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A VII. Or szá gos Diák-Gulyásfesztivál a má ju si cik lo nok
leg erõ sebb jé nek kez de tén, má jus 15-én a meg szo kot tól
el té rõ idõ já rás ban zaj lott le. Ed dig még nem ren dez tük 10
oC alat ti hõ mér sék let ben Diák-Gulyásfesztivált, és mi re
az ét kek el ké szül tek, már az esõ is esett.

Sze ren csé re, az ese mény a fi -
a ta lok nak, a fi a ta lok ról szólt.
Így az if jú ság va rá zsa, a friss
jó kedv nem en ge dett az idõ -
nek.

A vár ha tó idõ já rás mi at ti le -
mon dá sok után is har minc -
nyolc, há rom-öt fõs csa pat
mér te össze tu dá sát a gu lyás -
ké szí tés ben.

A ren dez vény célja, a ven dég -
lá tás-ide gen for ga lom szak -
ma cso port ban ta nu ló kö zép-
is ko lá sok ver se nye, ahol ti -
zen hét csa pat mér te össze
tudását. Az ál ta lá nos is ko lá -
sok és egyéb kö zép is ko lás ok kü lön-kü lön ve tél ked tek,
sa ját ked vük re fõz tek.

A jók ki vá lasz tá sá ra, a késõbbiekre vo nat ko zó hasz nos
ta ná csok ra a zsû ri össze té te le volt a biz to sí ték

A ven dég lá tós szak mát ta nu ló fi a ta lok ver se nyé nek zsû ri -
jét Pe tõ Ist ván (a Sé fek Vi lág szö vet ség ének (WACS) örö -
kös tag ja, Venesz Jó zsef és Schnitta Sá mu el dí jas,
Ma gyar Nem ze ti Gaszt ro nó mia Szö vet ség tisz te let be li el -
nö ke, a WACS ér dem ér mes, há rom szo ros mes ter sza -
kács, mes ter cuk rász, ven dég lõs-fo ga dós mes ter) és
Gom bás And rás (a Ma gyar Ven dég lá tók Ipar tes tü let ének
Al el nö ke, a bu da pes ti Gom bás Ét te rem tu laj do no sa,
Fegy ver nek szü löt te) al kot ta. A töb bi ka te gó ri á ban is ne -
ves zsû ri értékelt.

Az esõ ka bát ban bí rá ló zsû ri sok fi nom sá got ta lált a bog rá -
csok ban. 

foly ta tás a 10. oldalon

Diák-Gulyásfesztivál hi deg ben és esõ ben

A 2010. má jus 14-én ala kult or szág gyû lés el sõ két tör vé -
nyét a ket tõs ál lam pol gár ság ról és jú ni us 4-ét a nem ze ti
össze tar to zás nap já vá nyil vá ní tá sá ról hoz ta.

Mi ért kel lett eze ket a tör vé nye ket meg hoz ni? Kér de zik
so kan, mi ért kell a se be ket fel sza kí ta ni?  Aki már járt a ha -
zán kat kör be ve võ or szá gok ban, az ta pasz tal hat ta, a se -
bek lé tez nek, s nem le het fel sza kí ta ni, ami be sem
gyógy ult.

A XX. szá zad Eu ró pa tör té nel mé nek leg vé re sebb, leg ke -
gyet le nebb év szá za da volt. A mai ésszel ne héz meg ér te -
ni az ak ko ri dön tés ho zó kat, akik a két vi lág há bo rú
ki rob ban tá sá ért fe le lõ sek. A há bo rúk bor zal ma it is mer ve
nem meg le põ a tri a no ni dön tés.  

foly ta tás a 11. ol da lon
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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:

Áp ri lis 12.
• Vis maior pá lyá zat be nyúj tá sá ról szó ló ha tá ro za tot mó -

do sí tott a rend kí vü li ülé sen a tes tü let a má so dik pá lyá -
zat be adá sa köz ben ha tály ba lé pett Kor mány ren de let
mi att.

Áp ri lis 28.
• Együt tes ülé sen Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány -

zat Kép vi se lõ tes tü le te és Ör mé nyes Köz ség Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a Kör jegy zõ ség 2009. évi
mû kö dé sé rõl ké szült be szá mo lót el fo gad ta.

• A Kép vi se lõ tes tü let el fo gad ta, hogy a 2009. de cem ber
31. nap já val meg szün te tett Fegy ver nek – Ör mé nyes
Kör jegy zõ ség meg szû né si be szá mo ló ját és va gyon át -
adá si je len té sét egyet ér tõ zá ra dék kal lás sák el és fel -
ha tal maz ta a pol gár mes te re ket (Fegy ver nek,
Ör mé nyes) ezek alá írá sá ra.

• A Kör jegy zõ ség 2009. évi költ ség ve tés ének vég re haj -
tá sát a Kép vi se lõ tes tü let el fo gad ta, va la mint jó vá hagy -
ta a pénz ma rad ványt.

Áp ri lis 29.
• A Kép vi se lõ tes tü let Fegy ver nek Ön kor mány zat 2009.

évi költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak zár szám adá sá ról
szó ló ren de le tet el fo gad ta és a 2009. évi pénz ma rad -
ványt jó vá hagy ta.

• A fej lesz té si hi tel fel vé te lé rõl szó ló ha tá ro za to kat mó -
do sí tot ta a tes tü let, mert a ha tá ro za tok ban fog lal ta kon
fe lü li ke ret biz to sí ték fel aján lá sa szük sé ges a hi tel
igény be vé tel éhez. 

• A fi ze tõ ké pes ség meg õr zé se, a fi nan szí ro zá si ne héz -
sé gek el ke rü lé se ér de ké ben szük sé ges volt a fo lyó -
szám la hi tel ke ret mó do sí tá sa 150 mil lió fo rint ra.

• A Kép vi se lõ tes tü let a Nepomuki Szent Já nos szo bor -
cso port res ta u rá lá sá ra tett ja vas la tot a ren de zet len tu -
laj don vi szony ok mi att nem fo gad ta el.

• Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 147. sz. alat ti la kó in gat -
lant meg vá sá rol ja 2 mil lió fo rin tért a Fegyverneki Ön -
kor mány zat és eh hez 1.900 eFt fej lesz té si hi tel
fel vé tel ét is jó vá hagy ta a tes tü let.

• Fegy ver nek Nagy köz ség Kép vi se lõ tes tü le te a TISZK
mû kö dé si költ sé gé nek meg elõ le ge zé sé re 80.471,- Ft.
ere jé ig kö te le zett sé get vál lalt. 

• A Gyer mek élel me zé si Kony ha Ét te rem épü le té nek te -
tõ szi ge te lé si mun ká i ra a Kép vi se lõ tes tü let kö te le zett -
sé get vál lalt (te tõ szi ge te lé se: 4.807.894,-Ft + mû sza ki
el len õri te vé keny ség dí ja: 100.000,-Ft)és 8.205 eFt fej -
lesz té si hi tel fel vé tel ét hagy ta jó vá.

• Az Annaházi Idõ sek Klub já nak fel újí tá sa és utó la gos
komp lex aka dály men te sí té se el kez dõ dött, a pá lyá za -
ton el nyert tá mo ga tá son felül a Kép vi se lõ tes tü let 1.095
eFt fej lesz té si hi tel fel vé tel ét hagy ta jó vá.

• A Kép vi se lõ tes tü let a Fegy ver nek Nagy köz ség Te le pü -
lé si Esély egyen lõ sé gi In téz ke dé si Terv el ké szí té sé re a
brut tó 350.000,- Ft-os aján la tot fo gad ta el.

• A Fegyverneki Re for má tus és Ka to li kus Egy ház köz ség 
ré szé re – a temp lo mok fel újí tá sá ra – 300-300 eFt tá mo -
ga tást sza va zott meg a tes tü let.

• A Fegyverneki Ala pít vá nyok ala pí tó ok ira tai mó do sí tás -
ra ke rül tek.

Má jus 27.
• A Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te mó -

do sí tot ta a 2010. évi költ ség ve tést.
• A gyer mek vé del mi tör vény he lyi vég re haj tá sá ról ké -

szült tá jé koz ta tót a tes tü let el fo gad ta.

• A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si
Köz pont éves szak mai mun ká já ról ké szült be szá mo lót
a tes tü let jó vá hagy ta.

• A nyá ri gyer mek ét kez te tés tá mo ga tá sá ra 395.280,- Ft
ön kor mány za ti ki egé szí tést fo gad tak el a kép vi se lõk.

• A tes tü let hoz zá já rult a Job bik Ma gyar or szág ért Moz -
ga lom Fegyverneki He lyi Szer ve ze té nek ké ré sé hez,
hogy a Szent Im re té ren a tri a no ni bé ke dik tá tum alá írá -
sá nak 90 év for du ló ja al kal má ból em lék mû – kop ja fa –
ke rül jön fellállításra.

• A Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 18. sz. alat ti in gat lant a
kép vi se lõ tes tü let dön té se sze rint az ön kor mány zat for -
rás hi á nyá ban nem vá sá rol ja meg.  

• A tes tü let a fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 4. sz. alat ti in gat -
lan meg vá sár lá sát – szin tén for rás hi á nyá ban – el uta sí -
tot ta.

• A 4111 hrsz-ú szán tót ér té ke sí ti az ön kor mány zat
10.000,-Ft/AK ér ték ben, össze sen 90.800,- Ft-ért.

• A Fegy ver nek, Mó ricz Zs. út 1/d. sz. alat ti ön kor mány -
za ti he lyi sé get brut tó 500,- Ft/hó bér le ti díj fe jé ben bér -
be ad ja a Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom He lyi
Szer ve ze té nek 2010. jú li us 1. – 2011. jú ni us 30-ig.

• A Fegy ver nek, Mó ricz Zs. út 1/a., c. sz. alat ti ön kor -
mány za ti bér le ményt köz ér dek bõl té rí tés men te sen
bér be ad ja a „Se gí tünk Or szá gos Ér dek egyez te tõ és
Kép vi se le ti Szer ve zet” ré szé re 2010. jú li us 1. – 2011.
jú ni us 30-ig.

• A Kép vi se lõ tes tü let meg sza vaz ta, hogy az ön kor mány -
zat a Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 161. sz. alat ti üre -
sen ál ló épü let 3. sz. he lyi sé gét 2010. jú li us 01-tõl a
Pol gár õr ség nek té rí tés men te sen bér be ad ja.

• A Fegy ver nek Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ
Egye sü let ké rel mé re - a Tri a no ni Bé ke szer zõ dés alá -
írá sá nak 90. év for du ló ja al kal má ból meg ren de zés re
ke rü lõ meg em lé ke zés re – 80.000,- Ft tá mo ga tást fo ga -
dott el a tes tü let.

-Buzás Istvánné-
-jegyzõ-

A képviselõ-testület hírei

Az Or vo si Ren de lõ re konst ruk ci ós mun kái a rossz idõ el -
le né re a ter ve zett ütem ben ha lad nak. Az épí té si üte me -
zé si terv nek meg fe le lõ en el ké szül tek és át adás ra
ke rül tek az új gyer mek ren de lõk és a két há zi or vo si ren -
de lõ, ahol meg kez dõd tek a há zi or vo si ren de lé sek. A to -
váb bi mun ká la tok kal – há zi or vo si ren de lõ, ügye le ti
ren de lõ, or vo si-, asszisz ten si-, gép ko csi ve ze tõi szoba,
vi zes blokk ok ki ala kí tá sa – jó ütem ben ha lad nak. El kez -
dõ dött a par ko ló ki ala kí tá sa és vár ha tó an a be ru há zás
2010. jú ni us 30-án át adás ra ke rül. Bí zunk ben ne, hogy az 
igé nye sen fel újí tott, át ala kí tott és új épü let résszel ki bõ ví -
tett ren de lõ jól fog ja szol gál ni Fegy ver nek la kos sá gá nak
szín vo na la sabb egész ség ügyi ellátását.

-Stefán András-
-megbízott intézményvezetõ-

Or vo si Ren de lõ re konst ruk ció
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A 2010. áp ri lis 26-i ün ne pé lyes mun ka te rü let át adás után
meg kez dõd tek a tény le ges fel újí tá si mun kák az Annaházi 
Idõ sek Klub já ban (ÉAOP-4.1.3/A-2008-0039).

Az el vég zett bon tá si mun ká la tok után, gyor sí tott ütem ben 
foly ta tód nak a fel újí tá si mun kák. 

A vár ha tó be fe je zés 2010. au gusz tus 21. 
-Nardai Dániel-

Folytatódik a
Gondozási Központ megújítása



A Fegyverneki Hír mon dó áp ri li si szá má ban tá jé koz tat tuk
a Tisz telt La kos sá got, hogy a Fegy ver nek te le pü lé si ivó -
víz há ló zat ta va szi mo sa tá sát meg kezd tük. A rend kí vül
csa pa dé kos idõ já rás mi att a mun ká la tok je len tõ sen el hú -
zód tak. A há ló zat mo sa tást az idõ já rá si kö rül mé nyek tõl
füg gõ en fo lya ma to san vé gez zük. 

A mun ká la tok idõ tar tam ára to vább ra is kér jük a Tisz telt
La kos ság szí ves tü rel mét!

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

Tájékoztató vízhálózat
mosatásáról Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos -

sá got, hogy a Fegyverneki Víz -
mû és Köz ség gaz dál ko dá si
In téz mény dol go zói a köz mû ves
víz el lá tás ról szó ló ön kor mány -
za ti ren de let alap ján min den pá -
ros hó nap 15-tõl vég zik a
la kos sá gi víz órák le ol va sá sát.

Amennyi ben az in gat lan tu laj do no -
sa (kép vi se lõ je) nem biz to sít ja a le ol -

va sás el vég zé sét (pl. nem tar tóz ko dik
ott hon, a víz óra nem kö ze lít he tõ meg köz vet -

le nül), ez eset ben a dol go zónk írás be li ér te sí tést hagy a
hely szí nen. 

Az el ma radt le ol va sást kö ve tõ en az óra ál lást sa ját ér de -
ké ben szí ves ked jen be dik tál ni a 06-56/556-013 te le fon -
szá mon, vagy sze mé lye sen a Víz mû iro dá já ban a
Fel sza ba du lás út 175. szám alatt.

Amennyi ben a mé rõ óra ál lá sát nem köz li, ak kor a fi ze ten -
dõ víz díj az elõ zõ év át lag fo gyasz tá sá nak meg fe le lõ
mennyi ség ben ke rül szám lá zás ra!

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

A víz óra le ol va sás ról

Amennyi ben Ön a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i -
ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott ( bol gár, ci gány, gö -
rög, hor vát, len gyel, né met, ör mény, ro mán, ru szin,
szerb, szlo vák, szlo vén, uk rán ) ki sebb ség hez tar to zik,
részt ve het a 2010. õszén meg tar tás ra ke rü lõ te le pü lé si
ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá so kon.

A te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá son az a
pol gár sza vaz hat, aki:
• a 13 ki sebb ség va la me lyik éhez tar to zik és ezt nyi lat ko -

za tá val vál lal ja
• 2010. ok tó ber 1. nap já ig nagy ko rú vá vá ló ma gyar ál -

lam pol gár
• a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek

vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren del ke zik
• sze re pel a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék ben.

A ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék be vé tel irán ti ké re -
lem-nyom tat vány má jus 31-ig kéz be sí tés re ke rült min den 
2010. ok tó ber 1-ig nagy ko rú vá vá ló vá lasz tó jog gal ren -
del ke zõ ma gyar ál lam pol gár nak. En nek a ké re lem nek a
ki töl té sé vel kér he ti Ön a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék be
tör té nõ fel vé tel ét 2010. jú ni us 1. nap já tól kez dõ dõ en
2010. jú li us 15. nap ján 16 órá ig. Ké rel mét az ön kor mány -
zat fo lyo só ján el he lye zett gyûj tõ lá dá ba dob hat ja be, vagy 
le vél út ján juttathatja el a jegyzõhöz. (A levélnek július
15-ig meg kell érkeznie a jegyzõhöz.)

A vá lasz tó pol gár fel vé tel ét csak egy ki sebb ség vá lasz tói
jegy zé ké re kér he ti, el len ke zõ eset ben va la mennyi ké rel -
me érvénytelen.  

A jegy zõ jú li us 15-ig ha tá ro zat tal dönt a ké rel me zõ ki -
sebb sé gi vá lasz tói jegy zék be vételérõl.

-He lyi Vá lasz tá si Iro da-

Tisz telt Vá lasz tó pol gár!

Fegy ver nek Nagy köz ség el sõ Eu ró pai Uni ós for rás ból
meg va ló su ló pá lyá za ta 2010. má jus 31-én cél ba ért. A
48.240.491 Ft Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás ból meg va ló su ló
fej lesz tés ered mé nye kép pen meg újí tot tuk a te le pü lés
köz pont ját.

„A lo ká lis fej lesz tés cél ja ként fo gal maz tuk meg a he lyi
épí tett örök ség meg óvá sát, a kör nye zet ren de zé sét, rek -
re á ci ós cé lú fel újí tást, a gaz da sá gi-, köz- és egyéb szol -
gál ta tá sok inf rast ruk tú rá já nak meg újí tá sát, egy
biz ton sá gos te le pü lés ki ala kí tá sát.” 

A be ru há zás be fe je zé sé vel, a tör té nel mi te le pü lés köz -
pont re ha bi li tá ció I. sza ka szá nak be fe je zé sé vel a funk -
ció gaz dag, mo dern te le pü lés köz pont lét re ho zá sá val e
célt el ér tük. 

A tár sa dal mi élet szín te re ként szín vo na las hely szí ne lett
kö zös sé günk nek, ün nep sé ge ink nek, min den nap ja ink -
nak. 

A rek re á ci ós cé lú meg újí tás ke re té ben a te le pü lés köz -
pont ke le ti - pá rat lan - ol da lán, 1600 mé te res sza ka szon
ki cse rél tük a tel jes jár da bur ko la tot, fel újí tot tuk az em lék -
mû vek kör nye ze tét, ki ala kí tot tunk pi he nõ és par ko ló öve -
ze te ket, pa do kat és sze mét ko sa ra kat te le pí tet tünk, zöld
fe lü le te ket és fa so ro kat ala kí tot tunk ki. 

A fej lesz tés egy kez de ti lé pé se az él he tõ és kul tu rált la kó -
kör nye zet ki ala kí tá sá nak, a te le pü lés tör té nel mé hez mél -
tó te rü le tek, kö zös sé gi szín te rek lét re ho zá sá nak, a
vá ro si a so dás nak. Pél da mu ta tó ér té kû kö zös sé günk szá -
má ra, igé nyes ut ca ké pek, ud va rok ki ala kí tá sá ra ösz tö -
nöz he ti a te le pü lé sün kön la kó kat. 

A pro jekt mél tó zá rá sa ként 2010. jú ni us 10 -én 1000 órai
kez det tel ün ne pé lyes áta dó ün nep ség ke re té ben zár tuk
le az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val meg va ló su ló fej lesz -
tést.

-Nardai Dá ni el-

Lezárult a beruházás
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Óvó nõk és pe da gó gu sok cso port ja járt má jus ele jén az
Eu ró pai Par la ment ben. 

A szak mai prog ram ré sze ként Aa chen ben is ko la-  és óvo -
da lá to ga tá son is mer ked tek a né met ok ta tá si-ne ve lé si
rend szer jel lem zõ i vel, amit szak mai meg be szé lé sen ele -
mez tek. 

A prog ram köz pon ti ré sze volt az Eu ró pai Unió szer ve ze -
te i nek meg is me ré se.

En nek el sõ ré sze ként az Eu ró pai Bi zott sá got lá to gat ták
meg. Mint min de nütt az Eu ró pai Unió szer ve ze te i ben, itt
is sa ját nyel vü kön kap ták az in for má ci ót. Még könnyeb bé
tet te a dol got, hogy az elõ adók ma gya rok vol tak.

Dr. Bé res Bé la az EU jo gi alap ja i val, fog lal ko zott, Nagy
Mi hály, az Ok ta tá si Bi zott ság tag ja az EU ok ta tás po li ti ká -

já ról tar tott elõ adást, Dr. Milotay Nó ra a ko ra gyer mek ko ri
ne ve lés EU sza bá lyo zá sá nak elõ ké szí té sé rõl, a vizs gá la -
tok meg kez dé sé rõl, a sza bá lyo zás cél já ról be szélt. A szü -
le tés tõl az is ko lás ko rig tar tó gyer me ki fej lõ dé si
sza kasz ban az el lá tá sok or szá gon ként na gyon kü lön bö -
zõ mér ték ben van nak sza bá lyoz va. Cél az, hogy ezt, a
gyer mek-fej lõ dé se szem pont já ból leg fon to sabb sza -
kaszt, az EU-ban fel nö võ gyer me kek úgy él jék át, hogy a
szel le mi, ér zel mi, fi zi kai fej lesz té sük op ti má lis legyen.

A kö vet ke zõ na pon a cso port az Eu ró pai Par la ment ben
járt.

Ta pasz tó Sza bolcs (aki kenderesi szár ma zá sú) rész le -
tes, ért he tõ és lo gi kus elõ adá sá ból az Eu ró pai Unió szer -
ke ze té rõl sze rez tek is me re te ket. 

Ezt a szak mai utat az Eu ró pai Par la ment tá mo gat ta a he -
lyi vál lal ko zó kon és a részt ve võk sa ját hoz zá já ru lá sán túl.
Az Unió a ké sõb bi ek fo lya mán is anya gi tá mo ga tást nyújt
a tag or szág ok ból ér ke zõ cso por tok nak az zal a cél lal,
hogy mi nél pon to sabb és szé le sebb kö rû is me re te ket
sze rez hes se nek a mû -
kö dé sé rõl. 

Az EU tag ja ként az út
so rán szám ta lan szor
lép te át a cso port a né -
met, a hol land és a bel -
ga ha tárt, ami nem volt
min den na pi él mény a
részt ve võk nek.

Az évek óta jól mû kö dõ
né met kap cso lat re mé -
nye ink sze rint a jö võ ben 
is foly ta tó dik, és több
fegyverneki pe da gó gus
is el jut hat az Unió tá mo -
ga tá sá val Nyu gat-Eu ró -
pa or szá ga i ba, és az
Eu ró pai Par la ment be.

-Tû he gyi Ju li an na-

Az Eu ró pai Par la ment ben 

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 Ál ta lá nos Is ko la
Tag in téz mé nyé nek 7/b osz tá lyos di ák jai áp ri lis ban ka -
taszt ró fa vé del mi ve tél ke dõn vet tek részt. A ver seny a Ti -
sza-li ge ti sza bad idõs köz pont ban  ke rült megren-
dezésre. 4 fõs csa pa tok ver se nyez tek egy más sal.
Ügyes sé gi , tájákozódási, ár víz vé del mi, men té si, tûz ol tá -
si fel ada to kat kel lett meg ol da ni uk és egy el mé le ti
TOTÓ-t. A csa pa tunk tag jai: Csaj ági Re ná ta, Csarnai Vik -
tó ria,  Gu lyás Krisz ti na  és Pá va An ge li ka vol tak. A gye re -
kek jól meg áll ták a he lyü ket, 12 csa pat ból a
kö zép me zõ ben vé gez tek. A meg szer zett ta pasz ta la tok ra 
tá masz kod va jö võ re új ra pró bál ko zunk.

-Tukarcs Istvánné-
-fel ké szí tõ ta nár-

Katasztrófavédelmi vetélkedõ

Is ko lánk Vö rös Ke resz tes bá zis is ko la. En nek ke re té ben
mû kö dik egy el sõ se gély nyúj tó szak kör, ami na gyon ked -
velt a fel sõ ta go za tos di á kok kö ré ben. Az  itt el sa já tí tott is -
me re tek bõl szá mol hat tak be a gye re kek a
Törökszentmiklóson meg ren de zett te rü le ti el sõ se gély -
nyúj tó ver se nyen, ame lyen 4. he lye zést ér tek el. A csa pa -
tunk tag jai: Hüse Szi lárd, Fá tyol Vik tor, Mága Ni ko let ta,
Mága Zsu zsan na és Pá va An ge li ka.

Gra tu lá lunk az el ért ered -
mény hez.

-Tukarcs Istvánné-
-Vö rös Ke resz tes ta nár el nök-

El sõ se gély nyúj tó ver seny

Csa lá di ház el adó
Fegy ver nek

Ver seny út 18. sz. alatt.
Ér dek lõd ni:

06-34/540-025
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Tiszapüspökibe, az egész ség na pok ke re té ben meg ren -
de zett cse cse mõ ápo lá si ver seny re hív ták is ko lánk fel sõ
ta go za tos di ák ja it. Elõ ze tes fel adat ként pla ká tot ké szí tet -
tünk Fegyvernekrõl és az is ko lánk ról, mely nek se gít sé gé -
vel el mond tuk, hogy hon nan jöt tünk és mi lyen
ne ve ze tes sé gek ta lál ha tók köz sé günk ben. Majd tré fás
ve tél ke dõ ke re té ben mu tat ták be a csa pa tok is me re te i ket
a  cse cse mõ ápo lás te rén. Na gyon han gu la tos dél után
em lé ké vel tér tünk ha za. Kö szön jük a le he tõ sé get a meg -
mé ret te tés re. A csa pa tunk tag jai: Cajági Re ná ta, Csarnai
Vik tó ria, Mága Nikoleta, Mága Zsu zsan na, Pá va An ge li -
ka.

-Tukarcs Istvánné-
-fel ké szí tõ ne ve lõ-

Cse cse mõ ápo ló ver seny

Áp ri lis 22-én ren dez te meg az Or czy An na Ál ta lá nos Is -
ko la a Föld nap ja cí mû pro jekt nap ját, ame lyen a gyer me -
kek kü lön bö zõ ér de kes ve tél ke dõ kön és film ve tí té sen
vet tek részt. 

A táj fu tás és az internetes ve tél ke dõ mel lett nagy si kert
ara tott az a fel adat, amely nek so rán a ta nu lók fény ké pe -
ken örö kí tet ték meg Fegy ver nek ter mé sze ti ne ve ze tes -
sé ge it. A négy év fo lyam ta nu lói a négy alap elem, a föld, a
víz, a le ve gõ és a tûz je gyé ben dí szí tet ték ki a ter mü ket
és ké szí tet tek pla ká tot. Ju ta lom ként a gyõz tes csa pa tok
tag jai egy-egy vi rág pa lán tát kap tak, ame lyet a szak is ko la
ker tész ta nu lói ne vel tek.

-Kar dos Zsu zsan na-

Föld nap ja az Or czyban
Is ko lánk, az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la ter mé szet bú vár
szak kö rö sei az ed di gi ha gyo má nyok hoz hí ven az idei
tan év ben is részt vet tek a „Ba rá tunk a ter mé szet" XXIII.
Or szá gos Ter mé szet is me re ti Ve tél ke dõn. Az egész tan -
év ben tar tó le ve le zõs ver seny ben a csa pa tok és az egyé -
ni ver seny zõk 5 for du lón ke resz tül bi zo nyít hat ták
tu dá su kat. Azon ban a szor gos és ki tar tó mun ka el le né re
vol tak olyan fel ada tok, ami ket csak Baksay Elek ta nár bá -
csi se gít sé gé vel tud tak a gye re kek meg ol da ni. Kecs ke -
mét re jú ni us 4-re meg hí vót ka pott Czifra Bá lint 8.
osz tá lyos ta nu ló az egyé ni le ve le zõk ered mény hir de té -
sé re, a 4.osz tá lyos Ti sza vi rág ok pe dig (An gyal La u ra,
Sza bó Bi an ka, Tóth Fru zsi na és S.Tóth Dá ni el) a csa pa -
tok or szá gos meg mé ret te té sé re. El men tünk, na gyon jól
érez tük ma gun kat és is mét si ke rült is ko lánk hír ne vét

öreg bí te ni. Bá lint  har ma dik lett, a Ti sza vi rág ok ne gye dik
helyezést értek el.

-Baranyiné Buj do só Ág nes ta ní tó-fel ké szí tõ ne ve lõ-

Or czys bú vá rok a dön tõ ben
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Di ák ja ink a Logo Or szá gos
Szá mí tás tech ni ka Ta nul má nyi Ver se nyen

A Ne mes Ti ha mér Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi
Ver seny hez csat la koz va a Neu mann Já nos Szá mí tó -
gép-tu do má nyi Tár sa ság (NJSZT) és az
Informatika-Számítástechnika Ta ná rok Egye sü le te
(ISzE), az Ok ta tá si Mi nisz té ri um és az ALADDIN Ala pít -
vány a di ák in for ma ti ká ért tá mo ga tá sá val Logo prog ra mo -
zá si ver senyt hir det 1998 óta min den év ben. Kü lön bö zõ
ka te gó ri ák ban éven te kö zel 200 is ko la 3000 di ák ja mé ri
össze ere jét a ve tél ke dõn.
A ver seny tár gya, kö ve tel mé nyei:
• szá mí tás tech ni kai és prog ra mo zá si alap is me re tek, fel -

hasz ná lói és ke ze lõi fe lü le tek ki ala kí tá sa,
• a Logo prog ra mo zá si nyelv alap ve tõ ele mei,
• rend szer szem lé le tû fel adat meg ol dás, al go rit mu sok ki -

dol go zá sa, meg va ló sí tá sa szá mí tó gé pen.
A ver seny há rom for du lós, mind há rom for du ló fel ada ta it
az or szá gos ver seny bi zott ság ké szí ti. 
• Az  is ko lai for du lót min den je lent ke zõ in téz mény sa ját

in for ma ti ka ter mé ben ren de zi meg.
• A re gi o ná lis for du lót az er re vál lal ko zó ok ta tá si in téz -

mé nyek ren de zik meg a kör ze tük höz tar to zó is ko lák di -
ák jai szá má ra.

• Az or szá gos dön tõt Bu da pes ten, az ELTE In for ma ti ka
Ka rán ren de zik meg.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz szoft ver esz köz ként a
Comenius Logo, az Imagine Logo, vagy a PC Logo hasz -
nál ha tó.
A fegyverneki Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és 
EPSZ di ák jai majd nem a kez de tek tõl (1999 óta) rend sze -
res és - büsz kén mond hat juk - si ke res részt ve või a ver -
seny nek. Év rõl-év re van fegyverneki meg hí vott ja az
or szá gos dön tõ nek. El sõ íz ben György Lász ló, to váb bi
két-két al ka lom mal Szatlóczki At ti la és Bu dai Mi hály, az
utób bi évek ben pe dig egy más után négy szer Czifra Bá lint 
kép vi sel te is ko lán kat a ver seny vég sõ sza ka szá ban. A
leg jobb he lye zést ed dig György Lász ló (10. hely) ér te el,
de a Czifra Bá lint (22. hely; 23. hely) ered mé nye is ki ma -
gas ló egy olyan me zõny ben, ahol az or szág leg ügye sebb
prog ra mo zó di ák jai mé rik össze tu dá su kat. 

Eb ben a tan év ben Kis új szál lá son a re gi o ná lis dön tõ ben
két ne gye dik osz tá lyos ta nu lónk, S. Tóth Dá ni el és
Náhóczki Do nát pró bál gat ta szár nya it. Da ni ered mé nyét
az or szá gos ver seny bi zott ság a díj ki osz tó ün nep sé gen

ok le vél lel ho no rál ta. A fel sõs di á kok kö zül, Köpösdi Pat rik
Ivó ha to dik osz tá lyos ta nu ló ka te gó ri á já ban me gyei 4. he -
lye zést ért el, Czifra Bá lint nyol ca dik osz tá lyos ta nu ló pe -
dig me gyei 3. he lye zett lett. Bá lin tot, a ver se nyen el ért
pont szá ma alap ján meg hív ták az or szá gos dön tõ be, ahol
23. he lye zé sé vel a Jász-
Nagy kun-Szol nok me gyei
ver seny zõk kö zül a leg jobb 
ered ményt ér te el. Ké pünk
az ELTE au lá já ban a 2010. 
má jus 14-i díj áta dó ün nep -
sé gen ké szült.
A ver seny rõl bõ vebb in for -
má ci ó kat az ér dek lõ dõk a
logo.inf.elte.hu cí men ta lál -
nak.

-Amb rus Dé nes-
-igazgató-

Számítástechnikai verseny

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 pe da gó gi ai prog ram ja ki emelt
cél ként fo gal maz za meg a ta nu lók ké pes ség sze rin ti dif fe -
ren ci ált ok ta tá sát, ne ve lé sét. Mint min den olyan ok ta tá si
in téz mény ben, mely vá lo ga tás nél kül egy adott kör zet ben
la kó gye rek cso por tot lát el, a mi is ko lánk ban is a ta nu lók
ké pes sé ge ik, va la mint szo ci á lis hát te rük te kin te té ben je -
len tõ sen kü lön böz nek. 

A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu ló ink nak több éve
ké pes ség-ki bon ta koz ta tó prog ram sze rint pró bá lunk
olyan ok ta tá si-ne ve lé si kör nye ze tet te rem te ni, mely le he -
tõ vé ten né szá muk ra a ké sõb bi bol do gu lást. A kom pe ten -
cia-ala pú ok ta tás di gi tá lis esz kö zei, al kal ma zott peda-
gógiai mód sze rei (ko ope ra tív ta nu lás, pro jekt mód szer,
drá ma pe da gó gia), vagy a bel sõ gon do zói rend szer
(BGR) ál tal biz to sí tott egyé ni tö rõ dés mind azt a célt szol -
gál ja, hogy fel kelt sük a gye rek ér dek lõ dé sét, meg gyõz zük 
ar ról, hogy az is ko lá ban ér de kes, jó dol gok tör tén nek, te -
hát ér de mes ak tív ré sze se len ni en nek a folyamatnak.

Az ér dek lõ dõ, te het sé ges ta nu ló ink szá má ra az is ko la
igyek szik biz to sí ta ni min den fel té telt ah hoz, hogy az
egyes te rü le te ken di ák ja ink ki pró bál has sák ma gu kat,
össze mér hes sék tu dá su kat a köz vet len vagy tá vo lab bi
kör nye ze tük ben la kó más, ha son ló ko rú és tu dás szin tû
di ák tár suk kal. A gim ná zi um ban vagy szak kö zép is ko lá -

ban to vább ta nul ni szán dé ko zók a ma gyar nyelv és iro da -
lom, va la mint a ma te ma ti ka tan tár gya kat he ti öt-öt órá ban
emelt szin ten ta nul hat ják. E le he tõ ség, és a nyol ca dik év -
fo lya mon szer ve zett fel vé te li elõ ké szí tõ fog lal ko zá sok
(ma gyar nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, an gol, né met)
biz to sít ják di ák ja ink szá má ra a si ke res to vább ta nu lást.
Né hány év re vissza te kint ve rész le te sen vizs gál tuk a vég -
zõs di ák ja ink köz pon ti fel vé te li vizs gán elért eredményeit.

foly ta tás a kö vet ke zõ oldalon

Te het ség gon do zás, to vább ta nu lás

HORVÁTH BÉLA szak ok ta tó
in ten zív jár mû ve ze tõi tan fo lya mot in dít

(B ka te gó ria, kis- és nagy mo tor)
2010. jú li us 2-án

17 óra kor
az Or czy An na Ál ta lá nos
Is ko la és Szak is ko lá ban

(volt Tûz ol tó szer tár).
Tel.: 06-30/273-3507
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El adó 1774 m2-es tel ken
csa lá di vá lyog ház +ga rázs. 

A ház kö ze pes ál la po tú,
kb. 70 m2-es, egy szin tes,
Fegyvernek-Szapárfalu

bel te rü le tén.

Fû tés ha gyo má nyos, víz,
vil lany.

Ára: 2,8 MFt.
Ér dek lõd ni: 06-30/558-8942



folytatás az elõzõ oldalról

Tagint
.

Tan év
Felv.
szá-
ma

Ma te ma ti ka 
(max. 50 pont)

Ma gyar nyelv és 
iro da lom 

(max. 50 pont)

Össze sen
(max. 100 pont)

In téz mé nyi
át lag

Or szá gos
át lag

In téz mé nyi
át lag

Or szá gos
át lag

In téz mé nyi
át lag

Or szá gos
át lag

Or czy

2009/2010 7 fõ 26,9 pont
54%

16,5 pont
33%

42 pont
84%

35,5 pont
71%

69 pont
69%

52 pont
52%

2008/2009 12 fõ 23 pont 
46%

22,6 pont
45%

29 pont
58%

27,5 pont
56%

52 pont
52%

50,6 pont
50,6%

2007/2008 9 fõ 28 pont
56%

20,6 pont
41%

28 pont
56%

28 pont
56%

56 pont
56%

48,5 pont
48,5%

2006/2007 13 fõ 34 pont
68%

23,3 pont
47%

30 pont
60%

30 pont
60%

64 pont
64%

53,2 pont
53,2%

Mó ra

2009/2010 16 fõ 20 pont 
40%

16,5 pont
33%

36 pont
72%

35,5 pont
71%

56 pont
56% 52 pont 52%

2008/2009 9 fõ 24 pont
48%

22,6 pont
45%

28 pont
56%

27,5 pont
56%

52 pont
52%

50,6 pont
50,6%

2007/2008 4 fõ 29 pont
58%

20,6 pont
41%

29 pont
58%

28 pont
56%

58 pont
58%

48,5 pont
48,5%

A táb lá zat sze rint mind két fegyverneki szék he lyû tag in -
téz mé nyünk fel vé te li zõ di ák jai rend re az or szá gos át lag
fe lett tel je sí te nek. A 2009/2010-es „év já rat” a köz mé di á -
ban is so kat vi ta tott (na gyon ne héz ma te ma ti ka fel adat -
sort ál lí tot tak össze) egy sé ges fel vé te li vizs gán
kü lö nö sen jó ered ményt ért el. Két ta nu lónk nak – Czifra
Bá lint (89%-os tel je sít mény; Or czy), Ko vács Ani ta
(82%-os tel je sít mény; Mó ra) – or szá gos szin ten is szá -
mot te võ az ered mé nye. Több ta nu lónk – Joó Bog lár ka,
Pé ter Cintia, Poós Do rottya, Tiba Dorina, Már ton Csa ba,
Négyesi Ka mil la , Ollé Ivett, Pá pai Jó zsef, Bá bi Ri chárd
(Mó ra) és Cseh An ge li ka, Mihácsi Ta más, Pusz tai Re gi -
na, Cseszka Vik tor, Náhóczki Hen ri et ta, Ré ti Éva (Or czy)
– tel je sít mé nye is ki emel ke dõ, az or szá gos át lag fe let ti,
vagy an nak kö ze lé ben volt. A si ke res fel vé te li vizs ga után
az em lí tet tek nagy több sé ge va la me lyik jó ne vû szol no ki,
gim ná zi um ban foly tat ja ta nul má nya it, de akad kö zöt tük

olyan ne bu ló is, aki Mátrafüreden, vagy Bu da pes ten ta nul
to vább. A 23 fel vé te li zõ di á kunk kö zül mind össze hat ta -
nu ló nak az ered mé nye ma radt el az or szá gos át lag tól, de
tel je sít mé nyük szá muk ra is biz to sí tot ta az ál ta luk vá lasz -
tott is ko lák va la me lyi ké be a felvételt.

Vizs gál tuk to váb bá az 1999-tõl 2008-ig ter je dõ idõ szak ra
vo nat ko zó an az egye te met vagy fõ is ko lát vég zet tek szá -
mát, il let ve azt, hogy a ná lunk vég zett di á kok mi lyen
arány ban sze rez tek érett sé gi bi zo nyít ványt. Be gyûj tött
ada ta ink még hi á nyo sak, de azt jól mu tat ják, hogy a to -
vább ta nu lá si szán dék egy re na gyobb. Év rõl év re az érett -
sé gi zõk ará nya meg ha lad ja az 50%-ot, de volt olyan év is
ami kor ez az arány el ér te a 79%-ot. Vi szony lag pon tos
ada ta ink az egye te mi, fõ is ko lai vég zett sé get szer zet tek rõl 
az 1999-2002 kö zöt ti idõ szak ban 8. osz tályt vég zett ta nu -
ló ink ról vannak.

1999-ben vég zett ta nu lók 2000-ben vég zett ta nu lók 2001-ben vég zett ta nu lók 2002-ben vég zett ta nu lók

Or czy tag in téz mény

egyetmei vég zett ség 4 fõ 1 fõ 5 fõ 8 fõ

fõ is ko lai vég zett ség 9 fõ 11 fõ 7 fõ 5 fõ

össze sen 13 fõ 12 fõ 12 fõ 13 fõ

Mó ra tag in téz mény

egye te mi vég zett ség 2 fõ 2 fõ 0 fõ 1 fõ

fõ is ko lai vég zett ség 3 fõ 12 fõ 6 fõ 5 fõ

összesen 5 fõ 14 fõ 6 fõ 6 fõ

Fegyverneken össze sen 18 fõ 26 fõ 18 fõ 19 fõ

A ren del ke zés re ál ló ada tok ból ki tû nik, hogy ta nu ló ink 23
%-a fel sõ fo kú vég zett sé get szer zett (a négy év alatt a
vég zet tek szá ma 350 fõ kö rü li volt). Töb ben kö zü lük Ma -
gyar or szág leg ki vá lóbb egye te me in dip lo máz tak, olyan
sza kon, ahol a be ke rü lé si pont szám igen ma gas. A 2002
utá ni évek ben – bár az in for má ci ók hi á nyo sak – az ered -
mé nyek az elõbb be mu ta tot ta kat is fe lül múl ják.

Te het ség gon do zó mun -
kán kat nagy mér ték ben
se gí ti a he lyi vagy köz pon ti 
for rá sok ból meg sze rez he -
tõ anya gi tá mo ga tás, ösz -
tön díj. A Fegy ver nek
Mû velt If jú sá gá ért Ala pít -
vány eb ben az év ben je -
len tõs tá mo ga tást nyúj tott
több volt ta nít vá nyunk nak.
Ezen kí vül az „Út ra va ló”
prog ram „Út a kö zép is ko lá -
ba” alprogramjában je len -

leg 18 fõ ré sze sül het anya gi, és a men to ra ál tal nyúj tott
szak mai tá mo ga tás ban. Di ák ja ink ré sze sei az Arany Já -
nos Kol lé gi u mi Prog ram nak és az Arany Já nos Te het ség -
gon do zó Prog ram nak is. 

Rész le te sebb in for má ci ó kat a to vább ta nu lás ról, és ál ta lá -
ban az in téz mény ben fo lyó pe da gó gi ai mun ká ról
weblapunkon, a www.orczy-fegyvernek.hu cí men ta lál -
nak. 

Tá jé koz ta tom to váb bá a
Tisz telt Ol va sót, hogy az
is ko lai éle tet érin tõ ügyes
-bajos dol ga ink ról - az
egyes te rü le tek elem zõ be -
mu ta tá sá val - az is ko la ve -
ze tés nek szán dé ká ban áll
rend sze re sen je lent kez ni a 
Fegyverneki Hír mon dó -
ban.

-Ambrus Dé nes-
-igazgató-

1015 m2-es te lek

és a raj ta ál ló tég la ala pú,
vá lyog épí té sû la kó épü let

 (va la mint mel lék épü le tek)
el adó. 

Ér dek lõd ni:

06-56/480-823 
06-70/354-0360

Kis csa lá di ház,
nagy kert tel,

mel lék épü let tel el adó
Fegy ver nek,

Tán csics M. úton. 

Ér dek lõd ni:

06-56/480-675
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Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény di ák jai
má jus hó nap ban Di ák olim pia kör ze ti at lé ti ka ver se nyen
vet tek részt Törökszentmiklóson há rom kor cso port ban.
II. kor cso port ban a lá nyok, III. és IV. kor cso port ban fi úk
és lá nyok ver se nyez tek. Min den kor osz tály ban és nem -

ben a III. he lye zést ér ték el. Fi úk kö zül III. kor cso port ban
egyé ni össze tett ben I. he lye zést ért el az Or czy is ko la 7.
B osz tá lyos ta nu ló ja Nagy Krisz ti án, így in dul ha tott a me -
gyei dön tõ ben Szol no kon, ahol II. he lye zést ért el. 

A Di ák olim pi ai me gyei dön tõ ben egyé ni 60 mé te res futás
és tá vol ug rás ver seny szám ok ban egy aránt II. he lye zést
ért el a III. kor cso port ban Nagy Krisz ti án, aki ez ál tal jo got
nyert ar ra, hogy kép vi sel je is ko lán kat az or szá gos dön tõ -
ben mind két ver seny szám ban Bu da pes ten jú ni us 7-én.
Fu tás ban 60 m-en 18. he lye zést, tá vol ug rás ban 505 cen -
ti mé ter rel szin tén 18. he lye zést ért el. 

Gra tu lá lunk a szép ered mény hez, to váb bi si ke re ket kí vá -
nunk ne ki.

-Papp La jos-test ne ve lõ ta nár-

Or szá gos dön tõ ben at lé tánk
Má jus 22-én Pün kös di vi ga da lom ban vett részt
Törökszentmiklóson is ko lánk 6. év fo lya má nak 12 ta nu ló -
ja és két fel ké szí tõ ta ná ra.  Az Apá ról Fi ú ra Nép mû vé sze ti 
és Kéz mû ves Egye sü let  a kis tér ség ben élõ 5-6. osz tá -
lyos di á kok ré szé re „Pün kös di ki rály ság” ve tél ke dõt ren -
de zett, me lyen 11 hat fõs csa pat ver sen gett. Elõ ze tes

fel adat ként ne vet és in du lót vá lasz tot tunk, ko ro nát ké szí -
tet tünk, me lye ket a hely szí nen be is mu tat tunk. Ezt kö ve -
tõ en a pün kösd höz kap cso ló dó el mé le ti és ügyes sé gi
fel ada to kat ol dot tunk meg. Csa pa ta ink de re ka san helyt -
áll tak. A Ci ne ge csa pat (mely nek tag jai: Ba logh Bet ti na,
Kecsõ Er zsé bet, Kálóczi Kit ti, Lukovszky Ad ri án, Sí pos
And rás, Sza bó Gyu la) 8., a Ta va szi szél csa pat ( mely nek 
tag jai: Dikácz Zsa nett, Négyesi An to ni et ta, Ollé Zsu zsan -
na, Girincsi Nor bert, Köpösdi Pál, Köpösdi Pat rik) 4. he -
lye zést ért el. A kö zös já ték, a rész vé tel örö me mel lett a
ren de zõk ér té kes aján dé kok kal ked ves ked tek min den
résztvevõnek. 

A ve tél ke dõ zá rá sa ként a szer ve zõk fi nom lán gos sal is
meg ven dé gel tek min ket.

-Csekõ Iza bel la, Rédainé Csipes Er zsé bet  -

Pün kös di ve tél ke dõ

2010. áp ri lis 28-án In teg rá ci ós Prog ra munk ke re té ben,
145 részt ve võ vel, Szol no kon vol tunk a Cinema City ben.

Az  „Így ne veld a sár ká nyo dat” cí mû ani má ci ós ka -
land-víg já té kot néz tük meg. Vé gig iz gul tuk Hablaty, a
Nyik haj vi king fiú meg pró bál ta tá sa it és egy mély ba rát ság 
ki ala ku lá sát. A film nagy si kert ara tott a gye re kek kö ré -
ben. A lát ványon és a hang ha tá so kon túl, a tar tal mi mon -
da ni va ló is le nyû göz te õket, így a mo zi hon lap já ról
le tölt he tõ fel ada to kat is szí ve sen meg ol dot ták.

-Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya, Lõrinczi Eri ka-

Így ne veld a sár ká nyo dat A rossz idõ já rás sem szeg te ked vün ket a szo ká sos év vé -
gi Di ák na pon. Jól kez dõ dött a tan év utol só hó nap ja: reg -
gel még sze mer ké lõ esõ ben kezd tük az is ko lá ban a
ját szó há zat, ahol most is ér de kes já té kos fel ada tok kal és
az ér tük já ró cu kor kák össze gyûj té sé vel mú lat tuk az idõt.
A tí zó rai szü net után azon ban szá ra zon ju tot tunk el a Mû -
ve lõ dé si Ház ba, ahol fer ge te ges han gu lat ban éne kel tük
és tán col tuk vé gig a Dogs gyer mek kon cer tet. A nap fény -
pont ját azért most is a Sosi fa gyi ér ke zé se je len tet te. Úgy
gon dol juk, a ha ma ro san kez dõ dõ nyá ri szü net re is si ke -
rült egy ki csit rá han go lód ni!

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

Di ák nap a Sár gá ban
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Ve rõ fé nyes nap sü té ses idõ re em lé kez het tünk vissza a
má jus el sõ va sár nap ja kör nyé kén. Az idõ já rás ke gyes
volt hoz zánk, vi rá gok még bõ ven akad tak a kis ker tek rej -
tett zu ga i ban. A fel hõk sem könnyez tek annyi ra, mint
mos ta ná ban. Sok édes anya és nagy ma ma gyûlt össze
né hány nap alatt a Sár ga is ko lá ban. Min den ki ün nep lõ be
öl töz tet te tes tét, lel két a leg ked ve sebb és leg lá to ga tot -
tabb al sós ren dez vé nyünk tisz te le té re. Meg hitt, ked ves
kö szön tõk után fel csen dül tek az éne kek. A da los aj kú kis -
ma dár kák egyen ként, ill. cso por to san is „el csi cse reg ték”
édes anya nyel vünk vers be fog lalt leg szebb sza va it. A
tan ter mek szín pom pás de ko rá ci ó ja, a relaxáló ze ne, a
szö ve get il luszt rá ló, ki egé szí tõ dia ve tí tés fo koz ta a
hangulatot.

Az ügyes kis ke zek ál tal ké szí tett öt le tes aján dé kok sze -
re tet tel ta lál tak gaz dá ra. Az anyu kák, nagy ma mák
könnyes sze mecs kéi, és a gye re kek ki pi rult ar ca min dig
örök éle tû vé va rá zsol ja az Itt és Most pil la na tot. Dsida Je -
nõ Há la adás c. ver se gon do la ta it lel kük mé lyén õr zik a
fel nõt tek is:„Amíg Õ véd en gem, nem ér sem mi bá nat!
Kö szö nöm, kö szö nöm az édes anyá mat!”

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

„ Élet adó Édes anyám, vi rág gal
kö szön te lek”„Õse ink nyo má ban, szü lõ föl dem gye rek szem mel” cím -

mel hir de tett eb ben az év ben is me gyei hon is me re ti pá -
lyá za tot a me gyei Pe da gó gi ai In té zet és a SZIE
Jász be ré nyi Ál ta lá nos Is ko la. Ti zen négy me gyei te le pü -
lés rõl ér kez tek szép szám mal pá lyá za tok. Az 5-8. év fo -
lya mon in dul hat tak csa pat ban vagy egyé nen ként a
pá lyá zók. A díj áta dó ün nep ség re 2010. má jus 7-én dél -
után a Szent Ist ván Egye tem Apponyi ter mé ben ke rült sor 
Jász be rény ben. A pá lyá zó di á ko kat mû sor ral vár ták, ez -
után kö vet ke zett a díj át adás, majd ked ves meg ven dé ge -
lés ben ré sze sül tek a fi a tal al ko tók. Ered mé nye ink

ki emel ke dõ tel je sít mény rõl ta nús kod nak. A nyol ca di kos
Mihácsi Ta más, Ré ti Éva, Náhoczky Hen ri et ta (8. a) al -
kot ta csa pat III. he lye zést ért el. Egyé ni ka te gó ri á ban,
Czifra Bá lint (8. a) VIII. he lye zést ért el. A he te di kes Ba -
logh Ale xand ra, Te mes vá ri Dó ra, Er dé lyi Ben ce al kot ta
csa pat pe dig VII. helyezést ért el. Büszkék vagyunk szép
eredményeikre, a beküldött dolgozatok a megyei mú-
zeumokba kerültek, további kutatás céljából. 

-Csõke Iza bel la-

Hon is me ret

Fegyverneken na gyon sok 
lány-asszony fog lal ko zik a 
go be lin hím zés las sú, fá -
rad sá gos, de szép ered -
mény lét re ho zó foglala-
tosságával.

A má jus 11-26 kö zött lá to -
ga tott ki ál lí tás ra Csejtey
Lászlóné, Golyha Attiláné, 
Kiss Jánosné, Molnárné
Daku Már ta, Nagy And rás- 
né, Ollé Jánosné, Pa ta ki
Józsefné és Szatlóczki
Józsefné hoz ta el mun ká it. 
Csat la ko zott hoz zá juk a
tiszaroffi Laczházi Lász ló-
né is.

A lá to ga tók nagy-nagy el -
is me rés sel nyi lat koz tak a
mû vek rõl. 

Kí vá nom, hogy még so ká -
ig öl tö ges sék az ap ró öl té -
se ket ma guk és a ké pe ket
né zõk gyö nyö rû sé gé re.

-Tû he gyi Ju li an na-

Gobelinkiállítás

2010. áp ri lis 22-én az Ügyes Ke zek Klub a Jó ga Klub tag -
ja i val és más fegyvernekiekkel Ka lo csá ra és Kecs ke mét -
re ki rán dult. El sõ ál lo má sunk Ka lo csa Szent há rom ság
ne vû te re volt. A tér és kör nyé ke épü le te i nek lát vá nya le -
nyû gö zött ben nün ket. A fõ szé kes egy ház könyv tá ra,
kincs tá ra mély be nyo mást tett ránk. A Nép mû vé sze ti
Ház ban né pi vi rág mo tí vu mok kal dí szí tett jel leg ze tes ka -
lo csai pa raszt há zat, il let ve ki ál lí tást cso dál hat tunk meg.

In nen Kecs ke mét re men tünk, hogy fel fe dez zük Bács-
Kis kun Me gye szék hely ét, ne ve ze tes épü le te it és meg is -
mer jük azok tör té ne tét. Elõ ször a Pla ne tá ri um ba lá to gat -
tunk, ahol han gu la tos ze ne kí sé re té ben, meg te kin tet tük a 
csil la gos ég bol tot, a csil lag ké pe ket. Prog ra mun kat a „0”
ki lo mé te res kõ nél, a vá ros há zá nál foly tat tuk: kör be jár tuk
a fõ te ret, köz ben meg cso dál tuk a Cif ra pa lo tát, a Tu do -
mány és Tech ni ka Há zát, a Fe ren ces temp lo mot. Es te
meg hall gat tuk a Vá ros há za cso dá la tos ha rang já té kát.
Kis sé el fá rad va, de sze ren csé sen ha za ér tünk, sok új él -
ménnyel gaz da god va. Volt kö zöt tünk, aki bár vé gig ve -
lünk uta zott még is két szer tért ha za. Éva né ni Ka lo csá ról
60 év vel ko ráb ban szár ma zott el, így õ la kó he lyé re és
szü lõ vá ro sá ba is vissza tért. Mi már ter vez zük, hogy jö võ -
re Hol ló há zá ra lá to ga tunk. Csat la koz za nak a klu bunk hoz 
és tart sa nak ve lünk a ki rán du lá sa ink ra is!
Kö szön jük az Ön kor mány zat nak, hogy ki rán du lá sun kat a 
„Ci vil Szer ve ze tek Tá mo ga tá si Alap ja” ke re té bõl tá mo -
gat ja!

-Rimóczi Imréné, klub ve ze tõ-

Újabb em lé ke ze tes ki rán du lás
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foly ta tás az el sõ oldalról

A ven dég lá tó-ide gen for ga lom szak ma cso port ban ta nu lók 
és az ál ta lá nos is ko lá sok ka te -
gó ri á já ban olyan sok jó ered -
mény szü le tet, hogy a zsû ri, az
elõ zõ ek tõl el té rõ en arany, e-
züst és bronz ér me ket is ki osz -
tott. A szak mát ta nu lók kö zött
az el sõ négy csa pat arany ér -
me ket ka pott.
Egész nap tán cos, ze nés prog -
ra mok szó ra koz tat ták a fõ zés -
ben meg fá rad ta kat és azo kat,
akik szur kol tak csa pa tuk nak.
Ér de kes és szív me len ge tõ volt
lát ni a zu ho gó esõ ben, hi deg -
ben a has tán co so kat, a mo -
dern tán co so kat vagy a ré gi
ze nét elõ adó kat biz ta tó, kur -
jon ga tó kö zön sé get.
Az ered mé nyek:
A ven dég lá tás-ide gen for ga lom 
szak ma cso port ban ta nu ló kö -
zép is ko lás ok ka te gó ri á já ban
el sõ a haj dú szo bosz lói Bocs kai 

Ist ván Szak kép zõ Is ko la csa pa ta lett. Csor da-gu lyást fõz -
tek re szelt tész tá val.
Má so dik he lyen a gyõ ri, har ma di kon a kecs ke mé ti, ne -
gye di ken a kis új szál lá si csa pat vég zett. Õk mind annyi an
arany ér met kap tak. 
Ezüst ér met a bu da pes ti, a kunhegyesi, az örkényi, bronz
ér met a fegyverneki, a monori, örkényi, és a zánkai csa pat 
ka pott.
A kö zép is ko lás ok nál a törökszentmiklósiak let tek az el -
sõk, a má so dik és a har ma dik he lyet a gyomaendrõdiek
sze rez ték meg.
Az ál ta lá nos is ko lá sok kö zött az el sõ há rom he lyet a
tiszaroffiak ér ték el.

Rész le tek (dí jak, is ko lák ne ve, mit fõz tek) a dí ja zot tak ról a 
www.fegy ver nek.hu ol da lon ol vas ha tó ak.

-Tû he gyi Ju li an na-

Diák-Gulyásfesztivál hi deg ben és esõ ben

foto

A fegyverneki elõ adó-mû vé sze ti cso por to kat sok he lyen
lát hat ták a né zõk a kö zel múlt ban és sok fel lé pés vár rá juk 
ez után is.
A he lyi ese mé nye ken kí vül (pl. Diák-Gulyásfesztivál) lát -
ha tó ak vol ta a tiszatenyõi Ván dor ló Bog rá csok Fesz ti vál -
ján, a fi a ta lab bak Mart fûn, a Jász kun Vi lág Mû vé sze ti
Szem lén, a szol no ki Ré gi ós Na pon. Abasáron már
vissza já ró ven dé gek az éne ke se ink és a ze né sze ink.
Mint min dig, most is nagy öröm mel fo gad ták õket.
A mi nõ sí té sek rend sze ré ben is meg mé ret tet nek. A Pa -
csir ta Ci te ra ze ne kar a Vass La jos Nép ze nei mi nõ sí tés
arany fo ko za ta után a Kárpát-medencei kö zép dön tõ be
ju tott Me zõ kö vesd re. Ugyan õk a  tiszakécskei mi nõ sí té -
sen ki emelt arany mi nõ sí tést kap tak.
A Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar és a Szapáry Nép dal kör jú -
ni us 19-én Abádszalókon vesz részt a KÓTA or szá gos
mi nõ sí tõ jén. Cél juk, hogy e mi nõ sí té si idõ szak ban is
meg õriz hes sék az arany mi nõ sí té sü ket.
A kö zel gõ Vi rág zó Ti sza Nap ja után sem ül nek ott hon a
tán cos, ci te rás, éne kes cso por tok. Ké szül nek Tiszapüs-
pökibe, Törökszentmiklósra a be mu tat ko zá sok ra.

Sok si kert kí vá nok ne kik. Sok örö met azok nak, akik né zik
az elõ adá sa i kat.

-Tû he gyi Ju li an na-

Mû vé sze ti cso por tok be mu ta tói
kö zel és tá vol

Töb ben is me rik a Ma gyar Rá dió Bar tók adó já nak ve tél ke -
dõ so ro za tát, mely nek már sok éves ha gyo má nya van. A
fegyverneki gye re kek leg utóbb há rom éve vet tek részt a
„Mi is tu dunk mu zsi kál ni” ve tél ke dõso ro zat elõ dön tõ i ben. 

Mind két fegyverneki tag in téz mény há rom-há rom csa pat -
tal ké szült a meg mé ret te tés re. A gye re kek át is mé tel ték a
ta nul ta kat, kér dez get ték ze ne is ko lás tár sa i kat.

Var ga Kár oly kar nagy, a Bar tók Rá dió mû sor ve ze tõ je az
egyik leg is mer tebb ze ne pe da gó gus ve zet te a ve tél ke -
dést.

A fegyverneki tag in téz mé nyek csa pa tai kö zül ket tõ ju tott
to vább. Egyik az Or czyból, má sik a Mó rá ból.

-Tû he gyi Ju li an na-

Mi is tu dunk mu zsi kál ni
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Leslie Dunton-Downer – Alan Riding

Shakes peare ké zi könyv

A nyá ri szü net kö ze led té vel most a
di á kok és a szín ház ked ve lõk fi gyel -
mé be sze ret ném aján la ni az ele -
gán san meg je lent Leslie Dunton-
Downer: Shakes peare ké zi köny vet. 

E kö tet úti ka la uz Shakes peare
összes mû ve i hez. Át te kin tést ad a
kor tör té nel mi és iro dal mi ese mé -
nye i rõl, kul túr tör té ne té rõl és be mu -
tat ja a mû vek leg fon to sabb,
leg ér té ke sebb szín há zi, fil mes, ope -
rai fel dol go zá sa it. A mû ol va sá sa
so rán ki vá ló át te kin tést ka punk

Shakes peare éle té rõl és mun kás sá gá ról, va la mint rö vid
szak mai elem zést a szer zõ mû ve i nek nyel ve ze té rõl. A
mû vek rõl szó ló nagy fe je ze tek: Ki rály drá mák, Víg já ték ok,

Szín mû vek, Tra gé di ák, Köl tõi mû vek. Mind egyik fe je ze tet
egy tar tal mas esszé ve ze ti be. Az egyes szín pa di al ko tá -
sok be mu ta tá sá nak fõ ré szei: A mû hát te re, ke let ke zé sé -
nek ide je, sze rep lõk, a cse lek mény fel vo ná son kén ti
le írá sa, a mû ol va sa ta, a da rab szín pad ra ál lí tá sa, il let ve a 
mû utó éle te.  A kö tet ben ér de kes ma gya rá zó szó cik kek is
meg ta lál ha tók: mint pl. a ki rály drá mák ban sze rep lõ fegy -
ve rek, ko ra be li hang sze rek rövid leírása. 

A kép anyag ban is gaz da gon il luszt rált szép köny vet a di á -
kok és szín ház sze re tõk egy aránt ha szon nal for gat hat ják.

-Né meth Ju dit-

A könyv tár nyitvatartása

2010. július19. - 2010. au gusz tus 30-ig a vo nal kód be ve -
ze té se mi att a könyv tár zár va tart.

Ez idõ szak alatt a könyv tá ri szol gál ta tá sok is szü ne tel nek.

Szí ves meg ér té sü ket  kö szön jük!

Könyvajánló

foly ta tás az el sõ oldalról

Nem tar tot ták tra gé di á nak egy or szág szét da ra bo lá sát,
kul tu rá lis, gaz da sá gi, csa lá di, po li ti kai kö zös sé ge i nek
szét sza kí tá sát. Az el sza kí tott 2/3 részt 9 or szág hoz csa -
tol ták, több te le pü lés te rü le tét meg cson kí tot ták.
E dön tés ha tá sát ak kor ért het jük meg, ha el kép zel jük, hol -
nap tól nem me he tünk Törökszentmiklós fe lé, mert egy új
or szág ha tár so rom pó já val zár ták le az utat.
Mint volt ga bo na ipa ri dol go zó, e dön tés gaz da sá gi ká rá ról 
sze mé lyes ta pasz ta la tom van. Az ak kor még vi lág hí rû
ma gyar ga bo na ipa ri gép gyár tás ha nyat lá sát Tri a non tól
ere dez te tik.
Tud ni kell a tör té nel mi Ma gyar or szá gon ter melt ga bo nát a 
mai Ma gyar or szág te rü le tén mû kö dõ mal mok ban õröl ték
meg. A két vi lág há bo rú kö zött sor ra áll tak le a mal mok és
sor vadt el a ma lom ipa ri gép gyár tás.
A csa lá dom ban is van pél da a szét sza kí tott csa lá dok
hely ze té re.  
Leg meg rá zóbb és leg meg ha tóbb a ha tá ron túl ról ér ke zõ,
ma már is mét ma gyar ál lam pol gár ok ál lam pol gár sá gi es -
kü té te le volt.
A min dig egy sze rû re ter ve zett es kü té telt ün nep pé va rá -
zsol ták.

Ma is em lék szem a szlo vá ki ai Fegyvernekrõl ér ke zõk
meg ha tó dott ság ára, mi kor el sõ itt lét ük kor val lá si ho va tar -
to zá suk ról meg fe led kez ve az is ten tisz te le tet és a szent -
mi sét is meg hall gat ták, csak azért, hogy ma gya rul
hall gat has sák az igét.
Ezért kell meg em lé kez ni Tri a non ról, ki be szél ni a ben nünk 
szunnya dó ke se rû sé get. Meg kö vet ni azo kat, akik az el -
sza kí tott ré sze ken ki tar tot tak ma gyar sá guk mel lett.
Nem sza bad azon ban meg fe led kez ni az el telt 90 év vál to -
zá sa i ról, a ki ala kult új hely zet rõl, me lyet az Unió te rem tett
szám un ka. Ma már bát ran be szél he tünk kul tu rá lis nem -
ze ti kö zös sé gek rõl is.
Er re utal és fi gyel mez tet a tör vény utol só fe je ze te, mely -
nek lé nye ge: Okul junk hi bá ink ból, em lé kez zünk tra gé di -
ánk ra, me rít sünk erõt ered mé nye ink bõl, erõ sít sük
nem ze ti össze tar to zá sun kat, de tart suk tisz te let ben más
nem ze tek jo ga it.
E na pon em lé kez zünk az el múlt 90 év re, em lé kez zünk
meg az el sõ vi lág há bo rú ban el eset tek rõl is, akik mél tat la -
nul el fe led ve, hõs ként hal tak meg, s nem tud hat ták, hogy
a ha lá luk hi á ba va ló volt.
Õér tük is emel jük fel fe jün ket, s le gyünk büsz kék Ma gyar -
or szá gunk ra!

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napján

Egye sü le tünk az Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ
Egye sü let a 2008-as év tõl kez dõ dõ en idén har ma dik al -

ka lom mal ren dez te meg a Tri a no ni Bé ke szer zõ dés alá -
írá sá ról szó ló meg em lé ke zést jú ni us 4-én 16 óra kor a Re -
for má tus temp lom ban telt há zas kö zön ség elõtt,
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak anya gi és
er köl csi tá mo ga tá sá val. A lel kész Úr rö vid be szé de után
el hang zott a Nem ze ti Össze tar to zás Nyi lat ko za ta, majd a
szín vo na las, kö zel más fél órás elõ adás „Szét tö re tett 90
éve”  cím mel ke rült meg ren de zés re. Sze rep lõi: Sza bó
And rea kecs ke mé ti, Bõsi Szabó Lász ló, Jó nás Csa ba,
Tarics Péter felvidéki elõadómûvészek.

Fél öt kor meg kon dul tak a fegyverneki temp lo mok ha rang -
jai, mint az or szág va la mennyi temp lo má ban. Vé gül
egy-egy mé cses sel a kéz ben a Szent Im re té ren he lyez -
tük el kö zö sen a megemlékezés lángját.

„Nincs oly erõ, mely út já ba áll hat na már hó tisz ta sza vak -
nak, s nem en ge di,hogy ke zet nyújt son, ha kell…ma gyar
a ma gyar nak…”(Is me rõs Arcok)

-ÉLETFA-

Nem ze ti Össze tar to zás Nap ja

fotó: Hermann József

2010. június 19. Fegyverneki Hírmondó 11. oldal



A Job bik Fegyverneki Szer ve ze te kez de mé nyez te kop ja -
fa fel ál lí tá sát nem ze ti sors tra gé di ánk, a tri a no ni bé ke dik -
tá tum 90. év for du ló ja al kal má ból, me lyet Fegy ver nek
Nagy köz ség Kép vi se lõ tes tü le te jó vá ha gyott. A Szent Im -
re té ren, az I. vi lág há bo rús em lék mû mel lett mél tó hely re
ta lált kop ja fát a szer ve zet egyik tag ja, - Bartalos Sán dor-
fa rag ta. A fegyverneki Jobbikosok ide jü ket nem saj nál va,
sa ját erõ bõl ké szí tet ték el a kop ja fa ta lap za tát. Az em lék -
mû mel let ti tisz te let adás ra, - rö vid mû sor ral egy be köt ve-
2010. jú ni us 5-én ke rült sor.

Min den ki nek kö szön jük a rész vé telt.

„Hi szek egy Is ten ben, hi szek egy ha zá ban,

Hi szek egy is te ni örök igaz ság ban,

Hi szek Ma gyar or szág fel tá ma dá sá ban!”

-Job bik Fegyverneki Szer ve ze te-

TRIANON
A bú za szen te lés a ke resz tény li tur gi á ban ere de ti leg hús -
vé ti idõ ben tar tott bûn bá na ti, ál dás kí sé rõ kör me net a jó
ter mé sért és a ter mé sze ti csa pá sok el ke rü lé sé ért. A IV.
sz. kö ze pén Liberius pá pa ren del te el Szent Márk nap ját
(áp ri lis 25.) a négy kö nyör gé si nap egyi ké nek. Ma gyar or -
szá gon kö zép ko ri ere de tû az ün nep.
A kör me net a plé bá nia temp lom tól in dult min den szen tek
li tá ni á ját éne kel ve. A részt ve võk temp lo mi lo bo gót és ke -
resz tet vit tek, me lyet bú za ke reszt tel dí szí tet tek.
1948 után a kom mu nis ta ha ta lom meg til tot ta a temp lo -
mon kí vü li bú za szen te lést. Ezért kü lö nös je len tõ sé gû,
hogy az Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let
és a Ka to li kus Karitasz szer ve zõ se gít sé gé vel Bor dás
Pé ter es pe res úr 60 év után, áp ri lis 24-én új ra a ha tár ban
tar tot ta a bú za szen te lést. A szer tar tás há la adó szent mi -
sé vel zá rult.
Az Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let el nök -
sé ge ne vé ben tá jé koz tatom Fegy ver nek la kos sá gát,
hogy egye sü le tün ket be je gyez ték. Sze re tet tel vá runk
min den ked ves ér dek lõ dõt tag ja ink so rá ba.
Ér dek lõd ni le het: 56/481-498 és 56/481-836- te le fon -
szám okon.                                            -Bu dai Klá ra el nök-

Bú za szen te lés a ha tár ban
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fotó: Hermann József



Hor gász egye sü le tünk éle té nek egyik leg ki emel ke dõbb
ese mé nye a ta va szi vegyeshalfogó ver seny, me lyet
2010. má jus 2-án ren dez tünk meg az Al só ré ti Holt-Ti sza
2. szá mú ré szén. A Pol gár mes te ri Hi va tal oda fi gye lé sé -
nek kö szön he tõ en szé pen elõ ké szí tett ver seny pá lya vár -
ta az ér dek lõ dõ ket. Ver seny zõ ink be né pe sí tet ték a holt ág
mind két part ját. Szer ve zõk kel és kí sé rõk kel együtt
kb.140-150 fõ tisz tel te meg ren dez vé nyün ket, amit kis
ma já lis nak is mond hat nánk, hi szen so kan csa lá dos tól
vet tek raj ta részt. A jó szer ve zés nek kö szön he tõ en, vi -
dám han gu lat ban, ba rá ti lég kör ben zajlott le.

A hor gá szat na gyon ered mé nyes volt. Ponty, tör pe har csa 
és ke szeg is akadt bõ ven a ho rog ra. 52,5 kg hal ke rült
mér le ge lés re. A ver senyt meg elõ zõ hal fris sí tés nek kö -
szön he tõ en sok hor gász nak si ke rült a hal fo gás, így min -
den ki, még ha nem is si ke rült he lye zést el ér nie, jó
han gu lat ban kö szön töt te a nyer te se ket. Az ér té ke lés az
or szá gos ver seny sza bá lyok sze rint tör tént, így min den
gramm egy pon tot és min den ki fo gott hal egy pon tot ért. 

 A leg ered mé nye sebb ver seny zõ ink:

Fel nõtt ka te gó ria:
 1. Fe hér Im re 7203 pont
 2. Pá va Osz kár 5212 pont
 3. Mága Jó zsef 3849 pont
 4. Tú ró Jó zsef 3456 pont
 5. Pé ter Fe renc 3051 pont
 6. Mándoki Lász ló 2683 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:
 1. Domány Ist ván 2178 pont
 2. Csomor Má té 1662 pont
 3. Mé szá ros Má tyás 1463 pont
 4. Naszek Sán dor 1361 pont
 5. Naszek Ist ván 1307 pont
 6. Vitáris Zsolt 1006 pont

A nyer te sek ju tal ma hor gász fel sze re lés volt, amit az ifi és
gye rek hor gá szok nak Tukarcs Istvánné el nök, a fel nõt tek -
nek pe dig Huber Fe renc pol gár mes ter adott át, aki meg -
tisz tel te ren dez vé nyün ket és el is me rés sel nyug táz ta a
ver seny szer ve zé sét és meg ren de zé sét. A nyer te sek
meg elé ge dés sel vet ték át ju tal mu kat. Már évek óta ha -
gyo mány, hogy  aján dék cso ma got kap a leg idõ sebb és a
leg fi a ta labb in du ló is, ez út tal Pál Sán dor és Náhóczki Vivi.

A ver seny alatt jó il lat szállt a kony ha sá tor fe lõl,az üst ben
ro tyo gott a ser tés pör költ. Sza ká csunk, Csécsei Kál mán
nagy oda adás sal ké szí tet te a fi nom ebé det, me lyet az
ered mény hir de tés után min den ver seny zõ, kí sé rõ és
szer ve zõ jó ízû en fo gyasz tott el.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok nak a mun ká -
ját, akik hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ilyen ma gas  szín vo -
na lú ver senyt tud tunk ren dez ni. Kü lön meg kö szö nöm a
Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ, Jancsó Gá bor és Sökösd
Kár oly ré gi tá mo ga tó ink mel lett ifj. Pál Sán dor, Mervai Pé -
ter és Bog nár Zol tán hoz zá já ru lá sát is a ren dez vé nyünk -
höz. Ezen kí vül kö szö net il le ti hor gász egye sü le tünk
ve ze tõ sé gé nek fá rad sá gos mun ká ját. Hi szen  lel kes hoz -
zá ál lá suk nak kö szön he tõ en az egyik leg lá to ga tot tabb
ren dez vényt si ke rül min den év ben meg szer vez ni. A
fegyverneki tag ja in kon kí vül részt vesz nek a ver se nye in -
ken az or szág  kü lön bö zõ tá já ról (Szol nok, Tö rök-
szentmiklós, Kun he gyes, Õrményes, Ceglédbercel, Ken -
de res) a kö zös sé gi lég kört ked ve lõ hor gá sza ink. Sõt, egy
oszt rák ta gunk is volt a mai ren dez vé nyen, aki el is me rés -
sel szólt a szer ve zés rõl és a ki szol gá lás ról .

Tá jé koz ta tom hor gász tár sa i mat, hogy má jus 9-én a
Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge
kül dött köz gyû lést tar tott, me lyen hor gász egye sü le tünk
el nö ke és ügy in té zõ je vett részt. A me gyei hor gász szö -
vet ség tag lét szá ma 369 fõ vel csök kent az elõ zõ évi hez
ké pest. Egy 6 éves nö ve ke dé si pe ri ó dust sza kí tott meg a
ne he zebb gaz da sá gi hely zet. A fo gá si nap lók le adá sa
alap ján a hal fo gás is csök kent. Az el múlt év ben az egy fõ -
re ju tó ki fo gott hal mennyi sé ge 19 kg volt. Akit bõ veb ben
ér de kel nek a szö vet sé gi hí rek, fo ga dó órán kon ke res sen
fel ben nün ket, szí ve sen adunk tá jé koz ta tást az el hang -
zot tak ról.

Egy do log ra sze ret nék még re a gál ni.

Sok em bert fog lal koz tat az a pénz, ami az egye sü le tünk -
höz be fo lyik, hor gá szo kat és nem hor gá szo kat egy aránt.
So kan azt hi szik, hogy a hor gász en ge dély re be fi ze tett
összeg az egye sü le té, ar ra köl ti, ami re akar ja. Saj nos ez
nem így van. Pl. egy fel nõtt hor gász en ge dély a
Fegyverneki Holt ág ra 21.070 Ft, ami bõl 16.000 Ft-ot a
Fegyverneki Víz mû vek nek fi ze tünk be a te rü le ti en ge -
dély re, 2.570 Ft a szö vet ség pénz tá rá ba ke rül be fi ze tés re
az  ál la mi jegy re, szö vet sé gi tag díj ra és a fo gá si nap ló ra.
Az egye sü le ti tag díj csak az egye sü le té, ami fel nõtt hor -
gász ese té ben 2500 Ft. Eb bõl kell fenn tar ta ni a hor gász -
iro dát, ami ha vi 22500 Ft. A fenn ma ra dó összeg bõl
ren dez zük a ver se nye ket és egyéb prog ram ja in kat. Ve ze -
tõ sé günk tár sa dal mi mun ká ban vég zi mun ká ját, egyi künk 
sem kap ér te  fi ze tést, ju tal mat. Egye sek szá má ra le het,
hogy ez nem el hi he tõ, de aki  már  fog lal ko zott egye sü le ti
élet tel, az tud ja, hogy ez így mûködik. 

Az el kö vet ke zõ idõ szak ra jó hor gá sza tot kí ván: a
Fegyverneki Hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge

-Tukarcs  Isvánné-
-elnök-

A  Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei
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„Hi szem, hogy vi lá gun kat nem a na gyok, az ural ko dók for -
mál ják, men tik meg, ha nem azok az egy sze rû em be rek,
akik a ma guk név te len hõ si es sé gé vel – ta lán csak egy kis
da rab ke nyér rel – bi zo nyít ják, hogy az em be ri nem, min -
den bû ne el le né re, hor doz za Is ten gyer mek sé gé nek cso -
dá la tos vo ná sa it.”

Böjte Csa ba er dé lyi fe ren ces ren di szer ze tes

A Fegyverneki Ka to li kus Karitász cso port tag jai hisz nek a
fen ti idé zet ben, ezért for dul nak bi za lom mal az em be rek
fe lé se gít sé gért az er dé lyi gyer me kek tá bo roz ta tá sa ér de -
ké ben. A fegyverneki egy ház köz ség hez tar to zó tisza-
gyendai plé bá ni án egy he tes nyá ri tá bort szer ve zünk

2010. jú li us 25. – au gusz tus 1. kö zött Böjte Csa ba er dé lyi
fe ren ces ren di szer ze tes gon do zot tai ré szé re.

Ezt a prog ra mot ön erõ bõl és ado má nyok ból kí ván juk
meg va ló sí ta ni. Kér jük, aki nek le he tõ sé ge en ge di nyújt son 
tá mo ga tást ré szünk re. Az ado má nyo kat a Fegyverneki
Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség 69300114-10015799
szá mú szám lá ra vár juk. Sze mé lye sen Leblanc
Lajosnénál a Pa pír bolt ban is le he tõ ség van a tá mo ga tás
át adá sá ra.

Bí zunk ben ne, hogy fel hí vá sunk meg hall ga tás ra mél tó és
sok se gí tõ kész em ber re szá mít ha tunk.

-Ka to li kus Karitász Cso port-

Segítsük Böjte Csaba erdélyi gyermekeit!

4 sze mély re
A csir ke ap ró lé kot (le het ka csa is) kb. 2 li ter víz be fel te -
szem fõz ni és íz lés sze rint sót te szek be le. Mi kor már
majd nem meg fõtt ka ri ká ra vá gott zöld sé get és sár ga ré -
pát te szek hoz zá. Nem so ká vé kony rán tást ké szí tek, ke -
vés víz zel fel en ge dem és a hús le ves hez te szem. Utá na
az al mát cik kek re vá gom és ez zel is fõ zöm egy ki csit (az
al ma sa vany kás le gyen és sze mé lyen ként, ha ki csi egy
egész, ha na gyobb egy fél). Vé gül a már kész le ves bõl
kb. két levesszedõ ka nál lal ki ve szek és egy po hár tej föl lel 
össze ka va rom. Vissza ön töm, de már fõz ni nem kell. Ha
nem elég sa vany kás, iga zi cit rom lé vel sa va nyí tom (de
csak ki csit).
Egész csir ké bõl is le het, csak ak kor ará nyo san min den -
bõl több kell.
Jó ét vá gyat kí vá nok!

-Török Illésné-

Al ma hús le ves 
Tû he gyi Lász ló 1993-ban
kezd te a lab da rú gó mér kõ -
zé sek ve ze té sét. 2010. áp -
ri lis 25-én egész ség ügyi
ok ból vég leg be fe jez te já -
ték ve ze tõi pá lya fu tá sát. A
fegyverneki síp mes ter a
Fegyi Ku pán bú csú zott a
fut ball sze re tõ kö zön ség tõl. 

Gra tu lá lunk ed di gi ered mé -
nye i hez, s to váb bi jó egész -
sé get kívánunk ne ki.

-Faragó Zsolt- 

Visszavonult a játékvezetõ

2010. má jus 18-án a deb re ce ni szü lé sze ti kli ni kán egész -
sé ges hár mas ik rek nek adott éle tet Négyesi Csabáné
Hor váth Edi na.

A há rom kis lány, Pet ra, La u ra és Amina 29 hét re csá szár -
met szés sel jöt tek vi lág ra 700, 900 és 1150 gram mal. Már
ki ke rül tek az in ten zív osz tály ról, szé pen fej lõd nek, je len -
leg a ko ra szü lött osz tá lyon, még inkubátorban vannak.

Ott jár tam kor ked ves, szim pa ti kus há zas pár és a ki seb bik
fi úk Mar tin fo ga dott. A nagy fi úk már is ko lás. A két gyer me -
kes há zas pár már nem ter vezett har ma dik gyer me ket, de

a kis lány re mé nyé ben még is fel vál lal ták. És kislány lett,
mégpedig három.

A csa lád pe dig lá za san ké szül a há rom kis jö ve vény fo ga -
dá sá ra. És mi is mind annyi an, a ro ko nok, ismerõsök.

De ad dig, míg nem érik el a szük sé ges súlyt és idõt, ma -
rad ni uk kell a kli ni kán, és ez így van rend jén. A csa lád nak
so kunk ne vé ben õszin te szív vel gra tu lá lok, az öt cse me te
fel ne ve lé sé hez sok-sok erõt, jó egész sé get, anya gi jó lé tet 
és a kör nye zet tõl segítõkészséget kívánok.

-Bérczesi Má ria-

Hár mas ik rek Fegyverneken

Szar vas Edit 2010. 03. 03. Szü lei: Bartha Edit és Szar vas Ró bert

Ta kács Kin ga 2010. 04. 23. Szü lei: Nagy fe jõ And rea és Ta kács Sán dor

Da ni Gá bor 2010. 04. 24. Szü lei: Bí ró Szil via és Da ni Lász ló

Ficsor Kor nél 2010. 05. 05. Szü lei: Kiss Ani ta és Ficsor Kor nél

Köpösdi Kor nél György 2010. 05. 05. Szü lei: Nagy Ani ta és Köpösdi György

Bu rai Ist ván 2010. 05. 07. Szü lei: Ba logh Ju li an na és Bu rai Lász ló Zsig mond

Nagy Li li á na 2010. 05. 11. Szü lei: Sza bó Tí mea és Nagy At ti la

Négyesi Pet ra 2010. 05. 18. Szü lei: Hor váth Edi na és Négyesi Csa ba

Négyesi Amina 2010. 05. 18. Szü lei: Hor váth Edi na és Négyesi Csa ba 

Négyesi La u ra 2010. 05. 18. Szü lei: Hor váth Edi na és Négyesi Csa ba  

Al bert Ákos Gá bor 2010. 05. 22. Szü lei: Szunyogh Rita és Al bert Gá bor

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

Anyakönyvi hírek
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Em lé ke zés

Ollé Jó zsef
1970-2006

Ha lá lá nak kö zel gõ 4. év for du ló já ra
Hir te len el ment, Õ nem is így akar ta,

Sok kér dést ma ga mö gött hagy va.
Üre sen ál lunk és te he tet le nül,
Vissza hoz ni már le he tet len Õt!

Min den könny csepp ér ted gör dül
A szí vünk bõl örök em lé ke zé sül:

Ég je nek a gyer tyák ér ted.
Örök nyu go dal mat né ked.

Fá jó szív vel em lé ke zünk rád:

Anyu kád, Eri ka, Ti bor és csa lád ja.

Ifj. Fo dor Já nos
ha lá lá nak

11. év for du ló já ra

A múlt ba vissza néz ni va la mi fáj,

Még most sem hisszük, 
hogy hi á ba vá runk Rád.

Sze re tõ Csa lá dod

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

Mikola Zsig mond
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
Dr. Mé hész Ju dit há zi or vos nak és

Bagi Sándorné asszisz tens nek.
Em lé két örök ké õriz zük.

A gyá szo ló Család

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

Göblyös La jos
te me té sén részt vet tek és

fáj dal mun kat eny hí te ni igye kez tek.
„Nem si mo gat ke zed, nem mo so lyog ar cod,
Hi á ba szó lí tunk, han god már nem hall juk.
Egy jaj szó nem sok, annyit sem mond tál,

Csak el men tél hir te len a ha lál hosszú út ján.”
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki Dr. Tóth Sa rol ta há zi or vos nak

és Ke le men Csabáné asszisz tens nek.
A gyá szo ló Csa lád

Em lé ke zés 

Ré ti Jó zsef
ha lá lá nak 1. év for du ló já ra

„Lel ked, mint fe hér ga lamb,
Csen de sen messzi re szállt,

Hi á ba ke re sünk, könnyes sze münk
Már so ha nem ta lál.

De tud juk, hogy a csil la gok kö zött
A leg fé nye sebb te le szel.

Utat mu tatsz,
mert szí vünk ben örök ké lé te zel.”

Sze re tõ Csa lá dod

Em lé ke zés

Iványi György
ha lá lá nak 3. év for du ló já ra

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

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

Nem fo gunk fe led ni.”
Sze re tõ fe le sé ge, lá nya, ve je

„Nem múl nak õk el, kik szí vünk ben él nek,

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

Õk itt ma rad nak ne künk csön de sen még.

Hi szen ha zánk ne künk a vég te len ség.”

/Ju hász Gyu la/

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:

Bog dán Jáz min tól, élt   0 évet
Kol lár Sán dor tól, élt 77 évet 
Hillender Ágostonnétól, élt 71 évet 
Göblyös La jos tól, élt 76 évet
Ficsor Lászlónétól, élt 78 évet
Ke le men Jánosnétól, élt 60 évet
Csõke Ist ván tól, élt 86 évet
Nyiszper Dezsõnétõl, élt 61 évet
Nagy Józsefnétõl, élt 84 évet
Négyesi Já nos tól, élt 73 évet
Özv. Bí ró Józsefnétõl, élt 97 évet
Sipos Dezsõnétõl, élt 83 évet

Em lé kü ket meg õriz zük.
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Prog ram:

Jú ni us 25. pén tek

1400 Or vo si Ren de lõ ün ne -
pé lyes át adá sa

1930 Gyü le ke zés, fel ké szü -
lés a Kál vá ria domb nál a
tûzönjáráshoz (Fel ké szü lés 
nél kül sen ki nem ve het
részt a tûzönjárásban)

Jú ni us 26. szom bat

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

1930 
• Do bó té ri be mu ta tó

• Ko csis-me net tán cos fel vo nu lás a Do bó tér rõl a Sport te -
le pig

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

• Ün ne pé lyes meg nyi tó: 
• Gá la mû sor
• Tû zi já ték, pá lya bál 

Jú ni us 27. va sár nap a Sport te le pen

800 Vi rág zó Ti sza Ku pa: fér fi, fel nõtt és if jú sá gi lab da rú -
gó ku pa

900 Vi rág zó Ti sza Ké zi lab da ku pa, ho mok fo ci, strand röp -
lab da

1000 Szín pa don: nép ze ne, nép tánc, gyer mek szín ház,
mo dern tánc, slá ge rek, has tánc, di vat be mu ta tó

Nap köz ben: 

gyöngy fû zés, rajz ver seny, hin ta, arc fes tés, csúsz da, len -
gõ lét ra, né pi já té kok ké szí té se, gó lya lá ba zás, ugrálóvár,
jós, hen na fes tõ, íjá szat, ho mok fo ci, sors jegy, óri ás sakk,
rend õr sé gi bûn meg elõ zé si be mu ta tó, sé ta ko csi ká zás,
vá sá ro zók, fõ zõ ver seny, VTN-rejtvény, Vö rös ke resz tes
To tó, hor gász-ügyes sé gi ve tél ke dõ, szal ma fo nás, ha -

lász szer szá mok, ga lam bász ered -
mé nyek, hor gász ké pek, Baldácsy
ké pek ben, fa fa ra gó szak kör, bá buk, 
ökör sü tés, nyárs ra hú zott vad disz -
nó, vad disz nó pör költ, strand röp lab -
dá zás, dinnye; Kun ha lom tej
ter mé kek: fa gyi, sajt, tej; 
testtömegindex-, test súly-, vérnyomás-, koleszterin-,
antioxidáns mé rés (elõ ze tes je lent ke zés szük sé ges a 

Mû ve lõ dé si Ház ban), el sõ se gély nyújtó bemutató,
Kálváriadomb sátra.

Rész le tes prog ram ról a Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let
szék he lyén (5231 Fegy ver nek, Fel sza ba du lás u. 184.) le -
het be sze rez ni.

A hir de tõ hin tó jú ni us 22-25. kö zött a te le pü lés min den ut -
cá ját fel ke re si. Szó ró la pot adnak bárkinek.

Min den kit Vá runk
a Vi rág zó Ti sza Nap já ra!

Virágzó Tisza Napja
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