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A Fal vak Kul tú rá já ért Ala pít vány 2010. ja nu ár 22-én Bu -
da pes ten a Ma gyar Kul tú ra Lo vag já vá avat ta Baunok Bé -
lát.

A Fal vak Kul tú rá já ért Ala pít vánnyal Fegy ver nek kö zön -
sé ge 1996-ban ta lál koz ha tott elõ ször, ami kor az ál ta luk
szer ve zett Hon fog la ló Lovastúra át vo nult a te le pü lé sen,
be mu ta tót tar tot tak a sport te le pen.

Az ala pít vány 1999-ben ala pí tot ta meg a Ma gyar Kul tú ra
Lo vag ja cí met, me lyet min den év ben ma xi mum 36 em -
ber nek ad nak át a be ér ke zett aján lá sok in dok lá sá nak el -
bí rá lá sa után. 

Az ala pít vány Baunok Bé la aláb bi lo va gi as tet te it is mer te
el a ki tün te tés sel: 1940-ben Fegyverneken szü le tett és itt
kezd te köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gét is 1961-ben, ame -
lyet 47 éven át fõ fog lal ko zá sán kí vül ön zet le nül vég zett.
Meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge a fa lu köz mû ve lõ dés ének.
Tánc pe da gó gu si ok le ve let szer zett és nép tán cot ta ní tott.
A táj egy ség tán ca i nak és nép da la i nak be ta ní tó ja. A he lyi
elõ adó mû vé szek bõl ala kult az ál ta la kez de mé nye zett
Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let. A he lyi kö zös sé gi élet
egyik ko vá csa, ha gyo má nyai meg õr zé sé nek szor gal ma -
zó ja és a szak ok ta tá sá nak kez de mé nye zõ je, va la mint a
ta pasz ta la tok ön zet len áta dó ja. Az ál ta lá nos is ko lá ban
fo lyó tánc ok ta tói te vé keny ség be fe je zé sét kö ve tõ en, kö -
zép is ko lás nép tánc cso port élet re hí vó ja, ez zel a te le pü -
lés meg tar tó erejének fokozója. 

Az ala pít vány meg íté lé se sze rint a fa lu lám pá sa.

A lo va gi cím ki hir de té se: „A ma gyar kul tu rá lis örök ség
ápo lá sá ért".

A lo vag rend tag jai kö zé most ke rült töb bek kö zött Szé -
che nyi Ist ván és a hí res nép ze ne gyûj tõ Kal lós Zol tán. A
ré gi ta gok kö zött is na gyon sok kö zel vagy tá vol is mert
em ber van. Ilyen a tö rök szent mik ló si Sü lye Károlyné,
szin tén a szom széd vá ros szü löt te Ba lázs Klá ri, a

kuncsorbai dal éne kes Murányiné Ma ri ka vagy a
Fegyvernekrõl el szár ma zott, ma Õsi ben élõ Ko vács Im re.

Gra tu lá lok!
-Tû he gyi Ju li an na-

A Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja
Az Or vo si Ren de lõ fel újí tá si mun kái a rossz idõ el le né re a 
ter ve zett ütem ben ha lad nak. 2010. ja nu ár 7-én az új
gyer mek ren de lõk fa la zá sa és te tõ szer ke ze te, va la mint a
pin ce ki ala kí tá sa meg tör tént. Az eh hez szo ro san kap cso -
ló dó ré gi gyer mek or vo si ren de lõk ki let tek ürít ve és át -
adás ra ke rül tek a ki vi te le zõ nek.

A gyer mek or vo si ren de lés a fel újí tás ide jé re, elõ re lát ha -
tó lag 2010. jú ni us 30-ig a vé dõ nõi szol gál nál ka pott he -
lyet. A gyer mek or vos ren de lé si ide je nem vál to zott. A
cse cse mõ ta nács adás ide jé nek vál to zá sá ról a vé dõ nõk
az érin tet te ket ér te sí tet ték. A ter hes gon do zás minden
hónapban az elsõ pénteki napon történik. 

Je len leg az új, il let ve az át adott ré gi épü let rész ben mun -
ká la tok foly nak: bel sõ va ko lás, bel sõ szi ge te lés, alj zat be -
to no zás, új nyí lás zá rók cse ré je, fû tés és vízve-
zetékrendszer, a villanyszerelési munkálatok stb. 

A ren de lõk ki ürí té se és a ren de lés át szer ve zé se zök ke -
nõ men te sen zaj lott. A fel nõtt vá ró te rü le te a mun ka te rü let

át adás mi att le csök kent, kér jük meg ér té sü ket és tü rel mü -
ket a munkálatok befejezéséig.

-Stefán And rás-
-megbízott in téz mény ve ze tõ-

Or vo si Ren de lõ re konst ruk ció
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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:

DECEMBER 16. (együt tes ülés)

Ör mé nyes Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té vel együt -
tes ülé sen a Kör jegy zõ ség 2009. évi költ ség ve tés ét mó -
do sí tot ta a két tes tü let.

DECEMBER 17.
• A Kép vi se lõ-tes tü let mó do sí tot ta a:

– fegyverneki ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve tés ét
– a szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ön kor mány za ti ren de le -

tet.
• A 2010. évi költ ség ve té si terv kon cep ció mó do sí tá sá ról

ha tá ro zott.
• Zárt ker ti te rü le ten szán tó te rü le tek ér té ke sí té sé rõl dön -

tött. 
• Az aláb bi épü le tek te tõ szi ge te lé si mun ká i ra vál lalt kö te -

le zett sé get:
– Gyer mek élel me zé si Kony ha II. ütem
– Pol gár mes te ri Hi va tal (Fel sza ba du lás u.171.)
– Hárs fa u. 13. 
– Dó zsa Gy. u. 98. víz mû épü let

• A Ti sza-men ti Leader He lyi Ak ció cso port te vé keny sé -
gé rõl ké szült tá jé koz ta tót tár gyal ta a tes tü let.

• A te tõ szi ge te lé si mun kák hoz 4.616 eFt fej lesz té si hi tel
fel vé tel ét hagy ta jó vá.

JANUÁR 12-i so ron kí vü li ülé sen:

A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tás ke re té -
ben az idõ sek klub ja i ban a 2010. ja nu ár 1-tõl fi ze ten dõ ét -
ke zé si té rí té si és há zi gon do zá si dí jak let tek meg ál la pít va.

JANUÁR 28-I ÜLÉSEN:
• A 2010. évi költ ség ve té si kon cep ci ót mó do sí tot ta a tes -

tü let.
• Az ön kor mány za ti in téz mé nyek ala pí tó ok ira ta it, szer -

ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta it szak fel adat vál to zás
mi att kel lett mó do sí ta ni.

• 2010-ben tan kö te les sé vá ló gyer me kek ál ta lá nos is ko -
lai be íra tá sá nak idõ pont ját 2010. már ci us 01. és 2010.
már ci us 26. kö zöt ti idõ ben ha tá roz ta meg a tes tü let.

• A he lyi rend õr õrs ré szé re üzem anyag költ ség hez tör té -
nõ hoz zá já ru lás cí mén ha vi 15.000 Ft tá mo ga tást ha -
gyott jó vá. 

• Jó vá hagy ta a  2010. évi köz fog lal koz ta tá si ter vet.
• A la kás cé lú tá mo ga tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tá -

sá ra köz pon ti jog sza bály vál to zás mi att ke rült sor, mi -
sze rint a jel zá log jog be je gyez te té sé vel kap cso la tos

költ sé ge ket az adós nak (nem az ön kor mány zat nak)
kell vi sel nie. 

• Az ön kor mány za ti ala pít vá nyok  ku ra tó ri u ma i nak man -
dá tu ma le járt, az új ku ra tó ri u mo kat az aláb bi össze té -
tel ben hagy ta jó vá tes tü let:
– „Fegy ver nek mû velt if jú sá gá ért”

 El nö ke: Szilasi Péterné (Szilasi és Tsa. kft. de le -
gált ja) Fegy ver nek Liszt F. út  13/a.         

 Tag jai: Kindert Fe renc Fegy ver nek Ba csó B. út
1/a.

 Czifra Andrásné Fegy ver nek Dam ja nich út 12.
 Daku Mihályné (Il di kó Tessak, (San Sal va dor) de -

le gált ja) Fegy ver nek Marx K. út 2/b.
 Kindert Ferencné Fegy ver nek Ba csó B. út 1/a.

– "Fegy ver nek la kos sá gá nak egész sé ges és biz -
ton sá gos éle té ért”
 El nö ke: Buk ta Jánosné (ÁFÉSZ de le gált ja) Dam -

ja nich út 27.          
 Tag jai: Krupa Ist ván Fegy ver nek Ady E. út 13/a.
 Cseh Im re Fegy ver nek Hu nya di  út 5/c.
 Hillender Györgyné Fegy ver nek Liszt Fe renc út 8.
 Bérczesi Má ria Fegy ver nek Bajcsy-Zs. út 32.

– „Fegy ver nek biz ton sá gos és egész sé ges kör -
nye ze té ért”:
 El nö ke: Buk ta Jánosné (ÁFÉSZ de le gált ja) Dam ja -

nich út 27.          
 Tag jai: Krupa Ist ván Fegy ver nek Ady E. út 13/a.
 Cseh Im re Fegy ver nek Hu nya di  út 5/c.
 Hillender Györgyné Fegy ver nek Liszt Fe renc út 8.
 Bérczesi Má ria Fegy ver nek Bajcsy-Zs. út 32.

Ön kor mány za ti ren de le tek:

31/2009.(XII.23.) önk.rend. Az ön kor mány zat 2009. évi
költ ség ve tés ének mó do sí tá sa

32/2009.(XII.23.) sz.önk.rend. A szo ci á lis el lá tás ról szó ló
7/1996.(IV.5.) rend.mó do sí tá sá ról

1/2010.(I.13.) sz. önk.rend. A szo ci á lis el lá tás ról szó ló
7/1996.(IV.5.) rend.mó do sí tá sá ról

2/2010.(II.4.) sz. önk.rend. A la kás cé lú tá mo ga tá sok ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa

A kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tok és 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 meg ta lál ha tók.

-Buzás Istvánné-
- jegy zõ-

A képviselõ-testület hírei

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak „Fegy ver -
nek Nagy köz ség tör té nel mi te le pü lés köz pont já nak re ha -
bi li tá ci ó ja II. ütem cí mû” ÉAOP-5.1.1/E-09 szá mú
pá lyá za tát az Irá nyí tó Ha tó ság ve ze tõ je tá mo ga tás ra ér -
de mes nek ta lál ta.
A be ru há zás ke re té ben meg szé pül Fegy ver nek te le pü lés  
(Ka to li kus temp lom és Re for má tus temp lom kö zöt ti te rü -
let) tör té nel mi te le pü lés köz pont já nak nyu ga ti ol da la is
(Tel jes fel újí tan dó te rü let: 2.852 m2; Fel újí tan dó zöld te rü -
let: 1.471 m2) A ter mé sze ti és kul tu rá lis örök ség ér té kek
fel újí tá sá val, az or szá gos és he lyi vé dett ség alatt ál ló Ró -
mai ka to li kus, és Re for má tus temp lom, va la mint a Ka to li -
kus plé bá nia elõt ti te rü let ren de zé sé vel, pi he nõ öve ze tek
ki ala kí tá sá val foly ta tó dik a te le pü lés meg újí tá sa. Az Ipar -
tes tü let épü le té nek hom lok zat fel újí tá sa és kör nye zet ren -

de zé se, va la mint az épü le tek kör nye ze té ben lé võ, kap -
cso ló dó jár da bur ko lat ki ala kí tá sa, 5 fé rõ he lyes par ko ló
épí tése és a tel jes te rü let zöld fe lü le té nek (16 fa, 13 pad, 4
hul la dék gyûj tõ, 24 ke rék pár tá ro ló) meg újí tá sa tör té nik
meg. 
A fej lesz tés cél ja olyan meg óvan dó, rek re á ci ós te rü let ki -
ala kí tá sa, amely ben együt te sen van nak je len a ter mé sze -
ti értékek, a kul tu rá lis örök sé gek kü lön bö zõ ré te gei,
va la mint a mo dern gaz da sá gi funk ci ók.
A be ru há zás ter ve zett össz költ sé ge 50.301.961 Ft, a
meg ítélt tá mo ga tás 44.830.761 Ft.
Ter ve zett kez dé si idõ pont (köz be szer zé si el já rás meg in -
dí tá sa): 2010. 04. 01. 

-Nardai Dá ni el-
-Település me ne dzser-

Foly ta tó dik a Te le pü lés köz pont meg újí tá sa!
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A fegyverneki Or vo si Ren de lõ - a köz al kal ma zot tak jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény 20/A. - alap ján pá -
lyá za tot hir det te rü le ti vé dõ nõ  és is ko lai vé dõ nõ
munkakör betöltésére.

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan
ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony.

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

A mun ka vég zés he lye: Jász-Nagykun-Szolnok me gye,
5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 128/a.

A mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró
lé nye ges fel ada tok: Te rü le ti vé dõ nõi vagy iskolai vé dõ nõi
fel ada tok el lá tá sa a vo nat ko zó jog sza bály ok alapján.

Il let mény és jut ta tá sok: Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a
jut ta tá sok ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXXIII. tör vény ren del ke zé sei az irányadók.

Pá lyá za ti fel té te lek:
• Egész ség ügyi fõ is ko la vé dõ nõi sza kán szer zett dip lo -

ma.
• Ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ é let.
• Fény kép pel el lá tott, kéz zel írt ön élet rajz.

• Fel hasz ná lói szin tû MS Win dows NT/2000/XP.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
• Dip lo ma, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít -

vány, ön élet rajz, mû kö dé si nyil ván tar tás ba vé te li iga -
zo lás.

A mun ka kör az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2010. feb ru ár 28.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót
Stefán And rás nyújt a 06/20-3889923-as te le fon szá mon.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:
• Pos tai úton, a pá lyá zat nak az Or vo si Ren de lõ - Fegy -

ver nek cí mé re tör té nõ meg kül dé sé vel (5231 Fegy ver -
nek, Fel sza ba du lás út 128/a). 

• A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2010. már ci us 10.

A mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for má ció:
Szol gá la ti la kás meg ol dá sa le het sé ges a tu laj do nos ön -
kor mány zat tal kö tött megállapodás szerint.

-Stefán And rás-
-megbízott in téz mény ve ze tõ-

Védõnõi pályázat
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A fegyvernekiek ré gi ál ma vá lik va ló ra a kö vet ke zõ évek -
ben: Szenny víz há ló zat épül és a szenny víz tisz tí tó te lep is
bõ ví tés re ke rül, mind ez eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal.

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak „Te le pü lé si
szenny víz tisz tí tó te lep bõ ví té se és szenny víz csa tor ná zás 
Fegyverneken” cí mû pá lyá za tát az el múlt év ben hagy ta
jó vá a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fej lesz -
té si Igaz ga tó sá ga. Fon tos is volt ez a jó vá ha gyás, mi vel a
25/2002 (II.27.) Kor mány ren de let ér tel mé ben leg ké sõbb
2015-ig min den kép pen ki kell épí te ni a szenny víz há ló za -
tot és a meg fe le lõ tisz tí tót a te le pü lé sen. A Kör nye zet és
Ener gia Ope ra tív Prog ram (KEOP) 1.2.0/1F szá mú konst -
ruk ci ó já ban el nyert pá lyá zat azért ki emelt je len tõ sé gû,
mert a jog sza bá lyi kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez így nem 
csu pán je len tõs mér té kû tá mo ga tás, ha nem a Mi nisz té ri -
um ré szé rõl fo lya ma tos fel ügye let és ko or di ná ció is társul. 
A pá lyá za ti konst ruk ció alap ján a be ru há zás két sza kasz -
ban va ló sul meg. Az el sõ sza kasz ban – ha son ló an egy la -
kás épí té sé hez - a pro jekt tel jes kö rû elõ ké szí té se tör té nik 
meg. En nek ré sze a tel jes mû sza ki elõ ké szí tés, en ge dé -
lye zé si el já rás, va la mint a ki vi te le zõ köz be szer zé si el já rá -
son va ló ki vá lasz tá sá nak le bo nyo lí tá sa, to váb bá a
szük sé ges ön erõ biz to sí tá sa. Ezt kö ve tõ en kez dõd het
meg ma ga a be ru há zás amely a te le pü lés tel jes bel te rü le -
té re ki ter je dõ csa tor na há ló zat, va la mint egy új, mo dern és 
költ ség-ha té ko nyan üze mel tet he tõ tisz tí tó ki ala kí tá sát
tartalmazza.

Je len leg az el sõ, elõ ké szí tõ sza kasz zaj lik amely hez
75.075.917 Ft tá mo ga tás ke rült a te le pü lés szá má ra meg -
íté lés re. A ter ve zé si te rü let, te hát azok az ut cák, ahol a je -
len le gi kon cep ció alap ján gyûj tõ ve ze ték ke rül le fek te tés re 
a kö vet ke zõk: Tó part, Dam ja nich, Fel sza ba du lás, Tán -

csics, Bé ke, Háy Mi hály,
Fürst Sán dor, Marx Kár oly, 
Zárt kert u., Szán tó Ko vács
J., Tán csics, Baj csy -Zsi -
linsz ky E., Arany J., Szent
Im re tér, Fel sza ba du lás u.,
Dó zsa Gy., Arany J., Baj -
csy -Zsi linsz ky E., Dam ja -
nich, Marx Kár oly,
Tán csics, Ba csó B., Háy
Mi hály, Ságvári E., Gát,
Hárs fa, Jó zsef At ti la, Vaj -
da, Ki li án Gy., Dam ja nich,
Za gyi I., Tán csics, Dó zsa
Gy., Ró zsa, Vö rös mar ty, Gyóni, Kiss J., Frankel L., Sallai
I., Do bó I., Szon di Gy., Fel sza ba du lás, Kos suth L., Hu -
nya di J., Gyóni G., Schönherz Z., Hárs fa, Za gyi I., Ár pád,
Pe tõ fi S., Vi o la, Te me tõ, Ne fe lejcs, Hu nya di J., Gyöngy vi -
rág, Szik lai S., To rony, Or go na, Mar ti no vics I., Bocs kai I.,
Fel sza ba du lás, Csil lag, Tu li pán, Vi o la, Roz ma ring, Te me -
tõ, Ne fe lejcs, Ár vács ka, Gyóni G., En gels, Szi vár vány,
Bar tók B., Szeg fû, Liszt, Dó zsa Gy., Mar ti no vics I., Út tö rõ, 
Bocs kai, Fel sza ba du lás, Bri gád, Gyóni G., Ver seny, Bem, 
Elõ re, An gol kert, Kül sõ, Ka to na I., Zal ka M., Kis er dõ köz,
Fõ, Nyiszper M., Kun F., Vöröshadsereg, Kas tély köz,
1539/10 hrsz., Me zõ I., Berényi, Ka to na I.,
Vöröshadsereg, Ady E., Rá kó czi F, Ady E., Mó ricz Zs.,
Berényi, Bé kés, Vöröscsillag.

A be ru há zás ról to váb bi in for má ció a www.fegyvernek.hu
internetes ol da lon ta lál ha tó.

Gõz erõ vel zaj lik a szenny víz be ru há zás elõ ké szí té se



Tisz te let tel kö szön töm ün nep sé günk részt ve võ it!
A Ma gyar Kul tú ra Nap ján kö te les sé günk meg em lé kez ni,
be szél ni a kul tú ránk szép sé ge i rõl, ered mé nye i rõl és fo -
nák sá ga i ról is. Nem el fe lejt ve Köl csey Fe ren cet, aki a
Him nusz cí mû ver sét im már 187 éve ír ta meg. E vers
meg ze né sí té se után a ma gyar zász ló és cí mer mel lett
nem ze ti jel kép pé vált. A Him nusz ének lé se köz ben nem is 
gon do lunk ar ra, hogy a Him nusz, mint jel kép, az Al kot má -
nyunk ban is rög zít ve van. Az Al kot mány írók a nem ze ti
jel kép fe je zet ben így fo gal maz tak: „A Ma gyar Köz tár sa -
ság Him nu sza Köl csey Fe renc Him nusz cí mû köl te mé -
nye, Er kel Fe renc ze né jé vel.”
E jel kép a nem zet té vá lá sunk több mint két év szá za da
alatt je len tõ sen hoz zá já rult a ma gyar nem ze ti tu dat erõ sí -
té sé hez, se gí tet te sa já tos nem ze ti kul tú ránk, nyel vünk
meg õr zé sét, ami nem is egy sze rû fel adat, hi szen ré szei
va gyunk egy na gyobb, az eu ró pai kul tu rá lis kö zös ség nek. 
A tör té né szek fel ada ta ki de rí te ni a nem zet té vá lá sunk
hosszú ide je alatt ho gyan ala kult, vál to zott a kul tú ránk, ta -
nul tak egy re töb ben az im már 300 éve kö te le zõ vé tett ál -
ta lá nos is ko lák ban, ho gyan vált eu ró pai ér ték ké
iro dal munk, a ze nénk, kép zõ mû vé sze tünk, ho gyan po li ti -
zál tunk, pró bál tuk nem ze ti ér de ke in ket vé de ni, mer tünk
for ra dal mat csi nál ni. 
A szû ken vett kul tú ra te rü le tén vi tat ha tat lan az ér de münk,
sok író-köl tõ, ze ne szer zõ, kép zõ mû vész gaz da gí tot ta az
eu ró pai kul tú rát. 
A po li ti kai kul tú ránk ról, rend sze re te tünk rõl, a nem zet hez
va ló vi szo nyunk ról már ke vés bé hí zel gõ a kép, nem va -
gyunk po zi tív pél da. Csak a for ra dal ma ink tisz ta sá gát, lel -
ke se dé sün ket iri gye lik más nem zet fi ai. 
Nem tud juk ke zel ni a ma gyar sá gunk, a nem zet hez va ló
vi szo nyun kat. Még ma sem tud tuk fel dol goz ni ér ze lem
nél kül a tri a no ni dik tá tu mot. 
Ter mé sze te sen jog gal si rat hat juk, ha a szét sza kí tott csa -
lá dok ra gon do lunk, bosszan kod ha tunk, ha az el sza kadt
ré sze ken la kó hon fi tár sa in kat a ma gyar sá guk mi att ül dö -
zik. Mind eköz ben nem ze ti gyá szunk ban el fe led jük, ez a
dön tés erõ sí tet te nem ze ti tu da tun kat, az ir re den ta da lok
ének lé se nem volt hi á ba va ló. Hi szen a két vi lág há bo rú
kö zött je len tõ sen fej lõ dött a gaz da sá gunk, is ko lák, or vo si
ren de lõk épül tek, csök kent az anal fa bé ták szá ma, szak -
szer ve ze tek, ci vil szer ve ze tek ala kul tak, ta nul tunk együtt
él ni, tö rõd tünk kör nye ze tünk kel. Az el sze gé nye dõk fel -
emel ke dé sét se gí tõ prog ra mok in dul tak, de mok ra ti zá lód -
tunk. 
En nek el le né re és ezért is em lé kez ni kell Tri a non ra. A II.
vi lág há bo rút kö ve tõ több mint 40 év, a kí vül rõl ránk erõl te -
tett szo ci a lis ta kul tú ra, az in ter na ci o na lis ta esz mény, a
dik ta tó ri kus po li ti kai rend szer ne ga tív ha tá sa it vi szont
még ma is érez zük. Az el múlt 20 év nem volt elég ar ra,
hogy mer jünk de mok ra ták len ni, él jünk a le he tõ sé gek kel,
ne csak a part vo nal ról be ki a bá ló szur ko lók le gyünk. 
A po li ti kai kul tú ránk szép pél dá ja lesz a ránk vá ró vá lasz -
tá si had já rat. A meg gyõ zés he lyett a le gyõ zés bár mi áron. 
Er re csak egy pél da: Az ön kor mány zat ok tól je len tõs
pénz esz kö zö ket von tak el, el sõ sor ban az ok ta tás tól és a
szo ci á lis ága zat tól. Tönk re té ve az ed di gi mun kán kat.
Mind eköz ben a köz szol gák a vá lasz tás elõtt je len tõs jö ve -
de lem ki egé szí tést kap nak, amit ter mé sze te sen meg ér -
de mel nek, hisz több éve je len tõ sen csök kent a
jö ve del mük, de ezt nem ilyen mó don kel lett vol na meg ol -
da ni. 
A po li ti ku sok nak 20 év nem volt elég ar ra, hogy a ma gán -
tu laj don meg je le né sé vel je len tõ sen meg vál to zott vi lá -
gunk far kas tör vé nyei el len fel ké szít sék az ál ta luk
kép vi selt la ko so kat. Eh hez meg fe le lõ nem ze ti gaz da ság -
po li ti kát kép vi sel je nek. Nem tet tek sem mit azért, hogy ön -
gon dos ko dók ká vál junk. Ez he lyett se gélyt ad nak a
le ma ra dók nak, a ki emel ke dés le he tõ sé gét nem se gí tik.

Így nem tud juk meg ta ní ta ni fi a tal ja in kat a meg vál to zott vi -
lág ban el iga zod ni. Rossz pél dát adunk. 
Mi eb ben a mi fe le lõs sé günk? 
A te le pü lé si ön kor mány zat ok tör vény ben is rög zí tett fel -
ada ta, hogy eb ben az agyon po li ti zált, mé dia ve zé relt vi -
lág ban se gít sék a vá lasz tó i kat el iga zod ni. 
E ku sza, el dur vult, el sze gé nye dõ kör nye zet ben na gyon
ne héz a hely ze tünk, a ránk bí zott fel ada tok tel je sí té se. Az
el múlt 20 év ben szin te va la mennyi kép vi se lõ a leg jobb tu -
dá sa sze rint igye ke zett a te le pü lés la kó i nak ér de ké ben
cse le ked ni. Ezt a célt szol gál ta még az ela dó so dás árán
is a he lyi gaz da ság, a fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa, a te le -
pü lés gyors üte mû inf rast ruk tú ra fej lesz té se, út, te le fon,
gáz há ló zat ki épí té se. 
A Hír mon dó meg je len te té sé vel, kö zös sé gi ren dez vé nyek
szer ve zé sé vel is be kí ván tuk von ni a la ko so kat a köz élet -
be. A kör nye ze tünk ben lé võ te le pü lé sek nél ma ga sabb
szín vo na lon biz to sí tot tuk az óvo dai ne ve lést, az ok ta tás,
a kul tu rá lis te vé keny ség fel tét ele it. Se gí tet tük a ci vil szer -
ve ze te ket. Ezek az erõ fe szí té sek nem vol tak hi á ba va lók. 
Az ön kor mány zat va la mennyi dol go zó já nak mun ká ja jól
lát ha tó a ren de zett óvo dai egy sé gek ben, az is ko lá sok ta -
nul má nyi ver se nye ken el ért he lye zé se i ben, to vább ta nu -
lók ará nyá ban,  messze föl dön hí res mû vé sze ti cso por tok
pro duk ci ó i ban. Köz ben nem fe led kez tünk meg az idõ sek -
rõl és a fi a ta lok ról, a sport, a ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá -
sá ról sem. 
Ré sze a kul tú ránk nak az is, hogy ve gyük ész re, is mer jük
el azok mun ká ját, akik a kö zös sé gün kért töb bet tet tek. 
Az ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te 1993 óta 38
fegyverneki pol gár nak és 3 mû vé sze ti cso port nak kö -
szön te meg ki tün te tõ díj jal a te le pü lés kö zös sé gé ért vég -
zett mun ká ját. 
Mun kán kat má sok is el is me rik. A ma gyar ha gyo má nyok
ápo lá sá ért, a köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gért hár man ve -
het tek át me gyei ki tün te tõ dí jat.
És nagy öröm mel szá mol ha tok be, hogy Baunok Bé la a
mai na pon vet te át a Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja cí met je len tõ 
ta nú sít ványt. 
Re mé lem, a jö võ ben is so kan lesz nek mél tók kü lön bö zõ
el is me ré sek re. és Eh hez a mun ká hoz az ön kor mány zat
biz to sí ta ni tud ja a kö zös sé gi fel té te le ket. 
Bí zom ab ban, hogy a ma gyar kul tú ra, min den te rü le ten –
be le ért ve a po li ti kai kul tú rán kat is – egy szer pél da lesz
más nem ze tek szá má ra.
Eh hez a nem kis fel adat hoz kí vá nok min den ki nek egész -
sé get, bol dog csa lá di éle tet. 

-Huber Fe renc polgármester-

Magyar Kultúra Napja Ünnepi beszéd

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü -
le te 200/2009. (IX.24.) sz. ha tá ro za tá val kö te le zett sé get
vál lalt a meg lé võ víz to rony fel újí tá sá ra.
A 60-as évek ben üzem be he lye zett 100 m3-es hid ro gló -
busz fel újí tá sát több év ti ze des gya kor la ti ta pasz ta lat tal
ren del ke zõ cég vég zi el. A fel újí tás so rán tel je sen új hõ -
szi ge telt víz to rony fej ke rül le gyár tás ra LINDAB le mez bo -
rí tás sal, va la mint meg tör té nik a meg lé võ csõsz ár tel jes
kül sõ-bel sõ fes té se, a csõsz ár ban lé võ csõ ve ze té kek
cse ré je, továbbá az elekt ro mos rend szer fel újí tá sa.
Je len leg a ki vi te le zõ cég te lep he lyén a víz tér le gyár tás
alatt áll. A to váb bi ki vi te le zé si mun kák (víz to rony le dön té -
se, sze re lé si, fes té si mun kák, stb.) vár ha tó an ta vasszal
kez dõd nek, mely nek idõ tar ta ma elõ re lát ha tó lag 7-10
nap. A mun ká la tok idõ tar ta ma alatt a te le pü lés ivó víz el lá -
tá sa za var ta lan lesz.
A mun ká la tok idõ tar tam ára kér jük a Tisz telt La kos ság tü -
rel mét és meg ér té sét. 

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

A hid ro gló busz fel újí tá sa 
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„Kí vánd, hogy mind az, amit ma éj jel gon dol tál,

Ugyan úgy igaz le gyen hol nap s hol nap után!

Kí vánj igaz ünnnepet, kí vánj iga zabb éle tet,

Bé kés ka rá csonyt min den ki nek!”

(Pi ra mis)

Ezen so rok szel le mé ben ké szül tek ne ve lõ ink a több,  mint 
száz di ák kal kar ölt ve, a 2009. de cem ber 12-én meg ren -
de zés re ke rült Mó ra Gá lá ra. Eme szép ha gyo mány fel ele -
ve ní té se már épp idõ sze rû volt, min den ki a leg jobb

tu dá sa sze rint se gí tet te az elõ ké szü le te ket. 

A Gá la mû sort Ko vács Il di kó ün ne pi kö szön tõ je nyi tot ta,
me lyet az el sõ osz tá lyo sok két mû sor szá ma kö ve tett. A
fe nyõ ér ke zé se cí mû ver ses je le net már is az ün nep re
han gol ta a né zõ ket, majd  a Zöld er dõ ben, zöld me zõ ben

cí mû éne kes, tán cos mû sor a vi dám han gu la tot is
meg ala poz ta. Pe tõ fi Sán dor: Arany La ci nak cí mû ver ses
me sé je Si mon Dorina elõ adá sá ban rend kí vül íze sen
hang zott, majd a Li li om ci te ra cso port mû so rá ban mu tat -
koz tak be a leg ki sebb ci te rás te het sé gek. A 2. osz tá lyo -
sok szín da rab já ban is mét a tél, az er dõ és az ün nep ke rült 
a kö zép pont ba. Klasszi ku sok gyöngy sze mei cím mel mu -
tat koz tak be azon di á kok, akik évek óta ze ne is ko lai kép -
zés ben is részt vesz nek. Már ton Pé ter és Ber ta Fru zsi na
fu ru lyán, Iványi Ani kó zon go rán, Már ton Le ven te pe dig
kür tön játsz va emel te az ün ne pi han gu lat fényét. 

A szü net után a Döngicse ci te rás cso port han gol ta a né -
zõ ket új ra a tar tal mas mû sor szám ok ra, ami után Mol nár
Ju dit elõ adá sá ban egy hu mo ros ma te ma ti kai tan me se
segítségével idéz te fel az el múlt is ko la évek órá i nak han -
gu la tát. A 8. osz tá lyo sok görög tán ca a me leg sé get és a
nyár han gu la tát lop ta be a szí vünk be, majd a 7. osz tá lyo -
sok nagy sze rû szín da rab ja ne vet tet te meg a kö zön sé get.
Ta má si Áron: A sze gény ör dög cí mû szín da rab já ban ta -
lál koz hat tunk a föl dön is meg for du ló ör dög gel, ki annyi ra
nem is ör dög. 

A Gá la mû sort rend ha gyó mó don, in téz mé nyünk leg ré -
geb ben és leg na gyobb szám ban mû kö dõ mû vé sze ti cso -
port ja, a Gyer mek kar zár ta. Az õ tol má cso lá suk ban
hall hat tunk két ka rá cso nyi ih le té sû dalt, majd az ABBA
együt tes egyik da lá nak a fel dol go zá sát. 

Re mél jük, hogy ez al ka lom mal is si ke rült a kö zön ség nek
örö met sze rez ni és a ka rá cso nyi ün nep kör szel le mét mû -
so runk kal emel ni, hisz tanuló-nevelõ-támogató kö zös
erõ fe szí tés sel dol go zott a mû sor si ke ré ért. 

-Tokainé Csör gõ Hen ri et ta-
-nevelõ-

Mó ra Gá la 2009.

Ese mény dú san telt az is ko lánk ban az év utol só hó nap ja.
Ak tí van vet tünk részt az Egész ség Na po kon. Rajz ver -
seny, elsõsegélynyújtási be mu ta tó, elõ adá sok meg hall -

ga tá sa, fel lé pé sek szí ne sí tet ték a nap ja in kat. Gyer mek-
kó ru sunk az ad ven ti hang ver se nyen már évek óta si ker rel 
sze re pel Var ga Gab ri el la ve ze té sé vel, így tör tént ez most
is. A Mi ku lás ér ke zé sé nek örül het tek a ki csik 6-án. Ollé
Lász ló se gít sé gé vel ha tal mas ka rá csony fát ál lí tot tunk a
gye re kek örö mé re, me lyet egy el sõs kis fiú vi he tett ha za
az utol só na pon. Ha gyo má nyos Sze re tet Na pun kon kéz -
mû ves te vé keny sé gek so ka sá ga zaj lott. Pa pír, tex til, ne -
mez, szal ma, gyé kény anya gok se gít sé gé vel ké szül tek a
ka rá cso nyi dí szek al só és fel sõ ta go za ton is a Nap su gár
Gyer mek ház dol go zói se gít sé gé vel. Az óvo dá sok ra is

gon dol tunk. A nagy cso por to sok az el sõ osz tá lyo sok nál
ven dé ges ked tek egy dél elõtt. Na gyon jó han gu lat ban ké -
szül tek az an gyal kák, asz ta li dí szek, de volt kö zös ének -
lés, eszem-iszom is a szü lõk, óvó né nik, daduskák
se gít sé gé vel. A má so di ko sok az An golker ti Idõ sek Ott ho -

ná ban lép tek fel mû sor ral. A fel sõ sök a ka rá cso nyi disz kó -
ban érez het ték jól ma gu kat. Osz tály klub dél utá nok is
vol tak. A ne ve lõk há rom na pos to vább kép zé sen bõ ví tet -
ték mód szer ta ni is me re te i ket. Iz gal mas, sok szí nû na pok -
kal ért vé get az év, már na gyon vár tuk a té li szü ne tet. A
tan év to váb bi része is sok eseményt tartogat.

-Ko vács Il di kó-

De cem ber a Mó rá ban
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De cem ber ele jén ke rült meg ren de zés re az Or czy An na
Ál ta lá nos Is ko la tag in téz mé nye i nek osz tály baj nok sá ga a
IV. kor cso por tos lá nyok szá má ra ké zi lab dá ból.
Ezen a dél utá non azért folyt a küz de lem, hogy ki de rül jön,
me lyik osz tály ban ké zi lab dáz nak a leg job ban a lá nya ink.
Min den tag in téz mény egy elõ ze tes ké zi baj nok sá got ren -
de zett az õsz fo lya mán, amik bõl a gyõz tes osz tá lyok a
nagy dön tõ be ju tot tak.
A ver seny ná lunk, a Mó rá ban ke rült meg ren de zés re, így
há zi gaz da lé vén tõ lünk két osz tály in dult.
Az el sõ elõ dön tõ ben a Mó ra 8.a és az Or czy 8.a ta lál ko -
zott. Az ered mény 17:7 a ha zai csa pat ja vá ra.
A má so dik elõ dön tõ ben a Mó ra 8.b csa pott össze az
örményesi nyol ca di ko sok kal. In nen is 14:5 vég ered -
ménnyel a Mó ra csa pa ta ke rült a dön tõ be. A 3. he lyért pa -
rázs küz del met ví vott az Or czy és Ör mé nyes.
Vé gül az örményesi lá nyok 9:6-ra di a dal mas kod tak és
sze rez ték meg a kép ze let be li bronz ér met.
Az utol só mér kõ zés re iga zi presztizs csa ta ma radt a két
"mórás" osz tály kö zött.
A vé gig ki egyen lí tett küz del met egy idõn tú li hét mé te res
dön töt te el a 8.a-s  lá nyok ja vá ra, így õk sze rez ték meg az 
el sõ he lyet.
A gyõz tes csa pat név so ra: Oláh And rea, Sza bó Fru zsi na, 
Csortos Dó ra, Poós Do rottya és Szalóki Xé nia.

-Cson tos Mi hály Ró bert-

Mó ra Sport

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és Egy sé ges
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat Mó ra Fe renc tag in téz mé nye
tá mo ga tá sá ra ala pít ványt hoz tak lét re.

El ne ve zé se: Te het sé gek Ér vé nye sü lé sé ért köz hasz nú 
ala pít vány

Adó szá ma: 18842652-1-16

Cél ja: A Mó ra Fe renc Tag in téz mény hát rá nyos hely ze tû,
rá szo ru ló 5-8. osz tá lyos ta nu ló i nak ma gas szin tû szel le -
mi ne ve lé sé nek elõ se gí té se, to vább ta nu lás ra va ló fel ké -
szí té se.

Kér jük, hogy az adó ja 1 %-ával tá mo gas sa az ala pít ványt
ki tû zött cél já nak meg va ló sí tá sá ban.

-Az ala pít vány Ku ra tó ri u ma-

Tájékoztató

Az „Arany száj szép ol va só-szép
be széd” ver seny me gyei for du -
ló ja Szol no kon, 2009. no vem ber 
19-én dél után ke rült meg ren de -
zés re, me lyen két al só ta go za -
tos di á kunk is ered mé nye sen
vett részt. 
Ábrók Li li a ne gye dik, Országh
Fan ni a har ma dik év fo lya mot
kép vi sel te, mi u tán meg nyer ték
az ol va só ver seny is ko lai for du -
ló ját. Az ol va sá si tu do má nyuk

be mu ta tá sa után rö vid me sét ad tak elõ. A lá nyok meg -
csil lant hat ták te het sé gü ket a zsû ri elõtt és di csé re te sen
helyt áll tak a ver seny ben. Fan ni me gyei ne gye dik, Li li pe -
dig he te dik he lye zett lett. A fel ké szü lés ben a ta ní tó né nik
mel lett a szü lõk is so kat se gí tet tek.

Mind két lány na gyon ügyes volt és sze rep lé sük kel, ered -
mé nye ik kel bi zo nyí tot ták, hogy az ol va sás fon tos sze re -
pet ját szik az éle tük ben.
Ne künk, pe da gó gu sok nak és szü lõk nek pe dig meg kell
pró bál nunk meg õriz ni a ré gi idõk be tûk bõl szõtt me sés vi -
lá gát a ki csik szá má ra, hi szen egy jó film vagy egy jól
meg raj zolt me se fi gu ra sem ké pes úgy ki tár ni a gye re kek
fan tá zi á ját, mint egy iz gal mas me se vagy egy kel le mes
ol vas mány.
Ezért is fon tos az ilyen ver se nyek meg ren de zé se és a raj -
tuk va ló rész vé tel! Ez úton is sze ret nénk gra tu lál ni mind -
két lány nak és sok si kert, ki tar tást kí vá nunk ne kik a
to váb bi ver seny zés hez és ol va sás hoz!

-Baranyiné Buj do só Ág nes és Szûcs Gyu la Attiláné
fel ké szí tõ ta ní tók-

Si ker az al só ta go za ton

A de cem ber e tan év ben is az ad ven ti ké szü lõ dés je gyé -
ben telt. A fel sõs osz tá lyok ka rá cso nyi han gu lat ba öl töz -
tet ték ter mü ket, sõt a fo lyo só kat is.
Az ün nep hez kap cso ló dó szo ká so kat, éne ke ket, ver se -
ket, ké pe ket gyûj töt tek, üd vöz lõ la po kat, kü lön le ges dí -
sze ket ké szí tet tek.
Be fe je zé sül fe nyõ disz kót tar tot tunk, ahol a fõ nye re mény
az is ko lai ka rá csony fa volt.

-Rédainé Csipes Er zsé bet-

Adventi készülõdés

De cem ber ben a Sár ga Is ko la ta nu lói és az óvo dá sok,
együtt ün ne pel ték a Mi ku lás ér ke zé sét. A Mû ve lõ dé si
Ház ban Bö zsi Bo hóc és tár sai va rá zsol ták a gye re kek kö -
zé a vár va várt ked ves Mi ku lást. A ze nés, mó kás elõ adá -
son a gye re kek is sze re pel het tek a töb bi ek elõtt. Vi dám,
élményteli dél elõt töt tölt het tünk együtt.

-Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya-

Mi ku lás
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Az IPR va gyis az is ko lai in teg rá ci ós prog ram ke re tén be -
lül le he tõ sé get kap tunk ar ra, hogy az al só ta go za tos di á -
kok nak ad ven ti ját szó há zat szer vez zünk 2009.
no vem ber 27-én dél után is ko lánk tor na ter mé ben a tö rök -
szent mik ló si Apáról Fiúra Alapítvány együttmûködé-
sével.

Az ala pít vány fõ cél ja a ma gyar né pi és kéz mû ves ha gyo -
má nyok él te té se, át adá sa a gye re kek szá má ra. A ját szó -

ház ban ki lenc hely szí nen, ki lenc fé le aján dé kot ké-
szíthettek di ák ja ink. Le he tett szán kót spa tu lá ból, aj tó-és
ka rá csony fa díszt szá raz vi rá gok ból és ter mé sek bõl, csil -
la got gyöngy bõl, an gyalt vá szon ból, ab lak díszt tex til bõl
és ma gok ból, gyer tyát for ró vi asz ból ké szí te ni. Gyor san
el re pült az együtt töl tött két óra. A pe da gó gu sok és a se -
gít sé gü ket fel aján ló szü lõk ügyel tek a rend re. Sze ren csé -
re nem akadt túl sok do log ezen a té ren, mert a gye re kek
min den ener gi á ju kat és fi gyel mü ket az aján dé kok ké szí -
té sé re for dí tot ták. Igye kez ni ük kel lett, ha min den hely szí -
nen ott akar tak len ni. A für géb bek és az ügye seb bek
te le rak hat ták tás ká ju kat az el ké szí tett ka rá csonyt idé zõ
tár gyak kal. Bízunk benne, hogy diákjaink jól érezték
magukat és jövõre is ugyanilyen sokan eljönnek majd
erre a hagyományos rendezvényünkre!  

-Baranyiné Buj do só Ág nes-

Ad ven ti ját szó ház

2009. de cem ber 16-án a Szig li ge ti Szín ház Liliomfi cí mû
da rab ját te kin tet tük meg Szol no kon 6-7. osz tá lyos di á -
kok kal. 

Na gyon jól érez tük ma gun kat, él vez tük a vi dám ko mé di -
át, az élõ ze ne va rá zsát. A fer ge te ges elõ adás nem en -

ged te, hogy unat koz zunk, nem lan kad a fi gyel münk
egyet len pil la nat ra sem. 

Az elõ adás után a zord idõ já rás el le né re a Kos suth té ri
ad ven ti ka val kád ban is tet tünk egy sé tát, idéz get tük a da -
rab em lé ke ze tes po én jai. 

A gyö nyö rû en ki vi lá gí tott tér rá han golt min den kit az ün -
ne pek re.

Kö szön jük a Szü lõk, Ne ve lõk Együtt Fegy ver nek Ta nu ló
If jú sá gá ért Ala pít vány szí ves hoz zá já ru lá sát kul tu rá lis
prog ra munk hoz. 

-Gyáni Má ria-

Szín ház lá to ga tás

A ré gi il lem tan köny vek sze rint a bá lok lé nye ge az, hogy
„lás sunk és lát tas sunk”. Ám van nak olyan bá lok is, ame -
lye ket nem a ma ga mu to ga tás ért, ha nem az együtt lét örö -
mé ért és jó té kony cél ból ren dez nek.

A „Szü lõk, ne ve lõk együtt Fegy ver nek ta nu ló if jú sá gá ért”
Ala pít vány, im már 12 éve ren de zi meg jó té kony sá gi bál -
ját.

Wass Al bert írá sá ból idé zek:

„… nincs jó vi lág, és nincs rossz vi lág, csak egyet len egy
vi lág van, mely sok kis jó ból és sok kis rossz ból te võ dik
össze, s a sze rint bil len, ahogy sú lyát húz za. Sem mi fé le
po li ti kai moz ga lom nem ké pes jó vá vál toz tat ni az em be ri
vi lá got, csu pán az egyes em be rek cse le ke de tei.”

Jó té kony sá gi bá lun kat bát ran so rol hat juk a ren ge teg ki csi 
jó kö zé.

A jó han gu lat ról, ze né rõl, étel rõl-ital ról a szü lõk és az ala -
pít vá nyi ta gok gon dos kod tak. Kö szö net il le ti õket sok ol -
da lú szer ve zõ te vé keny sé gü kért, va la mint szak is ko lás
ta nu ló in kat és kol lé gá in kat el hi va tott mun ká ju kért.

Ez úton mon dunk kö szö ne tet mind az egyé ni, mind a vál -
lal ko zói fel aján lá sok nak, me lyek le he tõ vé te szik ala pít vá -
nyunk cél já nak meg va ló su lá sát. Kér jük adó juk 1%-nak
fel aján lá sá val to váb bi tá mo ga tá su kat.

-Iskolavezetés-

2010 el sõ bál ja
2010. február 15. Fegyverneki Hírmondó 7. oldal

Az al só ta go za ton osz tá lyon ként ün ne pel tük meg a sze -
re tet ün ne pét.

Han gu la tos, csa lá di as, meg hitt lég kör ben töl töt tük a té li
szün idõ elõt ti na pot.

Né hány osz tály mû sor ral is ké szült, me lyet a szü lõk is
meg néz het tek.

-Kindertné Nagy Il di kó- 

Ka rá csony



Az abádszalóki Ko vács Mi hály Ál ta lá nos és Mû vé sze ti Is -
ko la 2010. ja nu ár 22-én a Ma gyar Kul tú ra Nap ja és Be ne -
dek Elek szü le té sé nek 150. év for du ló ja tisz te le té re
ren dez te meg a kul tu rá lis ver se nyét, me se mon dó ka te -
gó ri á ban.

Is ko lán kat (al só ta go za to sa in kat) 3 fõ kép vi sel te. A ta nu -
ló ink ne héz pró bát áll tak ki, hi szen erõs volt a me zõny.
Kö rül be lül 60 vá lo ga tott me se mon dó fe szült fi gyel me
ural ta az elõ a dó ter mek lég kör ét.
A mi gye re ke ink ke vés bé is mert me sék kel, biz ton sá gos
szö veg tu dá suk kal és bá tor fel lé pé sük kel ör ven dez tet ték
meg a kö zön sé get és a zsû ri tag ja it is. Kel le mes meg le -
pe tés sel és nagy öröm uj jon gás sal fo gad tuk a dön tést: I.
he lye zést ért el: Girincsi Dá vid At ti la 2.b
Kü lön díj ban ré sze sül tek: Ábrók Li li Stel la 4.b és Már ton
Mar tin 3.b osz tá lyos ta nu lók.
Kö szön jük a ne héz és szor gal mas ta nu lást, gra tu lá lunk a
fel ké szí tõk nek is!
Ki tar tás, mert ez csak a be me le gí tés volt. A ver se nyek ja -
va még hát ra van!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

Elek apó me séi
Az Or czy Szak is ko la 2010. feb ru ár 6-án tar tot ta vég zõs
nö ven dé ke i nek az im már ha gyo má nyos sza lag ava tó ün -
nep sé gét.

Az ün ne pé lyes sza lag tû zé sen Ficsór Dé nes osz tály fõ nök 
a 12. b vég zõs ker tész ta nu lók nak ez al ka lom mal ad ta át
a jel ké pes sza la got.

A szak kép zõ ta go zat ta nu lói „A sze gény em ber ara nyai”
cí mû szín já té kot ad ták elõ, mely nagy si kert ara tott.
A tab ló bál nyi tó tán cát, a bé csi ke rin gõt is mét Mol nár
Lász ló tánc ta nár ta ní tot ta be. 
Szü lõk, ne ve lõk egy aránt büsz kék vol tak a tán cos pár ok -
ra. 
Vég zõs nö ven dé ke ink nek ala pos fel ké szü lést és si ke res
vizs gát kí vá nunk!

-Szatlóczki Edit-
-Igazgatóhelyettes-

Tab ló bál 2010

Az Or czy Szak is ko lá ban ren de zett lab da rú gó há zi baj -
nok sá gon 6 csa pat in dult a gyõ ze le mért. A küz del mek két  
3-as cso port ban zajlottak. Az „A” je lû kvar tet tet a Csima
csa pat (11. b) a „B” je lû kvar tet tet a Szu per csa pat (12.
a-b.) nyer te meg, így õk játsz hat tak a vég sõ gyõ ze le mért,
amit vé gül a Szu per csa pat hó dí tott el. A dön tõ gyõztese
ját szott a ta ná rok csa pa tá val. Nagy küz de lem, sport sze rû 
játék jel le mez te a ta ná ri csa pat és szak is ko lás di á kok
mér kõ zé sét.

-Papp La jos-
-testnevelõ ta nár-

Szak is ko lás há zi baj nok ság,
fiú lab da rú gás
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A fa lu gaz dász 2010.  feb ru ár 9-tõl a Pol gár mes te ri Hi va -
tal ud va ri épü le té ben a kö vet ke zõ na po kon tart ügy fél fo -
ga dást:
• szer da:13-16 órá ig
• csü tör tök: 13-16 órá ig

Te le fon:
• 06-56/556-028
• 06-70/436-4517

-Rédai Já nos-
-falugazdász-

Falugazdász ügyfélfogadása

Ál ta lá nos is ko lai be íra tás 2010. már ci us 1. - 2010. már ci -
us 26. kö zöt ti idõ ben mun ka nap okon 8-16 órá ig tör té nik.

A be írás he lye:

Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény: 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

Óvo dai be íra tás a szo ká sos idõ ben 2010. áp ri lis 15 -
2010. áp ri lis 30. kö zött az Új te le pi Óvo dá ban.

-Szerkesztõség-

Beíratkozások



A té li szü net elõt ti utol só ta ní tá si nap dél után ján vi dám
han gu la tú, tar tal mas prog ra mon vet tek részt a szak is ko la 
ta nu lói. Ki hir det tük az idei év di ák ön kor mány zat ve ze tõ -

jé nek ne vét, majd ezt kö ve tõ en vi dám, já té kos kér dé sek -
re vá la szol hat tak a cso por tok. A foly ta tást már min den
je len lé võ na gyon vár ta, hi szen a disz kót a ti ze di kes ta nu -
lók szol gál tat ták. Nagy lel ke se dés sel ké szül tek a fel ada -
tuk ra, ügye sen „ke ver ték” a ze nét. A di ák ön kor mány zat új 
ve ze tõ je Bu rai Me lin da 11. a osz tá lyos ta nu ló kö szö ne tet
mon dott azok nak a ta nu lók nak és ne ve lõk nek, akik el jöt -
tek a Mû ve lõ dé si Ház ba, il let ve se gí tet ték a di ák ön kor -
mány zat ál tal szer ve zett elsõ bulit.

-Lip csei An na Má ria-
-10. oszt. osz tály fõ nök-

Fenyõbuli a szak is ko lá ban
A 9-10. év fo lyam ala po zó sza kasz. Kor sze rû ál ta lá nos
mû velt sé get, ide gen nyel vi és in for ma ti kai kép zést, ala -
po zó jel le gû szak mai is me re te ket kap nak a ta nu lók. A
11-12. év fo lyam a vá lasz tott szak ma el sa já tí tá sá nak sza -
ka sza. A kép zést szak mai vizs ga zár ja. A vég zet tek
OKJ-s bi zo nyít ványt kap nak. Ta nul má nya i kat érett sé gi re
va ló fel ké szí tõ kép zés ben más in téz mé nyek ben foly tat -
hat ják. Ok ta tott ide gen nyelv: an gol, né met. 

A ta nul má nyi te rü let re va ló fel vé te li ké rel mek el bí rá lá sa -
kor ki zá ró lag a ta nul má nyi ered mé nye ket vesszük fi gye -
lem be. Aján la ta ink a 2010/2011-es tan év ben to vább-
ta nu lók szá má ra:

Bel sõ kód Szak ma cso port Ter ve zett ki me net* Kép zé si idõ

01 Ven dég lá tás-
ide gen for ga lom

Pin cér
33 811 02 1000 00 00 2 + 3 év

02 Me zõ gaz da ság

Ker tész
31 622 01 0010 31 04
(el ága zás:
Zöld ség ter mesz tõ)

 2 év

* A ter ve zett ki me ne tet az RFKB dön té se és a mun ka erõ-pi a ci igé nyek

mó do su lá sa év rõl-év re vál toz tat hat ja.

Ami ért ér de mes min ket vá lasz ta ni:
• A ta nu ló lét szám és a tan tes tü let le he tõ vé te szi a csa lá -

di as kör nye ze tû is ko la meg va ló su lá sát.
• A gya kor la ti is me re tek el sa já tí tá sa az is ko la tan mû -

hely ében, tan kony há ján, tan ét ter mé ben, gya kor ló kert -
jé ben tör té nik.

• Mind két ide gen nyel vet cso port bon tás ban ta nít juk.
• Mo dern szá mí tó gép park kal, projektorokkal és di gi tá lis

táb lák kal fel sze relt tan ter mek kel, könyv tár ral vár juk a
hoz zánk ér ke zõ di á ko kat.

• Sok spor to lá si le he tõ ség kö zül le het vá lasz ta ni, szá -
mos sport ver seny szer ve zé sé re ke rül sor tan év so rán.

• Ki rán du lá sok, szak mai ta nul mány utak szer ve zõd nek
és to váb bi ha gyo mány õr zõ prog ra mok te szik vál to za -
tos sá az is ko la fa lai kö zött el töl tött idõt.

-Bukta Gizella-

Pá lya vá lasz tá si tá jé koz ta tó 

A Ket tõs ha lom dé li tag ját,  Kál vá ria domb nak ne ve zik a
fegyvernekiek. So kan jár nak oda a gyógy ulá suk re mé -
nyé ben.

Már ci us 21-én a ta va szi nap-éj egyen lõ ség alkalmából 15 
órá tól Domb éb resz tõ me di tá ci ót, áp ri lis 24-én pe dig
Szent György na pi me di tá ci ót tart Nagy Gyu la.

-Tûhegyi Ju li an na-

Domb

A kap cso lat: Galántai Lelovits György!
Ja nu ár 15-én Lelovits Krisz ti na meg hí vá sá ra Duhay Gá -
bor, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um fõ osz -
tály ve ze tõ he lyet te se tar tott elõ adást a soly má szat
tör té ne té rõl, an nak meg je le né sé rõl a mû vé sze tek ben. 
Duhay Gá bor rö vid be pil lan tást adott Ho mo ki Nagy Ist ván 
film je i nek hát te ré rõl is. Az elõ adás min den ki nek mon dott
va la mi újat. Õ is ka pott a he lyi ek tõl új in for má ci ót.
Lelovits Krisz ti na el mond ta, hogy a té má ban mi lyen gyûj -
tõ mun kát vé gez, mik a cél jai. Sze ret ne, a fa lu ban egy ál -
lan dó ki ál lí tást lét re hoz ni, amely élõ be mu ta tó hely ként
mû köd het ne.

Lelovich György csa lá di
kap cso la tai rö vid vi tát
ered mé nyez tek, de a ren -
dez vény ha mar vissza tért
ere de ti cél já hoz.
Az ese mény vé gén Ho mo -
ki Nagy Ist ván ren de zé sé -
ben Galántai Lelovich
György fõ sze rep lé sé vel a
Gyöngy vi rág tól lomb hul lá -
sig c. fil met te kin tet te meg
a kö zön ség.

-Tû he gyi Ju li an na-

A soly má szat és Fegy ver nek 
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.

-Tû he gyi Ju li an na-

Ko szo rú zás

A ha gyo má nyo san meg szo kott vi rág va sár na pi hang ver -
seny a sze rep lõk el fog lalt sá ga mi att áp ri lis 18-án 16 óra -
kor lesz meg ren dez ve a Ró mai Ka to li kus temp lom ban.

-Tûhegyi Ju li an na-

Ta va szi Hang ver seny

2010. február 15. Fegyverneki Hírmondó 9. oldal

Csa lá di ház el adó
Sallai út 5/A.

Al só szint: 1 szo ba, kony ha,
ét ke zõ, für dõ szo ba, WC

Fel sõ szint: 2 szo ba
köz le ke dõfo lyo só

Gáz és vegyestüzelés

Érd.:
70/601-5048
30/848-4859

A Mû ve lõ dé si Ház ban 2010. már ci us 3-án 8 órá tól 14 órá -
ig vér adás lesz.

Leg utóbb, feb ru ár 3-án Szapárfaluban nyújt hat ta a kar ját, 
aki se gí te ni akart em ber tár sa in. 

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

-Tû he gyi Ju li an na-

Vér adás



Fegyverneken 2003. óta a Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má -
ból két gá la mû sort ren de zünk, me lyek már har ma dik éve
egy más utá ni na pok ra es nek.

A Ma gyar Kul tú ra Nap ján idén nem csak azt ün ne pel tük,
hogy 1823-ban Szatmárcsekén e na pon fe jez te be a
Hymnusz meg írá sát Köl csey Fe renc. 1844-ben ze né sí -
tet te meg Er kel Fe renc, aki nek a szü le té sé nek a 200. év -
for du ló ját is ün ne pel jük 2010-ben.

A mû vet olyan fon tos nak tar tot ták, hogy 1903-ban tör -
vény be fog lal ták.
A ma ha tá lyos al kot má nyunk 75.§-a is tar tal maz za.

1989 óta az év for du ló val kap cso la tos meg em lé ke zé sek
al kal mat ad nak ar ra, hogy na gyobb fi gyel met szen tel jünk
év ez re des ha gyo má nya ink nak, gyö ke re ink nek, nem ze ti
tu da tunk erõ sí té sé nek, fel mu tas suk és to vább ad juk a
múl tun kat idé zõ tár gyi és szel le mi ér té ke in ket.
Az idei mû sor ról sze ret nék be szá mol ni azok nak, akik va -
la mi lyen aka dá lyoz ta tás mi att nem lát hat ták az elõ adást.

A Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar fi a tal együt tes, de már így is 
sok ered ménnyel di cse ked het. A tag cse rék után meg újul -
va, újabb ér té ke i ket meg csil lant va hall hat tuk a da la i kat és
ci te ra já té ku kat.
A hat éve mû kö dõ Szapáry Nép dal kör a sum má sok éle té -
rõl, sze re lem rõl, bá nat ról éne kelt a kö zön ség nagy örö -
mé re.
A Pa csir ta Ci te ra ze ne kar önál ló an és a me zõ tú ri Ló kö tõk
Ci te ra ze ne kar ral együtt is szín pad ra állt. Fer ge te ges han -
gu la tot va rá zsol tak.
A Nõi Kar a dal nyel ve ket és kul tú rá kat össze kö tõ ol da lát
mu tat ta be, tisztán és gyö nyö rû en.
Az Annaházi Tánc cso port önál ló an is nagy si kert ara tott a
ka lo ta sze gi tán cá val. Még na gyobb ün nep lés ben volt ré -
sze, mi kor a Pa csir ta és Ló kö tõk Ci te ra ze ne kar ok, va la -
mint a Szapáry Nép dal kör kiséretében szat má ri tán co kat
ad tak elõ.
Gra tu lá lunk a sze rep lõk nek és fel ké szí tõ ik nek.

-Tû he gyi Ju li an na-

A Ma gyar Kul tú ra Nap ja kap csán

A 6-14 éve sek nek:
Szín ház zal, szín ját szás sal kap cso lat ban leg ko rább ról a
gö rög kul tú rá ból van nak is me re te ink.
A szín ház kö zön sé ge, a szí nész, aki más va la ki nek a bõ -

ré be bú jik, egy aránt ka tar -
zist él át egy jól si ke rült
elõ adá son. Még ak kor is,
ha más-más szem pont ból.
A szín ját szás nak, a drá -
ma pe da gó gi á nak ko moly
ne ve lõ, ér ték adó ere je is
van. So kat lát ha tunk eb bõl
a Fegyverneken ha gyo má -
nyos me gyei szín ját szó ta -
lál ko zó kon, ami legköze-
lebb már ci us 26-án lesz.

Ja vas lom, hogy azok is jöj je nek el, akik még so ha nem
pró bál ták a mû vé sze tek nek ezt az ágát. 
A be lé pés in gye nes.
A 12-16 éve sek nek:
A szín ház vi lá gá ba ka la u zol ja el a 12-16 éves fi a ta lo kat
áp ri lis 20-án a Cso dá la tos Lolo avagy a te le fon fül ke-blu es 
cí mû be ava tó szín ház.
A ka ma szok lá za dá sa, a sztá rok csil lo gá sá nak von zá sa,
a szü lõk, fel nõt tek élet mód já nak el uta sí tá sa, gyak ran
olyan erõs, hogy a szü lõk, az is ko la nem iga zán tud al ter -
na tí vát mu tat ni. Az elõ adás ed di gi be mu ta tó i nak ta pasz -
ta la ta sze rint e szín da rab nyel ve el jut a 12-16 éves
fi a ta lok hoz.
A be lé põ: 700,-Ft

-Tû he gyi Ju li an na-

A szín ház, a szín ját szás

Fel sza ba du lás úti
tár sas há zi fel újí tott,

klí más la kás,
ga rázzsal el adó

Érd.:
06-20/3889859
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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 Kö zép-
Tisza-Vidéki 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, és a hor gá sza -
ink is meg ta nul ták már - ke vés ki -
vé tel lel - a nap ló és a táb lá zat
ve ze té sét. A kö zel 400 fõs tag sá -

gunk ál tal ki fo gott hal mennyi ség éves át la ga 32.6 kg. 
A hor gász en ge dé lye ket már de cem ber tõl fo lya ma to san
le he tett kap ni, volt olyan hor gá szunk, aki aján dék ként már 
Ka rá csony elõtt ki vál tot ta.  A fegyverneki holt ágak ra szó ló 
kopmlett en ge dé lyek ára az aláb bi ak sze rint ala kult:
• Fel nõtt: 21 070 Ft
• 68  év fö löt ti: 19 670 Ft
• Nõi: 20 670 Ft
• Ifi : 11 770 Ft
• Gyemek: 3 970 Ft

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. A 16000 Ft-os
ár, ami az elõ zõ Hír mon dó ban volt ol vas ha tó, csak a te rü -
le ti en ge dély ára. Ezt csak az elõbb fel so rol tak után le het
ki vál ta ni.
 A fegyverneki en ge dé lyek mel lett kap 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 ti en ge délyt  is, valamint hor gász vizs gát is
le het ten ni.  Az áru sí tás és vizs gáz ta tás 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 .In do -
kolt eset ben a Vö rös mar ty út 22-ben is le het en ge délyt
vál ta ni.
 Min den hor gász csak sze mé lye sen vált hat ja ki a hor gász
ok má nyo kat a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Me zõ gaz -
da sá gi Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság Va dá sza ti-
Ha lá sza ti Osz tá lya ál tal el ren del tek ér tel mé ben, mert nyi -
lat koz ni kell min den ki nek, hogy a hor gá szat tal, il le tõ leg a
hal ki fo gá sá val össze füg gés ben sza bály sér té si vagy bün -
te tõ jo gi fe le lõs sé get nem ál la pí tot tak meg ve le szem ben,
to váb bá hal vé del mi bír sá got nem szab tak ki el le ne és a
fo gá si nap ló ját le ad ta-e. Amennyi ben va lót lan tar ta lom -
mal te szi meg va la ki a nyi lat ko za tát, ak kor 50.000 Ft hal -
vé del mi bír sá got szab ki a Ha lá sza ti Fel ügye lõ ség. Ké rem 
a hor gá szo kat, hogy na gyon fi gyel je nek oda a fo gá si nap -
lók ve ze té sé re, mert 2010. ja nu ár 1-tõl 10.000-200.000
fo rin tig bün tet he tõ az, aki ezt el mu laszt ja.
Fon tos tör vé nyi vál to zás még, hogy a meny hal ese té ben
mé ret kor lá to zás  lé pett élet be, mely nek mér té ke 20 cm,
azon ban na pi kor lá to zás  alá nem esik. To váb bá még
kéz zel sem fog ha tó az orvosi pi ó ca, a fo lya mi rák és a
kecskerák, va la mint a nyúldomolykó, de fog ha tó vá vált a
tar ka géb. A kö vet ke zõ hal fa jok fo gá sa ese té ben ti lal mi
idõ ke rült be ve ze tés re má jus 2 - jú ni us 15-ig:
• jászkeszeg
• pa duc
• szil va or rú ke szeg

Tá jé koz ta tok min den ér dek lõ dõt, hogy a Tisza-tó ha lá -
sza ti jo gá val kap cso la tos vi ta még nem zá rult le. A
MOHOSZ és a Tisza-tavi Sport hor gász Ter mé szet vé del -
mi és Kör nye zet vé del mi Köz hasz nú Nonprofit Kft. egy -
aránt adott ki te rü le ti en ge délyt a hor gász víz re. Mind ket tõ
ma gá é nak vall ja a ha lá sza ti jo got. A bí ró sá gi íté let re vá -

runk, ad dig min den ki fon tol ja meg, hogy ér de mes-e te rü -
le ti je gyet vál ta ni er re a víz te rü let re. Fel vi lá go sí tá sért  és
tá jé koz ta tá sért ke res se nek ben nün ket a hor gász iro dá -
ban!
A fegyverneki holt ága kon már ci us vé gén, áp ri lis ele jén
kez dõd nek meg a hal te le pí té sek . De ez még az idõ já rás
függ vé nye.
Kö szö ne tet mondok mind azok nak, akik az el múlt év ben
az egye sü let nek aján lot ták fel az adó 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 hor gász ver se nyünk meg ren de zé sé re áp ri lis vé gén,
má jus ele jén  ke rül sor. A pon tos idõ pont ról le vél ben ér te -
sít jük az en ge déllyel ren del ke zõ tag ja in kat.
A Hír mon dó kö vet ke zõ szá má ban  adok tá jé koz ta tást a
Me gyei Ve ze tõ sé gi ülé sen és a Me gyei Kül dött köz gyû lé -
sen el hang zot tak ról.
Az el kö vet ke zõ idõ szak ra jó fo gást kí vá nok min den hor -
gász nak!

-Tukarcs Istvánné el nök-

A Fegyverneki Horgász Egyesület Hírei

• A Jász kun Vo lán Zrt. 2009. de cem ber 14-tõl 2225-kor
pró ba já ra tot in dí tott Törökszentmiklósról Fegy ver nek-
Tiszaroffra, amely be vár ja a Szol nok ról 2220-kor ér ke zõ
au tó buszt. A já rat ha tá ro zat lan ide ig köz le ke dik. A 2009. 
de cem be ré ben ki adott me net rend ben lé nye gi vál toz ta -
tá sok tör tén tek. A mó do sí tott me net rend le tölt he tõ a
www.fegy ver nek.hu weboldalról.

• Már ci us 28. az órák át ál lí tá sa nyá ri idõ szá mí tásra,
• Már ci us 14. Ta vasz 2010. Az Or czy Tag in téz mény Gá -

la mû so ra.
• Köz meg hall ga tá sok:

– 2010. már ci us 4. Szapárfalu
– 2010. már ci us 11. Mó ra Tag in téz mény
– 2010. már ci us 18. Mû ve lõ dé si Ház

• Az Or szág gyû lé si Kép vi se lõ vá lasz tást a Köz tár sa sá gi
el nök 2010. áp ri lis 11-re ír ta ki.

-Szerkesztõség-

Közlemények
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A Fegyverneki Hor gász Egye sü let min dig fon tos nak tar -
tot ta az if jú ság ne ve lé sét, nemcsak szó ban, ha nem tet -
tek ben is. En nek ér de ké ben kü lön bö zõ prog ra mo kat
szer vez a gye rek és ifi kor osz tály szá má ra.
Az  õsz fo lya mán hor gász ve tél ke dõt szer vez tünk a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény ta nu lói szá má ra. A 
prog ram ke re té ben a gye re kek TOTÓ-t töl töt tek ki hor gá -
sza ti is me re tek bõl, majd cél ba do bó ver seny kö vet ke zett
a fo ci pá lyán hor gász bot tal. A cél az volt, hogy ki tud
messzebb re dob ni egy adott kö rön be lül. A két fel adat
ered mé nyé nek össze sí té se után hir det tük ki a nyer te se -
ket. Az ered mény re vár va a gye re kek hor gász té má jú fil -

met néz het tek, a ki seb bek hor gász ki fes tõt szí nez tek. A
prog ram vé gén üdí tõ vel és sü te ménnyel ven dé gel tük
meg a részt ve võ ket. A ve tél ke dõ iránt nagy volt az ér dek -

lõ dés. A szer ve zõ kön és ver seny zõ kön kí vül sok szü lõ és
ta nu ló is meg tisz tel te ren dez vé nyün ket. 

 Az aláb bi ered mé nyek szü let tek:
Al só ta go zat: 
 1. Naszek Ist ván
 2. Tukarcs Do nát 
 3. Stalmájer Mik lós 

Fel sõ Ta go zat:
 1. Pálfi Ta más
 2. Pá pai Jó zsef
 3. Szalóki Vik tor

A nyer te sek ju tal ma hor gász bot és hor gász or só volt
mind két kor cso port ban. Min den részt ve võ egy kel le mes
dél után em lé ké vel lett gaz da gabb.

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

Horgászvetélkedõ a Mórában

A 2009-es esz ten dõt ki sebb kez de ti prob lé mák után si ke -
res nek ítél jük meg.
A fegyverneki pol gár õr ség kö te lé ké ben je len leg 15-en tel -
je sí te nek szol gá la tot. Kö zü lük 12-en kép zés ben ré sze sül -
tek. Lét szám moz gás 2 fõ volt. 
Az ala csony lét szám el le né re 4 hó na pon ke resz tül meg -
szer vez tük a több let szol gá la tot, ezért a Tö rök szent mik ló -
si Rend õr ka pi tány ság Köz rend Osz tá lyá nak ve ze tõ je
kö szö ne tet nyil vá ní tott.
A jár õr szol gá la ton felül sok idõt töl töt tünk ren dez vény-biz -
to sí tá sok kal: lab da rú gó mér kõ zé sek, ma já lis, gu lyás fesz -
ti vál, Vi rág zó Ti sza Nap ja, is ko lák ren dez vé nyei, egy há zi
ren dez vé nyek.
Ki emel ten ke zel jük az is ko lák, óvo dák és a pi ac te rü le tét,
valamint a te me tõ ket ün ne pek elõtt, il let ve Min den szen -
tek ide je alatt.
Az or szá gos Pol gár õr Szö vet ség hez be kül den dõ szám -
sza ki je len tés a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:
• Szol gá lat ban el töl tött idõ: 2368 óra
• Önál ló an: 1280 óra
• Rend õr ség gel: 912 óra
• Bûn meg elõ zé si: 64 óra
• Köz le ke dé si: 112 óra

In téz ke dé sek: 
• El tûnt sze mé lyek fel ku ta tá sa:    1 eset ben
• Jel zés adás: 52 eset ben tör tént.

A pol gár õre ink in gyen, tár sa dal mi mun ká ban lát ják el a
fel ada tot. A lét szám nö ve lé sé re nagy szük ség len ne,
ezért vár juk azon el hi va tott fegyverneki la ko sok je lent ke -
zé sét, akik 22. élet évü ket be töl töt ték, bün tet len elõ é le tû -

ek, el já rás nem fo lyik el le nük és el hi va tott sá got érez nek a
te le pü lé sünk köz biz ton sá gá val kap cso lat ban.
Mun kánk hoz az Ön kor mány zat 170 000 Ft tá mo ga tás sal
já rult hoz zá. Ez az összeg ter mé sze te sen nem fe de zi az
éves ki adá sa in kat. Ez úton sze ret ném meg kö szön ni ci vil
tá mo ga tó ink nak: Ta tár Lász ló nak, Tóth Jó zsef nek (gu mi -
ja ví tó), Czimmer Se bes tyén nek Fa te lep) és Kar dos
Kálmánnénak (hasz nált cikk ker.) a pénz-, vagy ter mé -
szet be ni  tá mo ga tá sát. 
Sze mé lyi ál lo má nyunk nö ve lé se,  a szer ve zet ad mi niszt -
rá ci ós költ sé gei, mû kö dé sé nek biz to sí tá sa egy re na -
gyobb anya gi ter het ró a ve ze tõ ség re. 
Ké rem, hogy pénz be li ado má nyá val tá mo gas sa a szer ve -
zet fenn ma ra dá sát és mû kö dé sét. Ezt meg te he ti a
Fegyverneki Ta ka rék szö vet ke zet ben ve ze tett aláb bi
számlaszámon:  69300114-10035625.
Adó ja 1%-ának fel aján lá sá val a kö vet ke zõ adó szá mon
tá mo gat hat ja a szer ve ze tet: 
18825310-1-16.
A 2009-es évi te vé keny sé -
gün ket ered mé nyes nek,
fej lõ dõ nek, nö vek võ fon -
tos sá gú nak ér té kel jük.
Szol gá la tun kat to vább ra is
szí ve sen ajánl juk fel a fa lu
köz biz ton sá gá nak ja ví tá sa 
ér de ké ben.

-La dá nyi Mik lós el nök-

Polgárõrség

F1-es 3 he tes
elõ ne velt ba rom fi

elõ je gyez he tõ
ve gyes szí nek ben

már ci us 5-tõl fo lya ma to san
220 Ft/db.

Müller Józsefné Fegy ver nek 
Tán csics M.út 58/a.

Ta kar mány bolt
Tel: 06-56/481-704
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Még min dig na gyon ke vés adó zó él az zal a le he tõ ség gel,
hogy adó be val lá sa kor ren del kez zen adó ja 1%-áról. Pe -
dig ez a leg egy sze rûbb mód ja, hogy a szá má ra fon tos
ügyért te gyen va la mit. Ez azt je len ti a gya kor lat ban, hogy
az adó zó ál lam pol gár dönt ar ról, hogy az állam az adója 1 
százalékát milyen célra használja fel.

Az adó 1%-a Fegyverneken ma rad, ha az aláb bi szer -
ve ze tek nek jut tat ja:

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)

18842652-1-16 Te het sé gek Ér vé nye sü lé sé ért
Köz hasz nú Ala pít vány (Mó ra Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény)

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
19430553-1-16 Fegyverneki Hor gász Egye sü let

A két leg na gyobb egy ház tech ni kai kód ja : 

0011 Ró mai Ka to li kus Egy ház
0066 Re for má tus Egy ház

-Szerkesztõség-

SZJA 1%-át fo ga dó fegyverneki
szer ve ze tek

En ged jék meg, hogy ez zel kap cso lat ban egy 40 év vel ez -
elõt ti tör té ne tet fel idéz zek, amely Gu lyás Jó zsef tol lá ból
fa kad:
„ A hat va nas évek ele jén ju tott el hoz zánk a hír, hogy Bel -
gi um ban té li fi a ta lo kat ne vel tet nek, és azok kal nye rik a
ver se nye ket. (Azt már nem hal lot tuk, hogy mi lyen kö rül -
mé nyek kö zött.)
Tóth Jó zsef azon nal dön tött, té li fi a ta lok kal - kez dõ lé té re - 
meg ve ri az öreg sporikat az õszi fi a ta lok ver se nyén. A jó
hi deg ja nu ár ban egy kis ga lamb akadt, amely meg ér te az
egy he tes kort. Ek kor azon ban már le száll nak a fé szek rõl
az öre gek, így biz tos fagy ha lál várt az if jonc ra. A te nyész -
tõ a si ker ér de ké ben min dent meg tett. Egy sza kaj tó ko sár -
ba ke rült az üd vös ke, majd ru há val le ta kar va a kony-
haszekrény te te jé re tet te. Ete te té sét tel je sen ma gá ra vál -
lal ta. Igaz, nem túl gyak ran, csak ami kor meg jött a mun ká -
ból, dél után há rom óra kö rül.
A kis ga lamb vé gül is a DEMIL ne vet kap ta (va la mi hí res
bel ga te nyész tõ után). DEMIL ma ga volt a ter mé szet cso -
dá ja, csak csõ re, szár nya és fa rok tol lai vol tak nor má lis
hosszú sá gú ak, tes te szin te nem is volt. A szak iro da lom -
ból ki ol vas tuk, hogy mi nél könnyebb egy ga lamb test sú -
lya, an nál jobb ered mé nyek re szá mít hat hosszú tá von (ez 
is be jött).
Tóth Jós ka igen elé ge dett volt. Mi vel az egye sü le ti gyûj tés 
a Tóth ud var ban volt, az egész tag ság ér te sült a nem min -

den na pi kí sér let rõl, és kí ván csi an fi gyel te DEMIL fej lõ dé -
sét, de bi zony a nyár el tel té vel to vább ra is csak csõ re,
szár nya, és far ka volt. 
  So ha nem ta pasz talt ver seny láz elõz te meg a fi a ta lok
ver se nyét. Min den ki a bel ga mód szer re volt kí ván csi. A
cso da be kö vet ke zett, amint Szé kes fe hér vá ron túl ról röp -
tet tünk (20 km) DEMIL ér ke zett min den út ról el sõ ként,
egy re na gyobb elõnnyel. Tóth Jós ka sem mit nem bí zott a
vé let len re, új ra elõ vet te a szak iro dal mat, mely bõl ki ol vas -
tuk: a rizs jó ha tás sal van a ver seny ga lam bok ra. No sza,
vá sá rolt fél ki lót, és DEMIL te le et te ma gát, jó kat ivott rá és 
óri á si böggyel a ver seny biz tos fa vo rit ja ként ke rült ko sár -
ba. Iz ga tot tan vár tuk a ver senyt, biz tos ra vet tük ver he tet -
len sé gét, de bi zony so ha töb bé nem lát tuk. A rej tély
ké sõbb meg ol dó dott. Ami kor Szé kes fe hér vár ra ér kez tek
ga lamb ja ink DEMIL egy sze rû en ki bujt vé kony tes té vel a
ko sár pál cái kö zött, és di csé re té re le gyen mond va, jó idõ -
re le re pül te a húsz ki lo mé te res utat. Vesz té re, ami kor
Tóth Jós ka a szak iro da lom hoz nyúlt és te le etet te rizzsel,
a nagy bö gye mi att nem tu dott ki búj ni a pál cák kö zött. Így
vált le gen dá vá s az óta is, ha egy nyesz lett fi a tal re pül a le -
ve gõ ben így ki áll tunk fel; Ott re pül a DEMIL!”
Ennyi az idé zet. Ja vas lom, csak óva to san bán junk a
szak iro da lom mal.

-Szász-

A pos ta ga lamb ok té li te nyész té se

Fegy ver nek KSE ta vaszi sor so lá sa
2010. feb ru ár 27. Fegy ver nek - Kar cag
2010. már ci us 6. Kun he gyes - Fegy ver nek
2010. már ci us 13. Fegy ver nek - Kis új szál lás
2010. már ci us 20. Csépa - Fegy ver nek
2010. már ci us 27. Fegy ver nek - Újszász
2010. áp ri lis 4. Ti sza fü red - Fegy ver nek
2010. áp ri lis 10. Fegy ver nek  - Jászfényszaru
2010. áp ri lis 17. Nagyiváni - Fegy ver nek
2010. áp ri lis 24. Fegy ver nek - Jász apá ti
2010. má jus 1. Abádszalók - Fegy ver nek
2010. má jus 8. Fegy ver nek - Túrkeve
2010. má jus 15.  Kunszentmárton - Fegy ver nek
2010. má jus 22. Fegy ver nek - Me zõ túr
2010. má jus 29. Fegy ver nek - Jászladány
2010. jú ni us 5. Besenyszög - Fegy ver nek
2010. jú ni us 12. Fegy ver nek - Jánoshida
2010. jú ni us 19. Jászárokszállás - Fegy ver nek

Labdarúgás
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Fáj da lom mal tu dat juk mind azok kal,
akik is mer ték, sze ret ték, hogy

Köpösdi Já nos
éle té nek 63. évé ben hosszan tar tó be teg ség után el hunyt.

A csa lád ne vé ben ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni
Dr. Tóth Sa rol ta há zi or vos nak és asszisz ten sé nek,

Ke le men Csabánénak oda adó, ál do za tos mun ká ju kért.

A gyá szo ló csa lád

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

Susz ter Pálné
szü le tett: Szûcs Ju li an na

bú csúz ta tá sán részt vet tek,

gyá szunk ban osz toz tak.

A gyá szo ló csa lád

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik sze re tett Édes anyánk

Bozsó Andrásné
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.

Em lé két örök ké õriz zük.

A gyá szo ló csa lád

Kö szö ne tet mon dunk Dr. Tóth Sa rol ta há zi or vos nak,
és asszisz ten sé nek oda adó mun ká ju kért.

„El bú csú zom, de ott le szek,
Ahol a szél zúg, a nap ne vet.
El bú csú zom, de itt ma rad,
Be lõ lem né hány pil la nat.”

Meg ren dü lés sel bú csú zunk

Em lé kü ket meg õriz zük.

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

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

Csaj ági An na Ró za 2009. 12. 02 Szü lei: Ozsváth Ro zá lia és Csaj ági Gá bor
Bu rai Ala dár 2009. 12. 02. Szü lei: Bu rai Bri git ta és Hor váth Ala dár
Nachtigál No el 2009. 12. 05. Szü lei: Sze ke res An na má ria és Nachtigál Jó zsef
Csécsei At ti la And rás 2009. 12. 07. Szü lei: Csécsei At ti la és Hornyák Esz ter Eri ka
Nagy An na 2009. 12. 14. Szü lei: Ba kos Mó ni ka és Nagy Ró bert
Far kas Ró bert 2009. 12. 24. Szü lei: Tóth Gab ri el la és Far kas Ró bert
Gyáni Sá ra 2009. 12. 28. Szü lei: Gerõcs Esz ter és Gyáni András
Tú ró Ida Ale xand ra 2010. 01. 02. Szü lei: Tú ró  Mó ni ka és Tú ró Gé za
Schmidt At ti la 2010. 01. 04. Szü lei: Sipos And rea és Schmidt Ta más
Ábrók Csa nád 2010. 01. 07. Szü lei: Fa ra gó Ani ta és Ábrók Csa ba 
Szamák Mó ni ka Bi an ka 2010. 01.18. Szü lei: Csík Mó ni ka és Szamák Zsolt
Sipos Ba lázs 2010. 01. 23. Szü lei: Sza bó Er zsé bet és Sipos Sán dor
Haj dú Em ma Nel li 2010. 01. 24. Szü lei: Haj dú Sán dor és Tú ri Mag dol na
De me ter Re gi na 2010. 01. 28. Szü lei: Strígel Me lin da és De me ter Ist ván

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

Gólya-hír
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Makai Já nos tól, élt 67 évet 

Köpösdi Já nos tól, élt 62 évet

Bauer Antalnétól, élt 70 évet
(szül.: Koz ma Mar git)

Sza bó Fe renc tõl, élt 66 évet

Mes ter Ádám tól, élt 74 évet

Tü dõs Istvánnétól, élt 90 évet
(szül.: Fórián Pi ros ka)

EMLÉKEZÉS

Bor sós Ferencné
ha lá lá nak 2. év for du ló já ra

"El men tem tõ le tek, nem tud tam bú csúz ni
Nem volt idõm ar ra, el kel lett in dul ni

Itt ha gyom szívetekben em lé kem örök re
Ha látni akar tok, néz ze tek az ég re
Áll ja tok meg sí rom nál csen de sen,
Ne fe led je tek el so ha, so ha sem"

Gyer me ke id 



Éle té nek 87. évé ben el -
hunyt Prá gai Fe renc a volt 
gim ná zi um, majd ál ta lá nos 
is ko la egy ko ri igaz ga tó ja.

Kö zel har minc évet töl tött
Fegyverneken, így so kan
em lé kez nek még rá. Egy -
ko ri ta nít vá nya Pfeiffer Vil -
mos em lé ke i ben így él:

„Di ák ként 6.-os ko rom ban
ta lál koz tam ve le elõ ször.
Fi zi kát ta ní tott. Nem a fi zi -
kai kép le tek me cha ni kus
ta nu lá sát tar tot ta fon tos -
nak, ha nem a fi zi ka tör -
vény sze rû sé ge i nek meg-
ért te té sét. En nek ér de ké -
ben ren ge teg kí sér le tet vé -

gez te tett ve lünk. Egy-egy té mát min dig több ol dal ról
igye ke zett meg vi lá gí ta ni, ez zel is se gít ve a meg ér tést.
Órá it sze mé lyes él mé nye i vel tet te ér de ke seb bé. Jel lem zõ 
volt rá a fel ké szült ség és az ala pos ság. A szá mon ké rés -
ben szi go rú volt, de igaz sá gos. Tö re ke dett ar ra, hogy
min den ta nu ló a szá má ra leg meg fe le lõbb mó don ad has -
son szá mot tu dá sá ról. Har mad éves fõ is ko lás ként itt
Fegyverneken töl töt tem az egy hó na pos szak mai gya kor -
la to mat. Ak kor õ, mint pe da gó gi ai igaz ga tó he lyet tes te vé -
keny ke dett az össze vont is ko lá ban. Na gyon so kat se-
gített a fel ké szü lés ben. Az óra meg be szé lé se ken igen ala -
pos volt, min dig a job bí tás szán dé ka ve zé rel te. Sok jó ta -
ná csot adott. Fel hív ta fi gyel me met a dif fe ren ci ált mun ka,
a mo ti vá ció fon tos sá gá ra, és ar ra, hogy csak ak kor kap -
jon dícséretet egy ta nu ló, ha ar ra rá szol gált. Min dig jel -
lem zõ volt rá a köz vet len hang vé tel.”

Ne kem is ha son ló ak az em lé ke im. 

Õ volt az el sõ „mun kál ta tóm”, az el sõ igaz ga tóm. És na -
gyon sze ren csés nek ér zem ma gam, hogy így hoz ta a
sors. Sok bá to rí tást adott, ha el bi zony ta la nod tam, vagy
ha egy is me ret len mód szer ki pró bá lá sá tól vo na kod tam.
Min dig meg bíz hat tunk ben ne. Az új öt le tek tá mo ga tó ja
volt, ha ab ban a ta nu lás ha té kony sá gát, vagy a sze mé lyi -
ség ki bon ta koz ta tá sát lát ta. S hogy lá tó kö rün ket szé le sít -
se, mód szer tá runk bõ ví té sé re ser kent sen ben nün ket,
tan tes tü let ét el vit te olyan is ko lák ba, ahol volt le he tõ sé -
günk ta nul ni, öt le tet sze rez ni. Így ju tot tunk el töb bek kö -
zött Szentlõrincre is, ahol szá munk ra is me ret len ta ní tá si-
ta nu lá si mód sze re ket ta nul má nyoz hat tunk. Fon tos nak
tar tot ta a szín ját szást, mint jel lem for má ló esz közt. Saj nos
nagy ál ma „ A Pál ut cai fi úk” meg ren de zé se nem va ló sult
meg. Tá mo gat ta  a ki rán du lá so kat, tá bo ro kat. Pe da gó gi ai
hit val lá sa, né ze tei ma is helytállóak. 

Min den ki vel meg ta lál ta a
meg fe le lõ han got. Né ha, ha
el kap ta a hév, „szögedi” táj -
szó lás sal be szélt. Gyö ke rei
ezen a vi dé ken ered tek. S
hosszú évek után ide tért
vissza.

2010. ja nu ár 15-én he lyez ték 
örök nyu ga lom ra Sze ge den
a Bel vá ro si Te me tõ ben.

Sze re tet tel, tisz te let tel õríz-
zük em lé két:

-Pfeiffer Vil mos-
-Szentpéteri Tiborné-

Doroszlai Elek
1911. 01. 02. - 2009. 12. 16.

Doroszló – Fegy ver nek

Kö zel egy év szá zad dal ez -
elõtt a tör té nel mi Nagy
–Ma gyar or szág te rü le tén,
Dél vi dé ken (ma Szer bia)
lát ta meg a nap vi lá got
Pastyik Elek né ven
Doroszlai Elek bá csi.
A Tri a no ni Ma gyar or szág -
ra át te le pült fi a tal em ber a
ka lo csai ér se ki ta ní tó kép -
zõ ben 1932-ben sze rez te
ta ní tói dip lo má ját.
1935-ben Ka lo csá ról ke -
rék pá ron ér kez ve ta lált
vég le ges mun ka he lyet  Fegyverneken, ahol kez det ben a
Va das-ta nya si is ko lá ban, majd a te le pü lés Új te le pi is ko lá -
já ban ta ní tott. Az ak ko ri I. szá mú Ál ta lá nos Is ko lá ból (a
mai Or czy) ment el nyug díj ba.
Ez a né hány sor fel is ölel né szak mai pá lya fu tá sát, ha mö -
göt te ott nem áll na az EMBER, Elek bá csi. Élettörténe-
tének meg írá sá ra, egy re gény is ke vés nek bi zo nyul na.
A so rok mö gött fel sej le nek a ta nya si is ko lá ban el töl tött
küz del mes idõ szak em lé kei, a vér sze rin ti csa lád tól va ló
el sza ka dás gyöt rel me, a II. vi lág há bo rú bor zal ma i nak át -
élé se. Ma gán élet ének szá lai vég le ge sen Fegyvernekhez
kö tik, ami kor 1937-ben há zas sá got köt egy hely bé li le -
ánnyal, Ma jor Etel ká val, így a fa lu ban te le ped nek le vég -
le ge sen. Há zas sá guk ból 6 gyer mek szü le tett.
Elek bá csi év ti ze de ken át meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge volt 
a fa lu köz ok ta tá sá nak, köz élet ének.
Szé les ér dek lõ dé si kör rel ren del ke zõ, nagy tu dá sú, rend -
kí vü li em pá ti á val és gyer mek sze re tet tel meg ál dott em bert 
és pe da gó gust is mer tem meg sze mé lyé ben.
Nyug dí jas ko rá ban is élt szen ve dé lye i nek, sze ret te a ré -
gé sze tet, a ter mé sze tet, és mint vég zett gom ba szak ér tõ,
szen ve dé lyes ha tár já ró és gom ba is me rõ em ber hí ré ben
állt. Szak tu dá sát el len szol gál ta tás nél kül bár ki nek szol gá -
la tá ba ál lí tot ta. Nyit va állt az aj tó bár ki elõtt, ha más gond -
dal is fel ke res ték. Nagy ál ma, hogy egy szer új ra  re pül-
hessen, (ka to na ko ra után) 97 éves ko rá ban va ló ra vált.
Pe da gó gu si, köz éle ti te vé keny sé gét 1996-ban „Fegy ver -
nek Köz szol gá la tá ért” ki tün te tõ díj jal is mer te el a fa lu ön -
kor mány za ta.
Az Arany, Gyé mánt, Vas és Ru bin Dip lo mát kö ve tõ en a
dip lo ma szer zés 75. év for du ló ja al kal má ból 2007-ben
Grá nit Dip lo mát ado má nyo zott ré szé re egy ko ri is ko lá já -
nak jog utód ja.
Elek bá csi éle té nek 99. esz ten de jé ben sze re tõ csa lád ja
kö ré ben csend ben, bé ké sen el hunyt.
Em lé két sze re tet tel meg õriz zük. 

-Bérczesi Má ria-

Em lé ke zés
2010. február 15. Fegyverneki Hírmondó 15. oldal

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,

akik sze re tett ha lot tunk

Doroszlai Elek
te me té sén részt vet tek, gyá szunk ban

osztoztak.

A gyá szo ló család



Azt is kér dez he ti a ked ves ol va só, hogy
mit ke res ez a cikk a feb ru á ri
Fegyverneki Hír mon dó ban, hi szen má -
jus 15-én lesz a Diák-Gulyásfesztivál.
Ad dig még – re mé nye ink sze rint – egy -
szer meg je le nik a lap.

Csak hogy ah hoz, hogy egy csa pat ver -
se nyez hes sen a fesz ti vá lon, ne vez nie kell. Még pe dig
már ci us 19-ig.

A ne ve zés hez szük sé ges adat la pot, a ne ve zés és a rész -
vé tel fel tét ele it meg ta lál ják a www.fegy ver nek.hu ol da lon,
ér dek lõd het nek az is ko lá ban vagy a Mû ve lõ dé si Ház ban.

Az ön kor mány zat és az in téz mé nyek anya gi hely ze te mi -
att ezen a ren dez vé nyen is ki adás csök ken tés re és be vé -
tel nö ve lés re kény sze rü lünk. Azt ter vez zük, hogy azok tól,
akik nem ver se nyez nek, de né ze lõd nek, szur kol nak,
eset leg osz tály társ ként esz nek is a ver seny mû bõl azt kér -
jük, hogy be lé põ ként egy fagy lalt árá val já rul ja nak hoz zá
a ki adá sok hoz. 

Bí zom ben ne, hogy a részt ve võk is és a né zõk is az elõ zõ
évek hez ha son ló an jól fog ják érez ni ma gu kat a VII. Or -
szá gos Diák-Gulyásfesztiválon is!

-Tû he gyi Ju li an na-

VII. Országos Diák-Gulyásfesztivál

Fegyverneki ál lan dó lak hellyel rendelkezõ nap pa li ta go -
za tos ta nu lók ré szé re.
A Fegy ver nek Mû velt Ijúságért Ala pít vány pá lyá za tot
hir det, kül föl di szpon zo rok ál tal ado má nyo zott összeg fel -
hasz ná lá sá ra. Az ado má nyo zók ké ré se sze rint: A pá lyá -
zat cél ja a ki vá ló tel je sít mé nyû ta nu lók tel je sít mé nyé nek
el is me ré se, tel je sít mé nyük fo ko zá sa. 
A pá lyá zat ka te gó ri ái:
„A” ka te gó ria: ha vi tá mo ga tás di á kok ré szé re
 1. Fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló di á kok pá lyáz hat -

nak ha vi 150 euró tá mo ga tás ra, akik nek a ta nul má nyi
át la guk el ér te a 4.5-es át la got és ezt a ta nul má nyi osz -
tály iga zol ja.

 2. Kö zép is ko lai di á kok, gim ná zi um ban, szak kö zép is -
ko lá ban ta nu lók, ha vi 75 euróra pá lyáz hat nak, akik nek
ta nul má nyi ered mé nye el éri a 4.7-es át la got és nyel vi
ta nul má nyik ban si ke re sek.

 3. Ki vá ló tel je sít ményt el érõ, il let ve bi zo nyos te rü le te -
ken ki vá ló an tel je sí tõ di á kok ré szé re, akik bi zo nyos te -
rü le te ken ke vés bé, má so kon vi szont ki ma gas ló an
tel je sí te nek (pl.:ze ne, ma te ma ti ka):

 Kö zép és fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló di á kok pá -
lyáz hat nak er re a tá mo ga tás ra, akik nek a ta nul má nyi
át la guk nem éri ugyan el a fen ti ek ben em lí tett szin tet,
de va la me lyik tan tárgy ból, va la mi lyen te rü le ten hosszú 
idõ óta ki ma gas ló tel je sít ményt nyúj ta nak. Az el ért
ered mé nye i ket iga zol ni uk kell, ta ná ra ik meg erõ sí té se
szük sé ges. A tá mo ga tás mér té ke: kö zép is ko lás ok
ese té ben ha vi 100 euró, míg fel sõ fo kú in téz mény ben
ta nu lók szá má ra ha vi 150 euró.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 
    2010. már ci us 12.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a pá lyá zók nak:
• is ko lai bi zo nyít vá nyuk hi te les má so la tát,
• mo ti vá ci ós le ve let, ame lyet a pá lyá zó ír, il let ve bár mely

do ku men tu mot, amely a di ák és (csa lád ja) anya gi kö -
rül mé nye i re utal (pl. a szü lõk egy ha vi jö ve del mé nek
iga zo lá sa),

• egy tá mo ga tó le ve let a ta ná ra i tól (ta ná rá tól). 
A pá lyá za tot pos tai úton, ajánl va kell kül de ni:
 Szilasi Péterné Fegy ver nek, Liszt F. út 13/a cím re.

A pá lyá zat oda íté lé sé rõl a ku ra tó ri um dönt. A nyer tes pá -
lyá zók 2010. már ci us 25-ig ér te sí tést kap nak. Vissza me -
nõ leg feb ru ár 1-tõl fog juk az ösz tön dí jat fo lyó sí ta ni a
pá lyá zó szám la szá má ra (fo rint ban).
Az Ala pít vány Ku ra tó ri u ma fél éven te fe lül vizs gál ja min -
den ösz tön dí jas ta nu ló elõ me ne tel ét. Amennyi ben a ta nu -
ló is ko lai elõ me ne tel ében ked ve zõt len vál to zás ta pasz-
talható, a tá mo ga tás vissza vo nás ra ke rül. Az ado má nyo -
zók nak szán dé kuk ban áll az ösz tön dí jat el nyert ta nu lók -
kal sze mé lyes kap cso la tot tar ta ni. Az ösz tön díj egy elõ re
12 hó nap ra biz to sí tott.

„B” ka te gó ria: Egy sze ri ta nul má nyi tá mo ga tás ki emel ke -
dõ tel je sít mé nyért

 1. Ju ta lom ki ma gas ló ered mény el éré sé ért: Egy sze ri
300 eurót fo lyó sí tunk azon ta nu lók nak, akik az Ok ta tá si
Mi nisz ter ál tal ki adott jegy zék alap ján szer ve zett me gyei
ta nul má nyi ver se nyen I. he lye zést ér nek el, vagy or szá -
gos ver seny I. II. vagy III. he lye zett jei. A pá lyá zat hoz az
ered ményt iga zo ló ok ira tot szük sé ges mel lé kel ni (me lyet
vissza adunk).

A pá lyá zat be nyúj tá sa az ered mény el éré se után. A pénz
fo rint ban tör té nõ át uta lá sa júnus, il let ve december hó nap -
ban tör té nik a si ke res pá lyá zó szám la szá má ra.

2. Köny vek/lap to pok be szer zé sét tá mo ga tó pá lyá za -
tok: Tan év vé gén ki tû nõ ta nul má nyi ered ményt el ért ál ta -
lá nos is ko la 8. osz tályt vég zett ta nu lói, va la mint érett sé git
adó kö zép vagy fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló di á kok
lap top ra vagy könyv utal vány ra pá lyáz hat nak.
•  A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a bi zo nyít vány má so la tát.
• Az osz tály fõ nök, vagy ta nul má nyi osz tály aján ló le ve -

lét.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: 2010. jú ni us 30.

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

Ju ta lom fel sõ fo kú nyelv vizs ga meg szer zé sé ért. 200 euró
tá mo ga tás ban ré sze sül het az a ta nu ló, aki fel sõ fo kú
nyelv vizs gát tett. Ez a si ke res szó be li és írás be li nyelv -
vizs gát iga zo ló do ku men tum be mu ta tá sá val ke rül ki fi ze -
tés re (2010. feb ru ár 1-e után meg szer zett vizs ga-
ered mény szá mít!).

Mindhá rom kategóriában a pá lyá za to kat pos tai úton,
ajánl va kell el kül de ni:
 Szilasi Péterné Fegy ver nek, Liszt F. Út 13/a  cím re.

A pá lyá zat oda íté lé sé rõl a ku ra tó ri um dönt. A nyer tes pá -
lyá zók ér te sí tést kap nak. Az ado má nyo zók nak szán dé -
kuk ban áll az ösz tön dí jat el nyert ta nu ló kat sze mé lye sen is 
meg is mer ni. Az ösz tön díj pá lyá za tok kiírása egyenlõre a
2010. évre szól.

-Szilasi Péterné  a kuratórim el nö ke-

Fel hí vás ta nul má nyi ösz tön díj pá lyá zat ra!

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

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné  jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Bérczesi Má ria

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

2010. évi lap zár ta idõ pont jai: április 1., június 1., augusztus 2., október 1., december 1.

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.

 16. oldal Fegyverneki Hírmondó 2010. február 15.


