fegyverneken élt. Rágcsálóírtó ipa -
ros ként ido mí tott ku tyák kal és gö ré nyek kel dol go zott.
Patkányírtást vég zett sok Tsz.-nél és gyár ban. Köz ben a
Noé bár kái  és a  Tüs ke vár cí mû film ké szí té sé ben is részt 
vett.
A ma gyar or szá gi Nim ród c. fo lyó irat ban is sok cik ke je lent
meg, bár több mint há rom év ti ze dig szár ma zá sa mi att
nem fo gad ták el az írá sa it. Ugyan ek kor né met nyel ven írt
dol go za ta it a kül föl di fo lyó irat ok fo lya ma to san kö zöl ték.
1976-an Los An ge les ben adott ki köny vet. 
Lelovich Györ gyöt is me rik a vi lág va dá szat tal, soly má -
szat tal, ál lat ido mí tás sal, va dak kal fog lal ko zó szak em be -
rei. Mél tán vi sel het te a „Hol land ki rály nõ fõ soly má sza”
cí met. 
Tu dá sá val, is me re te i vel együtt még sem ke res te a ke nye -
rét a vi lág nak azon a fe lén, ahol job ban meg be csül ték,
job ban is mer ték. 
Itt hon érez te ma gát az Al föld ön, Fegyverneken. Sok
fegyverneki gyer mek (ma már mind annyi an fel nõt tek) a
ná la el töl tött idõ alatt sze ret te meg az ál la to kat, az azok kal 
va ló fog lal ko zást.
Ala pí tó ja volt a Ma dár ta ni Egye sü let nek és a Ma gyar
Soly má szok Szö vet sé gé nek.
A nagy tu dós, Brehm sze rint Õ volt az utol só eu ró pai soly -
már, aki még a „klasszi kus” soly má sza tot ûz te.
Dr. Ho mo ki Nagy Ist ván így ír mun ká já ról: „Túl zás nél kül
ál lít ha tom, hogy ná lunk ezt a gém pe dzé si pro duk ci ót már
több mint 200 éve sen ki sem csi nál ta.”
A ha lá la utá ni em lék mi sé ken a soly má szok a Gyur ka bá -
csi ál tal na gyon sze re tett ma da rak kal együtt vesz nek
részt. Ez Fegy ver nek kü lön le ges lát vá nyos sá ga lett.
Min den hol és min den ki nek hir det te a ter mé szet vé del mét
és sze re te tét, amely nap ja ink ban még fon to sab bá vált és
vá lik.
A fen ti ek alap ján mél tó a díj ra.

A DOGS ze ne kar meg ál mo dó ja, Nagy Já nos, 1980- ban
a kor di vat já nak meg fe le lõ en el ha tá roz ta, hogy ze ne kart
ala pít. A gi tá roz ni sze re tõ fi a tal em ber csa pa ta a Dogs ne -
vet vá lasz tot ta.

Ez a ze ne kar fegyverneki fi a ta lok ból állt, gyak ran vál to zott 
a lét szá ma, a ben ne sze rep lõ sze mé lyek még gyak rab -
ban.
A csa pat a mai ta gok kal 2000-tõl ját szik együtt.
A fi a ta lab bak so ká ig csak ra jon gó ként kap cso lód tak a ze -
ne kar hoz. Ott hon egye dül, majd más ze ne kar ok kal pró -
bál koz tak, mi kor ra be ke rül het tek a „csa pat ba”. Sõt a
ze ne kar tag jai kö zött van nak olya nok is, akik rö vid Dogs-
tag ság után ki vál tak, majd új ra vissza jöt tek az együt tes -
be.
2000. ta va szán a sze mély cse re nagy vál to zást in dí tott el
a csa pat éle té ben.
A ze nét ed dig is sze re tõ em be rek a pró bá kat tény le ges
fel ké szü lés re vál tot ták és nem is re mélt nép sze rû ség re
tet tek szert. 
A rock ze ne kar stí lu sa is so kat vál to zott az utób bi idõ -
szak ban. Elõ tér be ke rül tek a dal la mo sabb ze nék, a
könnyeb ben tán col ha tó szá mok is.
Ma a fegyverneki kö zön sé gük 150-200 em ber bõl áll, akik
éle tük fon tos öröm ün nep ének tart ják, ha a Dogs ze nél. Az 
itt ho ni kö zön ség ked vé ért el sõ sor ban a re per to ár juk me -
tá lo sabb da la it mu tat ják be. Fegyverneken a törzs kö zön -
ség ük a roc ko sabb ol da lu kat is mer te meg ha ma rabb,
ezért a ne vük õket vonz za iga zán. Kon cert je i ken oda fi -
gyel nek a fi a ta lok vi sel ke dé sé re, meg pró bál nak hat ni rá -
juk, hogy egy mást tisz tel ve, ag resszió és dur va ság nél kül, 
de fel sza ba dul tan szó ra koz za nak.
A te le pü lé sen kí vül rõl is egy re több meg hí vást kap nak.
Ott már nem „rockbandaként”, ha nem „bulizenekarként”
is me rik õket. Roadshow-kon sze re pel nek, a po pu lá ris ze -
ne or szá go san is mert kép vi se lõ i vel együtt. A meg hí vá sa -
ik nak se sze ri, se szá ma. Nyá ron elõ for dul nak olyan
he tek, hogy hét fõn, szer dán, pén te ken, szom ba ton, va -
sár nap fel lép nek az or szág kü lön bö zõ pont ja in. (Kun ma -
da ra son, Tápiószelén, Jászboldogházán, Bé la pát fal ván,
Nagyvisnyón, Bé kés csa bán, Ba la ton ke ne sén, Gyõrújba-
ráton …)
Ter mé sze te sen, na gyon sok hely re hív ják vissza õket, hi -
szen a gó lya bál ok, az egye te mi ren dez vé nyek, mo to ros
ta lál ko zók, ut ca bál ok kö zön sé ge meg sze ret te õket. 
Tag jai a he lyi Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let hang sze res
ze nei ta go za tá nak.
Ed dig 2 mû so ros CD- jük je lent meg. 
A ze ne kar tag jai a te le pü lé sen kí vül is és be lül is a te le pü -
lés jó hír ne vét öreg bí tik, 2008-ban több mint 60 kon cer tet
ad tak. A Fegyvernekkel fog lal ko zó da la i kat is min de nütt
elõ ad ják.
Több éves ered mé nyes mun ká juk alap ján mél tó ak a díj ra.
Va la mennyi ki tün te tett nek és csa lád já nak sze re tet tel gra -
tu lá lunk.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ver se ghy Fe renc
Könyv tár és Mû ve lõ dé si In té zet, a fegyverneki Mû ve lõ dé -
si Ház és Könyv tár és a Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa -
ság meg hir det te a XVIII. Weöres Sán dor Or szá gos
Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zó Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Be mu ta tó ját Fegyverneken 2009. már ci us
27-28-ra.

Ha a je lent ke zõk szá ma egy na pos ren dez vényt fel té te lez, 
ak kor a ta lál ko zót azon a na pon ren dez zük, ame lyet több
csa pat vá laszt.

A ta lál ko zó ra az ál ta lá nos is ko lás ko rú ak ér dek lõ dé sé nek
meg fe le lõ elõ adás sal le het ne vez ni, mû fa ji és te ma ti kai
meg kö tés nél kül.

Ha egy osz tály, cso port úgy gon dol ja, hogy a ka rá csony -
ra, far sang ra más ese mény re meg ta nult elõ adá sát fel újít -
ja, eset leg új elõ adást ta nul be, még fel ké szül het a
már ci u si be mu ta tó ra.

A je lent ke zé si ha tár idõ: 2009. feb ru ár 28.

A je lent ke zés rész le tes fel tét elei a www.fegy ver nek.hu ol -
dal ról tölt he tõ ek le. (Akik nem ren del kez nek szá mí tó gép -
pel, internettel, azok a Könyv tár ban is meg néz he tik.)

Vár juk azok nak a cso por tok nak a je lent ke zé sét is, akik az
elõ adá so kat sze ret nék meg te kin te ni.

Ilyen kor sok szép me sé ben le het ré szük a né zõ gye re-
kekenek is.

„Cse pû rá gók fel vo nu lá sa” né ven idén is lát vá nyos fel vo -
nu lást ter ve zünk a sze rep lõk rész vé te lé vel.

Ha ren dez vény két na pos lesz, a fel vo nu lást szom ba ton,
ha egy na pos lesz, a be mu ta tó nap ján tart juk meg a fel lé -
pé sek után.

-Tû he gyi Ju li an na-

Szín ját szók ta lál koz nak Fegyverneken

Fil har mó nia
Egy év ki ha gyás után újra jár nak Fil har mó nia elõ adás ra a
fegyverneki gyer me kek.
A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár a busz költ sé get, az Or czy
An na Álatlános Is ko la és Szak is ko la a pe da gó gus kí sé re -
tet vállata fel azért, hogy a fegyverneken fel nö võ gyer me -
kek is ré sze sül je nek eb ben az él mény ben.
Ha va la ki csak egy elõ adás ra tud el jut ni, azt is meg te he ti.
Je lent kez zen az osz tály fõ nö ké nél, tõ le tud hat ja meg, mi a 
te en dõ je.
Leg kö ze lebb feb ru ár 25-én in dul nak a gyer me kek Kun he -
gyes re.
Jó szó ra ko zást kí vá nunk ne kik.

Domb éb resz tõ
A Kál vá ria domb gyó gyí tó ere jé vel egy re több he lyen fog -
lal koz nak. 

A hi deg idõ ben még is ke ve sen ke res ték a gyógy ulást a
Kál vá ria dom bon. Az éj sza kák rö vi dül nek, a  tél nek is a vé -
ge fe lé kö ze le dünk.
Már ci us 21-én lesz a nap-éj egyen lõ ség, ami kor a ta vasz
ve szi át a ha tal mat tél tá bor nok tól. Ezen a na pon 15 órá tól 
tart Nagy Gyu la a dom bon me di tá ci ót.

Go be lin
A Go be lin-ki ál lí tás már ha gyo má nyos nak szá mít Fegy-
verneken. Eb ben az év ben má jus 12- 26 kö zött mu tat ják
meg új mun ká i kat a fegyverneki asszo nyok.

A mun ká kat má jus 5-én 16 órá ig le het név vel, cím mel el -
lát va be hoz ni a Mû ve lõ dé si Ház ba.

Vi rág va sár na pi Hang ver seny 
A Kar nagy ok Kó ru sá nak és a fegyverneki Nõi Kar nak ha -
gyo má nyos elõ adá sa a Virágvasárvasárnapi hang ver -
seny.
A gyö nyö rû kon cer tet eb ben az év ben a Re for má tus
temp lom ban hall gat hat ja meg a kö zön ség.
Vi rág va sár nap 2009-ben áp ri lis 5-ére esik, a hang ver -
seny 16 óra kor kez dõ dik.
Min den kit sze re tet tel vá runk!

Ta vasz 2009.
Az Or czy An na In téz mény egy ség és jog elõ dei 1990-ben
tar tot ták az el sõ Ta vasz kul tu rá lis mû sort.
A ha gyo má nyos ese mény idén is már ci us 14-én és 15-én
lá to gat ha tó.
Je gye ket elõ vé tel ben az is ko lá ban kap hat nak az ér dek lõ -
dõk.

Ko szo rú zás
Az 1848-as for ra da lom és sza bad ság harc ra em lé ke zõ
köz té ri meg em lé ke zés idõ pont ja: már ci us 15. 900.
A mû sort most is a Mó ra Fe renc Tag in téz mény 5. osz tá -
lyo sai ad ják.

-Tûhegyi Ju li an na-

Kulturális és szabadidõs programok a közeljövõben

Új te le pi Óvo da

Sze re tet tel vár juk azo kat a ven dé ge ket, akik már ta valy is 
jól érez ték ma gu kat ná lunk, de azo kat is szí ve sen lát juk,
akik hal lot tak ró lunk, és kí -
ván csi ak ren dez vé nyünk -
re.

Ta vasz kö szön tõ bá lun kat
2009. már ci us 7-én 18 órai 
kez det tel tart juk a Hu nya di 
úti Ét te rem ben.

Be lé põ je gyek az Új te le pi
Óvo dá ban kap ha tók!

Le gyen Ön is a ven dé -
günk!

-Új te le pi Óvo da Szü lõi
Mun ka kö zös sé ge-

Ta vasz kö szön tõ bál 2009.
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2009. ja nu ár 1-tõl De me ter
Jánosné  - Ma ri ka óvó né ni 40 év
óvó nõi mun ka után nyug díj ba
ment.

Kol lé ga nõnk a pá lyán el töl tött
évek so rán igé nyes, szín vo na las
pe da gó gi ai mun kát vég zett.

Ne ve lõ mun ká já ból az óvo dai
gyer mek cso por tok ve ze té se, irá -
nyí tá sa, a gyer me kek ne ve lé se,
kis kö zös ség gé for má lá sa mun ka -
tár sai szá má ra is pél dás volt.  Kü -
lö nös em pá ti át ta nú sí tott min dig a

szo ci á li san hát rá nyos hely zet ben lé võ gyer me kek iránt. 
Em pa ti kus, meg ér tõ, gyer me ke ket na gyon sze re tõ em -
ber ként is mer tük.

Szí ve sen se gí tet te a szü lõ ket is me re te i vel, ta ná csa it el fo -
gad ták, együtt mû köd tek a gyer mek ne ve lés ben. Ér zel mi
biz ton sá got je len tett min den kis gyer mek nek a kö zel sé ge, 
az irán tuk ta nú sí tott sze re te te.

Rend kí vül jó kéz ügyes sé ge meg nyil vá nult a kör nye zet, a
cso port szo ba de ko rá ci ó i ban, a gye re kek vi zu á lis te vé -
keny sé gé ben, kre a ti vi tá sá ban.

Part ne re volt a gye rek nek úgy is, mint ját szó társ és úgy is,
mint já té kot irá nyí tó és ve ze tõ fel nõtt.

Sok olyan hasz nos te vé keny sé get is meg mu ta tott és
meg ta ní tott a gye re kek kel, ami nagy fi gyel met, ki tar tást
és kre a ti vi tást igé nyelt (kör möcs ké vel, szö võ ke ret tel va ló
szö vés és fo nás, ba ti ko lás).

Ki egyen sú lyo zott, vé le mé nyét meg osz tó, kor rekt mun ka -
kap cso lat ra tö rek võ kol lé ga nõ ként is mer tük, aki nek az
egész ed di gi éle te az óvo dá ban zaj lott.

Az el töl tött szol gá la ti idõ és a ma gas szín vo na lú ne ve lõ -
mun ka el is me ré se ként nyug díj ba vo nu lá sa al kal má ból az 
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Pe da gó gus szol gá la ti
érem mel tün tet te ki, mely hez szív bõl gra tu lá lunk.

Jó egész sé get és  gond ta lan nyug dí jas éve ket kí vá nunk
-Hillender Györgyné-

-óvodaigazgató-

40 év szolgálat...

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la „Szü lõk,
ne ve lõk együtt Fegy ver nek ta nu ló if jú sá gá ért” Ala pít vá -
nya 2009. ja nu ár 31-én tar tot ta ezévi jó té kony sá gi bál ját
a ko ráb bi ÁFÉSZ ven dég lõ ben. A prog ram szer ve zé sé -
nek kez de tén, õszin tén ag gód tunk, hogy a ne héz gaz da -
sá gi hely zet és a tá ma dó inf lu en za ide jén si ke res lesz-e
elõ ze tes te vé keny sé günk, meg tud juk-e tar ta ni ter ve zett
prog ra mun kat?

A bál nap já nak kö ze led té vel már meg nyu god va lát tuk,
hogy a prob lé mák el le né re le het si ke res es ténk!
Gyûl tek az aján dé kok – me lye ket ké sõbb tom bo lán sor -
sol tunk ki. Csak nem min den fel ke re sett „szpon zor je lölt”
ado má nyo zott va la mi lyen ér té ket, ér té ke set szá munk ra.
Kö szön jük ér dek lõ dé sü ket, fel aján lá sa i kat.
Az idén nõtt szpon zo ra ink szá ma, ez Ala pít vá nyunk fon -
tos sá gá nak el is me ré sét jel zi.
A bál jó han gu la tú, kel le mes lég kör ben zaj lott. A ze nész a 
tõ le meg szo kott jó for má já ban – töb bek sze rint „ki vá ló
hang erõ vel” ját szott.
A va cso rát a Szak is ko lánk ne ve lõi és ma guk a ta nu lók is
ké szí tet ték majd szol gál ták fel, ál ta lá nos meg elé ge dés re. 
Az étel fi nom, íz le tes és szem re is szép volt.
A fel szol gá lás a ta nu lók szá má ra jó gya kor lat nak bi zo -
nyult. Rit kán van le he tõ sé gük ilyen jel le gû ren dez vé nye -
ken részt ven ni, ezért volt fon tos szá muk ra az ak tív
je len lét.
Mun ká ju kat – és a ne ve lõ két is kö szön jük!
A szé pen fel dí szí tett te rem lát vá nya fo koz ta a tom bo la -
sor so lás iz gal ma it. Sok fé le tár gyat, esz közt nyer he tett,
aki tom bo lát vá sá rolt! Hogy mi lyen a sze ren cse? Le he tett 
nyer ni kék ülés hu za tot zöld au tó hoz, (ez egyéb ként tren -
di) és még sok más, ér de kes dol got. Aki nem nyert sem
szo mor ko dott. Haj na lig rop ta a tán cot!
Kö szön jük a szer ve zõk - el sõ sor ban a szü lõk, a ta ná rok
és ta ní tók, a sze mély zet szor gos elõ ké szí tõ és le bo nyo lí -
tó te vé keny sé gét, mely nek kö vet kez té ben a részt ve võk
jól érez ték ma gu kat. Ne kik is kö szön he tõ, hogy prog ra -
munk az elõ ze te sen várt nál job ban si ke rült!
Re mél jük, hogy jö võ re még az ezévinél is töb ben él vez -
he tik e ha gyo má nyos jó té kony sá gi es tet, mely az Ala pít -
vány egyik fõ ren dez vé nye.
Cél ja a ta nu lók meg se gí té se.
Bár ki aki tá mo gat ni kí ván ja az Ala pít vány te vé keny sé gét,
adó já nak 1%-át át utal hat ja a kö vet ke zõ szám la szám ra:
Fegy ver nek és Vi dé ke Kör ze ti Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke -
zet 69300114-10019054
Kö szön jük, ha se gít!

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

Az Or czy „Szü lõk, ne ve lõk „
Ala pít vá nyi bál ja

Már kis sé tá vo labb van a ka rá csony, de em lí tés re mél tó
az a mû sor, mellyel az 5. osz tá lyo sok be mu tat koz tak is -
ko lánk ha gyo má nyos Fe nyõ  disco-ján.

Év rõl év re az 5. év fo lyam fel ada ta a ka rá cso nyi mû sor
össze ál lí tá sa.

A lel kes ké szü lõ dést kö ve tõ en Jó kai Mór: Me lyi ket a ki -
lenc kö zül cí mû no vel lá ját ad ták elõ.

Nagy si kert ara tott a két fõ sze rep lõ: Köpösdi Pat rik Ivó
(Já nos mes ter, a csiz ma dia) és Köpösdi Pál (gaz dag úr).

A szín da rab elõ adá sá ban a me sé lõk: Girincsi Nor bert,
Kálóczi Kit ti, Kecsõ Er zsé bet, Négyesi An to ni et ta, Sí pos
And rás, Sza bó Gyu la, Vízkeleti Lász ló is fon tos sze re pet
kap tak. 

Az elõ adás szín vo na lá hoz nagy ban hoz zá já rul tak még:
Ba logh Bet ti na, Bu rai Kla u dia, Dikácz Zsa nett, Nagy Zol -
tán, Ollé Zsu zsan na, Sza bó Jó zsef, Tú ró Fru zsi na, Tú ró
Nor bert és Turó Ri chárd Ist ván.

A mû sort kö ve tõ en fer ge te ges, ön fe ledt tán co lás sal zár -
tuk a na pot.

-Sipos Mar ina,
Rédainé Csipes Er zsé bet-

-osztályfõnökök-

Me lyi ket a ki lenc kö zül?
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2008. de cem ber 5-én az "Or czys" al sós nap kö zi sek ver -

sek kel, da lok kal és ci te ra szó val kö szön töt ték a Mi ku lást. 

A gye re kek iz ga tot tan vár ták az ün nep sé get. Kis mû so -
ruk kal iga zi ün ne pi han gu la tot te rem tet tek, és nagy si kert
arat tak.

A dél utánt vi dám ját szó ház zár ta, ahol a ki csik és a na -
gyob bak egy aránt jól érez ték ma gu kat.

2009. ja nu ár 8-án az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la nap kö -
zis kis di ák jai szá má ra szín ház lá to ga tást szer vez tünk a
szol no ki Szig li ge ti Szín ház ba, ahol a Nap Pa li ka land jai
cí mû elõ adást néz het tük meg. 

A tör té net a gyer me kek vi lá gá ba ka la u zolt el ben nün ket,
mely bõl meg is mer het tük a min den na pi ko rai fel ke lés, a
tisz tál ko dás, a reg ge li zés, az öl töz kö dés és a rend ra kás
bo nyo dal ma it is. A szí né szek fel sza ba dult já té kuk kal vi -
dám han gu la tot te remt ve be mu tat ták a gye re kek nek,
hogy ezek a dol gok va ló já ban nem is olyan bor zal ma sak.

A hosszú nap után fá rad tan, de sok-sok él ménnyel és ta -
nul ság gal tér het tünk ha za.

-Nap kö zis ta ní tó né nik-

Miklulásköszöntõ, játszóház
és színházlátogatás A tan kö te les ta nu lók ál ta lá nos is ko lá ba és az óvo dás ko -

rú gyer me kek óvo dá ba tör té nõ be íra tá sá nak idõ pont já -
ról.

Ál ta lá nos is ko lai be íra tás
• Már ci us 12-március 25.: A kör zet ben la kó ta nu lók be -

irat ko zá sa
• Már ci us 26-április 08: A kör ze ten kí vül la kó ta nu lók be -

írá sa
A be írás he lye:
• Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la In téz mény -

egy ség, Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 2. Tit kár ság
• Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény, Fegy ver -

nek Fel sza ba du lás út 31. Tit kár ság
Ide je: Mun ka nap okon 8 - 16 órá ig
A be írás hoz szük sé ges ira tok:
• Óvo dai szak vé le mény
• A gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na ta, be teg kár -

tyá ja
• Di ák iga zol vány hoz 1 db fény kép (le he tõ leg fe ke te-fe -

hér) és 550 Ft
In gye nes tan könyv igény lé se a be irat ko zás kor.
A tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló 2001. évi XXXVII. tör vény
8 § (4) be kez dé sé ben biz to sí tott nor ma tív ked vez mény
igény be vé te lé re a hely szí nen kell igény lõ la pot ki töl te ni,
és iga zol ni a jo go sult sá got.

Jo go sult ta nu ló: iga zo lás hoz szük sé ges:

a tar tó san be teg csa lá di pót lék ról iga zo lás

há rom- vagy több gyer me kes
csa lád ban él csa lá di pót lék ról iga zo lás

rend sze res gyer mek vé del mi
ked vez mény ben ré sze sül ha tá ro zat má so la ta

tes ti-, ér zék szer vi-, ér tel mi-,
be széd fo gya té kos szak vé le mény má so la ta

pszi chés fej lõ dé si za var szak vé le mény má so la ta

Az óvo dá ba tör té nõ be íra tás idõ pont ja: 2009. áp ri lis
15.-30.
He lye: Az in téz mény szék he lye, Új te le pi Óvo da Fegy ver -
nek Fel sza ba du lás u. 88.sz.

-Bérczesi Má ria-

Beiskolázási tájékoztató

A 2008-2009-es tan év el sõ fe lé nek sport te vé keny sé gei: 

2008. szep tem be ré ben részt vet tünk Szol no kon a
tiszaligeti na po kon.  Lab da rú gás sport ág ban há rom kor -
osz tályt in dí tot tunk. Az 5-6., a 7-8. osz tályosokat és a
Szak is ko lá so kat. Mind há rom cso port ban jól meg áll tuk a
he lyün ket, de a dön tõ be ju tás nem si ke rült. 

Ezidõtáj (szep tem ber-ok tó ber) ren dez tük meg a há zi baj -
nok sá go kat. Lá nyok nál ké zi lab dá ban, a fi úk nál lab da rú -
gás ban. Igye kez tünk a fel sõ sö ket meg moz gat ni, ami igen
si ke res nek bi zo nyult.

Ok tó ber ben meg hí vást kap tunk a Mikós ku pá ra. Ezen a
ku pán, a 7-8. osz tá lyos lá nyok mér het ték össze tu dá su -
kat ké zi lab dá ban,  a miklósi is ko lá sok kal. Ke mény küz de -
lem ben a har ma dik he lye zést ér ték el. E hó nap nem csak
a lab dás spor tok ról szólt, ha nem az at lé ti ká ról is. Mezei
fu tó ver se nyen ve het tünk részt, ahol a cé lunk a ta pasz ta -
lat szer zés mel lett az erõ fel mé rés volt. Is ko lá sa ink kö zül
egy igen fi gye lem re mél tó ered mény szü le tett. Fa ze kas
Sán dor, a több mint nyolc van ver seny zõ kö zül, az ötö dik
he lye zést sze rez te meg ezen a szín vo na la san meg ren de -
zett me gyei dön tõn.  

A de cem be ri hó nap en nél egy ki csit moz gal ma sabb volt,
ugyan is di ák olim pi ai rész vé tel mel lett, a Mó ra-ku pán is
meg áll ták he lyü ket a gye re kek. A Kar ca gon ren de zett te -
rem lab da rú gá son, kö zös csa pa tot indítottunk a Móra is -
ko lá val, ahol a cso port mér kõ zé sek so rán ki es tünk. Az
utób bi ku pán mind két kor osz tály ban az orczysok gyõ ze -
del mes ked tek. 

De cem ber ben vil lám tor ná kat bo nyo lí tot tunk le lab da rú -
gás ban, szintén két kor osz tályt érint ve. A na gyob bak
meg mér kõz het tek a ta ná ri csa pat egy ré szé vel is, ahol a
ta ná rok nagy ará nyú gyõ zel met arat tak, ez zel meg véd ve
be csü le tü ket a gye re kek kel szem ben.

2008-ban si ke rült be in dí ta ni szak kö re in ket, ahol a rész vé -
tel jó nak mond ha tó. 

Szak kö re ink: II-III-IV. kor cso por tos lab da rú gás

II-III-IV. kor cso por tos ké zi lab dá zás 

2009-ben nagy ér dek lõ dés sel vár juk a még hát ra lé võ ver -
se nye ket, ami hez a gye re kek nek na gyon sok si kert és ki -
tar tást kí vá nunk. 

-Be ne dek Zsolt-
-Papp La jos -
-testnevelõk-

"Orczy sport"
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Ha gyo má nya ink hoz hí ven eb ben az év ben is meg tar tot -
tuk az ilyen kor szo ká sos dél utá ni prog ram ja in kat is ko -
lánk ban.

De cem ber 5-én nagy iz ga lom mal vár ták a Tél apó ér ke zé -
sét az al só ta go za tos gye re kek. Meg is ér ke zett a meg be -
szélt idõ pont ra, s meg lá to gat ta az osz tá lyo kat, hoz ta a
szü lõk ál tal el ké szí tett cso ma go kat. Eb ben az év ben egy
na gyon „fel ké szült” Mi ku lás bá csi ér ke zett hoz zánk. Né -
hány kis fiú és kis lány igen csak meg le põ dött, ami kor ki de -
rült, hogy ez a Tél apó bi zony na gyon is mer min den
gye re ket. Pon to san tud ja, ho gyan ta nul nak, ho gyan vi sel -
ked nek, s a cso ma gok át adá sa és a Tél apó tá vo zá sa után 
meg döb ben ve kér dez get ték egy más tól: hon nan tud ta ró -
lunk eze ket a Mi ku lás bá csi? So ká ig be szél get tek az iz -
gal mas ese mény rõl.

A fel sõ sök per sze már nem ilyen mó don em lé kez tek a
Tél apó ról, õk dec. 6-án dél után Mi ku lás- Disco-t tar tot tak.
Kö zel 120 ta nu ló je lent meg a ren dez vé nyen. Jel lem zõ
volt a jó han gu lat ra, hogy a 15-tõl 17 órá ig tar tó bu li ban
min den  szend vics és üdí tõ el fo gyott, s a ren dez vény re
fel ügye lõ fel nõt tek nek sem akadt kü lö nö sebb dol guk:
min den ki jól érez te ma gát.

De cem ber 15-én tar tot ták az al só ta go za to sok a „Sze re tet 
Nap ját”. Ezen a na pon dél után kü lön bö zõ „kéz mû ves
mun ká kat” vé gez het tek a gye re kek. Ké szít het tek an gyal -
ká kat, ka rá cso nyi dí sze ket, s ki is szí nez het ték azo kat.
Há rom te rem ben folyt a vi dám te vé keny ség, s nem csak a
gye re kek, ha nem a mun kát se gí tõ fel nõt tek is ala po san
el fá rad tak a vé gé re, hi szen na gyon sok igen jól si ke rült
díszt, an gyal kát, Tél apót le he tett lát ni a gye re kek ke zé -
ben, ami kor ha za fe lé in dul tak.

Ugyan ezen a na pon ke rült sor az is ko lai fe nyõ fel ál lí tá sá -
ra és fel dí szí té sé re, ame lyet a 6. osz tá lyos ta nu lók vé gez -
tek Nagy Györgyné ta nár nõ se gít sé gé vel. A fát Né meth
At ti la ön kor mány za ti kép vi se lõ aján dé koz ta az is ko lá nak.
Kö szö net ér te.

A fel sõ sök sem akar ták ki hagy ni a Sze re tet na pot, õk de -
cem ber 16-án tar tot ták. Itt is sok fé le dol got le he tett ké szí -
te ni: hûtõmágnest, aján dék ta sa kot, dí sze ket,
ab lak dí sze ket, gipsz önt vé nye ket, s a do bo zok dí szes
cso ma go lá sá ban is jár tas sá got sze rez het tek azok, akik
er re ked vet érez tek. Itt is akadt dol guk a gye re ke ket se gí -
tõ ne ve lõk nek, hi szen nem min den ki nek egy for ma a kéz -
ügyes sé ge, s né ha bi zony szük ség volt a se gí tõ kéz re.

Még szin te ki sem pi hen het ték a „fá ra dal ma kat” a részt ve -
võk, már is új ese mény re, bol ha pi ac ren de zé sé re ke rült
sor az is ko lá ban. Az al sós és a fel sõs gye re kek kö zö sen
árul ták por té ká i kat. Sok hol mi ta lált új gaz dá ra, s „ke -
mény” al ku do zá sok nak is ta núi le het tek a részt ve võk.
Nagy volt az ér dek lõ dés, s aki eset leg nem is vá sá rolt, az
is gyö nyör köd he tett a sok fé le por té ká ban. Min den ki jól
érez te ma gát.

Ha gyo mánnyá vált már is ko lánk ban hogy a ko ráb ban fel -
ál lí tott, fel dí szí tett ka rá csony fát a té li szü net elõt ti utol só
na pon ki sor sol juk. Er re eb ben az év ben dec.19-én ke rült
sor. Na gyon sok név kö zül kel lett ki húz ni a sze ren csés
nyer test, aki eb ben az év ben, egy test vér pár lett: Ká sa
Dominik és Ká sa Vi vi en.

A sor so lás után még egy is ko lá ban el töl tött dél elõtt várt a
ta nu lók ra, utá na kö vet kez he tett a már na gyon várt 2 he -
tes té li szü net, ahol min den ki al ka tá nak meg fe le lõ pi he -
nés sel töl tõd he tett fel a má so dik fél év re.

-Pfeiffer Vil mos ta ní tó-      

De cem be ri ren dez vé nyek a „Mó rá ban”

A fo gá si nap lók és táb lá za tok le adá si ha tár ide je le járt. A
fo gá si ered mé nyek össze sí té se meg tör tént és to vább -

küld tük a Hor gász Szö vet ség hez. A
le adott fo gás jó ered ményt mu tat,
meg lát szik a te le pí té sek rend sze res -
sé ge. Hor gá sza ink ál tal ki fo gott hal
éves át la ga 14.5 kg/fõ. Saj nos még
min dig van nak hi á nyos sá gok a nap -
lók és táb lá za tok ve ze té sé vel.

 Ké rem, hogy a to váb bi ak ban ügyel je -
nek a kö vet ke zõk re:
• A fo gá si nap lót és táb lá za tot an nál a 

hor gász egye sü let nél kell le ad ni,
ahol a hor gász az en ge délyt vál tot -
ta.

• A le adá si ha tár idõ ja nu ár 10. Ez után 
az egye sü let össze sí ti és to váb bít ja

a fo gá si ered ményt.
• A fo gá si do ku men tu mo kat ak kor is le kell ad ni, ha a hor -

gász nem fo gott ha lat.
• Mi vel a hor gász egye sü let nek nincs sa ját vi ze, a

fegyverneki holt ág az ön kor mány zat ke ze lé sé ben van,
az itt ki fo gott ha lat a fo gá si nap ló 38. ol da lán, az egyéb
vi zek hez kell be ír ni. Ugyan ak kor a te rü le ti en ge dé lyen
sze rep lõ fo gá si táb lá zat ba is be kell ve zet ni a ne mes
ha lat. 

• Az ered ményt ki lo gramm ra ke re kít sék.
• A Ha lász Kft. En ge dé lyé vel fo gott zsák mányt a fo gá si

nap ló 30. ol da lá ra ír ják be.
• Év vé gén össze sí te ni kell a ki fo gott hal mennyi sé gét a

42-43. ol da la kon.

A hor gász en ge dé lye ket már de cem ber tõl fo lya ma to san
le het vál ta ni.  A fegyverneki holt ágak ra szó ló kopmlett en -
ge dé lyek ára az aláb bi ak sze rint ala kult
• Fel nõtt: 19560Ft
• 68  év fö löt ti:17760Ft
• Nõi: 19160Ft
• Ifi : 10760Ft
• Gyemek: 3960Ft

Az össze gek tar tal maz zák
az ál la mi je gyet, szö vet sé -
gi bé lye get, tag sá gi dí jat,
fo gá si nap lót és a te rü le ti
jegy árát. Mind ezek bir to -
ká ban le het csak hor gász -
ni. Az árak emel ke dé se
fe jé ben le het hor gász ni az
1-es holt ágon is a fe hér
híd tól a fut ball pá lyá ig és az 
ön kor mány zat az ed di gi
hor gász el len õrök mel let
még egy hal õrt be fog ál lí -
ta ni Ér de mes volt pi hen tet -
ni az em lí tett holt ágat. Az
idén már több szép csu kát
si ke rült a hor gá szok nak ki -
fog ni.

 A Fegyverneki en ge dé -
lyek mel lett vált ha tó még
te rü le ti jegy a Ti sza-tó ra, a
Ha lász Kft. Vi ze i re, de le -
het kér ni or szá gos te rü le tit

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

SZEREZZEN
JOGOSÍTVÁNYT!

HORVÁTH BÉLA 
szak ok ta tó 

(ATI SZOLNOK) 
fo lya ma to san szer vez

sze mély gép ko csi, 
mo tor ve ze tõ tan fo lya mot 

FEGYVERNEKEN 
az Or czy A. Ált. Is ko la és

Szak is ko lá ban 
(volt tûz ol tó szer tár).

RÉSZLETFIZETÉSRE VAN
LEHETÕSÉG!

Ér dek lõd jön,
je lent kez zen!

06-30/2733507
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Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik sze re tett ha lot tunk

id. Kecsõ Jánosné
temetésén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

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

Em lé két örök ké õrizzük.

                    A gyá szo ló Csa lád

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik édes anyánk

Hol ló Pálné
te me té sén részt vet tek, vi rág gal bú csúz tak Tõ le

és gyá szunk ban osz toz tak. 

A Gyászló Csa lád

Kö szö ne tet mon dunk Dr. Tóth Sa rol tá nak  és Ke le men
Csabánénak lel ki is me re tes, ál do zat kész mun ká ju kért.

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

Se bõk Zsigmondné
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.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki 
az R-16 Ga lam bász Egye sü let tag ja i nak.

A gyá szo ló Csa lád

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik

Kassai And rás La jos
temetésén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

ko szo rút he lyez tek.

Kü lön kö szö ne tet mon dok
                         a Kaiser Sö rö zõ dol go zó i nak. 

özv. Boglyasovszki Lászlóné és a Csécsei csa lád

Em lé ke zés

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

„Pi henj csen de sen,
hol nincs több fáj da lom,

de szí vünk ben itt le szel,
míg élünk e vi lá gon.”

Gyer me ke id, uno ká id

is. A hor gász en ge dé lyek áru sí tá sa a hor gász iro dá ban /
Fel sza ba du lás u. 95./ vál to zat lan: 

• szer da: 17-18 óra

• pén tek: 17-18 óra

Szük ség ese tén a nyit va tar tást meg hosszab bít juk.

Min den hor gász en ge dély vál tás sal kap cso la tos prob lé -
má val for dul ja nak bi za lom mal az egye sü let ügy in té zõ jé -
hez, Tukarcs Ist ván hoz, mert õ van meg bíz va az
áru sí tás sal.

Tá jé koz ta tom a kül döt te ket, hogy a kül dött köz gyû lést feb -
ru ár vé gén, már ci us ele jén ren dez zük. A meg hí vót sze -
mé lye sen fog kap ni min den érin tett.

Meg kö szö nöm mind azok nak, akik az el múlt év ben az
egye sü let nek aján lot ták fel az a dó juk 1%-át, ez zel is se -

gít ve a mun kán kat. Aki eb ben az év ben is él ez zel a
le he tõ ség gel, ké rem ke res sen fel ben nün ket.

A gát hasz ná la ti en ge dé lyek nagy fo kú drá gu lá sá ról tá jé -
koz ta tom az érin tet te ket. A ta va lyi 3500 Ft he lyett 4500
Ft-ba fog ke rül ni, de csak a kör nyék gát ja i ra szól, aki a Ti -
sza-tó ra akar vál ta ni bõ ví tet tet, an nak 9500Ft-ot kell fi zet -
nie. Ez zel kap cso la to san ke res se a fegyverneki gát õrt.

A hor gász ver se nyünk meg ren de zé sé re áp ri lis vé gén ke -
rül sor. Bõ vebb tá jé koz ta tást a kö vet ke zõ szám ban ol vas -
hat nak.

Az el kö vet ke zõ idõ szak ra jó fo gást kí vá nok min den hor -
gász nak!

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

Köszönetnyilvánítás, megemlékezés
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A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti köz cé lú fel hasz ná lá sá ról
szó ló, mó do sí tott 1996. évi CXXVI. tv. sze rint a már le vont 
és be fi ze tett sze mé lyi jö ve de lem adónk két szá za lé ká nak
fel hasz ná lá sá ról dönt he tünk. 

Az egyik 1%-ot ala pít vá nyok és köz mû ve lõ dé si in téz mé -
nyek, köz gyûj te mé nyek ré szé re ajánl hat juk fel - adó szám
fel tün te té sé vel; a má si kat pe dig egy há zak ré szé re jut tat -
hat juk el, tech ni kai kód se gít sé gé vel.

Té ve dést okoz hat, hogy az egy há zak nak is van adó szá -
muk. Ha az adó zó ezt ír ja a nyi lat ko za tá ra, ak kor azt a tár -
sa dal mi szer ve ze tek nek szó ló pénz bõl utal nák, ami rõl a
tör té nel mi egy há zak le mond tak. Ezért ez az APEH-et il le ti 
meg.

Ilyen kor nem mon dunk le a jö ve del münk egy újabb ré szé -
rõl, csak a 2008-ban már a ki fi ze tõ he lyen le vont, vagy vál -
lal ko zó ese tén már be fi ze tett adó egy ré szé rõl
ren del kez he tünk. 

Azok, akik he lyett a mun kál ta tó juk ké szí ti el az adó be val -
lást, adó szám mal, név vel, lak cím mel el lá tott, le zárt szab -
vá nyos mé re tû bo rí ték ban ad hat ják át mun kál ta tó juk nak
a ren del ke zõ nyi lat ko za tot. Ha nem ajánl juk fel az egy
vagy két szer egy szá za lé kot, ak kor az  APEH-nél ma rad.
Az összes be sze dett adó sor sá ra jut. 

Tá jé koz ta tá sul a he lyi ala pít vá nyok és in téz mény adó szá -
ma, aho vá az adó szám fel tün te té sé vel jut tat hat juk az
1%-ot (a zá ró jel ben sze rep lõ ma gya rá za tot nem kell fel -
tün tet ni!)
 15412641-2-16 Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
 19222703-1-16 Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít -

vány
 19222693-1-16 Fegy ver nek Biz ton sá gos és Egész sé -

ges Kör nye ze té ért Ala pít vány
 19222710-1-16 Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé -

ges és Biz ton sá gos Éle té ért Ala pít vány

 18830352-1-16 Szü lõk, Ne ve lõk Együtt Fegy ver nek
Ta nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány
(Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la di ák ja i ért)

 18832646-1-16 Fo gom a ke zed Ala pít vány (An gol kert
Ott hon)

 18837926-1-16 Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let
 18825310-1-16 Fegyverneki Pol gár õr ség

A két leg na gyobb egy ház tech ni kai kód ja, aho vá a tech ni -
kai kód fel tün te té sé vel jut tat hat juk a má sik 1%-ot: 
 0011 Ró mai Ka to li kus Egy ház
 0066 Re for má tus Egy ház

Ugyan azt az 1 %-ot csak egy hely re ajánl hat juk! 

-Szerkesztõség-

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

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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné kör jegy zõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ

Fõ szer kesz tõ: Bérczesi Má ria

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt
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2009. évi lap zár ta idõ pont jai: már ci us 30.,

jú ni us 2., au gusz tus 3., szep tem ber 28. és no vem ber 30. 12 óra

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

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

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

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

Nyom dai elõ ál lí tás: KIS-ÚJ-LAP KFT. 

5310 Kis új szál lás Mun kácsy út 8.

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

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

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

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

Ezen a té len is ke gyes volt lab da rú gó cspatunkhoz az idõ -
já rás, így sem mi aka dá lya nem volt an nak, hogy meg -
kezd jék a fel ké szü lést a fi úk a ta va szi idény re. A ke ret ben
több vál to zás is tör tént. Ket ten tá voz tak a klub tól. Papp
La jos és Papp Kris tóf Kun ma da ras ra iga zolt. He lyük re ré -
gi-új ar cok ér kez tek. Kun ma da ras ról Csortos Jó zsef és
Bu dai Jó zsef iga zolt haza. Jó esély van rá, hogy Ko vács
Jó zsef is fegyverneki mez be öltözik. Vissza tért elõ zõ csa -
pa tá ból ifj. Far kas Zol tán, aki fél évet Törökszentmiklóson
futbalozott, va la mint Bá lint Zol tán, aki Tiszaburán sze re -
pelt õsszel. To váb bi jó hír a csa pat há za tá já ról, hogy
Bohács Ti bor is töb bet lesz had ra fog ha tó a ta va szi idény -
ben. 

A fel ké szü lés el sõ ál lo má sa ként részt vet tek a fi úk a me -
gyei csapatoknak ki írt, té li te rem lab da rú gó tor nán, ahol a
se lej te zõk so rán bú csúz tak, így nem ju tottak a túrkevei
dön tõ be. 

El sõ nagy pá lyás edzõ mér kõ zé se it is le ját szot ta a Fegyi. 

Ered mé nyek: 
• Fegy ver nek - Tiszapüspöki: 2-7
• Fegy ver nek - Kun ma da ras: 4-4
• Fegy ver nek ifi -Tiszagyenda: 1-6

A baj no ki so ro zat elõ re lát ha tó lag már feb ru ár 28-án el -
kez dõ dik és egé szen jú ni us 20-ig tart majd.

Ta va szi me net rend:

2009.02.28 Szom bat 14.30 Fegy ver nek - Besenyszög 

2009.03.07 Szom bat 14.30 Szajol - Fegy ver nek

2009.03.14 Szom bat 14.30 Fegy ver nek - Jászladány

2009.03.22 Va sár nap 15.00 Ken de res - Fegy ver nek

2009.03.29 Va sár nap 15.00 Fegy ver nek - KUTE 

2009.04.04 Szom bat 15.30 Abádszalók - Fegy ver nek

2009.04.11 Szom bat 15.30 Fegy ver nek - Kun ma da ras

2009.04.19 Va sár nap 16.00 J.árok szál lás - Fegy ver nek

2009.04.25 Szom bat 16.00 Fegy ver nek - Újszász

2009.05.02 Szom bat 17.00 Fegy ver nek - T.miklós

2009.05.09 Szom bat 17.00 Túrkeve - Fegy ver nek

2009.05.16 Szom bat 17.00 Fegy ver nek -  Me zõ túr

2009.05.23 Szom bat 17.00 Nagyiván - Fegy ver nek

2009.05.30 Szom bat 17.00 Fegy ver nek - Jánoshida

2009.06.06 Szom bat 17.30 Kun he gyes - Fegy ver nek

2009.06.13 Szom bat 17.30 Fegy ver nek - J.fény sza ru

2009.06.20 Szom bat 17.30 Kar cag - Fegy ver nek

Csa pa tunk ér de kelt a Ma gyar Ku pá ban, mely nek sor so lá -
sa még nem is mert.

-Faragó Zsolt-

Fegyvernek KSE
14. oldal Fegyverneki Hírmondó 2009. február 16.


