
Szép ko rú ak köszöntése
„Mi más vol na az em ber élet, mint fo lyó,

ame lyik örök ké zaj lik, s ha vi ze ki szá rad na,

új csep pe ket me rít az égi fel hõk bõl.”

– Seneca –

Te le pü lé sün kön 2012. ja nu ár 3-án ün ne pel te 90. szü le tés -
nap ját KORPÁS JÁNOS, ja nu ár 15-én pe dig DURST
GYÖRGYNÉ, An na né ni.

Szü le tés nap juk al kal má ból Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr kö -
szön töt te õket.

Mind ket ten jó egész ség nek ör ven de nek, meg hitt csa lá di
kör nye zet ben élik idõs nap ja i kat.

Ja ni bá csi 3 gyer mek kel, 6 uno ká val és 8 déd uno ká val büsz -
kél ked het.

An na né ni sok év ti ze dig Bu da pes ten élt, s két éve tért vissza
szü lõ fa lu já ba, ro ko nai kö ré be.

Ez úton is kí vá nunk jó egész sé get és to váb bi bol dog éve ket!

-Tukarcs Be á ta-
-anyakönyvvezetõ-
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A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
A Kép vi se lõ-tes tü let ülé sén ho zott fon to sabb dön té sek rõl az
aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

De cem ber 15.

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 
• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat 2011. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló ren de le tet. 

• Mó do sí tot ta az Al só ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál ko dá si Ter vét, 
az el sõ ta va szi és utol só õszi te le pí tés rõl szá mí tott 3 na pig
ti los hor gász ni.

• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tás ról szó ló ren de le tet
• Mó do sí tot ta a Kép vi se lõ- tes tü let 2011-2014. évi Gaz da sá -
gi Prog ram ját.

• A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár igaz ga tói ál lás el nye ré sé re
ki írt pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá ní tot ta és új pá lyá -
za tot írt ki. 

• Mó do sí tot ta a 2012. évi nyers anyag nor má ról szó ló ren de -
le tet. 

• El fo gad ta a Szol nok – Abony – Szajol – Rákóczifalva te le -
pü lé si szi lárd hul la dék le ra kói re kul ti vá ci ó já nak Ön kor -
mány za ti Tár su lá sa Tár su lá si Ta ná csá nak ülé sén
jó vá ha gyott ha tá ro za to kat, nyi lat ko za to kat.

• Mó do sí tot ta a Köz be szer zé si Sza bály za tot.
• Kez de mé nye zi a fegyverneki fo lyé kony hul la dék - ke ze lõ
te le pen ke let ke zõ víz te le ní tett szenny víz iszap me zõ gaz da -
sá gi cé lú hasz no sí tá sá nak elõ ké szí té sét 1.452.800,- Ft +
ÁFA össze gig. 

• Az Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, Szo ci á lis és Egész ség ügyi
Bi zott ság ja vas la tá ra név adást kez de mé nyez a Mû ve lõ dé -
si Ház és Könyv tár ese té ben 2012. au gusz tus 20-ig, az Or -
vo si Ren de lõ ese té ben 2012. jú li us 1-jé ig, Sem mel we is
na pig. 

Ja nu ár 26. 

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ- tes tü le te
•  Mó do sí tot ta az ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té si terv -
kon cep ci ó já ról szó ló ha tá ro za tot.

• A te le pü lé sen ebrendészeti hoz zá já ru lást nem kí ván be ve -
zet ni, er re vo nat ko zó an nem al kot he lyi ren de le tet. 

• A Fegyverneki Csa tor na mû Víziközmû Tár su lat ré szé re
2012. ja nu ár 26-ig 1.205.100,- Ft- pénz esz közt át ad, a Tár -
su lat nak be lé pé si szán dék nyi lat ko za tot te võk és a 2011.
de cem ber 31-ig szám lát meg nem nyi tó 309 fõ fi gye lem be -
vé te lé vel, a szám la nyi tá si díj be fi ze té se cél já ból. 

• El fo gad ja a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 2011. évi be szá -
mo ló ját és jó vá hagy ja 2012. évi mun ka terv ét. 

• A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár igaz ga tói ál lás el nye ré sé re
ki írt pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít ja. 

• 2012. feb ru ár 1-i ha tállyal hoz zá já rul Fegy ver nek Nagy köz -
ség Ön kor mány zat ál tal mû köd te tett I. szá mú há zi or vo si
szol gá lat pra xis jo gát Dr. Otrosinka Sylwia há zi or vos meg -
sze rez ze, meg bíz za a pol gár mes tert a Fel adat-el lá tá si
szer zõ dés meg kö té sé vel. 

• Csat la koz ni kí ván a MED-DENT 2000 Bt. ál tal mû köd te tett
fo gá sza ti ügye let hez és fel ha tal maz ta a pol gár mes tert a
szer zõ dés meg kö té sé re. (A kö vet ke zõ szám ban és a
www.fegy ver nek.hu weboldalon rész le te sen tá jé koz tat juk
atz ol va só kat a fo gá sza ti ügye let hez kap cso ló dó in for má ci -
ók ról.

• Fel ha tal maz ta a pol gár mes tert a 2012. év ben le já ró ter mõ -
föld ha szon bér le ti szer zõ dé sek 5 éves idõ tar tam ra tör té nõ
meg hosszab bí tá sá ra 800,- Ft/AK összeg ben. 

• Ér té ke sí ti a tu laj do nát ké pe zõ fegyverneki 0329 hrsz-ú
szán tó mû ve lé si ágú, 2200 m2 nagy sá gú és 5.54 AK ér té kû 
in gat lan Né meth At ti la Fegy ver nek, Tó part Né meth ma jor
la kos ré szé re 110.800,- Ft-ért. 

• For rás hi á nyá ban nem tá mo gat ja a Tö rök szent mik ló si
Egye sí tett Gyó gyí tó- Meg elõ zõ In té ze tet. 

• Az OTP Bank Nyrt-t vá laszt ja szám la ve ze tõ pénz in té zet -
ének. 

• Kép vi se lõi ja vas lat ra jel mon dat el he lye zé sé nek elõ ké szí té -
sét kez de mé nye zi az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is -
ko la és EPSZ épü le tén. 

• Mó do sí tot ta az SZMSZ-t. 
• Mó do sí tot ta a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szó -
ló ren de le tet. 

• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tás ról szó ló ren de le tet. 
• Elõ ze te sen tár gyal ta a Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor -
mány zat 2012. évi költ ség ve tés ét.

-Buzás Istvánné dr. jegyzõ-

No vem ber 30-ai rend kí vü li ülés
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te hoz zá já rult az 1956. ok tó ber 23-i for ra da lom 56. év -
for du ló já ra em lék mû fel ál lí tá sá hoz és fel ha tal maz ta a
pol gár mes tert, hogy az eh hez szük sé ges 1 db ha tás ta la -
ní tott pán cél tö rõ ágyú be szer zé sét kez de mé nyez ze.

• Zárt ülést ren delt el az is me ret len tet tes el le ni fel je len tés -
rõl ké szült elõ ter jesz tés tár gya lá sa kor

2012. ja nu ár 5-ei rend kí vü li ülés

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le -
te 
• Mó do sí tot ta a Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá -
si In téz mény Ala pí tó Ok ira tát. 

• El fo gad ta a Tiszabõ Köz ség Ön kor mány za ta és a Fegy -
ver nek Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény kö zött
lét re jö võ nem ve szé lyes szi lárd hul la dék össze gyûj té sé rõl 
és hul la dék le ra kó te lep re tör té nõ szál lí tá sá ról szó ló szer -
zõ dést. 

• Mó do sí tot ta a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár igaz ga tói pá -
lyá zat be adá si ha tár ide jét.

• Meg bíz ta a pol gár mes tert a szál lí tá si szer zõ dés meg kö -
té sé vel 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 in téz mé nye i ben az
ál ta lá nos is ko lás gyer me kek is ko la tej el lá tá sá ra 2012. ja -
nu ár 16-tõl 2012. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ra.
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Fontos információk a helyi adókról
Fel hív juk adó zó ink fi gyel mét, hogy a ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó já nak és a he lyi ipar ûzé si adó 2012. el -
sõ fél évi adó elõ leg be fi ze té sé nek ha tár ide je 2012. már -
ci us 15., a be fi ze té si csek kek nem ke rül nek
ki pos tá zás ra, a Pol gár mes te ri Hi va tal fo lyo só ján, vagy
a 17. sz. iro dá ban át ve he tõk, il let ve a díj be sze dõk tõl le -
het kér ni!

A ma gán sze mé lyek 2012. évi kom mu ná lis adó já nak mér té -
ke vál to zat la nul 9.000,- Ft/év!

To vább ra is 50 %-os mér té kû adó ked vez mény il le ti meg
azon ma gán sze mé lye ket, akik nek tu laj do ná ban üre sen ál ló 
la kás, vagy be épí tet len te lek van, így ezen adó zók adó fi ze -
té si kö te le zett sé ge 4.500,- Ft/év. (az üre sen ál ló la kás ra ér -
vé nye sí te ni kí vánt adó ked vez ményt a he lyi adó cso port nál
be kell je len te ni) Amennyi ben a ma gán sze mély kom mu ná -
lis be ru há zást hajt vég re (út, víz, vil lany), a be fi ze tést iga zo -
ló bi zony la tot szí ves ked je nek be mu tat ni az adó cso port nál,
és kér ni a kom mu ná lis adó men tes sé get. In gat lan ér té ke sí -
tés, il let ve vá sár lás ese tén az Ön kor mány za ti Adó ha tó ság -
nál bevallást kell benyújtani az adókötelezettség
keletkezését, változását, megszûnését követõ 15 napon
belül. 

A 2012. év ben fi ze ten dõ gép jár mû adó meg ál la pí tá sá ról 
min den gép jár mû-tu laj do nos 2012. már ci us hó nap ban
ha tá ro za tot fog kap ni, mely ben a gép jár mû adó össze -
ge, fi ze té si ha tár idõ sze re pel ni fog, va la mint a be fi ze -
tés hez szük sé ges csek kek is ki kül dés re ke rül nek. 

Az ön kor mány za ti adó ha tó ság a gép jár mû vek adóz ta tá sát
to vább ra is a köz pon ti nyil ván tar tás alap ján ál la pít ja meg,
így kér jük Önö ket, hogy a gép jár mû-tu laj do nos sze mé lyé -
ben be kö vet ke zett vál to zást az el adó és a ve võ is a vál to -
zás tól szá mí tott 15 na pon be lül je lent se a
Tö rök szent mik ló si Ok mány iro da (Tö rök szent mik ló si Pol -
gár mes te ri Hivatal 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út
135/a. ) felé.

Tá jé koz tat juk a Tisz telt Föld hasz ná ló kat, hogy a me zõ -
õri já ru lék be fi ze té sé nek ha tár ide je 2012. már ci us 15., a 
fi ze ten dõ me zõ õri já ru lék össze gé rõl szó ló csek kek
feb ru ár hó nap ban az érin tet tek ré szé re pos tá zás ra ke -
rül nek. 

-Adóhatóság-

Fegyverneki Csa tor na mû
Víziközmû Tár su lat hí rei

Tisz telt La kos ság! Tisz telt Ta gok, Ér de kel tek!

Öröm mel tá jé koz tat juk Önö ket,hogy aszennyvíz-beruházás
megva ló su lása a ter ve zet tek sze rint ha lad. Pá lyá za tunk bí -
rá lat alatt, az Ön kor mány za tunk pe dig meg ad min den se gít -
sé get a meg va ló sí tás hoz. Így tör tént ez a ja nu ár 26-i ülé sen
is, ahol a Kép vi se lõ-tes tü let rend kí vü li se gít sé get nyújt va vál -
lalt fe le lõs sé get a szenny víz-be ru há zás meg va ló sí tá sá ban.

Mos tan ra már min den ki el dönt het te, hogy részt kí ván-e ven -
ni a prog ram ban.A Kép vi se lõ-tes tü let ren dít he tet len bi zal ma
és fel tét len se gí tõ kész sé ge reméljük meg gyõ zi a két ke dõ ket
is, hogy együtt kell vál lal nunk a meg va ló sí tást, mely hez te le -
pü lé sünk ve ze tõi új ra be bi zo nyí tot ták el kö te le zett sé gü ket,
iga zol ták el szánt sá gu kat. 

Dön tés szü le tett az aláb bi ak ról:

Bí zom ab ban, hogy mos tan ra már min den ki el dön töt te, hogy
részt vesz a pro jekt meg va ló sí tá sá ban és lát hat ja Fegy ver -
nek Ön kor mány za tá nak se gí tõ kész sé gét, tá mo ga tá sát és
bíz hat a meg va ló sí tás si ke res sé gé ben.

A si ke res együtt mû kö dés ben bíz va õszin te tisz te let tel:

-Ba kos Lász ló Fegyverneki Csa tor na mû Víziközmû Tár su lat el nö ke-

Véd jük a víz mé rõ ket a fagy el len!

A rend kí vü li hi deg ben kö zö sen kell fel lép nünk a víz há ló -
zat vé del mé ben. Fon tos az el fa gyá sok meg elõ zé se. Ja -
va sol juk a víz mé rõ ak na fe lü le té nek, ak na mennye ze té nek 
és a víz mé rõ nek a  szi ge te lé sét, az aknafedlap meg fe le lõ
il lesz ke dé sé nek el len õr zé sét. A meg elõ zés a tu laj do nos
fel ada ta, a víz mé rõ el fa gyá sa mi at ti ká ro kat a la kos nak
szük sé ges meg té rí te ni.

Fi gye lem!

A feb ru ár 15-tõl ter ve zett so ros víz mé rõ óra le ol va sás a
szél sõ sé ges idõ já rás mi att el ma rad. Át lag fo gyasz tás ke -
rül szál má zás ra. A kö vet ke zõ le ol va sás idõ pont já ról ké -
sõb bi ek ben tá jé koz tat juk a fo gyasz tó kat.

2012. év feb ru ár hó nap ban 48 hó na pos fu tam idõ re még
köt he tõ la kás-elõ ta ka ré kos sá gi szer zõ dés, azon ban feb -
ru ár hó na pot kö ve tõ en nem áll mó dunk ban saj nos to váb bi
rész let fi ze té si ked vez ményt biz to sí ta ni Fundamenta szer -
zõ dé sek nél! 

A szer zõ dés kö té sek he lye a Fegyverneki Víz mû épü le te.
Ké rem, mi ha ma rabb ke res sen meg min ket.

Ér dek lõd ni le het: Ka pu si Tí mea ügy in té zõ nél

1./  A 9/2012. (I.26.) sz. ha tá ro zat sze rint:

Azon in gat lan tu laj do no sok szá má ra, akik 2011. év de cem ber
hó 31. nap já ig a szenny víz csa tor na-be ru há zás meg va ló sí tá -
sá ra ér vé nyes Fundamenta lakás-elõtakarékos- sá gi szer zõ -
dés sel ren del kez tek , azon ban an nak szám la nyi tá si dí ját nem
fi zet ték meg, ré szük re egy összeg ben a szám la nyi tá si díj ke -
rül meg fi ze té sé re. Így te hát azok, akik el kö te lez ték ma gu kat a 
pro jekt kez de te kor és szer zõ dést is kö töt tek, azon ban bár mi -
lyen ok ból nem tud ták meg kez de ni a tel je sí tést, azok nak már
csak a ha vi tör lesz té se ket kell tel je sí te ni ük, szá muk ra ked -
vez mény ként  a 3.900.- Ft-os szám la nyi tá si díj meg fi ze tés re
ke rült.

2./ A 4/2012. (I.27.) szá mú ren de let sze rint:

Amennyi ben a ma gán sze mély 2011. év de cem ber hó 31-ig
Fundamenta lakás-elõtakarékossági szer zõ dést kö tött és azt
meg nyi tot ta (a  3.900.- Ft szám la nyi tá si dí jat meg fi zet te) az
2013. év ben 1.950.- Ft, 2014. év ben 1.950.- Ft adó ked vez -
mény ben ré sze sül a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ból.
Így azok, akik meg kö töt ték Fundamenta szer zõ dé sü ket és azt 
a szám la nyi tá si díj jal „ak ti vál ták” az el kö vet ke zõ két év ben
összes sé gé ben 3.900.- Ft adó ked vez mény ben ré sze sül nek. 

Azok szá má ra, akik szin tén az elõ zõ ek sze rint meg nyi tot ták
és ak ti vál ták lakás-elõtakarékossági szer zõ dé sü ket és köz -
mû fej lesz té si hoz zá já ru lás cí men je len leg adó men tes ség ben
ré sze sül nek, azok az adó men tes sé get kö ve tõ két év ben ré -
sze sül nek éven te 1.950.- Ft/év adó ked vez mény ben.
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Mó ra Gá la
„ A sze re tet az élet”-mondja Mó ra Fe renc a Kincs ke re sõ kis -
köd mön cí mû re gé nyé nek utol só mon da tá ban, mely nek örök
szép sé ge és va rá zsa a gyer me ki lé lek tisz ta sá gá ban, ár tat -
lan sá gá ban rej lik. En nek a szép gon do lat nak je gyé ben ké -
szül tek ne ve lõ ink di ák ja ink kal együtt a 2011. de cem ber 9-én
meg ren de zés re ke rült Mó ra Gá lá ra. Is ko lánk ban im már ha -
gyo mánnyá vált ez az ün ne pi est, mely nek fé nyét a kö ze le dõ
ka rá cso nyi ün ne pek meg hitt szép sé ge még emel ke det teb bé
va rá zsol ta. 
A konferánsok , Tóth Bi an ka és Ko csis Dá vid 8. b osz tá lyos 
ta nu lók,  ügyes és hoz zá ér tõ be mu ta tá sá val kö vet kez tek az

egyes mû sor szám ok. Ren dez vé nyün ket Ko vács Il di kó Tag -
in téz mény-ve ze tõ Asszony nyi tot ta meg. 
Ked ves sza va it kö vet ve, el sõ ként Ju hász Gyu la: Ka rá csony
fe lé cí mû ver sét, Golyha Vik tó ria 8. b osz tá lyos ta nu ló
mond ta el. Fi gyel mez tet ve ben nün ket ar ra, hogy a sze re tet
láng ja ne csak né hány na pig, az ün nep ide jén él jen a szí -
vünk ben, ha nem a hét köz nap ok ban is ma rad jon meg me le -
ge. 
El sõs kis lá nya ink, akik szep tem ber óta jár nak tánc órák ra,
„Hattyú her ceg nõk” cí mû mû so ruk kal bû völ ték el a kö zön sé -
get. 
Nagy si kert ara tott Csu kás Ist ván: Sün Ba lázs cí mû me sé je,
me lyet Cseh Pé ter 1. b osz tá lyos ta nu ló mon dott el. 
Záray- Vá mo si köz ked velt Ka csa tánc cí mû ze né jé re tán colt a 
2. a osz tály, ön fe ledt, vi dám han gu la tot te remt ve. 
Meg je lent a Mi ku lás is. Z. Tá bo ri Pi ros ka: „Mi ku lás” ver sét
Hu bai Han na és Cseh Pé ter el sõs ta nu lók je le ní tet ték meg. 
A fel nõt tek vi lá gá ba is be pil lant hat tunk „Gyer mek szem mel”.
Sok min dent meg tud hat tunk a  „ Fel nõt tek fur csák né ha” cí -
mû ver ses-ze nés  össze ál lí tá sá ból, vá lo gat va svéd és Ágai
Ág nes gyer mek ver sek bõl. Nagy sze rû ko re og rá fi á val fel épí -
tett mû so ru kat el is me rõ taps sal ju tal maz ta a kö zön ség. 
Szalai Bor bá la: A csa csi cí mû me sé jét Bohács Dominik 2. a
osz tá lyos ta nu ló mond ta el jó han gu la tot te remt ve. A szü ne -
tet kö ve tõ en Jó zsef At ti la: Tél cí mû, de szív me len ge tõ ver sét
Bu rai Re be ka 8. a osz tá lyos ta nu ló ad ta elõ nagy át élés sel. 
Kö vet kez tek is ko lánk leg hû sé ge sebb ci te rá sai. A ren ge teg
fel lé pé sük so rán nagy ru tint sze rez ve tol má csol ták leg szebb
nép da la in kat. ve gyes nép dal cso kor hang zott el, Balla Edi na, 

Bu rai Re be ka, Mága Nel li, Sza bó Stel la, Soós Ale xand ra
elõ adá sá ban. 
Egy ta nul sá gos me sét is hall hat tunk, mely ben a sok nagy és
erõs ál la tot is meg elõz ve a kis nyu szi gyõz, mert az er dõ ál la -
tai õt ta lál ták a leg oko sabb nak. Zelk Zol tán: Me se a leg oko -
sabb nyúl ról cí mû me sé jét Négyesi Pan na 4. b osz tá lyos
ta nu ló idéz te fel re mek hu mor ral. A fel sõ ta go za tos lá nyok
iga zi, pezs gõ han gu la tú la tin tán cot mu tat tak be nagy si ker -
rel.
Az ötö dik osz tá lyo sok eb ben a tan év ben kezd tek is mer ked ni
a szín ját szás rej tel me i vel. Meg gyõ zõ te het ség gel vit ték szín -
pad ra Tersánszky Jó zsi Je nõ: A tál tos bá rány cí mû me se já -
té kát. Be fe je zé sül is ko lánk leg na gyobb lét szá mú mû vé sze ti
cso port ja, az ének kar sze rep lé se vál tot ta ki a kö zön ség
õszin te tet szé sét. A ka rá cso nyi dal után Ba lázs Ár pád két -
szó la mú kó rus mû ve csen dült fel. Az est fény pont ja ként a
gyer mek kar és a 3-4. osz tá lyos tán cos lá nyok kö zös pro duk -
ci ó juk kal a „Mamma mia”cí mû szám mal arat tak ha tal mas si -
kert és el is me rést.
 Re mél jük, hogy ez al ka lom mal is tud tunk a kö zön ség nek
aján dék ként örö met sze rez ni és a sze re tet át ad ni!

-Dr. Kor mos Jánosné ta nár-

Ré gi idõk, szép em lé kek…
2011. no vem ber 5-én szép nap sü té ses õszi na pon egy ta -
lál ko zón vet tünk részt – mi – „ré gi Cse cse mõ ott ho nos” dol -
go zók. A ta lál ko zó al kal má val több ge ne rá ció is meg je lent.
Elõ ke rül tek ré gi tör té ne tek, fény ké pek. Igaz , az idõ ke vés
volt a be szél ge tés re, mert a tör té ne tek egy re más ra elõ ke -
rül tek. Ezen a han gu la tos dél utá non, sa ját ké szí té sû sü te -
mé nyek kel ven dé gel tük meg egy mást.

Re mé lem, hogy en nek a ta lál ko zó nak lesz majd idén is foly -
ta tá sa, és ez majd a ké sõb bi ek so rán ha gyo mánnyá fog
vál ni. Bí zom ben ne, hogy aki ta valy nem tu dott el jön ni, az
majd a kö vet ke zõ ta lál ko zón részt vesz. 

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la igaz ga tó nõ jé nek, hogy er re a dél után ra biz to sí tot ta
szá munk ra a he lyi sé get.

-Szeginé Bata Ani kó-
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Or czy -bál
A bál meg ren de zé sé nek ket tõs cél ja volt: az egyik, hogy ka -
put nyis sunk a te le pü lés ve ze tõi, la ko sai és a szü lõk fe lé; a
má sik, hogy az es te a fel hõt len szó ra ko zás ról és ki kap cso ló -
dás ról szól jon. 

Az is ko la cél ja a ne ve lés és ok ta tás, a te het ség ku ta tás és
fej lesz tés, az esély egyen lõ ség meg te rem té se. A szü lõk és
ne ve lõk együtt ki emel ten tá mo gat ják a te het sé ges és ki vá ló

ta nul má nyi ered mé nyû ta nu ló kat: ju ta lom ki rán du lá sok ra,
szín ház lá to ga tás ok ra jut nak el ta nu ló ink, va la mint ju ta lom -
köny ve ket és dí ja kat adunk a ver se nye ken va ló ki vá ló tel je -
sít mé nye kért. 

Vall juk és ta nít juk: „Em lé kezz min den re, ami nek örül tél, ami
jó volt. Em lé kezz ar ra, amit ér ted tet tek, a ne héz órák ra,
ame lyek sze ren csé sen el múl tak, és azok ra, akik se gí tet tek
ab ban, hogy el múl ja nak. Em lé kezz ar ra, hogy ön zet len légy, 

fá rad ha tat lan, be csü le tes, igaz mon dó és ön fel ál do zó”
(Sza bó Mag da).

Meg kö szön jük a szer ve zõk mun ká ját, el hi va tott sá gát az ügy 
ér de ké ben! 

A ta vasz kez de tét jel zõ de ko rá ci ót Ba ra nyai Tí mea rajz ta nár
ve ze té sé vel lel kes szü lõk, ta nu lók és pe da gó gu sok ké szí tet -
ték. Ne ve lõ ink fel ké szí té sé vel ta nu ló ink mû so ra szí ne sí tet te
az es tet. Kö szö ne tet mon dunk a je len lé võk nek, a szü lõk nek, 
az ado má nyo zók nak, a pár to lók nak és szak is ko lánk ok ta tó i -
nak és ta nu ló i nak, hogy ren dez vé nyünk meg va ló sul ha tott. 

-Szatlóczki Edit –
-igazgazó-helyettes-

-Len gyel Andrásné – -tag in téz mény-ve ze tõ-

Sza lag ava tó 2012
Ha gyo má nya ink hoz hí ven Szak is ko lánk ban 2012. feb ru ár
18-án tart juk bal la gó ink nak a sza lag ava tó ün nep sé gét.

Négy osz tály fõ nök össze sen negy ven két di ák já nak ad ja át
ez al ka lom mal a jel ké pes sza la got. Az ál ta lá nos is ko lai ta go -
zat drá ma cso port ja is mét vi dám szín já ték kal gaz da gít ja a
mû sort. A bál ün ne pi tán ca pe dig min den év ben el káp ráz tat -
ja a szü lõ ket, mo solyt és könnyet csal va a büsz ke te kin te tek -
re.

A vég zõs Ker tész, Pin cér és Szer ke zet la ka tos ta nu ló ink nak
ez után kö ze le dik a szám adás ide je. Nagy do log ez min den
fi a tal éle té ben, bár õk még nem tud ják, de mi, akik már túl va -
gyunk raj ta, pon to san lát juk, hogy va ló ban egy új vi lág kez -
dõ dik utá na, és az „élet szín pa dán” kell majd min den ki nek
be mu tat koz nia. Ezt a tényt meg kell be csül nünk, aho gyan
azo kat a di á ko kat is, akik ez al ka lom mal el in dul nak a bú csú -
zás út ján. 

Kí vá nunk Ne kik a to váb bi ak ban ala pos fel ké szü lést és si ke -
res szak mai vizs gát!

-Buk ta Gi zel la Gyak.okt.vez-

El sõ sök be íra tá sa
2012. már ci us 1-je 2012. már ci us 31. kö zött.
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Gondolatok a Magyar Kultúra napján
RészletekTatár Lász ló pol gár mes ter a Ma gyar Kul tú ra
nap ján el hang zott ün ne pi kö szön tõ jé bõl: 

A nap leg fon to sabb gon do la ta az
szá mom ra, hogy bár mi lyen kö rül -
mé nyek kö zött meg ma rad has son
a be csü le tem, és azt mond has -
sam büsz kén:igen, én ma gyar va -
gyok. 

Az ma rad tam, aki nek szü let tem.

Ab ban a sze ren csés hely zet ben
va gyunk, hogy 23. éve min den ja -
nu ár ban ün ne pel he tünk Köl csey
Fe renc so ra in ke resz tül.

Nem ze ti imád sá gunk szü le té se
szá mom ra a ma gyar ság ról, nem -
ze ti ön tu da tunk meg tar tá sá ról szól. 

Tör té nel münk vi ha ros so ra i ból az össze tar tás ra va ló buz dí -
tást hal lom ki. Össze tar tást, ami re ma nap ság oly nagy szük -
sé ge len ne nem csak Ma gyar or szág nak, ha nem
te le pü lé sünk nek is.

A köl te mény min den so ra idõ sze rû ma is. 

Mi min dig har col tunk. Har col tunk va la ki ért, va la ki el len, va la -
kit véd ve. Vagy har col tunk az iga zun kért. Jó len ne már egy
kis bé kes ség!

Na gyon kel le ne bi zony ránk az is ten ál dá sa, vé dõ kar ja, ed di -
gi bal sor sunk el tû né se. 

Mint oly sok szor, most is pró ba té tel elõtt ál lunk, és csak raj -
tunk mú lik, ho gyan él jük túl. Tõ lünk függ, mit en ge dünk meg ,
és hol tu dunk me gálljt pa ran csol ni az ár tó szán dék nak. Ta lán 
so ha sem volt még idõ sze rûbb ez a mon dat így:

„Szánd meg Is ten a ma gyart, kit vé szek há nyá nak!”

Jog al ko tó ink szim bo li ku san a Him nusz be fe je zé sé nek nap ját 
vá lasz tot ták a ma gyar kul tú ra meg ün nep lé sé nek .

Nem ze ti imád sá gunk olyan kul tú rá ból nõtt ki, amely ben még
ter mé sze tes volt az, hogy múlt nél kül nincs je len.

Üze ne te az, hogy fon tos fel ada tunk kul tú ránk õr zé se, ápo lá -
sa. Fon tos, mit adunk át gyer me ke ink nek, utó da ink nak. Fon -
tos gyö ke re ink meg tar tá sa. Örök sé günk tar tott meg min ket,
ma gya ro kat Eu ró pá ban. Ez az örök ség tar tot ta meg a ma -
gyar nem ze tet, szét sza kí tott sá ga el le né re.(....)

Ki csiny sé ge el le né re a ma gyar ság szá mos te rü le ten adott a
vi lág nak so kat. Fel fe de zé se ket, tu dó so kat, mû vé sze ket, tör -
té nel mi egyé ni sé ge ket.

Olyan em be re ket, akik va ló di ér té ke ket és tu dást kép vi sel nek 
. Vi lág hí rû fi zi ku sa ink, No bel- dí ja sa ink, mû vé sze ink és gon -
dol ko dó ink ad tak vi lá gunk nak olyan ér té ke ket, me lyek em be -
rek mil li ó i nak éle tét se gí tet ték.

Globalizált vi lá gunk ban el vesz het nek nem ze ti ér té ke ink. Ha
sa ját kul tú rán kat el hagy va fel vesszük ide gen né pek kul tú rá -
ját, lé tünk ke rül ve szély be. 

 A kul tú ra az az ér ték rend, amit az em ber ma gá é nak vall be -
lõ le.Még is,  saj nos azt lá tom, hogy amer re ma nap ság ha lad,
az a ki üre se dés út ja. A min den nap ja ink ban ta lán már nem is
lát juk, mennyi re nincs tar tá sa . 

Ak kor szem be sül az em ber, hogy mit is je lent ez, mi kor olyan
em be rek kel ta lál ko zik, aki ket a sor suk kény sze rû ség bõl el vitt 

Ma gyar or szág ról. Aki ha tá ra in kon kí vül kény te len él ni éle tét, 
meg be csü li ma gyar sá gát,ra gasz ko dik ma gyar mi vol tá hoz .

Nem is va gyunk tu da tá ban mink van, míg az a ve szély nem
fe nye get ben nün ket, hogy el ve szít het jük, vagy el ve he tik tõ -
lünk.(...)

Ez az ün nep a kö szö net rõl is szól. Hi szen van nak in téz mé -
nyek, em be rek, vagy olyan kö zös sé gek, akik a kul tú rá ra tet -
ték föl az éle tü ket.

Kö szö nöm mind azok mun ká ját, akik kö zöt tünk ere jü ket,
ide jü ket nem kí mél ve ma is õr zik és ápol ják kul tú rán kat.
Kö szö net il le ti önö ket min den meg ta ní tott vers sor ért,
éne kért, min den tánc moz du la tért, min den kéz be adott
köny vért, min den jó ra ne ve lõ szó ért!

Fegyverneken ilyen kor kö szönt jük az író kat, új ság unkba író -
kat, kép zõ mû vé sze ket, ze né sze ket, pe da gó gu so kat, a mû -
ve lõ dõ kö zös sé ge ket – az in téz mény lá to ga tó it és a te rü le ten 
szol gá ló szak em be re ket. Kü lön kö szö net hely ben mû kö dõ
egye sü le te ink nek, akik sok szor erõn felül pró bál ják he lyi ér -
té ke in ket ápol ni, fegy ver nek jó hír ne vét öre gbí te ni. 

Vi gyáz zunk együtt, hogy so ká ig le gyen mit ün ne pel -
nünk!Hogy a kul tú rá nak min den év ben ün nep nap ja s ne em -
lék nap ja le gyen! 

Ma gyar Kul tú ra Nap ja és Baldácsy
Est a ma gyar kul tú ra je gyé ben

Idén ja nu ár 20-án ke rült meg ren de zés re a Ma gyar Kul tú ra
Nap ja, mely re a te le pü lés ha gyo má nyo san  szín vo na las mû -
sor ral ké szült. A ren dez vény Ta tár Lász ló pol gár mes ter
meg nyi tó já val vet te kez de tét. A mû vé sze ti elõ adást Te mes -
vá ri Dó ra nyi tot ta egy vers sel. Ez után a Mirella Nõi Kar elõ -
adá sá ban hall hat tunk egy dal csok rot, majd a Pa csir ta
Ci te ra ze ne kar kö vet ke zett. Õket kö vet te a Szapáry Nép dal -
kör. A mû sor zá rá sa ként az Annaházi Nép tánc cso port lé -
pett fel. A tar tal mas mû so rok után, ál ló fo ga dás kö vet ke zett,
amit a ba rá ti be szél ge té sek tet tek kel le me seb bé.

Ja nu ár 21-én a Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let meg tar tot ta
a ha gyo má nyos Baldácsy Es tet. Ber csé nyi Sán dor kö szön -
tõ je után a Mik lós Néptáncegyüttes Top pan tós Nép tánc -
cso port elõ adá sá ban nyír sé gi tán co kat lát hat tunk. A
lát vá nyos for ga ta got a Szapáry Nép dal kör kö vet te. Ezt kö -
ve tõ en egy dal csok rot hall hat tunk a Hétszínvirág Ci te ra ze -
ne kar és a Szapáry Nép dal kör elõ adá sá ban. Utá na az
Annaházi If jú sá gi Nép tánc cso port tól lát hat tunk mold vai
tán co kat. Az est el sõ fe lét a Dogs ze ne kar zár ta. A szü net
után a Mirella Nõi Kar kö vet ke zett, õk két észt nép dalt ad tak
elõ. Ezt kö ve tõ en  Rentz Má tyás
„Út le és fel” c. mû vét hall hat ta a
kö zön ség, a szer zõ elõ adá sá ban.
A kéméndi csár dá sok csen dül tek
fel a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar és a
Ló kö tõk Ci te ra ze ne kar elõ adá -
sá ban. Az est zá rá sa ként az
Annaházi Nép tánc cso por tot lát -
hat tuk, akik vajdaszentiványi ver -
bun kot és for du lót ad tak elõ.

Kö szö ne tet mon dok az összes
sze rep lõ nek és fel ké szí tõ nek,
hogy mun ká juk kal két szép es tét
sze rez tek Fegy ver nek la ko sa i -
nak!

-Bognár An na má ria-
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Javaslattétel
A ja vas lat cél ja: a te le pü lé sen mû kö dõ Or vo si Ren de lõ és
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár el ne ve zé se a te le pü lés la kos -
sá gá nak ak tív be vo ná sá val, vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te -
lé vel.

Az Uni ós for rás ból meg újí tott Or vo si Ren de lõ re konst ruk ci -
ó já nak utol só üte me ként Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta ja vas lat té tel lel kí ván ja az in téz mény mél tó ne vét
meg ta lál ni. A 2010-ben át adott épü le tet a lá to ga tók meg be -
csü lik, mél tó kö rül mé nye ket nyújt egy ma ga sabb egész ség -
ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé re. 

A nagy múlt tal és ha gyo má nyok kal ren del ke zõ, több szak te -
rü le tet egy be fo gó in téz mény, a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv -
tár el ne ve zé sé vel cél ja az, hogy a név hí ven tük röz ze az
in téz mény ál tal a te le pü lés ér de ké ben vég zett össze tett
mun ká ját.

A javaslattétellel az Ön kor mány zat át fo gó cél ja az, hogy az
in téz mé nyek szá má ra egy, az ott mû kö dõ ma gas szak mai
szín vo na lú mun kát meg be csü lõ, jel ké pes el ne ve zést ta lál -
jon. Az el ne ve zés kö tõd het bár mely az egész ség ügyi, vagy
kul tu rá lis szak te rü le ten or szá go san, vagy te le pü lé sen is mert 
sze mély hez, szer ve zet hez, vagy egyéb, a szak te rü le tek hez
kap cso ló dó szim bó lum hoz, jel kép hez.

A javaslattétel jel le ge: nyílt, egy for du lós

Ja vas la tot tehetnek: ma gán sze mé lyek, ci vil szer ve ze tek

A javaslat be nyúj tá sá nak mód ja: a javaslattételi adat la pon
kell be nyúj ta ni, mely igé nyel he tõ a Pol gár mes te ri Hi va tal -
ban, az in téz mé nyek ben el he lye zett gyûj tõ lá dák mel lõl,  il le -
tõ leg le tölt he tõ a te le pü lés hon lap já ról(www.fegy ver nek.hu ).

A javaslatnak tar tal maz nia kell: az ol vas ha tó an és pon to san
ki töl tött JAVASLATTÉTELI ADATLAPOT, mely a ja vas lat te -
võ alap ada tai mel lett tar tal maz egy rö vid in dok lást is.

Ér vény te len az a javaslat, mely ezen kri té ri um nak nem fe lel
meg, va la mint ami ha tár idõn túl ér ke zik.

To váb bi in for má ció kér he tõ sze mé lye sen vagy te le fo non:

Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la

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

Ügy fél fo ga dá si idõ ben, mun ka nap okon

Tel.:56/556-010

Javaslattételi adatlap

A ja vas lat te võ ada tai:

1. A ja vas lat te võ ne ve: 

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

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

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

3. A ja vas lat te võ cí me:

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

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

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

5. A ja vas lat te võ e-mail cí me:

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

A név adás ada tai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………..

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

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

Kelt:……………………….,

20….. év………………….. hó …….nap

A le adás he lye: A ja vas la tot ki zá ró lag pa pír ala pon le het
le ad ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban, il let ve a két in téz mény -
ben ki he lye zett gyûj tõ lá dák ban.

Ha tár ide je: 2012. má jus 2. szer da du. 16.00 órá ig.

Ér té ke lé se: az Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, Szo ci á lis és
Egész ség ügyi Bi zott ság ér té ke li a be ér ke zett pá lyá za to -
kat, majd ja vas la tot tesz a Kép vi se lõ-tes tü let nek.

El bí rá lá sa: Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép -
vi se lõ-tes tü let ének 2012. má jus ban meg tar tás ra ke rü lõ
nyílt ülé sén.

Az el bí rá lás ha tár ide je: a Kép vi se lõ-tes tü let 2012. má ju si
tes tü le ti ülé sén.

Ered mény hir de tés: a Kép vi se lõ-tes tü let 2012. má ju si tes -
tü le ti ülé sén, ill. az ön kor mány zat hon lap ján (www.fegy -
ver nek.hu )és a Fegyverneki Hír mon dó ban. A nyer tes
javaslattevõt az Ön kor mány zat le vél ben is ér te sí ti.
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Új há zi or vos
En ged jék meg, hogy be mu tat koz zam: Dr. Otrosinka Sylwia
va gyok Fegy ver nek 1. szá mú kör ze té nek új há zi or vo sa. 

Ahogy a ne vem is sej te ti
Len gyel or szág ban szü let -
tem, de már több mint 20
éve Ma gyar or szá gon élek.
Ha za tér ve édes anyám
Hat van ban ne velt. Az or vo -
si egye te met Deb re cen ben 
kezd tem, majd há zas ság -
kö té sem kap csán Csong -
rád ra köl töz tem és
ta nul má nya i mat vé gül Sze -
ge den fe jez tem be.
2008-ban, a dip lo ma ki osz -
tó után szü le tett meg kis lá -
nyom, No é mi. Az õ
szü le té se után dön töt tem
el, hogy a csa lád cent ri kus,
töb bé-ke vés be ru gal mas
idõ be osz tá sú
háziorvoslást vá lasz tom szak irá nyul. Há zi or vos re zi dens -
ként fõ leg kór ház ban és vá ro si köz pon ti ügye le te ken dol goz -
tam. Nem je len tett nagy gon dot szá mom ra, hogy vá ros ban
ne héz pra xis hoz jut ni, mert fér jem mel egye tem ben tel jes
mér ték ben el tu dom kép zel ni az éle tün ket egy nyu godt,
csen des kis te le pü lé sen. Így ke rült a lá tó szö günk be Fegy -
ver nek, aho vá rég óta vár ják az em be rek a meg fe le lõ há zi or -
vost. Örö möm re szol gál, hogy pó tol ha tom a hi ányt. Fér jem,
Otrosinka Fe renc, fi a tal, mun kát ke re sõ vál lal ko zó; szak má -
ja sze rint víz-, köz pon ti fûtés szerelõ. 

Csa lá dom mal együtt re mél jük, hogy meg ta lál juk
Fegyverneken bol do gu lá sun kat és jó szol gá la tot tu dunk ten -
ni az önök te le pü lé sén. Cé lunk a tar tós le te le pe dés.  

A Vö rös ke reszt hí rei
Vér adó ink is mét be bi zo nyí tot ták, le het szá mí ta ni rá juk! Ön -
zet le nül nyújt ják a ke zü ket a rá szo ru lók nak. Mi sem bi zo nyít -

ja job ban, mint az, hogy 
2012. ja nu ár 3-án
87-en je lent kez tek vér -
adás ra, és 2 új vér -
adónk is volt, akik most
ad tak elõ ször vért.

Há lá san kö szön jük ne -
kik, és azok nak is, akik
se gí tet tek ab ban, hogy
si ke res vér adás ról tud -
junk be szá mol ni.

Büsz kék va gyunk rá,
hogy a me gyé ben az
idei év ben az el sõ vér -
adás Fegyverneken

volt.

A kö vet ke zõ vér adás idõ pont ja a meg szo kott hoz ké pest
meg vál to zik!

He lye: Mû ve lõ dé si Ház

Idõ pont: 2012. már ci us 27. 11.00-15.00 órá ig

Ér te sít jük vér adó in kat, hogy 2012. már ci us 31-én, szom ba -
ton az Ét te rem ben ze nés va cso rás es tet ren de zünk vér adó -
ink ré szé re, mely re tisz te let tel és sze re tet tel vár juk az
ér dek lõ dõ ket!

Tom bo la fel aján lá so kat szí ve sen fo ga dunk!

Ér dek lõd ni le het: 

Ré ti Lajosné 481-232

Ollé Lászlóné 481-136

-Vö rös ke reszt Alap szer ve zet, Fegy ver nek-

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

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

Hor váth Krisz ti án Rikárdó 2011.12.09. Zrí nyi u.1/a Hor váth Ri ta, Pá va Krisz ti án

Gyáni Zsó fia 2011.12.27. Dó zsa u.30. Gerõcs Esz ter, Gyáni And rás

Ko vács Odett 2012.01.11. Fel sza ba du lás u.202. Mar si Mó ni ka, Ko vács Ist ván

Sza bó Er zsé bet Sze ré na 2012.01.20. Tán csics u.166. Csík Ibo lya, Sza bó Márk

Bontovics Pat rik 2011.12.05. Fel sza ba du lás u.118. Nyuli Kla u dia, Bontovics Ger gõ

Far kas Jáz min Zoé 2012.01.03. Za gyi u.27. Far kas Ani ta, Bu rai Sán dor

Dá vid Mar tin Ro land 2012.01.26. Dó zsa u.35. Nachtigál Kit ti, Dá vid Ro land

Fo dor Van da 2012.01.26. Ró zsa u.5. Tukarcs And rea, Fo dor At ti la

Mes ter Zselyke 2011.12.17. Csil lag u. 4/b Nagy Ri ta, Mes ter Zsolt

Va la mennyi ba bá nak és csa lád já nak hosszú bol dog éle tet, jó egész sé get kí vá nunk!
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Fegy ver nek KSE sor so lás
A Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség Jász-Nagykun Szol nok me -
gyei Igaz ga tó sá gá ban el ké szí tet ték a Me gyei I. osz tály ta va -
szi sze zon já nak ter ve zett sor so lá sát. A prog ram ban
le het nek vál to zá sok, de eh hez már a két klub meg ál la po dá -
sa szük sé ges. 

16. for du ló 2012.03.10. (szom bat) 14:30
 SZOLTISZ-BESENYSZÖG - FEGYVERNEK KSE

17. for du ló 2012.03.17. (szom bat) 15:00
FEGYVERNEK KSE - TISZAFÜRED VSE
18. for du ló 2012.03.25. (va sár nap) 15:00

 TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC - FEGYVERNEK KSE
19. for du ló 2012.03.31. (szom bat) 15:00
FEGYVERNEK KSE - KUNHEGYES ESE
20. for du ló 2012.04.07. (szom bat) 15:30

MARTFÛI LSE - FEGYVERNEK KSE
21. for du ló 2012.04.14. (szom bat) 15:30

FEGYVERNEK KSE - CSÉPA KSE
22. for du ló 2012.04.22. (va sár nap) 16:00

KUTE - FEGYVERNEK KSE
23. for du ló 2012.04.28. (szom bat) 16:00

FEGYVERNEK KSE - KISÚJSZÁLLÁSI SE
24. for du ló 2012.05.05. (szom bat) 16:30
NAGYIVÁNI KSE - FEGYVERNEK KSE

25. for du ló 2012.05.12. (szom bat) 16:30
ÚJSZÁSZ VVSE - FEGYVERNEK KSE

26. for du ló 2012.05.19. (szom bat) 17:00
FEGYVERNEK KSE - JÁSZAPÁTI VSE

27. for du ló 2012.05.26. (szom bat) 17:00
VETERINER-TÚRKEVEI VSE - FEGYVERNEK KSE

28. for du ló 2012.06.02. (szom bat) 17:00
FEGYVERNEK KSE - SZAJOL KLK

29. for du ló 2012.06.10. (va sár nap) 17:00
 JVSE-ROSENBERGER - FEGYVERNEK KSE

30. for du ló 2012.06.16. (szom bat) 17:00
FEGYVERNEK KSE - KARCAGI SE

A fel nõtt ta lál ko zók elõtt két órá val
if jú sá gi mér kõ zé sek re ke rül sor!

Fegyverneken
a Fel sza ba du lás úton
igé nye sen ki ala kí tott

2 szo bás,

össz kom for tos

családi ház el adó.
Irány ár 6.5 M Ft

Érd.:06-30-478-80-60

CSALÁDI HÁZ ELADÓ! 
Fegyverneken, a Zárt kert u. 1. sz. alatt,
a Kál vá ria domb kö ze lé ben, csen des,

szép kör nye zet ben.
A ház 1988-ban épült hõ szi ge telt tég lá ból,

fe dé se be ton cse rép. A fõ épü let hez kap cso ló dik egy
kis szo ba mos dó val, fe dett szín és 1 gépkocsiállásos ga rázs.

A pad ló fû té ses, össz kom for tos ház he lyi sé gei: elõ szo ba,
ét ke zõ, nap pa li, kony ha, spejz, 2 + 1/2 szo ba, für dõ szo ba,

WC, fe dett te rasz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ÉRDEKLÕDNI: hely ben, vagy te le fo non

 06-30/4754920;  06-56/481797

Ajánl ja az 1%-ot fegyverneki
szervezetnek!

Fon tos tud ni, hogy az SZJA 1%-áról ren del kez het az adó zó.
Amennyi ben ezt el mu laszt ja a köz pon ti kötségvetésbe ván -
do rol ez az összeg, ame lyet egyéb ként egy egszerû kis pa pír 
ki töl té sé vel, te le pü lé sün kön is tart ha tunk. Ajánl ja fel Ön is
adó ja 1%-át ci vil szer ve ze te ink va la me lyik ének!

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

Az SZJA to váb bi 1%-áról is ren del kez het va la mely egy -
ház ja vá ra. 

A két leg na gyobb tör té nel mi egy ház tech ni kai kód ja : 

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

-Szerkesztõség

Vá lassza az
ala csony árat!

An gol
Hasz nált ru ha

Üz let
Fegy ver nek, 

Ár pád út–Vö rös mar ty
út sar kán.
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Egye sü le tünk ja nu ár 28-án
kül dött köz gyû lést tar tott, a
kül döt tek 92 %-ának rész vé -
te lé vel. Ren dez vé nyün ket
meg tisz tel te Ta tár Lász ló
pol gár mes ter úr és Fa ra gó
At ti la, a Fegyverneki Víz mû
és Köz ség gaz dál ko dá si In -
téz mény kép vi se lõ je is.

El nök Asszony be szá molt a
2011.év ben vég zett mun ká -
ról, a lét szám ala ku lá sá ról,
az éves prog ra mok ról, a hor -
gász ver se nyek rõl, a me gyei
kül dött köz gyû lés rõl és a hal -
te le pí té sek rõl.  A be szá mo lót 
a kül döt tek egy han gú lag el -
fo gad ták. A Fe gyel mi Bi zott -
ság el nö ke, Kor pás Sán dor
ér té kel te a bi zott ság éves
mun ká ját és a fe gyel mi hely -
ze tet. Ez után a zár szám adás 
és va gyon mér leg el fo ga dá -
sá ra ke rült sor. A Fel ügye lõ
Bi zott ság ne vé ben Pfeiffer
Vil mos  szá molt  be az el len -
õr zé si mun ká ról és ér té kel te
az egye sü let gaz dál ko dá sát
és alap sza bály sze rin ti mû -
kö dé sét. A kö vet ke zõ na pi -
rend a 2012. évi költ ség ve tés 
el fo ga dá sa volt, majd meg vi -
tat tuk a hor gá szok ál tal fel ve -
tett prob lé má kat, kér dé se ket
és ja vas la to kat. A kül dött
köz gyû lé sen meg kö szön tük
pol gár mes ter úr tá mo ga tá -
sát, amit az egye sü let ré szé -
re nyúj tott az el múlt év ben
pol gár mes ter ként és vál lal -
ko zó ként egy aránt. Öröm mel 
vet tük tu do má sul, hogy a jö -
võ ben is szá mít ha tunk a se -
gít sé gé re. A kül dött
köz gyû lé sünk után szí ve sen
ma rad tak még a hor gá sza ink 
egy csa lá di as, ba rá ti be szél -
ge tés re.

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-Ti -
sza- Vi dé ki 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. Ké rem a hor -
gá szo kat, mi vel az
egye sü let nek nincs sa ját vi -
ze, a fo gá si nap ló ba a „Más
hor gász ke ze lé sû víz te rü le te -
ken fo gott zsák mány”- hoz ír -
ják be az Al só ré ti Holt-Ti szán 
ki fo gott ha lat. És ter mé sze te -
sen a te rü le ti en ge dé lyen
sze rep lõ fo gá si táb lá zat ba is
fel kell ve zet ni. 

A hor gász en ge dé lye ket fo -
lya ma to san le he tett vál ta ni. 
A fegyverneki holt ág ra szó ló
en ge dé lyek mel lett kap ha tó
még te rü le ti jegy a Ha lász Kft
vi ze i re.  Egye sü le tünk nél le -
he tõ ség van hor gász vizs ga
le té te lé re a hor gász iro dá -
ban.

Nyit va tar tá si idõ:

• szer da: 1700 -1800

• pén tek: 1700 - 1800

Szük ség ese tén a
nyitvatartást 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. Te le fon:
06-20-44-94-504.

Meg kö szö nöm 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!

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

-Tukarcs Istvánné elnök-

A Fegyverneki HE hí rei

Az idõ já rás függ vé nyé ben 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 . 

A hor gász ver se nyünk meg -
ren de zé sé re áp ri lis vé gén
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.

Hor gász rend változások
A Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti sza üze mel te té sé vel kap cso lat -
ban meg be szé lés re ke rült sor a te rü le ti en ge dé lye ket ér té ke sí tõ 
hor gász egye sü le tek kép vi se lõ i vel. (Fegyverneki HE, Sár szö gi
SHE, Tö rök szent mik ló si HE, Tiszapüspöki Szõ ke Ti sza HE, Kis új -
szál lá si Mun kás HE) A részt ve võk tá jé koz ta tást kap tak a 2011.
év ben vég zett fel ada tok ról, a ha lá sza ti üze mel te tés sel kap cso -
la tos ki adá sok ról és be vé te lek rõl. A meg be szé lés té má ja volt a
2012. évi hor gász rend ki ala kí tá sa, a te rü le ti en ge dé lyek ára i nak 
meg ál la pí tá sa. 
A meg be szé lé sen az egye sü le tek egyet ér tet tek ab ban, hogy a
te rü le ti en ge dé lyek ára i nak eme lé sét nem ja va sol ják, vi szont a
hor gász rend ben tör té nõ vál to zá sok nál nem tud tak egy sé ges ál -
lás pon tot ki ala kí ta ni. A Kép vi se lõ-tes tü let a ja vas la tok meg vi ta -
tá sa után az aláb bi hor gász rend - vál to zá sok ról dön tött:

A  hor gász egye sü le tek fel ve tései mi att nem kellett a hal gaz dál -
ko dá si ter vet mó do sí ta ni, mi vel azok meg ol dá sa i ra az üze mel -
te tõi jog kör  le he tõ sé get biz to sít.
ô Sár szö gi SHE kér te, hogy a csó na kos hor gász ver seny re

egye di ké re lem alap ján biz to sít sunk le he tõ sé get.
ô A Sár szö gi SHE je lez te, hogy az egye sü let tár sa dal mi hal -

õrök biz to sí tá sá val sze ret ne be kap cso lód ni a hal õr zé si fel -
ada tok ba. A Kép vi se lõ-tes tü let vál lal ta, hogy
egye sü le ten ként 2 fõ hal õr vizs gáz ta tá sá nak költ sé ge it át -
vál lal ja.

ô A Sár szö gi SHE  sze ret né, ha több hul la dék gyûj tõ
edényzet ke rül ne a víz par ton ki he lye zés re.

ô A Fegyverneki HE kér te az üze mel te tõt, hogy a hor gász -
ver se nyek elõtt tör té nõ te le pí té sek után - a ver seny kez de -
té ig – a ver seny zõk fo gá si esé lye i nek ja ví tá sa ér de ké ben
ren del jen el hor gá sza ti ti lal mat.

ô A Fegyverneki HE jel zett egy kö zel múlt ban vál to zott sza -
bályt: mely sze rint a gyer mek hor gász már nem csak úszós
kész ség gel hor gász hat, ezért a gyer mek en ge dé lyé ben je -
lez zük,  hogy fe ne ke zõ mód szer hasz ná la ta is en ge dé lye -
zett. 

ô A Fegyverneki HE kér te, hogy vizs gál juk meg an nak a le -
he tõ sé gét, hogy mi lyen for má ban le het ne az or szá gos
ponty ti lal mat fel ol da ni a víz te rü le ten.

Re mél jük, hogy a fen ti mó do sí tá sok a hor gá szok ér de ke it szol -
gál ják.

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

Fel hív juk min den ki fi gyel mét,  hogy az ál lan dó víz moz gás mi att a  Holt-Ti szán
JÉGRE MENNI TILOS ÉS BALESETVESZÉLYES!

 1. Az „el sõ ta va szi” és az „utol só õszi” ponty te le pí té sek után 3
na pos hor gá sza ti ti la lom ke rül el ren de lés re.

 2. Az Al só ré ti Holt-Ti sza IV. tó egy sé gén a hor gá sza ti te vé -
keny ség csak a jobb par ton (nagy kö rûi ol dal) en ge dé lye zett, a 
bal par ton min den ne mû hor gá sza ti te vé keny ség foly ta tá sa ti -
los!

 3. A 18 év fe let ti hor gász egy idõ ben nem tart hat 2 db fel csa li -
zott (élõ csa li val, mûcsalival) ál la pot ban lé võ hor gász bot nál
töb bet a par ton és a csó nak ban sem!

 4. Hor gász nak kö te le zõ ma gá nál tar ta ni 1 db,  mi ni mum 10 li -
te res sze me tes zsá kot!

 5. Az Al só ré ti Holt-Ti sza tó egy sé ge in csak olyan stég rõl sza -
bad hor gá sza ti te vé keny sé get foly tat ni, amely köz vet len
össze köt te tés ben van a par ti sáv val!

 6. A Fel nõtt na pi te rü le ti en ge dély dí ját 3000 Ft-ról 2500 Ft-ra
csök ken ti

 7. Is mé tel ten be ve ze tés re ke rül a Fel nõtt he ti te rü le ti en ge -
dély, amely nek dí ja 10000 Ft.



Gyerekeknek

Sza la gos fánk
Hoz zá va lók a tész tá hoz: 

50 dkg liszt, 2 dl tej, 4 dkg élesz tõ, 5 dkg
por cu kor, 6 dkg ol vasz tott vaj, 5 db to -
jás sár gá ja, egy csi pet nyi só, 0.5 dl rum
vagy pá lin ka

A lisz tet egy edény be tesszük. A lan -
gyos te jet, a por cuk rot, az élesz tõt pe dig 
egy má sik edény be ki mér jük, és hagy -
juk 15 per cig pi hen ni, hogy fel fus son.  A
liszt re önt sük rá az élesz tõs te jet, az ol -
vasz tott va jat, és a to já sok sár gá ját. Egy 
fa ka nál lal ke ver jük össze a tész tát,
majd az asz tal ra ki vé ve ad dig gyúr juk,
míg tel je sen si ma nem lesz.  Az így ka -
pott tész tát te gyük vissza a tál ba, ta kar -
juk le, és me leg hely re té ve ke lesszük
dup lá já ra kb. 30 perc alatt.

Ha a tész ta meg kelt, vé kony lisz ten
nyújt suk ujj nyi vas tag sá gú ra, és egy 6

cm át mé rõ jû ki szú ró val szag gas suk ki a 
fán ko kat. A ma ra dék tész tát össze gyúr -
juk, új ra ki nyújt juk, és ki szag gat juk. A
fán ko kat kb. 15 per cig pi hen tet jük. A
fán kok kö ze pét uj junk kal el vé ko nyít juk. 
A fán kok el sõ ol da lát fe dõ alatt süs sük.
Ügyel jünk, hogy az olaj ne le gyen túl
for ró, mert sö tét lesz a fánk! Min dig
annyi olaj ban süs sük, hogy a fánk le -
beg jen, ne ér jen a ser pe nyõ al já ra, mert
ak kor is könnyen meg ég. Sü tés köz ben
fo lya ma to san néz zük a fán ko kat, hogy
szép vi lá go sak ma rad ja nak.

A kész fán ko kat a szal vé tá val fe dett tál -
cá ra szed jük, majd por cu kor ral le szór -
juk, és ba rack lek vár ral vagy va ní lia
pu ding gal tölt ve tá lal juk.

Kösd össze a pon to kat emel ke dõ szám sor rend ben, majd
színezd ki a ké pe ket!
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Gyászjelentés
„Pá rat lan em bert vesz tett el a vi lág .

A fáj da lom za var ja most szí vünk rit mu sát.
Uj jak ez rei egy imá ra fo nód nak,

Lel kük leg mé lyén könny csep pek hull nak. 
A csil la gok hív ták õt ma guk kö zé, 

Nin csen, oly do log mely fe led tet né. 
Drá ga kincs ként õriz zük em lé két, 

Rá vés sük szí vünk re az õ arc kép ét.”
Meg ren dü lés sel bú csú zunk:

Bu dai Antalné, 
szü le tett An gyal Mar git élt 70 évet

Bel lák Ist ván élt 83 évet

Rácz Já nos élt 52 évet

Lip csei Mi hály élt 44 évet

Koz ma Ist ván élt 87 évet

Len gyel Andrásné
szü le tett Sze ke res Ka ta lin élt 61 évet

Lo vász Ist ván élt 56 évet

Kar dos Gé za élt 78 évet

Bagi Kevin élt 4 hó na pot

Köpösdi Gáborné
szü le tett He ve si- Tóth An na élt 60 évet

Mendler György élt 81 évet

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

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

A menny or szág ka pu ján be ko pog nék hal kan, 
Hát ha len ne va la ki, ki se gít het ne raj tam. 
Ki nyit ná az aj tót egy me se szép An gyal, 
Bõ re hó fe hér, ru há ja át szõ ve arannyal. 

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

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

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

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

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

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

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

Az óta én csu kott szem mel já rok, 
Min den nél szebb az, amit így lá tok. 
Mert már Õ is egy me se szép An gyal, 

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

1 éve nem vagy már ve lünk,so ha el nem mú ló sze re tet tel
em lé ke zünk Rád! Fe le sé ged, Lá nya id és csa lád juk

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki a ro ko nok -
nak, szom szé dok nak, mun ka tár sak nak,
jó is me rõ sök nek és mind azok nak, akik

sze ret tünk

RÉZSÓ MIHÁLY
gyász mi sé jén és te me té sén meg je len tek,
rész vét ük kel, vi rá ga ik kal fáj dal mun kat

eny hí te ni igye kez tek.

A gyá szo ló Csa lád.

„A múlt ba vissza néz ve va la mi fáj,
Va la kit ke re sünk, aki nincs már.

Nél kü led szo mo rú az élet, 
És még most sem hisszük el,

Hogy töb bé nem lá tunk Té ged.”

Fáj da lom mal tu dat juk azok szá má ra,
akik is mer ték és sze ret ték, hogy

CSOMA ANDRÁSNÉ
szü le tett Ke re kes Zsu zsan na

- volt fegyverneki la kos-  

hosszan tar tó be teg sé ge mi att
2011.12.19-én, éle té nek 74. évé ben el hunyt.

Ké ré sé re ham va it ott ho ná ban he lyez tük el Lász ló fia mel lé.
A gyá szo ló Csa lád,

 Törökszentmiklós-Surjány.
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Meg em lé ke zés

MESTER LAJOS
halálának 1. év for du ló ján

„Amíg élünk,
el nem fe le dünk!”

Fe le sé ge és gyer me kei

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik 2011.de cem ber 1-jén a Ka to li kus
temp lom ban sze re tett gyer me künk , 

CZIFRA IMRE
 bú csúz ta tá sán részt vet tek.

Kü lön kö szön jük nász asszo nyunk,
 Ma ri ka sok se gít sé gét!

Fe le sé ge, két fia és csa lád ja ik

„Egy szál gyer tya, mely las san vé gig ég,

Egy élet, mely per cek alatt vé get ért.

Itt hagy tad azo kat, kik sze ret tek Té ged, 

De sze re te ted  örök ké szí vünk ben él.”

Édes anyád

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

KARDOS GÉZA
temetésén részt vet tek,sír já ra vi rá got

he lyez tek.

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

JÓNÁS JÁNOS
halálának 5. év for du ló já ra

„Egy szál gyer tya, mely las san vé gig ég,
Egy élet, mely per cek alatt vé get ért.

Itt hagy tad azo kat, kik sze ret tek Té ged, 
De em lé ked örök ké szí vünk be égett.”

Sze re tõ csa lá dod

Meg em lé ke zés

ID. SZÉMAN JÁNOS
halálának 1. év for du ló ján

„Ti éd a csend, a nyu ga lom,

Mi énk a könny, a fáj da lom.”

Fe le sé ged, gyer me ke id, 8 uno kád,
2 déd uno kád és unkoavejeid

Em lé ke zés

DOMÁN JÁNOS
halálának 1. év for du ló já ra

„Lel ked, mint a 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 a csil la gok kö zött,
A leg fé nye sebb Te vagy.

Utat mu tatsz ne künk, Mert a szí vünk ben,
Örök re ve lünk ma radsz.”

Sze re tõ csa lá dod 

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik

 MENDLER GYÖRGY
temetésén részt vet tek,

sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,
mély gyá szunk ban osz toz tak

A Gyá szo ló csa lád

Kö szö ne tet mon dunk
mind azok nak, akik

 ID. FARAGÓ
LÁSZLÓ

te me té sén részt vet tek,
sír já ra vi rá got, ko szo rút

he lyez tek, mély
gyá szunk ban osz toz tak

Kü lön köszö net Dr. Mé hész 
Ju dit dok tor nõ nek és
asszisz ten sé nek Bagi
Sándorné An csá nak

lel ki is me re tes munkájukért.

A Gyá szo ló csa lád
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Õs ter me lõi iga zol vány újí tás, ki vál tás, meg szûn te tés

Õs ter me lõi iga zol vány újí tás: 1000 Ft/iga zol vány, ki vál tás: 2000 Ft/iga zol vány, meg szûn te tés in gye nes.

Szol gál ta tá si dí jak be fi ze té se a fa lu gaz dász nál.

Farsang
A far sang Ma gyar or szá gon víz ke reszt tõl (ja nu ár 6.) a hús vét 
va sár na pot meg elõ zõ 40 na pos böjt kez de té ig tart, az az
"hús ha gyó ked dig", vagy "ham va zó szer dá ig".

Ha zánk ban - el sõ sor ban né met ha tás ered mé nye ként - a 
kö zép kor ra te he tõ a far sang ki ala ku lá sa. A far sang za jos
mu lat sá ga it egy õsi hi e de lem hív ta élet re. A kö zép kor ban
azt hit ték az em be rek, hogy a tél utol só nap ja i ban - ami kor
rö vi dek a nap pa lok és hosszú ak az éj sza kák - a Nap el gyen -
gül, és a go nosz szel le mek élet re kel nek. Vi ga lom mal, jel -
me zes kar ne vá li fel vo nu lás sal, bo szor kány bá bu
el ége té sé vel akar ták el ûz ni eze ket. Egyes he lye ken tü zes
ke re ke ket gör get tek, mert azt re mél ték, hogy a föl di tûz se gí -
ti a na pot, hogy új ra erõ re kap jon. Ele in te azért öl töz tek ijesz -
tõ jel me zek be, hogy el ûz zék a ha lált, a rosszat és a hi de get.
Az el sõ mas ka rá sok ha lot tas me ne tet utá noz va ma sí roz tak.

Ezek hez a na pok hoz, a ka rá cso nyi ün nep kör után a leg gaz -
da gabb jelesnapi szo kás ha gyo mány kap cso ló dik. Leg jel -
lem zõb bek az ál ar cos, jel me zes ala kos ko dók, és a mu lat ság 
szín he lyén vagy há zak nál elõ a dott dra ma ti kus já té kok /ha -
lot tas, la ko dal mas, be tyár - já ték /. Moh ács kör nyé kén ma is
élõ ha gyo mány a dél szláv ere de tû ala kos ko dó fel vo nu lás, a
"bu só já rás".

Ré gen far sang ide jén a fo nó há zak ban min den es te zaj lott
va la mi lyen vi dám ese mény, éne kel tek, tán col tak, ját szot tak.
A mu la to zá sok "hús ha gyó ked dig" tar tot tak, ami kor az utol só 
fo nó há zi össze jö ve tel re a "fo nó vég zés re" ke rült sor, amely
fe lért egy ki sebb la ko da lom mal. Ezt kö ve tõ en az egész fa lut
meg moz ga tó nagy né pi mu lat ság gal a "far sang te me tés sel"
vagy "tél te me tés sel" bú csúz tat ták az el múlt vi dám he te ket.

Pon to san mit et tek a ré gi far san gi la ko má kon? Nem tud juk,
de né hány ha gyo mány, ét ke zé si szo kás ma is él. Sok fa lu -
ban igye kez nek far sang va sár nap ra és hús ha gyó kedd re
tyúk hús le vest, töl tött ká posz tát fõz ni. Szí ve sen tá lal tak még
ci be re le vest és ko cso nyát is.

A ci be re tá la lá sa már a kö ze le dõ böj töt idé zi. A ci be re lé nye -
gé ben több fé le sa va nyú le ves gyûj tõ ne ve. Ilyen iga zi böj tös
étel volt a víz ben fõtt aszalt gyü mölcs a szil va ci be re, az er -
jesz tett kor pa le ve a kor pa ci be re. Szé kely föl dön, a Nyárád
men tén szal ma báb je le ní tet te meg a far san gi já té kok ban Ci -
be re-vaj dát, aki tré fás pár vi a dal ban le gyõz te Konc-ki rályt - õ
a far san gi hú so kat jel ké pez te.

A far san gi éte lek kö zül a leg ne ve ze te sebb a far san gi fánk.
Is mert az al ma, bur go nya, gyû rûs, hús sal töl tött bur go nya,
marca, ku bi kos, sza la gos, tú ró, és a pár na csücskeváltozat.

2011 évi gáz olaj jö ve dé ki adó
vissza igény lés

Fa lu gaz dász iga zo lás:
• sa ját föld hasz ná la ti lap min den eset ben szük sé ges, ez
nem le het ré geb bi 2011.12.02. nap já nál ki adat nál( ezt a
ter me lõ nek kell ki kér ni a te rü le ti leg il le té kes föld hi va tal tól)

• to váb bá, a fa lu gaz dász ál tal ki adott iga zo lás-nyi lat ko zat,
föld te rü let rész le te zõ, szám la rész le te zõ( ami le het a be -
val lás ban sze rep lõ szám la rész le te zõ má so la ta is) 

FM iga zo lás:

Majd a fa lu gaz dász ál tal le iga zolt do ku men tu mok + föld -
hasz ná la ti la pok, fa lu gaz dász ál tal va ló be kül dé se.

Be val lás be nyúj tás:

Az „FM”-tõl vissza kül dött la po kat, ha pa pír ala pon kül di be,
csa tol ni kell a be val lás hoz(-új be val lás nyom tat vány
http://vam.gov.hu/loadBinaryContent.do?binaryId=36605,
vagy ha elekt ro ni kus be kül dõ, fris sí tett „J04”- nyom tat vány.)
+ szám lák, a be val lá son sze rep lõ dá tum, nem elõz he ti meg a 
FM iga zo lás dá tu mát.  cím: NAV Szol nok, 5000 Szol nok Ady
End re út 21. Amennyi ben elekt ro ni ku san kül di be (vál lal ko -
zá sok nak kö te le zõ), úgy az FM ik ta tó szá mát kell fel vin ni az
utol só „P” lap ra.

Vál to zá sok: A föld te rü let rész le te zõ, s szám la rész le te zõ
nyom tat vá nyo kat is dá tu moz ni, és alá ír ni kell az igény lõ nek.
(pa pír ala pú be val lá sok nál négy pél dány, elekt ro ni kus be -
adás nál 3 pél dány szük sé ges).

El szá mol ha tó li ter mennyi ség, s adó mér ték:
• to vább ra is 97l/ha/év,
• 2011.10.31-ig ki adott szám lák nál 77,88 Ft/li ter, 
2011.11.01-tõl 90,487 Ft/li ter szá mol ha tó el.

-Rédai Já nos Nor bert fa lu gaz dász-

Ro vás sal Fegyverneken is
folytatás

Tisz telt Ol va só!
Nagy örö möm re szol gált, hogy elõ zõ Hír mon dó ban meg je -
lent cik kem , mi lyen nagy vissz hang ra ta lált Önök kö zött! En -
nek egyik oka-és a kér dé sek túl nyo mó több sé ge is ar ra
vo nat ko zott- hol le het azok hoz az in for má ci ós for rá sok hoz
hoz zá fér ni, ame lyek re hi vat koz tam , vagy  ame lye ket fel -
hasz nál tam a cikk írás hoz?
Az el múlt 200 év könyv ki adá sa bõ ven ad is me ret anya got a
ke zünk be, ha si ke rül a meg fe le lõ iro da lom le lõ hely ét fel ku -
tat ni. Az el múlt 20-25 év ben pe dig a fon to sabb és ré gen, va -
la mint ed dig kis da rab szám ban nyom ta tott, nem ze tünk igaz
tör té nel mét, sor sát le író köny ve ket is új ra nyom tat ták!
Az igaz ság hoz azért hoz zá tar to zik, hogy nem eze ket a köny -
ve ket rek lá moz zák a leg töb bet. Va la mint, hogy az in for má ci -
ó kat elõ adá so kon, fil mek ben, az interneten, ne adj Is ten még 
„szamizdat” for má ban is kell ke res ni, ha tel jes ké pet akar
kap ni az em ber.
Nem utol só sor ban fi gye lem be kell ven nünk, hogy a tör té nel -
met az el múlt 500 év ben fo lya ma to san ha mi sí tot ták „ma -
gyar” szem pont ból, pont azért, hogy ilyen ké tel ke dõ,
tisz tá zan dó han gu la tot te remt se nek, töb bek kö zött a mi tör -
té nel münk kel, a ma gyar tör té ne lem mel kap cso lat ban is!- a
szer zõ vé le mé nye sze rint-( a szerk.) 
Az összes kér dés re adan dó vá laszt a Hír mon dó nem tud ja
fel vál lal ni, de az il le té ke sek kel va ló meg be szé lés alap ján a
www.fegy ver nek.hu köz sé gi hon la pon a kö zel jö võ ben el in -
du ló „Domb ol dal” ne vû  rész ben fo lya ma to san vá la szo lom
meg a hoz zám ér ke zett kér dé se ket. Az in du lás dá tu mát a
kö vet ke zõk ben is mer te tik!

-Nagy Gyu la-
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Fegy ver nek nap pa li ta go za tos ta nu ló i nak

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 40 ezer Ft 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. Gim ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban ta nu lók, ha vi
20ezer Ft tá mo ga tás ra 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 nya ik -
ban is si ke re sek.

 3. Gim ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban, fel sõ fo kú in téz -
mény ben ta nu lók pá lyáz hat nak ha vi 20 ezer Ft tá mo ga -
tás ra, akik nek a ta nul má nyi át la guk leg alább 4.2.
Va la mi lyen te rü le ten hosszú idõ óta ki vá ló tel je sít ményt
nyúj ta nak, és ezt iga zol ni tud ják, Pá lyá za tuk hoz ere de ti
ok le ve le ket csa tol nak, me lye ket ma ga sabb szin tû (nem
is ko lai há zi) ver se nye ken sze rez tek. Az ok le ve le ket
vissza ad juk!

A pá lyá zat oda íté lé sé rõl a ku ra tó ri um dönt. A nyer tes pá lyá -

zók márc. 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 lá já ra.

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

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

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

3. Idegennyelvi ta nul má nyok és vizs gák:

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

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

-Kuratórium-

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

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

2012. már ci us 06.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

• a ta nu ló is ko lai bi zo nyít vá nyá nak hi te les má so la tát

• egy mo ti vá ci ós le ve let, ame lyet a pá lyá zó ír. 

• 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

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

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

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

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

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

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

2012. jú ni us 30.

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

Az „A” és a ”B” ka te gó ri á ban a pá lyá zók szi go rú an ve gyék fi gye lem be az ado má nyo zók ké ré sét!
Csak ab ban az eset ben pá lyáz za nak, ha a tel je sít mé nyük el ér te pá lyá zat ban ki ír ta kat! 
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Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné dr.  jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Négyesiné Derecskei Edina
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ISSN 2060-4203

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

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

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

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

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

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

Egy po zi tív gon do lat…..
„Meg kell ta nul nunk át érez ni má sok hely ze tét. Ez az em pá tia 
ké pes sé ge. Amennyi re si ke rül ezt erõ sí te ni ma gunk ban,
annyi ra le szünk ké pe sek erõl te tés nél kül le mon da ni az ítél -
ke zés rõl. Az ítél ke zés rõl va ló le mon dás nem je lent he lyes -
lést. Egé szen más meg ér te ni va la kit, és egé szen más
he lye sel ni a ma ga tar tá sát.”

Köz ér de kû in for má ci ók
LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS 
• Már ci us 1. Szapárfalu Klub könyv tár
• Már ci us 8. Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
• Már ci us 22. Mû ve lõ dé si Ház

Kez dé si idõ pont: 17 óra

Té ma:  Tá jé koz ta tó:
• az ön kor mány zat költ ség ve té sé rõl, gaz dál ko dá sá ról
• az ön kor mány zat prog ram já nak tel je sí té sé rõl
• a szenny víz há ló zat épí té sé rõl

*****

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

Ál ta lá nos -112
• Pol gár mes te ri Hi va tal 56/556-010 
• Or vo si Ügye let: hét köz nap 11.00 óra után 20/388-97-87
• Rendõrörs Fegy ver nek: 56/481-500
• Ha tó sá gi ál lat or vos: Dr. Var ga Mi hály 30/92-50-556 
• Ál lat or vos : Dr. Ta tár Gá bor 30/33-03-745
• Fa lu gaz dász: Rédai Já nos Nor bert 70/43-64-517
• Ag rár ka ma ra: Mol nár Er zsé bet 30/33-22-639

*****

Fel hív juk a Tisz telt La ko sok fi gyel mét, hogy 2012. már ci -
us 24-én, szom ba ti mun ka na pon:
• Pol gár mes te ri Hi va tal zár va tart
• Or vo si ren de lõ ügye le tet tart

*****

Tisz telt Ol va só! A Szer kesz tõ ség szí ve sen vár ja Önök tõl 
a töb bi ol va só val meg osz ta ni kí vánt hu mo ros, po zi tív,
el gon dol kod ta tó gon do la ta i kat, re cept-, és barkácsötle-
teiket, ré gi fo tó i kat. A Gó lya hír ro vat ba az új szü löt tek
fény ké pe it is vár juk ne ve ik mel lé.

Rendezvények
• Ta vasz 2012 Gá la: Már ci us 14. 1400

• Ko szo rú zás: Már ci us 15. 900

• Dogs kon cert: Már ci us 17. 2100 
• Domb éb resz tõ: Már ci us 24.
• Vér adás: Már ci us 27. 800 - 1400 (Mû ve lõ dé si Ház)
• Dogs kon cert: Áp ri lis 14. 2100 
• Ta va szi hang ver seny: Áp ri lis 29. (Re for má tus Temp lom)

Kö szö net az ön zet len sé gért!
“Sok kis em ber sok kis he lyen, mi köz ben sok kis dol got meg -
tesz, meg vál toz tat hat ja a vi lág ar cát.” –mond ja a szó lás mon -
dás.

Kö szön jük min den „ön kén tes” fegyverneki la kos nak , akik a
ha tal mas hó esés ben gé pek kel, ké zi esz kö zök kel és név te le -
nül se gí tet ték mun kán kat, hogy te le pü lé sünk mi ha ma rabb
meg tisz tul jon a hóburoktól, és út ja ink, köz te rü le te ink jár ha tó -
vá vál ja nak!

Öröm mel ta pasz tal tuk, hogy egy re több in gat lan tu laj do nos
ve szi ko mo lyan a há za elõt ti jár da sza kasz sí kos ság men te -
sí té sét, és igyek szik a gya lo go sok szá má ra is biz ton sá gos sá 
ten ni a köz le ke dést!

SÓT NE!

Nem árt tud ni, hogy egy kor mány ren de let ér tel mé ben a bel -
te rü le ti köz te rü le ten  - a köz úti for ga lom szá má ra igény be
vett te rü let (út test) ki vé te lé vel - a sí kos ság-men te sí té sé re
olyan anyag hasz nál ha tó, amely a köz te rü le ten vagy an nak
köz vet len kör nye ze té ben lé võ fás szá rú nö vény egész sé gét
nem ve szé lyez te ti. Leg jobb esz köz er re a ho mok, fa ha mu,
vagy a zeolit. Szá mos ház tar tá si áru kat for gal ma zó bolt tud
azon ban bõ vebb fel vi lá go sí tást nyúj ta ni, és ta ná csot ad ni,
mit is hasz nál ha tunk a kony ha só helyett!

-Tatár Lász ló-
-polgármester-

A „Se gí tünk Egye sü let” szapárfalui te lep he lye ér te sí ti
a la kos sá got, hogy te lep he lyün kön át vé tel re ke rül nek

a kö vet ke zõk:
- alu mí ni um do bo zok

- PET pa lac kok
- Ku tya-, macs ka ele de les kon zerv do boz

- pa pír hul la dék, kar ton do bo zok
Az át vé tel re hét fõ tõl-pén te kig

8.00-16.00 órá ig
ke rül sor.

Kér jük a la kos sá got, hogy a fel so rolt hul la dé ko kat ne a
sze mét gyûj tõ be he lyez zék, mert ezek egye sü le tünk szá -
má ra mun ka vég zé sünk höz szük sé ges nél kü löz he tet len

alap anyag ok!
Kö szön jük szí ves se gít sé gü ket!

Bencze Sán dor te lep ve ze tõ
Tel.:06-20-259-59-04
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