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A 2008-as év te le pü lé sünk ön kor mány za tá nak és la kó i -
nak is si ke res év volt. Ön kor mány za tunk nál ke ve seb ben
je lent kez tek se gé lyért, mely azt je len ti, hogy egy re töb ben 
dol goz tak. Nem tud ni, hogy a fog lal koz ta tá si hely zet ja vu -
lá sa, vagy a la ko sok szem lé let vál to zá sa okán, de köz te -
rü le te ink szeb bé vál tak. Szin te va la mennyi in gat lan
tu laj do nos tö rõ dött az in gat la na elõt ti köz te rü let tel. Több
ut cán öröm volt vé gig men ni. A tár sa dal mi szer ve ze tek is
ak tí vab bá vál tak. En nek egyik leg szebb pél dá ja a volt ha -
ran go zó ház fel újí tá sa, a „Min den ki Karácsonyfájá”-nak
fel dí szí té se. 

Az össze fo gás ból is szép pél dát lát hat tunk: a Kos suth L.
és Fel sza ba du lás út sar kon lé võ köz te rü le tet a la kók va rá -
zsol ták új já. 

A kö zel jö võ ben sok szor fog juk hal la ni vagy mon da ni jó kí -
ván sá ga in kat, ki fe jez ve azt a re ményt, hogy az el múlt
esz ten dõ nél re mény tel je sebb, új év kö szönt ránk.  

Az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve tés ének is me re té -
ben a la ko sok nak és ön kor mány za tunk nak is nagy szük -
sé ge lesz a jó kí ván ság ok ra. Re mé lem, ezek ar ra
ösz tö nöz nek va la mennyi ün ket, hogy ne hagy juk el ma -
gun kat, ke res sük a meg ol dá so kat, vál lal junk több let fel -
ada tot, hogy az élet mi nõ sé günk ne ro mol jon. Ha kell,
fog junk össze, hogy egy mást se gít ve tud juk el ke rül ni jö -
ve del münk csök ke né sét. Se gít sük egy mást, hi szen sok -

szor az idõ sek nek, a gye re kek nek a jó szó, a tö rõ dés na -
gyon so kat ér. Az egy más ra fi gye lés, a kör nye ze tünk
szeb bé té te le mind-mind olyan ap ró ság, ami se gít át vé -
szel ni az elõt tünk ál ló esz ten dõ ki hí vá sa it. 

Te le pü lé sün kön min den re mény meg van ar ra, hogy köz -
te rü le teink egy ré sze meg szé pül jön. 2009-ben meg va ló -
sul a Szent Im re té ri park fel újí tá sa, és kö zel 1 km jár da
épí té se a Fel sza ba du lás úton, a pá rat lan ol dal ban, a Mû -
ve lõ dé si Ház tól a Gát útig. 

A ki épü lõ in for má ci ós táb la rend szer se gí ti az ide ge nek el -
iga zo dá sát a te le pü lé sen. 

Az in téz mé nyek mû kö dé se - ha kis sé vissza fo got tabb is, - 
de za var ta lan lesz. 

A Szol no kon, Törökszentmiklóson in du ló vál lal ko zá sok
sok fegyverneki la kos nak biz to sí ta nak mun ka he lyet. 

Az el múlt év sem volt men tes tra gé di ák tól, sok csa lád ve -
szí tet te el sze re tett hoz zá tar to zó ját, gyá szuk ban osz to -
zunk. A tra gé di ák mel lett je len tõs azon csa lá dok szá ma
is, ahol egy új szü lött ho zott bol dog sá got. Az Õ jobb jö võ -
jük ben re mény ked ve kí vá nok min den ki nek BOLDOG ÚJ
ESZTENDÕT.

Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te ne vé ben

-Huber Fe renc-
-polgármester-



A  Kép vi se lõ tes tü let  ok tó be ri és no vem be ri ülé sén  ho zott 
fon to sabb dön té sek rõl az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a
lakosokat:

OKTÓBER 16. SORON KÍVÜLI ÜLÉS
• Az Észak-Alföldi ivó víz mi nõ ség-ja ví tó prog ram II. üte -

mé ben tör té nõ rész vé tel rõl dön tött a tes tü let. A dön tés
lé nye ge: Törökszentmiklós Több cé lú Kis tér sé gi Tár su -
lá si Ta nács hoz tar to zó te le pü lé sek (Törökszentmiklós,
Fegy ver nek, Ken gyel, Ör mé nyes, Kuncsorba,
Tiszatenyõ, Tiszabõ) Tár su lá si Meg ál la po dást köt nek a 
Tár su lás te rü le tén az ivó víz mi nõ ség-ja ví tó prog ram nak 
meg fe le lõ be ru há zás meg va ló sí tá sa, az így lét re jött be -
ru há zás mû köd te té se céljából. 

OKTÓBER 22-I ÜNNEPI ÜLÉSEN el hang zott pol gár mes -
te ri ün ne pi meg em lé ke zés szö ve gét a Hír mon dó ban köz -
zé tesszük. Ezen ün ne pi al ka lom mal vet te át a
„Fegy ver nek Közszolgálatáért Díj”-at Hillender Györgyné, 
Tukarcs Istvánné és Zakar Zoltánné, va la mint Nida
Istvánné nyu gal ma zott ta nár dip lo má ja meg szer zé sé nek
50 éves év for du ló ja al kal má ból „Arany Ok le ve let” kapott. 

NOVEMBER 27-I SOROS ÜLÉSEN
• Nagy Jó zsef saj ná la tos ha lá lá val egy kép vi se lõi hely

meg üre se dett. A vo nat ko zó jog sza bály ok ér tel mé ben a 
2006. ok tó ber 1-i vá lasz tá son a kö vet ke zõ leg több sza -
va za tot el ért je lölt lesz a kép vi se lõ. Dr.Bacsa Lász ló
sza va za ta i nak szá ma 520 volt. Be ik ta tá sá ra, meg bí zó -
le ve lé nek át adá sá ra a na pi ren dek elõtt ke rült sor. A
meg bí zó le ve let Dr.Ta tár Gá bor a He lyi Vá lasz tá si Bi -
zott ság új el nö ke ad ta át, aki Bérczesi Má ria volt el nök
le mon dá sa óta töl ti be ezt a tiszt sé get. (Bérczesi Má ria
köz tiszt vi se lõi jog vi szo nya össze fér he tet len volt a Vá -
lasz tá si Bi zott sá gi tag ság gal)

• A tes tü let a Pénz ügyi Bi zott ság el nö ké nek Tukarcs
Istvánnét, tag já nak Dr.Bacsa Lász lót vá lasz tot ta meg.

• El fo gad ta a tes tü let a költ ség ve tés háromnegyedéves
tel je sí té sé rõl ké szí tett be szá mo lót. 

• Mó do sí tot ta a tar tós kö te le zett ség vál la lás ról szó ló ha -
tá ro zat egyes pont ja it, me lyek az ön kor mány za ti in téz -
mé nye ket érin tik fõ ként a pénz ügyi meg szo rí tá sok
mi att. 

• Jó vá hagy ta az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve té si
terv kon cep ci ó já nak elõ ze tes anya gát, amit csak az ál -
la mi költ ség ve tés jó vá ha gyá sa után le het ki egé szí te ni,
pon to sí ta ni és vég le ge sí te ni. 

• A Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár -
su lás kö te le zõ jel leg gel éven te két al ka lom mal be szá -
mol a tes tü let nek a tár su lás mun ká já ról. A be szá mo lót
a kép vi se lõk el fo gad ták. 

• Jó vá hagy ta a tes tü let a 2009. évi mun ka terv ét, amit a
Hír mon dó ban a la ko sok ré szé re is köz zé te szünk. 

• Meg ha tá roz ta a köz tiszt vi se lõk 2009. évi tel je sít mény
kö ve tel mény cél ja it. 

• Tár gyalt a tes tü let a Tö rök szent mik ló si Sol Oriens Bt
aján la tá ról a köz pon ti or vo si ügye let el lá tá sá ra. Az
aján lat lé nye ge: Fegy ver nek, Ör mé nyes és Kuncsorba
te le pü lé sek ügye le ti el lá tá sát tö rök szent mik ló si köz -
pont tal, a Bt vé gez né. A he lyi or vo sok je lez ték, hogy
nem sze ren csés csatlakozni a törökszentmiklósi
ügyelethez. A vég le ges dön tés hez több in for má ció
szük sé ges. Szük sé ges Törökszentmiklós, Tiszatenyõ,
Tiszapüspöki, Ör mé nyes és Kuncsorba te le pü lé sek
egyet ér té se is. 

• Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség ér de ké -
ben, a köz ok ta tá si tör vény elõ írá sa alap ján, az ok ta tá -
si-ne ve lé si in téz mé nyek nek „esély egyen lõ sé gi terv”-et
kel lett ké szí te ni, me lyet a tes tü let el fo ga dott. E ter vet az 

örményesi, kuncsorbai kép vi se lõ tes tü let nek is jó vá kell
hagy ni uk. 

• Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la – mint
szék hely in téz mény – tá mo ga tást kért az ön kor mány -
zat tól ta nu lók nyá ri tá bo roz ta tá sá hoz. E cél ra 200 ezer
Ft-ot sze re pel tet majd a költ ség ve tés ében az ön kor -
mány zat.

• A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár Könyv tár hasz ná la ti
Sza bály za tá nak mó do sí tá sa ér tel mé ben de cem ber
1-tõl kez dõ dõ en a könyv tár ba be irat ko zott 14 éven alu -
li ak té rí tés nél kül hasz nál hat ják azt a szá mí tó gé pet,
me lyet a Me gyei KÖnyvtár  jut ta tott a te le pü lés nek a
„Kék Vo nal Ala pít vány” út ján. Ezt a gé pet l4 éven fe lü li -
ek té rí tés el le né ben sem ve he tik igény be. 

• A tes tü let elõ ze te sen tá mo gat ta Fegy ver nek ki lé pé sét
a kis új szál lá si tûz ol tó ság ból, az er rõl szó ló tár gya lás ra
fel ha tal maz ta a pol gár mes tert.

• A kép vi se lõ tes tü let dön té se alap ján be adott „Fegy ver -
nek Nagy köz ség tör té nel mi te le pü lés köz pont já nak re -
ha bi li tá ci ó ja” cí mû pá lyá zat 48.240.491 Ft
tá mo ga tás ban ré sze sült. A be ru há zás ré sze 2 db busz -
vá ró pa vi lon épí té se a köz pon ti (Fel sza ba du lás út 164
és Fel sza ba du lás út 157 elõtt) busz öb lök ben. Az ere -
de ti ter vek kel el len tét ben a pa vi lo nok nem épít he tõk
meg a busz vá ró szi ge ten, mi vel eh hez szük sé ges te rü -
let nagy ság és ke rék pár út nincs. Ezért szük sé ges sé
vált a ter vek mó do sí tá sa, oly mó don, hogy a ter ve zett
busz vá ró pa vi lo nok a szom szé dos tel kek re – Fel sza -
ba du lás u. 164. és 159. sz. - ke rül je nek. Eh hez az in -
gat lan tu laj do no sok hoz zá já rul tak. A kép vi se lõ tes tü let
egyet ér tett a tu laj do no sok kal bér le ti szer zõ dés meg kö -
té sé vel, 5.000 Ft/év össze gû bér le ti díj jal. 

• Nyolc la kos alá írá sá val be ad vány ér ke zett a kép vi se lõ -
tes tü let hez, mely ben a 2009. évi költ ség ve tés össze ál -
lí tá sa elõtt, a fa lu szeb bé té te le ér de ké ben 9 pont ban
fo gal maz ták meg ké ré se i ket. A tes tü let na pi rend re tûz -
te a la kos sá gi kez de mé nye zést. A fel ada tok kö zül a
Vö rös mar ty úti Kudelka ke reszt hely re ál lí tá sá ra és a
Sár ga is ko lá hoz, va la mint a Kál vá ria domb hoz WC
kon té ner be szer zé sé re vál lalt kö te le zett sé get. 
A töb bi ké rés te kin te té ben a tes tü let tu do má sul vet te,
hogy:
- A te le pü lés köz pont re ha bi li tá ci ó ra be adott nyer tes

pá lyá za tunk ban sze re pel a fa lu köz pont ban lé võ
busz meg ál ló pa vi lon cse ré je mind két ol da lon, új pa -
dok ki he lye zé se a köz pon ti park ban.

- A ka rá cso nyi dísz ki vi lá gí tás az elõ zõ év hez ké pest
kis sé na gyobb te rü le ten lesz, er re ki sebb összeg sze -
re pel a Kör jegy zõ ség költ ség ve tés ében.

- A fa lu ka rá csony fá já nak fel ál lí tá sát a Szent Im re té -
ren az Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let
vál lal ta. 

- A temp lo mok meg vi lá gí tá sá val kap cso la tos té mát le -
zárt nak te kin ti a tes tü let. Fon to sabb ezt a for rást az
épü le tek (temp lo mok) ál la gá nak meg óvá sá ra for dí ta -
ni.  A Cson ka to rony meg vi lá gí tá sá hoz mû em lé ki fel -
ügye let en ge dé lye szük sé ges. 

- A Nepomuki Szent Já nos szo bor saj nos nem az ön -
kor mány zat tu laj do no sa, en nek ren de zé se fo lya mat -
ban van, ke res sük a tu laj do nos sal a kap cso lat fel vé tel 
le he tõ sé gét. 

- Kézsmárki Zol tán köz re mû kö dé sé vel össze gyûj tött
ér té kek a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár gon do zá sá -
ban, a Könyv tár ban van nak el he lyez ve. A Fel sza ba -
du lás u. 101. sz. alat ti in gat lan vá sár lás is ilyen cél lal
tör tént. Két he lyi ség ma is ren del ke zés re áll, de a
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I. Az ön kor mány zat ál tal tá mo ga tott ün ne pek
• Ja nu ár 22. Ma gyar Kul tú ra Nap ja:

az ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: ja nu ár 23.
• Már ci us 15. Nem ze ti Ün nep

meg em lé ke zés idõ pont ja: már ci us 15.
• Au gusz tus 20. Ál la mi Ün nep

meg em lé ke zés idõ pont ja: au gusz tus 19.
• Ok tó ber 23. Nem ze ti Ün nep

ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: ok tó ber 22.

II. Az ön kor mány zat ál tal tá mo ga tott közsségi
ren dez vé nyek

• Má jus 1. 
ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: má jus 1.

• Di ák Gu lyás fesz ti vál
meg ren de zé sé nek idõ pont ja: má jus 16.

• „Vi rág zó Ti sza Nap ja”
meg ren de zé sé nek idõ pont ja: jú ni us 26-27-28.

III. La kos sá gi fó ru mok, köz meg hall ga tás
• Már ci us 5. Szapárfalu Klub könyv tár
• Már ci us 12. Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
• Már ci us 19.Mû ve lõ dé si Ház

Kez dé si idõ pont:  18 óra

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

IV. Ülé sek ide je és na pi rend je

15 órai kez det tel

Ja nu ár 29.
 1.) 2009. évi költ ség ve tés elõ ze tes tár gya lá sa
 2.) A terv kon cep ció mó do sí tá sa.

Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

Feb ru ár 26.
 1.) Az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve tés ének jó vá -

ha gyá sa. (Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tv. (Áht.) 71. §. (1) bek.

 2.) A 2008. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa

Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter

Már ci us 26.
 1.)Be szá mo ló a köz ség köz rend jé nek, köz biz ton sá gá -

nak hely ze té rõl köz meg hall ga tás ke re té ben
 2.)Tá jé koz ta tó a 2008. évi el len õr zé sek rõl
 3.)Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár be szá mo ló ja a szak -

mai mun ká ról

Elõ adó: rend õr ka pi tány ság ve ze tõ je az 1. na pi rend nél

Huber Fe renc pol gár mes ter a 2. na pi rend nél

Tû he gyi Ju li an na igaz ga tó a 3. na pi rend nél

Áp ri lis 30.
 1.) Az ön kor mány zat 2008. évi zár szám adá sá nak jó -

vá ha gyá sa (Áht. 82. §.).
 2.) Az ön kor mány zat 2008. évi pénz ma rad vá nyá nak

jó vá ha gyá sa (Ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó -
ló 217/1998.(XII.30.) Korm.r. 66. §. (2) bek.)

 3.) A 2009. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
 4.) Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi

Tár su lás be szá mo ló ja. (köz meg hall ga tás ke re té ben)

Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter az 1-3. na pi rend nél

4. na pi rend nél:An gyal Csa ba iro da ve ze tõ

Má jus 28.
 1.) Be szá mo ló a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo -

ci á lis in téz mény mun ká já ról, ki emel ten a szak mai
mun ká já ról (Szoc. igaz ga tás ról szó ló 1993. évi III. tv.
92/B. §. (1) bek. d.)

 2.) Tá jé koz ta tó a gyer mek vé del mi tör vény he lyi vég re -
haj tá sá ról (Gyer me kek vé del mé rõl szó ló 1997. évi
XXXI. tv. 96. §. (6) bek. 

 3.) A 2009. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa

Elõ adó: Barta Józsefné igaz ga tó 1. na pi rend nél

Buzás Istvánné jegy zõ 2. na pi rend nél

Huber Fe renc pol gár mes ter 3. na pi rend nél

Jú ni us 25.
 1.) Fegy ver nek Ön kor mány zat Sport kon cep ci ó já nak

vég re haj tá sa (he lyi sport ról szó ló ren de let alap ján)

elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

Au gusz tus 27.
 1.) Az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve tés ének I. fél -

évi tel je sí té sé rõl (Áht. 79. §. (1) bek. )

Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

Szep tem ber 24. 
 1.) 2009. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
 2.) Költ ség ve tést meg ala po zó ren de le tek fe lül vizs gá -

la ta

Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter

Ok tó ber 22.
 Ün ne pi ülés

No vem ber 26.
 1.) A 2009. évi költ ség ve tés I-III. ne gyed évi tel je sí té se 
 (Áht. 79. §. (1) bek.)
 2.) A 2010. évi költ ség ve té si terv kon cep ció jó vá ha gyá -

sa (Áht. 70. §.)
 3.) 2010. évi nyers anyag nor ma meg ál la pí tá sa

Fegyvernek Önkormányzat Képviselõ-testülete
2009. évi munkaterve

meg nyi tás nak tech ni kai aka dá lya van (biz to sí ta ni kel -
le ne egy fõt a gyûj te mény ke ze lé sé hez).

- A fa lu mú ze um ki ala kí tá sá ra és a temp lo mok meg vi lá -
gí tá sá ra az ön kor mány zat gaz da sá gi hely ze té re te -
kin tet tel nincs le he tõ ség.

A kép vi se lõ tes tü let no vem be ri ülé sén ho zott ren de le te:

30/2008.((XII.4.) sz. ren de le te a „FEGYVERNEKÉRT
DÍJ”, „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” és a

„FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS
MUNKÁJÁÉRT DÍJ” ala pí tá sá ról és ado má nyo zá sá nak
rend jé rõl szó ló ren de let módosításáról

A ren de let mó do sí tás a www.fegy ver nek.hu hon la pon ol -
vas ha tó.

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

A képviselõ-testület hírei
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 4.) Köz tiszt vi se lõk tel je sít mény-kö ve tel mény alap ját
meg ha tá ro zó 2010. évi cé lok

 5.) A kép vi se lõ tes tü let 2010. évi mun ka terv ének jó vá -
ha gyá sa. 

 6.) Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi
Tár su lás be szá mo ló ja 

Elõ adó: 1-5. na pi rend nél: pol gár mes ter

6. na pi rend nél: An gyal Csa ba iro da ve ze tõ

De cem ber 17.
 1.) 2009. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa

Elõ adó: pol gár mes ter

-Fegyvernek Nagy köz ség kép vi se lõ-tes tü le te-

2009. ok tó ber 22-i ün ne pi ön kor mány za ti ülé sen
el hang zott ün ne pi kö szön tõ.

„Tisz te let tel kö szön töm ün ne pi ülé sünk va la mennyi részt -
ve võ jét!
Ön kor mány za tunk meg ala ku lá sa óta még nem tar tot tunk
ün ne pi ülést ilyen ne héz gaz da sá gi hely zet ben. A jö võn -
ket még nem lát tuk ennyi re bi zony ta lan nak. 
Az ilyen ne héz idõ szak ok ban még fon to sabb a múl tunk
meg is me ré se, hogy tör té nel mi táv lat ból ér té kel ve az ese -
mé nye ket, hasz nos ta pasz ta la tok kal gya ra pod junk. 
Fo ko zot tan igaz ez kö zel múl tunk egyik leg drá ma ibb ese -
mé nyé re, az ok tó be ri for ra da lom ra. A for ra dom meg ér té -
sé hez, a még ma is el lent mon dá sos meg íté lé sé hez
vissza kell te kin te nünk an nak elõz mé nye i re. 
Az el sõ vi lág há bo rút kö ve tõ fel gyor su ló pol gá ro so dás ha -
zánk ban is sok ered ményt ho zott. Meg in dult az is ko la re -
form, Deb re cen ben, Sze ge den kli ni ká kat ala pí tot tak, az
Al föld prog ram ke re té ben ta laj- és gaz dál ko dás ja ví tó
prog ra mok in dul tak. Meg ala pí tot ták a Nem ze ti Ban kot, je -
len tõ sen bõ vült a vil la mos há ló zat. Egy re töb bek nek nyílt
le he tõ sé ge tár sa dal mi, gaz da sá gi fel emel ke dés re. 
A gaz da sá gi vi lág vál ság, a II. vi lág há bo rú ket té tör te ezt a
fo lya ma tot, so kak szá má ra nem tet te le he tõ vé a fel emel -
ke dést, sor suk jobb ra for du lá sát. 
Ma gyar or szá gon a má so dik vi lág há bo rút nem a pol gá ro -
so dás foly ta tá sa kö vet te. A jobb ol da li dik ta tú rát Moszk vá -
ból irá nyí tott bal ol da li dik ta tú ra vál tot ta fel. El hi tet te a
ko ráb bi idõ szak vesz te se i vel, hogy akik tá mo gat ják, azo -
kat kár pó tol ja és olyan ré gen vá gyott jó lét el jö ve tel ét ígér -
te. 
A dik ta tú rák ter mé sze té bõl adó dik, hogy csak a ha ta lom
meg tar tá sá val tö rõd nek, el ti por ják a vélt és va lós el len sé -
ge i ket. El nyom ják az egyé ni és cso port kez de mé nye zé -
se ket, sok ér de ket sér te nek. So kak szá má ra a gaz da sá gi
fel emel ke dés he lyett ma radt a sze gény ség. A jó lét he lyett
pad lás söp rés, bé ke he lyett ret te gés vált ál ta lá nos sá. Akik 
nem él tek eb ben az idõ ben,  nem ért he tik meg, hogy mi ért 
tört fel olyan elementálisan a nép ha rag, volt ál ta lá nos or -
szág szer te szin te va la mennyi te le pü lé sen a fel ke lés.
Több nagy vá ros ban és Bu da pes ten vé res le szá mo lás.
A for ra da lom ugyan el bu kott, de a cél jai, ha las san is, de
meg va ló sul tak. Ezért kell meg em lé kez nünk az 56-os for -
ra da lom már tír ja i ról, akik éle tü ket ál doz ták a jobb jö võ be
ve tett hi tü kért. Nagy Im ré rõl, aki jel ké pe lett a vál to zá sok -
nak, re ményt, erõt adott azok nak, akik ha más mó don is,
de foly tat ták a rend szer re form ját. 
Az 1980-as évek vé gén be bi zo nyo so dott, hogy a köz tu laj -
do non ala pu ló rend szer to vább nem re for mál ha tó. 
Az 1989. ok tó ber 23-i köz tár sa ság ki ki ál tá sá val új idõ szak 
kez dõ dött. Szá munk ra, vi dé ken élõk nek en nek leg fon to -
sabb ele me a föld tu laj don ren de zés mel lett az ön kor -
mány za ti rend szer ki épü lé se, ön kor mány za tunk 1990.
ok tó ber 26-i meg ala ku lá sa, mely idén vált nagy ko rú vá. 
Vissza te kint ve az el múlt 18 év re, a te le pü lé sünk gyor san
és fo lya ma to san fej lõ dött. Ki em lék szik a te ke rõs, 125 vo -
na las te le fon köz pont ra, a jár dán köz le ke dõ sze mély ko -
csik ra, a szenny víz gyûj tõ bû zé re, a meg gyúj tott
sze mét te le pek füst jé re, a szunnya dó köz élet re?

Ön kor mány za tunk meg ala ku lá sa fel éb resz tet te a la ko so -
kat. A rend szer vál tást kö ve tõ ne héz idõk ben volt leg gyor -
sabb te le pü lé sün kön a fej lõ dés. A köz mû fej lesz té sek
ki vé tel nél kül la kos sá gi tá mo ga tás sal épül tek meg. A köz -
élet is meg in dult, egy re több ki sebb-na gyobb kö zös sé ge -
ket össze fo gó ci vil szer ve zet ala kult. Ha gyo mány õr zõ
cso port ja ink or szág szer te is mert té, me gyénk ben pe dig
kö ve ten dõ pél dá vá vál tak. 
Az ered mé nye ink még job bak len né nek, ha nem súj ta na
ben nün ket a ma gyar átok, a po li ti ka, a köz igaz ga tás fel sõ
szint jén lé võk fo lya ma tos köz pon to sí tá sa, az 1990-es
évek ben ki ví vott de mok ra tiz mus fo ko za tos vissza szo ru lá -
sa. 
A köz pon to sí tás, a po li ti kai osz to ga tás ve ze tett oda, hogy
ma már nem azt és ott fej lesz tünk, ami re szük sé günk van, 
ha nem ami re pénzt ad nak. A kö te le zõ fel ada tok el lá tá sá -
hoz egy re ke ve sebb köz pon ti for rást ka punk. 
Egy re több vesz te se van a rend szer vál tás nak, a la ko sok
jö ve del me alig te szi le he tõ vé a nyu godt meg él he tést, az
el hi bá zott la kás- és szo ci ál po li ti ka ont ja a jö võ sze gé nye -
it. 
A nap ja ink ban ki ala kult vál ság re mé lem rá éb resz ti a po li -
ti ka sze rep lõ it, hogy vál toz tat ni szük sé ges. Hi szen csak
je len tõs vál to zá sok, tár sa da lom iránt ér zett fe le lõs ség gel
ho zott dön té sek biz to sít hat ják szá munk ra a bol do gabb jö -
võt. 
Ne künk, fegyvernekieknek kü lö nö sen fon tos ez, hi szen
az elõt tünk ál ló szenny víz há ló zat fej lesz tés, an nak mû -
köd te té se csak je len tõs össze fo gás sal, a la kos ság anya gi 
hoz zá já ru lá sá val va ló sul hat meg. Az er re irá nyu ló pá lyá -
zat be adá sa fo lya mat ban van. Jó hír az is, hogy le he tõ sé -
günk lesz még eb ben az év ben a szenny víz te lep re ve ze tõ 
Csobánkai út egy sza ka szá nak fel újí tá sá ra, jö võ re a te le -
pü lés köz pon tunk meg újí tá sá ra ké szí tett ter vek bõl egy kis
sze let meg va ló sí tá sá ra, több év ti ze de hú zó dó jár da fel újí -
tás ra, az ide ge nek tá jé ko zó dá sát se gí tõ táb la rend szer ki -
épí té sé re. 
Vár juk a dön tést az Or vo si Ren de lõ je len tõs bõ ví té sé re,
át ala kí tá sá ra, az Annaházi Idõ sek Klub ja fel újí tá sá ra be -
adott pá lyá za ta ink ról.
Bí zom ab ban is, hogy a pénz ügyi vál sá got kö ve tõ gaz da -
sá gi vissza esés a te le pü lé sünk, kör nyé künk vál lal ko zá sa -
it ke vés bé érin ti, és a fog lal koz ta tás szint je nem fog
csök ken ni, az in téz mé nyek mû kö dé sé hez jö võ re is kel lõ
köz pon ti tá mo ga tást ka punk. 
Eb ben a ne héz hely zet ben kü lö nö sen fon tos az em be rek
együtt mû kö dé se, össze fo gá sa. En nek na gyon jó pél dá ja
a fegyverneki el szár ma zot tak ta lál ko zó it kö ve tõ ál ta lá -
nos-, és kö zép is ko lai ta lál ko zók, ahol sok szor a
Fegyverneken la kók is rá cso dál koz nak egy más ra. E ta lál -
ko zók is le gye nek pél dák az össze fo gás ra, a kap cso lat te -
rem tés re, egy más se gí té sé re az élet va la mennyi
te rü le tén. Ezért kell meg be csül nünk azo kat, akik töb bet
vál lal nak köz sé günk fel emel ke dé sé ért, s nagy tisz te let tel
kö szön jük meg ki tün te tés sel pél da adó mun ká ju kat. 
Eb ben bíz va kí vá nok min den ki nek erõt, egész sé get. "
Fegy ver nek, 2008. ok tó ber 22.

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Ünnepi köszöntõ
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Tisz telt Adó zók !
A te le pü lé sen töb ben nem fi ze tik a
rá juk ki sza bott adót. Az adó hát ra -
lék 2008. no vem ber 21-én 42.672 e
Ft. Emi att szi go rúbb be haj tá si és
vég re haj tá si (le til tá sok, gép jár mû -
vek for ga lom ból va ló ki vo ná sa, in -
kasszó) el já rást va gyunk
kény te le nek al kal maz ni.  
Ez úton hív juk fel fi gyel mü ket, hogy

amennyi ben az adó zó az egy össze gû szenny víz há ló zat 
épí té se ér de ké ben be fi ze tett össze get vissza ké ri, ak kor a 
szá má ra meg ál la pí tott adó ked vez ményt já ru lé ka i val (ké -
se del mi pót lék kal) együtt, egy összeg ben meg kell fi zet -
nie, vissza me nõ le ges ha tállyal.  
Kér jük a Tisz telt Föld hasz ná ló kat, amennyi ben a hasz -
nált föld te rü let nagy sá gá ban vál to zás tör tént, 2008. de -
cem ber 31-ig te gyék meg me zõ õri be val lá su kat,
be val lá si nyom tat vá nyo kat és fel vi lá go sí tást a Köz ség há -
za 13. szá mú iro dá já ban kér het nek.
To vább ra is ál lunk szí ves ren del ke zé sük re a he lyi adók -
kal, a gép jár mû adó val, me zõ õri já ru lék kal il let ve köz cé lú
ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás sal kap cso la tos ügy in té zés ük
so rán.

-Adócsoport-

Adóinformációk

A víz mé rõk és a bel sõ ivó víz há ló za tok fagy el le ni vé del -
me, va la mint a té li idõ szak ban nem hasz nált in gat la nok
vízteleníté- sének el vég zé se az in gat lan tu laj do no sá nak a 
fel ada ta, mely nek fon tos- ságára min den év ben fel hív juk
a fo gyasz tó ink fe gyel mét.
A köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves szenny víz el -
ve ze tés rõl szó ló 38/1995. (IV.5.) Kor mány ren de let alap -
ján a fo gyasz tók kö te le sek a víz mé rõ meg fe le lõ fagy
el le ni vé del mé rõl gon dos kod ni. A meg ron gá ló dott víz mé -
rõ ja ví tá sá nak, pót lá sá nak, sze re lé sé nek, to váb bá hi te le -
sí té sé nek költ sé ge it pe dig kö te le sek a szol gál ta tó nak
meg té rí te ni. Az el múlt évek ben je lent ke zõ je len tõs szá mú 
mé rõ el fa gyás ar ra kész te tett ben nün ket, hogy még na -
gyobb fi gyel met for dít sunk a meg elõ zõ te vé keny ség re, és 
szak sze rû ja vas la tok kal tá mo gas suk fo gyasz tó in kat kö te -
le zett sé ge ik vég re haj tá sá ban.
A mé rõ el fa gyás meg elõ zé se ér de ké ben va la mennyi fo -
gyasz tónk nak ja va sol juk, hogy a víz mé rõ ak na fe lü le tét
meg fe le lõ szi ge te lés sel lás sák el. A szi ge te lés fõ ként az
ak na mennye ze té re ja va solt. A szi ge te lõ anyag te kin te té -
ben fon tos, hogy ned ves ség ha tá sá ra ne ve szít sen szi ge -
te lõ ké pes sé gé bõl, így al kal maz ha tó pl. a hun ga ro cell. Az
aknafedlap il lesz ke dé sét, meg fe le lõ zá rá sát el len õriz ni
kell. Nem le het nek hé za gok, ahol a hi deg le ve gõ az ak ná -
ba ára mol hat. A lebúvónyílást zá ró aknafedlapot szin tén
hõ szi ge te lõ anyag gal ja va sol juk el lát ni, an nak rés men te -
sen zá ród nia kell. Rend kí vül fon tos azt hang sú lyoz nunk,
hogy a hõ szi ge te lés mér té két – a szi ge te lõ anyag vas tag -
sá gát – nem le het szám sze rû sí te ni elõ re, az ugyan is a
min den ko ri kül sõ hõ mér sék let ala ku lá sá tól függ. Cél sze -
rû ezért az elõ for du ló át la gos leg ala cso nyabb hõ mér sék -
let hez ké pest is rá tar tás sal szá mol ni a hõ szi ge te lés
el ké szí té se kor. A mé rõ el fa gyás mi att fel me rü lõ mé rõ cse -
re-költ ség mel lett szá mos al ka lom mal je len tõs anya gi kárt 
okoz fo gyasz tó ink nak az el fo lyó víz mennyi ség költ sé ge.
A té li idõ szak ban nem hasz nált in gat la no kat ezért min -
den kép pen szak sze rû en víz te le ní te ni kell a hi deg idõ já rás 
kez de te elõtt. Az eset le ges víz el fo lyá sok meg elõ zé se ér -

de ké ben ja va sol juk, hogy a víz mé rõ elõt ti, köz te rü let fe lé
esõ csa pot a té li, hasz ná la ton kí vü li idõ szak ra ide ig le ne -
sen zár ják el. Amennyi ben az el zá ró csap nem mû kö dik,
ezt je lez zék a szol gál ta tó nak. Kö vet ke zõ lé pés ként ki kell
nyit ni a kert ben, épü le tek ben ta lál ha tó csa po kat, és le kell
en ged ni a be ren de zé sek bõl (boj ler, WC tar tály, stb.) a vi -
zet. Ezt kö ve tõ en le kell en ged ni a há zi ve ze ték há ló zat ból
a ma ra dék vi zet. A víz te le ní tés zá ró lé pé se ként el len õriz -
ni kell, hogy az el zá ró csa pok a víz mé rõ ak ná ban jól zár -
nak-e. A víz mé rõn lé võ szám lá ló ke re kek nem
mo zog hat nak! Ja va sol juk, hogy a té len nem hasz nált in -
gat la no kat rend sze res idõ köz ön ként el len õriz zék fo -
gyasz tó ink – vagy meg bí zott út ján el len õriz tes sék – az
eset le ge sen be kö vet ke zõ károk meg elõ zé se, il let ve mi -
elõb bi ész le lé se ér de ké ben. Amennyi ben az elõ ze tes óv -
in téz ke dé sek el le né re, vagy azok hi á nyá ban el fagy a
víz mé rõ, ak kor a hi ba el há rí tá sa ér de ké ben ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni kell a szol gál ta tót. Amennyi ben a mé rõ el fa -
gyás ész le lé se kor a víz mé rõ elõt ti go lyós csap nyit va van,
ak kor a to váb bi víz el fo lyás meg elõ zé se ér de ké ben pró -
bál juk el zár ni.
Bí zunk ben ne, hogy je len tá jé koz ta tó val si ke rül idõ ben
fel hív nunk fo gyasz tó ink fi gyel mét kö te le zett sé ge ik re, és
ja vas la ta ink kal elõ se gít jük a fagy el le ni szak sze rû vé de -
ke zést. Se gí tõ együtt mû kö dé sü ket kö szön jük!

-Fegyverneki Víz mû-

Házi ivóvízhálózatok fagy elleni védeleme

2008. december 15. Fegyverneki Hírmondó 5. oldal

Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy 2008. de cem ber
25-e és 26-a (csü tör tök és pén tek) he lyett a III. (te le pi) és
IV. (szapárfalui) kör ze tek in gat la nai elõl 2008. de cem ber
29-én (hét fõn) ke rül el szál lí tás ra a kom mu ná lis hul la dék.
2009. ja nu ár 1-je és 2-a (csü tör tök és pén tek) he lyett pe -
dig 2009. ja nu ár 5-én hét fõn ke rül sor a hul la dék szál lí tás -
ra.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Szemétszállításról

Mint azt az érin tett in gat lan tu laj do no sok ta pasz tal ták, a
22 KV-os vil la mos ve ze té kek nyom vo na la men tén, az
E.ON Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Zrt. kül sõ vál lal ko zó val
el vé gez tet te a biz ton sá gi öve ze té be esõ fák gallya zá sát
és ki vá gá sát. Az áram szol gál ta tó ar ról tá jé koz tat ta az
Ön kor mány za tot hogy ez 212 db fát érin tett, kö zöl ték to -
váb bá hogy  a mun ká la tok csak a biz ton sá gi öve zet nagy -
sá gát ve szik fi gye lem be, a ker té sze ti nö vény vé del mi és
esz té ti kai ér de ke ket nem.  A biz ton sá gi öve zet rõl a 2007.
évi LXXXVI. tör vény vég re haj tá sá ról a szóló 122./2004.
(X.15.) GKM. rendelet 14.§. (2) bek. j.) pontja az alábbiak
szerint rendelkezik:

„14.§. (2) j.) csak olyan gyü mölcs- vagy egyébb fa te le pít -
he tõ, il let ve ak kor hagy ha tó meg, ha vég le ges ki fej lett ál -
la po tá ban fa vagy nö vény zet esetében:
• kis fe szült ség nél 1,25 mé ter nél
• 1-35 KV név le ges fe szült ség kö zött 2 mé ter nél
• 100-200 KV név le ges fe szült ség kö zött 3 mé ter nél

job ban an nak leg ked ve zõt le nebb hely ze té ben sem kö ze -
lí ti meg az áram ve ze tõt.„

A fen ti jog sza bály ok biz to sít ják azt a jo got, hogy a há ló za -
ti en ge dé lyes (E.on Áram szol gál ta tó Zrt.) a ve ze ték men -
tén lé võ, biz ton sá gi öve ze tet sér tõ fá kat el tá vo lít hat ja. A
mun kák el vég zé sét az in gat lan tulajdonosa pedig tûrni
köteles.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Fakivágások



Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü let Ok ta tá si,
Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott sá ga a 2009. évi

Köz mû ve lõ dé si Alap ra pá lyá za tot hir det
az aláb bi ak sze rint:

A Köz mû ve lõ dé si Alap fel ada ta: Se gí te ni a fi a ta lok, ki -
emel ten a 14 éven fe lü li kor osz tály ré szé re szer ve zett
rend sze res és al kal mi prog ra mo kat, ame lyek 
• mû vé sze ti ne ve lés sel,
• a ha za sze re te té vel, a hon- és hely is me re ti prog ra mok -

kal,
• a ter mé sze ti és épí tett kör nye zet meg óvá sá val,
• az ál lam pol gá ri ne ve lés sel,
• az egész ség ká ro sí tó sze rek el le ni pro pa gan dá val,
• nem ze ti és nem zet kö zi if jú sá gi kap cso la tok kal,
• if jú sá gi bel föl di és nem zet kö zi túr iz mus sal, tá bo ro zá si

prog ra mok kal,
• if jú sá gi egye sü le tek, szer ve ze tek, tar tó san mû kö dõ if -

jú sá gi cso por tok prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá val,
• kö zös sé gi mû ve lõ dé si szol gál ta tás sal, gyer mek- és if -

jú sá gi mû vé sze ti fesz ti vá lok kal, te rü le ti és he lyi mû vé -
sze ti be mu ta tók kal kap cso la to sak.

Pá lyáz hat:
• min den fegyverneki szék hellyel, il let ve fegyverneki

szer ve zet tel ren del ke zõ ci vil szer ve zet vagy in téz mény
(a to váb bi ak ban együt te sen: szer ve zet), mely te vé -
keny sé gé ben a Köz mû ve lõ dés rõl szó ló 17/1999.(VII.
1.) ön kor mány za ti ren de let ha tá lya alá tar to zó if jú ság -
gal kap cso la tos fel ada to kat is el lát,

• fegyverneki ál lan dó vagy ide ig le nes lak he lyû ál lam pol -
gár ok leg alább 3 fõs cso port ja. Eb ben az eset ben egy
szer ve zet nek vál lal nia kell a pá lyá za ti le bo nyo lí tást.
Amennyi ben a pá lyá zat esz köz vá sár lás ra irá nyul, a le -
bo nyo lí tó nak kell az esz közt nyil ván tar tás ba ven ni és
ren del te tés sze rû hasz ná la tát biz to sí ta ni. 

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:

1. A pá lyá zó azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat:
• a pá lyá zó ne vét, szék hely ét,
• pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá sá ért fe le lõs ne vét,

• bo nyo lí tó ese tén a bo nyo lí tó ada ta it.

2. A pá lyá za ti célt.

3. Az igé nyelt tá mo ga tás össze gét.

4. A pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá nak ter ve zett ide jét.

A tá mo ga tás csak tárgy évi ja nu ár 01-tõl de cem ber 31-ig
tar tó te vé keny ség re, prog ram ra, be szer zé sek re hasz nál -
ha tó fel.

Pá lyá zat be nyújt ha tó olyan te vé keny ség re, prog ram ra is,
amely a pá lyá zat be adá sa kor már le zaj lott, vagy fo lya -
mat ban van.

Tá mo ga tás nem igé nyel he tõ épí té si be ru há zás ra, ál lan dó 
fenn tar tá si, üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke eme lés re,
har ma dik fél ré szé re tör té nõ át adás ra. 

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be ad ni:

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü let Ok ta tá si,
Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott sá ga,

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

Be adás ha tár ide je: 2009. ja nu ár 31.

El bí rá lás ha tár ide je: be adá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon
be lül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a pá lyá zók írás -
be li ér te sí tést kap nak.

A tá mo ga tás el szá mo lá sá val kap cso la tos tud ni va lók:

1. A tá mo ga tás el szá mo lá sa utó la go san, szám la alap ján
tör té nik. 

2. A pá lyá za ti cél ra elõ leg is igé nyel he tõ.

3. Amennyi ben va la mely pá lyá zó a tá mo ga tás ként ka pott
össze get nem a pá lyá zat ban le írt cél ra hasz nál ta fel, a tá -
mo ga tás nem utal ha tó ki.

4. Ha az elõ le get a pá lyá zó nem a meg ítélt cél ra hasz nál -
ta fel, a tá mo ga tás to váb bi ré sze nem utal ha tó ki, a fel vett
elõ le get 8 na pon be lül vissza kell utal ni. 

5. Az 3-4. pont ese té ben a pá lyá zó 3 év re ki zár ja ma gát
az if jú sá gi alap ból ad ha tó tá mo ga tá sok ból. 

-Ok ta tá si, Közmûv. Ifj. és Sport Bi zott ság-

Pályázati kiírás Közmûvelõdési alapra

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te Pá lyá za ti
fel hí vást ad ki a 2/2003. (II. 6.) szá mú ön kor mány za ti

ren de le te alap ján a ci vil szer ve ze tek
köz hasz nú te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra.

Tá mo ga tás ad ha tó

(1) Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a ci vil
szer ve ze tek ál tal a ren de let 10. §. 2. pont ja sze rin ti fo lya -
ma tos köz hasz nú te vé keny ség és ese ti köz hasz nú te vé -
keny ség ke re té ben szer ve zett ren dez vény
meg tar tá sá hoz nyújt tá mo ga tást. Így: uta zá si, élel me zé si, 
szál lás költ ség hez, bér le ti díj hoz, ju tal ma zás hoz, tisz te -
let díj ki fi ze tés hez és az ön kor mány zat in téz mé nye i nél
igény be vett he lyi ség bér le ti költ ség hez a (2) és (3) be -
kez dés fi gye lem be vé te lé vel. 

(2) Bér le ti díj cí mén tá mo ga tás fo lya ma tos köz hasz nú te -
vé keny ség ese tén csak ak kor ad ha tó, ha az ön kor mány -
zat in téz mé nyei fenn tar tá sá ban lé võ in gat la nok,
lé te sít mé nyek hasz ná la tá ért kell fi zet ni. Egyéb eset ben
bér le ti díj cí mén tá mo ga tás csak ese ti ren dez vény meg -
tar tá sá hoz ad ha tó.

(3) Uta zá si, élel me zé si, szál lás költ ség hez és ju tal ma zás -
hoz, tisz te let díj ra csak az ese ti ren dez vé nyek meg tar tá -
sá hoz ad ha tó.

Ci vil szer ve zet nek mi nõ sül: Mind azon pár ton kí vü li szer -
ve ze tek, egye sü le tek, egye sü le ti tag ság gal nem ren del -
ke zõ szer ve ze tek, akik fegyverneki szék he lyû, te lep he lyû
ci vil szer ve zet ál tal Fegy ver nek köz igaz ga tá si te rü le tén
vég zett köz hasz nú te vé keny ség hez ké rik a tá mo ga tást,
ki vé ve az ön kor mány za ti tu laj do nú in téz mé nye ket, és a
Ptk. 685. §. c. pont ja sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet.

Köz hasz nú te vé keny ség nek mi nõ sül: A köz hasz nú szer -
ve ze tek rõl szó ló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) pont ja sze -
rin ti te vé keny ség.

Ezek: a tár sa da lom és az egyén kö zös ér de ke i nek ki elé -
gí té sé re irá nyu ló kö vet ke zõ - a szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá -
ban sze rep lõ - cél sze rin ti te vé keny sé gek:
 1. egész ség meg õr zés, be teg ség meg elõ zés, gyó gyí -

tó-, egész ség ügyi re ha bi li tá ci ós te vé keny ség,
 2. szo ci á lis te vé keny ség, csa lád se gí tés, idõs ko rú ak

gon do zá sa,
 3. tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás,
 4. ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter -

jesz tés,
 5. kul tu rá lis te vé keny ség,
 6. kul tu rá lis örök ség meg óvá sa, 
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 7. mû em lék vé de lem,
 8. ter mé szet vé de lem, ál lat vé de lem,
 9. kör nye zet vé de lem,
 10. gyer mek- és if jú ság vé de lem, gyer mek- és if jú sá gi

ér dek kép vi se let,
 11. hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi esély -

egyen lõ sé gek elõ se gí té se,
 12. em be ri és ál lam pol gá ri jo gok vé del me,
 13. a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek -

kel, va la mint a ha tá ron tú li ma gyar ság gal kap cso la tos
te vé keny ség,

 14. sport, a mun ka vi szony ban és a pol gá ri jo gi jog vi -
szony ke re té ben meg bí zás alap ján foly ta tott sport te -
vé keny ség ki vé te lé vel, 

 15. köz rend és köz le ke dés biz ton ság vé del me, ön kén -
tes tûz ol tás, men tés, ka taszt ró fa-el há rí tás,

 16. fo gyasz tó vé de lem,
 17. re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás,
 18. mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek kép -

zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se és a kap cso -
ló dó szol gál ta tá sok,

 19. euroatlanti in teg rá ció elõ se gí té se,
 20. köz hasz nú szer ve ze tek szá má ra biz to sí tott - csak

köz hasz nú szer ve ze tek ál tal igény be ve he tõ - szol gál -
ta tá sok,

 21. ár- és bel víz vé de lem el lá tá sá hoz kap cso ló dó te vé -
keny ség,

 22. a köz for ga lom szá má ra meg nyi tott út, híd, alag út
fej lesz té sé hez, fenn tar tá sá hoz és üze mel te té sé hez
kap cso ló dó te vé keny ség,

 23. bûn meg elõ zés és ál do zat vé de lem.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

 1. ké rel me zõ azo no sí tó ada ta it (név, cím, adó szám)

 2. a pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sá nak tel jes költ ség ve -
tés ét

 3. ve ze tõ sé gi, köz gyû lé si ha tá ro za tot a pá lyá zott cél -
ról, összeg rõl

 4. a célt (ami re ké ri), a ren de let 1. §. és 10. §. 2. pont ja
sze rint

 5. a sa ját erõ össze gét, ezer fo rint ra ke re kít ve

 6. a kért tá mo ga tás össze gét, ezer fo rint ra ke re kít ve

 7. a pá lyá za ti év re szó ló éves költ ség ve tést

 8. a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ éves mér leg be -
szá mo lót 

 9. lé te sí tõ ok irat (bí ró sá gi be jegy zés, alap sza bály) hi -
te le sí tett má so la tát ab ból a cél ból, hogy iga zol ja, hogy
a ci vil szer ve zet a pá lyá zat ban meg je lölt köz hasz nú te -
vé keny sé get a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ en leg -
alább egy éve fo lya ma to san vég zi,

 10. köz hasz nú te vé keny ség meg ne ve zé sét

 11. a ké rel me zõ bün te tõ jo gi fe le lõs sé gû nyi lat ko za tát
ar ról, hogy a tá mo ga tást ki zá ró lag a kért és meg ítélt
cél ra fog ja for dí ta ni.

 12. Ci vil szer ve zet nyi lat ko za tát ar ról, hogy a szer ve zet 
a köz hasz nú te vé keny sé get rend sze re sen vég zi és azt 
tá mo gat ja.

Amennyi ben a pá lyáz ni kí vá nó szer ve zet nem be jegy zett, 
de a ki írás ban fel so rolt köz hasz nú te vé keny ség va la me -
lyik ét kí ván ja meg ol da ni, ab ban az eset ben le bo nyo lí tó -
ként fel kér het be jegy zett ci vil szer ve ze tet is.

A tá mo ga tás össze ge max. az össz költ ség 50 %-a, ezer
Ft-ra ke re kít ve.

A pá lyá zott összeg fel hasz ná lá sát a Pol gár mes te ri Hi va -
tal el len õr zi. 

A jut ta tott összeg ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról
szám lá val kell el szá mol ni, leg ké sõbb 2009. de cem ber
15-ig.

Pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ci ót, tá jé koz ta tást kér het -
nek a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

A 2009. évi pá lyá za to kat 2009. ja nu ár 31-ig le het be nyúj -
ta ni az aláb bi cím re:

Pol gár mes te ri Hi va tal Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 171.

Az adat lap és a ren de let szö ve ge a www.fegy ver nek.hu
weblapról le tölt het, 2009. ja nu ár 5-tõl.

A be nyúj tott pá lyá za tok ról az Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If -
jú sá gi és Sport Bi zott ság a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ
ülé sen dönt.

-Oktatási, Közmûv. Ifj. és Sport Bi zott ság-
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A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv ne ve, cí me:  Fegy ver nek
Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal, 5231 Fegy ver nek,
Fel sza ba du lás út 173.

Mun ka hely és mun ka kör meg ne ve zé se: 1 fõ te rü le ti vé dõ -
nõ Or vo si Ren de lõ Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 128/a

Pá lyá za ti fel té te lek:

Szak irá nyú vég zett ség, rész le tes ön élet rajz, vég zett sé -
get iga zo ló ok irat ok hi te les má so la ta, 3 hó nap nál nem ré -
geb bi er köl csi bi zo nyít vány

Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók:
• b: Kjt. Sze rint,
• h: meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap,
• az ál lás he lyek az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he -

tõ ek,
• pá lyá za tok be nyúj tá sa: a Pol gár mes te ri Hi va tal cí mé re,
• szol gá la ti la kás biz to sí tott,
• ér dek lõd ni le het: tel. 56 / 556-018 Stefán And rás

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv ne ve, cí me: Fegy ver nek
Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal, 5231 Fegy ver nek,
Fel sza ba du lás út 173.

Mun ka hely és mun ka kör meg ne ve zé se: 1 fõ há zi gyer -
mek or vos Or vo si Ren de lõ Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út
128/a. Pá lyá za ti fel té te lek:

Szak irá nyú vég zett ség (cse cse mõ és gyer mek gyógy -
ászat szk.), rész le tes ön élet rajz, vég zett sé get iga zo ló ok -
irat ok hi te les má so la ta, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi
bi zo nyít vány

Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók:
• vál lal ko zá si for má ban
• h: meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap,
• az ál lás he lyek az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he -

tõ ek,
• pá lyá za tok be nyúj tá sa: a Pol gár mes te ri Hi va tal cí mé re,
• szol gá la ti la kás biz to sí tott,
• ér dek lõd ni le het: tel. 56 / 556-018 Stefán And rás

-Orvosi Rendelõ-
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Szo mo rú hírt kap tunk nyug dí jas óvó nõnk rõl Zoltai Emilné
- Te ri ké rõl, aki 35 évig a Köz pon ti óvo da óvó né ni je volt.
Egy  éve dön töt tek úgy fér jé vel, hogy idõs ko ruk ra va ló te -
kin tet tel igény be ve szik egy idõ sek ott ho ná nak szol gál ta -
tá sa it.
Tud tuk – be te ges ke dik, de ha lál hí re vá rat la nul ért ben -
nün ket.
In téz mé nyünk bõl töb ben dol goz tunk Te ri ké vel, aki
1957-tõl 1992-ig volt ne ve lõ tes tü le tünk tag ja. Több mun -
ka tár sam mal együtt nem csak kol lé gánk, de óvó né nink is
volt.
Tü rel me, szor gal ma, ki tar tá sa idõ seb bek és fi a ta lab bak
szá má ra egy aránt tisz te let re mél tó volt. Sa ját gyer me ke
nem lé vén, sze re te tét több szö rö sen ad ta át a gye re kek -
nek, aki ket min dig si ke rült meg vi gasz tal nia ha bá nat ér te
õket. Az az óvó nõ volt, aki gyor san és ked ve sen te rem tett
kap cso la tot a gye re kek kel, aki me sé jé vel a mo cor gó
nyug ta lan gyer me ket is álom ba rin gat ta, aki min dig min -
den kin se gí tett, aki nek aj kát han gos szó rit kán hagy ta el.
Kol lé gái, a szü lõk csen des-sze rény em ber nek tar tot ták.
Ön zet len sé ge, se gí te ni aka rá sa és nagy te her bí rá sa pél -
da volt szá munk ra.

Pá lyá ján el töl tött ne ve lõ mun ká ját 1984-ben Mi nisz te ri Di -
csé ret tel, 1992-ben Pe da gó gus Szol gá la ti Em lék érem -
mel is mer ték el.
2005-ben Arany Dísz ok le ve let ado má nyo zott a Deb re ce -
ni Egye tem Haj dú bö ször mé nyi Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Ka ra 
50 éves óvó nõi mun ká já ért.
Az óvo dá val az el köl tö zé sü kig na pi kap cso la tot tar tott.
Szí ve sen részt vett ren dez vé nye in ken, nyug dí jas ta lál ko -
zó in kon, ahol az em lé kek so ka sá ga hol könnyet, hol pe -
dig ne ve tést vál tott ki pá lya tár sa i ból.
Ha lál hí re meg ren dí tett ben nün ket.
Szo mo rú szív vel és fáj da lom mal bú csú zunk tõ le.
Bú csú zunk az óvó né ni tõl, a kol lé gánk tól, bú csú zunk tõ -
led Te ri ke.

„Mint esõ csepp ta vasszal,
Mint õsszel a len ge szél,

Úgy tûnt el if jú sá gom,
Örök re itt a tél,

Volt dol gom itt a Föl dön,
Még len ne is ta lán,
De te vém le tér delt,

Nél kü lem ha lad a ka ra ván”
In téz mé nyünk min den volt és je len le gi dol go zó ja ne vé ben

-Hillender Györgyné-
-óvodaigazgató-

Te ri ke óvó né ni – Bú csú zunk

Nagy Jó zsef (1949-2008)
El ment. Csen de sen, meg bé kél ve a vi lág gal és ön ma gá -
val. Meg ad va ma gát a meg vál toz tat ha tat lan nak. Nem
akar juk hin ni.
A tes tü le ti ülé se ken még oda té ved sze münk a haj da ni
szé ké re, a szü ne tek ben ke res sük alak ját a lép csõ kor lát ra
tá masz kod va, fü lünk be csen ge nek sza vai.
Hi á nyol juk Õt. NAGY JÓZSEFET
Azt az õszin te, ba rát sá gos köz vet len, szó ki mon dó em -
bert, aki éle tét Fegyverneken él te le.
Itt szü le tett 1949-ben, jár ha tó is ko lá it itt jár ta ki. Fa lu já tól
mind össze a kö zép fo kú ta nul má nyai vit ték tá vo labb ra, de
vé gez té vel új ra itt hon ke res te és ta lál ta meg bol do gu lá -
sát, bol dog sá gát.
Min den ki is mer te Õt a fa lu ban.
Köz éle ti sze rep lé se már fi a ta lon el kez dõ dött a haj da ni
Költ ség ve té si Üzem ben, ami ta nács el nök sé ge ide jén tel -

je se dett ki. If jú ko rá ban ki ala kult po li ti kai- vi lág né ze ti
el kö te le zett sé ge éle te vé gé ig meg ma radt.
Szo ci á lis ér zé keny sé ge, a kis em be rek iránt ér zett fe le lõs -
sé ge, Fegy ver nek irán ti fel tét len hû sé ge a rend szer vál tás
utá ni idõ szak ban is tisz te le tet vál tott ki kör nye ze té ben.
Mint ön kor mány za ti kép vi se lõ és a Pénz ügyi Bi zott ság el -
nö ke nagy kö rül te kin tés sel, szak sze rû en, meg al ku vás
nél kül, de éssze rû komp ro misszum ra min dig ké szen vé -
gez te mun ká ját. A tes tü let mun ká já ból hi á nyoz ni fog a jó
pénz ügyi rá lá tá sa, kö vet ke ze tes sé ge, a fa lu, az ön kor -
mány zat ér de ke i nek min de nek fe let ti kép vi se le te.
Kü lö nös el kö te le zett sé get ér zett a szû kebb la kó hely ének, 
a fa lu Új te lep ré szé nek a fej lesz té sé ért.
Em lé künk ben meg õriz zük egye nes jel le mét, ker te lés nél -
kü li szó ki mon dá sát, az em bert, aki ba rá tunk volt.
Bú csú zunk tõ le ke gye let tel.

-A képviselõ-testület nevében: Huber Ferenc polgármester-

Em lé ke zünk

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

Nagy Jó zsef
te me té sén részt vet tek, utol só út já ra el kí sér ték,

sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek
és fáj dal munk ban osz toz tak.

Kü lön kö szö ne tün ket fe jez zük ki 
Dr. Tóth Sa rol tá nak és asszisz ten sé nek,
akik so kat se gí tet tek fér jem, édes apám

fáj dal mát eny hí te ni.

Em lé két örök ké õriz zük.

A Gyá szo ló Csa lád

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

Bagi And rás
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, Tóth Sa rol ta há zi or vos nak
és Ke le men Csabáné asszisz tens nek.

A Gyá szo ló Csa lád
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2007. szep tem be ré ben in téz mé nyünk új fel ada tá val „bir -
kó zott”, amely a tár su lás ból ere dõ szak mai, gaz da sá gi ki -
hí vá so kat je len tet te.
Mel let te kap tunk egy má sik meg bí zást is Ön kor mány za -

tunk tól, ne ve ze te sen a BÖLCSÕDE in dí tá sá nak a felté te -
le it kel lett meg te rem te ni ah hoz, hogy 2008. ja nu ár 1-tõl a
je lent ke zõ kis gyer me ke ket fo gad ni tud juk.
Min den jog sza bály ál tal elõ írt en ge délyt még ka rá csony
elõtt si ke rült be sze rez nünk a ha tó sá gok tól, így nem volt
aka dá lya an nak, hogy ja nu ár 1-én 10 kis gyer mek meg -
kezd je a be szo ka tá si fo lya ma tot a böl csõ dé be.
A sze mé lyi és tár gyi fel tét ele ink ma xi má li sak vol tak az in -
dí tás hoz és ter mé sze te sen az óta is.

Öröm mel ta pasz tal tuk egész év ben, hogy a fé rõ he lyet fo -
lya ma to san fel tud tuk töl te ni, sõt jel lem zõ en a tíz fé rõ he -
lyen 12 kis gyer mek rõl gon dos ko dunk.
Szep tem ber tõl 4 kis lány akik be töl töt ték a 3. élet évü ket
át ke rül tek az óvo dá ba. Az óvó né nik meg elé ge dés sel ta -
pasz tal ták mind azt az el sa já tí tott szo kást és sza bályt,
ame lyet ezek a kis gyer me kek a böl csõ dé ben meg ta nul -
tak.
Élet ko ru kat te kint ve a két év a jel lem zõ, de van kö zöt tük
más fél éves is. Ki ma ra dás két eset ben tör tént, ami kor az
édes anya a mun ka vi szo nyát meg szün tet te és is mé tel ten
GYES-en ma radt. Eb ben az év ben még nem volt ta ka rí tá -
si szü net a bölcsiben, mi vel egy egé szen új lé te sít ményt
in dí tot tunk ja nu ár el se jén, de a fenn tar tó en ge dé lyé vel
de cem ber 29-31 kö zött zár va tar tunk egy ki sebb ta ka rí tá -
si mun ká lat mi att.
2009-tõl pe dig min den nyá ron a böl csõ dé ben is lesz két

hét szü net jú li us ban a kar ban tar tá si mun kák el vég zé sé re. 
El ké szült a ki csik ud va ri já té ká nak egyik je len tõs be ru há -
zá sa – még pe dig a mo to ro zá su kat se gí tõ sport placc.
In téz mé nyünk mi nõ ség irá nyí tá si cso port ja a böl csõ dét
igény be ve võ szü lõk kö zött el vé gez te a part ne ri elé ge -
dett ség vizs gá la tot, amely igen ked ve zõ ered ményt mu ta -
tott.
Fo lya ma to san igyek szünk a dol go zó szü lõk igé nye it, ké -
ré se it fi gye lem be ven ni.
Tö rek szünk ar ra, hogy az ál ta lunk nyúj tott szol gál ta tás ar -
ról szól jon, hogy ezek nek   a pi ci gye re kek nek  a ne ve lé -
se-gon do zá sa ki egyen sú lyo zott, nyu godt és har mo ni kus 
kö zeg ben tör tén jen.
S ha már ab ban tu dunk se gí te ni 12 csa lád nak, hogy a
szü lõk mun kát vál lal ja nak, ak kor a böl csõ dei cso port in dí -
tá sa egy na gyon jó célt szol gált.

-Hillender Györgyné-
-óvodaigazgató-

Egy évesek lettünk...

A tö rök szent mik ló si Beth len Gá bor
Re for má tus Ta go za tos Ál ta lá nos Is ko la

(Beth len Gá bor út 1.) sze re tet tel vár ja
az is ko lá ba ké szü lõ

nagy cso por tos óvo dá so kat a ta go za tos

• an gol-szá mí tás tech ni ka,
• ma te ma ti ka-szá mí tás tech ni ka

osz tá lya i ba.

A le en dõ el sõ osz tá lyos gyer mekek elõ ké szí tõ
fog la ko zá so kon ve het nek részt az is ko lá ban.
Az elõ ké szí tõ fog la ko zá sok idõ pont jai:

• 2008. no vem ber 24.
de cem ber 8.

• 2009. ja nu ár 26.
feb ru ár 16.
már ci us 2.

A je lent ke zé si la pok le tölt he tõk az in téz mény
hon lap já ról www.bethlentszm.fw.hu , vagy

kér he tõk az in téz mény tit kár sá gán.

Az is ko lá nak nincs kö te le zõ be is ko lá zá si
kör zet ha tá ra.

Saj ná lat tal tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a
2008. no vem ber 15-ére meg hir de tett jó té kony sá gi bá -
lunk a meg fe le lõ ér dek lõ dés hi á nyá ban el ma radt. 

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni a se gí tõ szán dé kú fel -
aján lá so kat, ame lye ket a ka rá cso nyi ün nep kör al kal má -
val a gye re kek ja vá ra fo gunk for dí ta ni.

-Köz pon ti Óvo da Szü lõi Mun ka kö zös sé ge-

Elmaradt a bál
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Ven dég ség be hív tak ben nün ket a Szak is ko la ud va rá ba
ok tó ber ele jén.

A gye re kek kö zül még a leg ki seb bek is meg je gyez ték,
hogy az is ko lá ba me gyünk, ahol a nagy is ko lá sok lán gost
süt nek majd ne künk.

Nagy volt a vá ra ko zás és ami kor út nak in dul tunk, min den -
ki für gén szed te a lá bát, hogy mi ha ma rabb oda ér jünk.

Út köz ben át be szél tük a lát ni va ló kat –or vo si ren de lõt,
busz meg ál lót, Köz pon ti ovit, könyv tá rat, rend õr sé get – és
már messzi rõl érez tük a lán gos il la tát. 

Oda ér tünk. Fél kör be ra kott pa dok vár tak ben nün ket a ke -
men ce elõtt.

Meg be szél tük, hogy mi bõl ké szül a lán gos, be kuk kan tot -
tunk a ke men cé be és utá na szét néz tünk a fó lia sá tor ban
és az ud va ron is.

Gyor san lab dá kat hoz tak a gye re kek nek és meg in dult a
tá gas, fü ves te rü le ten a fo ci zás. A szem fü le seb bek di ót
gyûj töt tek, a kis lány ok vi rá got szed tek - és már hív tak is
ben nün ket, mert el ké szül tek az íz le tes, tej fö lös, sza lon na
da rab kák kal meg szórt lán go sok.

Nem kel let két szer mon da ni, az összes ovis ott him bál ta a 
lá bát a pa do kon vár va az il la tos ét ket.

A szak is ko lás lá nyok kí nál ták fel és utá na te át hoz tak a
gye re kek nek, akik jól be fa la toz tak.

Bú csúz kod tunk, kö szön ve a meg hí vást, a ked ves fo gad -
ta tást, ami kor Cs. Pe ti ke meg szó lalt : „Más kor is hoz zál el
ide óvónéni!”

A töb bi ek lel ke sen csat la koz tak hoz zá, meg erõ sít ve azt,
amit úgy is lát tam, hogy na gyon jól érez ték ma gu kat és él -
mény volt szá muk ra a dél elõtt.

Kö szön jük Buk ta Gi zi ké nek a meg hí vást, Ficsor Dé nes -
nek és a di á kok nak a ven dég lá tást.

Az öt let és a meg va ló sí tá sa is ki tû nõ volt.

Kö szö net ér te:
-Kó ró di né Ekker Jú lia-

Új te le pi óvo da ve ze tõ je-

Máskor is hozzál el ide óvónéni...

2008. ok tó ber 20-án Kar ca gon ke rült sor a di ák olim pia
me zei fu tó ver seny ének
me gyei se lej te zõ jé re, ahol
is ko lán kat 10 fiú és egy
lány kép vi sel te.:  Csortos
Dó ra, Bendó Dá ni el,
Csõke Má té, Mol nár Ger -
gõ, Tóth Ger gõ, Pá pai Jó -
zsef, Ju hász Jó zsef, Patkó 
Tibor, Gönczi Gergely.

Dó ri nak nagy sze rû ver -
seny zés sel az elõ ke lõ 10.
he lyet si ke rült meg sze rez -
nie a III. kor cso port ban kö -

zel 80 in du ló kö zött. A fi úk III. és IV. kor cso port já ban is
ha son ló szá mú ver seny zõ in dult. Saj nos itt nem si ke rült
ilyen elõl vé gez ni, Ju hász Jó zsi csa pa tunk leg jobb ja ként
csak a középmezõnyben végzett.

A Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség egy új prog ra mot in dí tott
be, amely be is ko lánk is be kap cso ló dott.

No vem ber ele jén meg ren de zés re is ke rült Nagy kö rû ben a 
be ne ve zett csa pa tok kis kör ze ti versenye.

Az I. kor cso por tos fi úk csak er re a ver seny re áll tak össze
elõ ször, ezért tõ lük nem le he tett vár ni ki ug ró tel je sít -
ményt. Így is nagy sze rû en helyt áll tak, bár gyõ zel met nem
si ke rült arat ni uk, de lel ke se dé sük és a fo ci irán ti
szeretetük példamutató volt.

A csa pat tag jai: Stalmájer Mik lós, Vitáris Zsolt, De me ter
Ro land, Hu bai Zsolt, Poós Dá vid, Nagy Jó zsef, Rézsok
Kál mán, Duka Krisz ti án.

A III. kor cso por tos fi úk nál saj nos be teg sé gek és egyéb
dol gok mi att vi szony lag tar ta lé kos csa pat tal áll tunk ki. En -
nek el le né re az el sõ két meccsen fö lé nyes gyõ zel me ket
arat tunk. A har ma dik, egy ben dön tõ nek is be il lõ mér kõ zé -
sen saj nos elõ jöt tek a hi á nyos sá gok, és si ma ve re sé get

szen ved tünk Nagy kö rû csa pa tá tól. A jó ké pes sé gû já té -
ko sok nem tud tak iga zi csa pat ként funk ci o nál ni, és az
egyénieskedés a gyõ ze lem be ke rült, így má so dik he lyen
vé gez tek. A III. kor cso por tos já té ko sok: Mol nár Ger gõ,
Csõke Má té, Far kas Ta más, Er dei Ro land. Szalóki Vik tor, 
Engelhardt Ger gõ, Csortos Dó ra, Bu dai Fe renc, Ko csis
Dá vid, Pálfi Ta más. A má so dik kor cso port ban vi szont vé -
gig ma gas szín vo na lon, tak ti ka i lag fe gyel me zet ten játsz -
va, mind a há rom mér kõ zé sün ket fö lé nye sen meg nyer ve
arany ér met sze rez tünk. A má so dik he lyen vég zõ Nagy kö -
rû csa pa tát pél dá ul 11:1-re 
si ke rült a ki vá ló egyé ni és
csa pat tel je sít ményt fel mu -
ta tó együt te sünk nek le -
gyõz nie. A gyõztes csapat
tagjai: Bruna Gábor, Bruna 
Viktor, Engelhardt Gergõ,
Tóth Gergõ, Mester Máté,
Kocsis Dávid, Pápai
Norbert, Demeter
Krisztián, Lovász Dávid.

-Cson tos Mi hály Ró bert-

A Mó ra sport ered mé nyei

SZEREZZEN
JOGOSÍTVÁNYT!
HORVÁTH BÉLA 

szak ok ta tó 
(ATI SZOLNOK) 

fo lya ma to san szer vez
sze mély gép ko csi, 

mo tor ve ze tõ tan fo lya mot
FEGYVERNEKEN 

az Or czy A. Ált. Is ko la és
Szak is ko lá ban 

(volt tûz ol tó szer tár).
RÉSZLETFIZETÉSRE

VAN LEHETÕSÉG!
Ér dek lõd jön,
je lent kez zen!

06-30/2733507

Össz kom for tos ház
el adó

Fegy ver nek
Fel sza ba du lás út 34. sz.

alatt.

Ér dek lõd ni: Kiss J. Alt. út 
32/a

Tel.: 56-481-600

70-5137850
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Is ko lánk ban hosszú évek óta ha gyo -
mány, hogy no vem ber ben „Ki Mit
Tud?” ke re té ben mu tat ják be tu dá su -
kat, te het sé gü ket a ta nu lók. Vers-és
pró za mon dás, va la mint ének-ze ne
ka te gó ri á ban, eb ben a tan év ben is
szép szá mú je lent ke zõ kö zül vá laszt -
hat ta ki a zsû ri a leg job ba kat. 

Sok ér dek lõ dõt von zott az ese mény, a 
né zõ kö zön ség so ra i ban szü lõk nagy szü lõk, pe da gó gu -
sok, volt és je len le gi ta nít vá nyok ar ca buk kant fel. 

Fel sõ ta go za ton kü lön ér té kel ték az 5-6 és 7-8 osz tá lyo -
sok pro duk ci ó it. A zsû ri zés ne héz fel ada tát Szatlóczki
Edit igaz ga tó he lyet tes, Nagy Jánosné és Tukarcs
Istvánné mun ka kö zös ség ve ze tõk, Csaj bók Éva a szü lõi
mun ka kö zös ség ré szé rõl és Hóborné Láz ár Ida vál lal ta
ma gá ra. 

Kö szön jük mun ká ju kat, va la mint kö szön jük az SZMK tá -
mo ga tá sát, ami vel zök ke nõ men tes sé te het tük a ve tél ke -
dõ le bo nyo lí tá sát. 

A Ki Mit Tud ’08 he lye zett jei: 

Vers-pró za: 

5-6 osz tály 
 1 he lye zett:Ko vács Nor bert 6.a
 2 he lye zett:Hüse Szi lárd 6.b

 3 he lye zett:Soós Ale xand ra 5.a

7-8 osz tály 
 1 he lye zett: Már ton Bog lár ka 8. a
 2 he lye zett: Ko vács Zol tán 8. b
 3 he lye zett: Joó Bog lár ka 7.b, Négyesi Ka mil la 7.a,

Poós Do rottya 7. a

Hang szer 
 1 he lye zett: Már ton Le ven te 5.a Bu rai Re be ka 5. a ,

Nagy Tí mea 5. a

Nép dal 5-6 osz tály
 1 he lye zett: Nagy Im re Má té 5.b
 2 he lye zett: Csík Re be ka 5.b
 3. he lye zett: La dá nyi Éva 6.a, Mága Zsu zsan na 6.a,

Széman Vik tó ria 6.a

Karaoke 7-8 osz tály
 1 he lye zett:Kocsmár Hen ri et ta 7.b
 2 he lye zett: Blága Zsolt 8.b
 3 he lye zett: Köpösdi Kit ti 7.b

Kü lön díj: Szép ma gyar be széd
 Far kas Ta más 6.a
 Tiba Dorina 7.b

-Tukarcs Pi ros ka-
-tanárnõ-

Ki mit tud?- Fel sõ ta go za to sok nak a Mó rá ban

Az al só ta go za to sok szép szám mal kép vi sel tet ték ma gu -
kat az is ko lai KI MIT TUD-on. Két ka te gó ri á ban mér ték
össze fel ké szült sé gü ket. Vers sel vagy pró zá val 23 ver -
seny zõ ké szült. Igen szí nes pro duk ci ó kat hall ha tott a
szak ava tott zsû ri. Vol tak „ko mo lyabb” ver sek, de szó ra -
koz hat tunk A csa csi cí mû ver sen, vagy A kis göm böc nép -

me sén is. Ének-hangszer-tánc ka te gó ri á ban 17
pro duk ci ó val ké szül tek ta nu ló ink. Igen szí nes mû sor ban
gyö nyör köd het tünk. Ked ves da lo kat ad tak elõ az éne ke -
sek, töb ben meg mu tat ták fu ru lya és ci te ra tu dá su kat, sõt
lát hat tunk has tánc és mo dern tánc be mu ta tót is. Kel le mes 
dél után volt.

A he lye zet tek ok le ve let kap tak, de min den ki mun ká ját di -
csé ret tel is mer tük el.

A zsû ri ál tal leg job ban ítélt elõ adók nak bi zo nyul tak:

Vers – pró za ka te gó ri á ban
 1. he lye zett : Huber Dá ni el 1.a
  Si mon Dorina 3.b

 2. he lye zett : Négyesi Pan na 1.b
 Lövei Kar ina 3.a
 3. he lye zett : Föl di Il di kó Do rottya 3.a
 Ba lázs Jó zsef 2. b
 Gábli Ág nes 4.a
 Ná das Nó ra 4.a

Ének – hang szer – tánc ka te gó ri á ban
 1. he lye zett : Czimmer Olim pia 1.a 
 Nagy No é mi 1.a
 Kiss Lin da 1.a
 Ber ta Fru zsi na 2.a
 Gúth Pet ra 3.a
 Mu rá nyi Ka ta 3.a
 2. he lye zett : Tónai At ti la 1.a
 Ta kács Sán dor 1.a
 Schéda Vi rág 2.a
 Poós Pet ra 4.a

 Vá sár he lyi Fan ni 4.a
 3. he lye zett: Föl di Il di kó

Do rottya 2.a, Mikle Bi an -
ka 2.b

Kü lön díj ban ré sze sült

Ba lázs Vik tó ria 1.a

Ko vács Kar ina 3.b

Kul csár An ge li ka Eve lin 4.b

Kö szön jük a fel ké szü lést
min den ki nek.

-Var ga Imréné-
-tanítónõ-

Al sós KI MIT TUD ? a Mó rá ban
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A tan év el sõ hó nap jai több prog ra mot is kí nál tak ta nu ló -
ink nak. 

Ok tó ber 9-én az óvo dá sok meg hí vá sá ra SZÜRETI

MULATSÁGON vet tünk részt 46 el sõs sel. A gye re kek na -
gyon örül tek, hogy új ra lát hat ták ked ves óvo dá ju kat, az

óvónéniket, és a mû sort is na gyon él vez ték, be kap cso lód -
tak a já té kok ba. 

Ok tó ber 17-én egy bé kés csa bai tár su lat ZENÉS
MESEDÉLUTÁNT tar tott. Itt 50 gyer kõc éne kelt, tap solt a
mû vé szek kel. 

Az ok tó ber 6-i és 23-i meg em lé ke zé sek re mû sor ral ké -
szül tek ta nu ló ink. 

Ok tó ber 25-én is ko lai ki rán du lás ke re té ben 37 ta nu ló
hasz nál ta ki a le he tõ sé get, hogy meg cso dál has sa a Fõ -
vá ro si Nagy cir kusz RITMUS CIRKUSZ cí mû mû so rát. Az
elõ adás után várt még ránk a Vajdahunyad vár ban az
ÕSTENGER KIÁLLÍTÁS. Itt is ren ge teg ér de kes sé get lát -
hat tunk, ol vas hat tunk. Azt hi szem a leg ki sebb tõl a leg na -
gyob big min den ki jól érez te ma gát. Saj nál hat ják, akik
itt hon ma rad tak!

No vem ber 21 Ghyczy Ta más bû vész va rázs la tos mû so -
rán ámul ha tott 130 gyer mek. 

Min den kit el bû völt a sok cso dás nál cso dá sabb mu tat -
vány. Még ma is tö rik a fe jü ket töb ben: Ho gyan is le be gett
az asz tal?

Ezek bõl is lát ha tó, hogy volt mi ben vá lo gat ni, és még
nincs vé ge az év nek! Vár juk a Mi ku lást, 50 gye rek kel ké -
szü lünk Szol nok ra a COOP bu li ban, sze re tet nap is lesz. 

Jö võ re pe dig már sok új ter vünk van, amik le he tõ sé get
ad nak, hogy ta nu ló ink jól érez zék ma gu kat. 

-Szabóné Soós Il di kó-
-pedagógus-

Kul tu rá lis élet a Mó rá ban

Az Or czy in téz mény egy ség al só ta go za tán no vem ber
19-én is mét meg ren de zés re ke rült az Apá czai nap. A
prog ram 14 órá tól 16 órá ig tar tott a Sár ga is ko lá ban. A
kör nye zõ te le pü lés rõl ér ke zõ és he lyi ven dé ge ink be mu -
ta tó órá kon és mû hely mun ká ban ve het tek részt. Az anya -
nyel vi órát Kindertné Nagy Il di kó, a ma te ma ti ka órát
Czifra Zsigmondné irá nyí tot ta. Az órá kat a tan könyv szer -
zõk –Szilas Ádámné és Fü löp Má ria- is meg lá to gat ták,
majd ér de kes mód szer ta ni elõ adá so kat tar tot tak szá -
munk ra. 

Cé lunk volt, hogy meg mu tas suk, ho gyan le het az apá -
cza is köny vek bõl a ko ope ra tív ta nu lá si tech ni kák kal ta ní -
ta ni és ta nul ni. A hely szí nen be mu ta tás ra ke rül tek az

Apá czai Ki adó tan köny vei és in te rak tív tan anya gai.

Re mél jük, hogy ven dé ge ink hasz nos ta pasz ta la tok kal
tér tek ha za!

-Al só ta go za tos mun ka kö zös ség-

Apá czai nap

Az Or czy is ko la al sós nap kö zi jé ben no vem ber ben is
meg ren de zés re ke rült a már ha gyo mánnyá vált pro jekt
dél után. Az „Õszi nép szo kás ok, je les na pok” té mán be lül
a kö vet ke zõ te vé keny sé gek szí ne sí tet ték a prog ra mot:
kör já té kok, So mo gyi tán cok, puzzle, rejt vény fej tés, to tó,
va la mint a na gyok nak fo gal ma zás írá sa meg adott sza -
vak ból.

   Az al só sok já té kos for má ban sze rez tek új is me re te ket a
ma gyar nép szo kás ok kal kap cso lat ban, tán col tak, ver se -
nyez tek, és tanultak.

…A gye re kek mel lett, mi ne ve lõk is na gyon jól érez tük
ma gun kat.

-Nap kö zis ne ve lõk-

Pro jekt dél után
az al sós nap kö zi ben

Tá jé koz ta tás a tan könyv tá mo ga tás igény lé sé nek
rend jé rõl

 Az is ko la min den év no vem ber 15-ig kö te les fel mér ni,
hogy hány ta nu ló kí ván az is ko lá tól a kö vet ke zõ tan év ben 
tan könyv tá mo ga tást igé nyel ni. E fel mé rés so rán tá jé koz -
tat ni kell a szü lõ ket, ar ról kik jo go sul tak ked vez mény re. 
Az igény lõ lap be nyúj tá sá val egyi de jû leg be kell mu tat ni a
nor ma tív ked vez mény re va ló jo go sult sá got iga zo ló ira tot. 
A be mu ta tás té nyét az is ko la rá ve ze ti az igény lõ lap ra. A
kö zölt ada tok vál to zá sá ról 15 na pon be lül ér te sí te ni kell
az in téz ményt. 
Fel hív juk a fi gyel met, hogy ha a jo go sult a meg ka pott
igény lõ la pot ha tár idõ re nem jut tat ja vissza az is ko lá ba, az 
is ko la nem kö te les a ké sõbb be je len tett igényt tel je sí te ni. 
Ha az igény jo go sult ság a fel mé rés idõ pont ja után áll be -
be le ért ve az is ko la vál tást is - az is ko la a tan köny vek köl -
csön zé sé vel, a nap kö zi ben, ta nu ló szo bán el he lye zett
tan köny vek ren del ke zés re bo csá tá sá val tel je sít he ti az
igényt. 
Az is ko lá ba lé põ új osz tá lyok ta nu lói ese tén a fel mé rést a
be irat ko zás nap já ig kell el vé gez ni.

-Iskolavezetés-

Tankönyvtámogatás
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A min den ko ri is ko lai tan év egyik leg fon to sabb fel ada ta a
8. év fo lya mon ta nu lók si ke res to vább ta nu lá sá nak biz to sí -
tá sa. Ezért szep tem ber tõl kezd ve, fo lya ma to san te szünk
ele get tá jé koz ta tá si kö te le zett sé günk nek, s igyek szünk
mi nél több prog ra mot biz to sí ta ni gye rek és szü lõ szá má -
ra, se gít ve e fon tos dön té sü ket. 
Szep tem ber ben szü lõi ér te kez le ten ad tunk tá jé koz ta tást
a fel vé te li el já rás rend jé rõl. Ok tó ber ben össze vont tá jé -

koz ta tó szü lõi ér te kez let re hív tuk meg a kör nye zõ te le pü -
lé sek kö zép is ko lá it. 
No vem ber ben részt vet tünk Szol no kon a tiszaligeti kör -
csar nok ban, az Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz -
pont ál tal szer ve zett pá lya vá lasz tá si ki ál lí tá son, mely
ren dez vény cél ja, hogy a pá lya vá lasz tás elõtt ál ló fi a ta lok 
egy idõ ben és egy he lyen kap ják meg a dön té sük höz
szük sé ges in for má ci ó kat és szol gál ta tá so kat. Igény be
vet tük a Fog lal ko zá si In for má ci ós Ta nács adó, va la mint
az Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat pá lya vá lasz tá si
sze mély re sza bott ta nács adá sát.
Le zá rás kép pen ta lál ko zót szer vez tünk az elõ zõ tan év -
ben vég zett ta nu ló ink meg hí vá sá val. Elõt tünk áll még a
köz pon ti fel vé te li re va ló je lent ke zés, adat gyûj tés s vé gül
a je lent ke zé si la pok ki töl té se.

-Len gyel Andrásné-
-intézményegység-vezetõ-

Pá lya vá lasz tás
Szol no kon az elõ zõ évek hez ha son ló an elõ zõ évek hez
ha son ló an eb ben az év ben is meg ren de zés re ke rült a
Mes ter sé gek vá sá ra. A szol no ki Vá ro si Sport csar nok ban
58 is ko la mu tat ko zott be ra gyo gó to vább ta nu lá si le he tõ -
sé gek kel no vem ber 5-én és 6-án. Min den di ák meg ta lál -
hat ta a szá má ra meg fe le lõ is ko lát, hi szen kü lön bö zõ
szak irá nyú gim ná zi u mok, szak is ko lák és szak kö zép is ko -
lák lá to gat tak el a két nap alatt. Az Or czy An na Ál ta lá nos
Is ko la és Szak is ko la is kép vi sel tet te ma gát, s igen nagy -
sze rû to vább ta nu lá si le he tõ sé ge ket mu ta tott be az oda
el lá to ga tó di á kok nak, ta ná rok nak és a kí sé rõk nek. A
nyol ca dik osz tá lyos di á kok iz ga lom mal vár ták a ren dez -
vényt és eb bõl ki fo lyó lag so kan lá to gat tak el a két nap
alatt. Az in téz mé nyek szó ró la po kat osz to gat tak, s ezek
se gít sé gé vel tu do mást sze rez het tünk a fon to sabb dá tu -
mok ról és in for má ci ók ról. A ki ál lí tást han gu la tos sá tet te,
hogy a hely szí nen be te kin tést nyer het tünk az is ko lák éle -
té be a szín pa di pro duk ci ók, a ki ál lí tott mun ká ik és az ál ta -
luk ké szí tett kis fil mek ré vén. Re mél jük az itt szer zett
in for má ci ók alap ján könnyebb lesz a pá lya vá lasz tás.

-Gõdér Vik tó ria, Gõdér Ni ko let ta-

Mes ter sé gek vá sá ra

Or szá gos me se mon dó ver seny Má tyás ki rály ról

A múlt tan év vé gé tõl nagy iz ga lom mal ké szü lõd tünk a
„Má tyás me se mon dó” ver seny re, hi szen Vízkeleti Lász ló
a me gyei dön tõ bõl is to vább ju tott. Az or szág hét, egy -
más tól tá vol le võ hely szí nén zaj lot tak a ver se nyek. A te -
rü le ti vá lo ga tó kon 350-en vet tek részt, kö zü lük 25
ver seny zõ ju tott az or szá gos dön tõ be. Lac kót, a Zsom bor 
de ák c. mon dá val 2008. szep tem ber 13-án, Deb re cen -
ben ál lí tot ták a nagy kö zön ség elé. Re me kül bi zo nyí tot ta,
mennyi re sze re ti, il let ve mennyi re jól tud ja elõ ad ni a me -
sé ket. 

A Me sék Má tyás ki rály ról c. hon la pon ta lál ha tó, to vább ju -
tott me se mon dók hang anya gá val össze ha son lít va, hi he -
tet len, hogy Lac kó nem ke rült az or szá gos dön tõ be!

Mind annyi an büsz kék va gyunk a kis elõ adónk ra. To váb bi 
si ke re ket kí vá nunk. Ez után is me sél jen ne künk so kat!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

Mesemondó verseny

Évek óta sok ta nu lónk ké szül a tan év el sõ meg mé ret te té -
sé re, a tiszabõi ver seny re. Az idén is kap tunk meg hí vást a 
VII. Kö zép-Ti sza Men ti Ci gány Se reg szem lé re, mely re ci -
gány köl tõk, írók mû ve i bõl vá lo gat va kel lett fel ké szül ni a
gye re kek nek. A „Sár gá sok” kö zül 26, a fel sõ ta go zat ról 6
ta nu ló je lez te rész vé te li szán dé kát. A fegyverneki bú csú
és az or szá gos mun ka nap át ren de zés na gyon össze ku -
szál ta a szer ve zé si le he tõ sé ge in ket. El utaz ni nem volt
mó dunk, úgy dön töt tünk, hogy há zi ver seny ke re té ben
bo nyo lít juk le a ren dez vényt. Az örö münk így is nagy volt,
hi szen 28 ta nu lónk ko mo lyan vet te a sze rep lést. Ügye sen 
fel ké szül tek, igye kez tek bát ran elõ ad ni a szép ver se ket. A 
zsû ri sok di csé ret tel és biz ta tás sal ju tal maz ta az elõ adó -
kat. Kü lön ok le vél ju tott a leg job bak nak:

1.-2. osz tály:
 I. Bu rai Ivó Ar nold 1.b, 

 II. Mága Bog lár ka 1.a és Pap Mar tin Lász ló 1.b,
 III. Csekõ Bri git ta 1.a

3.-4. osz tály:
 I. Jancsó Vi vi en 4.b,
 II. Palcsi Edi na 4.a
 III. Bu rai Aran ka 4.a

Fel sõ ta go zat:
 I. Nagy Zol tán 5.a
 II. Turó Ist ván Ro land 5.a és Bu rai Ri chárd 5.b
 III. Turó Nor bert 5.a

Gra tu lá lunk, to váb bi szor gal mas, ki tar tó ta nu lást kí vá -
nunk min den ver seny zõ nek!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

A Tiszabõi Általános Iskola vers- és prózamondó versenye
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A Europe Direct Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Eu ró pai
In for má ci ós Pont és a Ver se ghy Fe renc Me gyei Könyv tár
és Mû ve lõ dé si In té zet gyer mek könyv tá ra KULTURÁLIS

BARANGOLÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN cím mel pá lyá -
za tot hir de tett a 2007/2008-as tan év ta va szán.

A kép ze let be li uta zást olyan lel kes Jász-Nagykun-Szol -
nok me gyei 5-6. osz tá lyos ta nu lók szá má ra hir det ték, akik 
szí ve sen vál lal ták, hogy kö ze lebb rõl meg is mer ked nek
Eu ró pá val, an nak la kó i val, szo ká sa i val, vál to za tos kul tú -
rá já val.

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la In téz mény -
egy sé gé nek 4 fõs csa pa ta Ba logh Ale xand ra, Er dé lyi
Ben ce, Te mes vá ri Dó ra és To kai Vi vi en köz re mû kö dé sé -
vel vál lal ko zott ar ra, hogy együtt fe dez ze fel a kü lön bö zõ
eu ró pai kul tú rák egye di sé gét és ha son ló sá ga it. 2008
már ci u sa és ok tó be re kö zött két igen ke mény írás be li for -
du lót kö ve tõ en a ’Fantasztikus Né gyes’ be ju tott a ve tél ke -
dõ dön tõ jé be. A Ver se ghy Fe renc Me gyei Könyv tár
könyv tá ro sai egy va ló ban ka lan dos aka dály ver sennyel
lep ték meg a dön tõ részt ve võ it. A két órás ver sen gés alatt
a gye re kek be jár ták a könyv tár szin te tel jes épü le tét egy
tér kép pel a ke zük ben a kü lön bö zõ ál lo má so kat ke res ve,
köz ben szor go san gyûj tö get ték úti la pu juk ba az ér té kes
pon to kat. A csa pat a ver seny 53 részt ve võ je kö zül vé gül a 
12. he lye zést ér te el, és elé ge det ten hagy hat ta el a me -
gyei könyv tár épü le tét sok új is me ret tel, ked ves él mé -
nyek kel és ér té kes könyv ju tal mak kal gazdagodva.

-Gyáni Mária-

Kulturális barangolás az Európai Unióban

Ezen cím mel in dí tot ta út já ra ok tó ber ele jén az
Észak-Alföldi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont Re gi o ná lis
Pá lya vá lasz tá si ki ál lí tás és Ál lás bör ze ren dez vény so ro -
za tát mint egy 12 éve Jász-Nagykun-Szolnok me gyé ben

A ren dez vé nyek cél ja már a kez de tek tõl az volt, hogy a to -
vább ta nu lás elõtt ál ló fi a ta lok és az át-, il let ve to vább kép -

zés re ké szü lõ fel nõt tek egy he lyen és egy idõ ben kap ják
meg a pá lya vá lasz tá si és pá lya mó do sí tá si dön té sük höz
szük sé ges in for má ci ó kat és szol gál ta tá so kat. A ki ál lí tá so -
kon a to vább ta nu lás elõtt ál ló ál ta lá nos is ko lás ta nu lók és
a szak ma ta nu lás iránt ér dek lõ dõ fi a ta lok meg is mer het ték 
a kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si kí ná la tát. Azok 

a fel nõtt ál lás ke re sõk és
mun ka vi szony ban ál lók,
akik a meg le võ szak má juk
te rén kí ván nak to váb bi
szak kép zett sé get sze rez -
ni, vagy el he lyez ke dé si
esé lye ik nö ve lé se ér de ké -
ben új szak mát sze ret né -
nek ta nul ni a ki ál lí tá son
be mu tat ko zó felnõttképzõ
szer ve ze tek kép zé si kí ná -
la ta i ból vá lo gat hat tak. A ki -
ál lí tá so kon több olyan

gya kor lat ori en tált szak ma be mu ta tó ra ke rült sor, ahol az
egyes szak mák mun ka fo gá sa it ki pró bál hat ták és „test kö -
zel ben” is meg is mer het ték az érdeklõdõk.

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la di ák ja i val
és szak ok ta tó i val mi is kép vi sel tet tük ma gun kat a ren dez -
vény so ro zat há rom ál lo má sán. 2008. ok tó ber 17-én Me -
zõ tú ron, 2008. no vem ber 5-6-án Szol no kon és 2008.
no vem ber 20-án Törökszentmiklóson. Mind há rom al ka -
lom mal hely ben, a di á kok ál tal ké szí tett szend vics fa la tok -
kal, sü te mé nyek kel, dísz te rí tés sel nép sze rû sí tet tük a

pin cér, zöld ség ko sár ral a ker tész il let ve kü lön bö zõ tár -
gyak kal (vi rág tar tó, kulcs tar tó, fe nyõ fa tar tó, stb.) a szer -
ke zet la ka tos szak má in kat, ame lye ket Szak is ko lánk ban
ta nul hat nak az ide je lent ke zõ di á kok. Stan dunk a szép dí -
szí tés nek és a lát vá nyos cse me gék nek kö szön he tõ en na -
gyon nép sze rû volt a lá to ga tók kö ré ben A szol no ki Vá ro si
Sport csar nok ban meg tar tott két na pos ki ál lí tá son, több
mint 70 kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény, fel nõtt kép zõ szer -
ve zet, pá lya vá lasz tást se gí tõ és ci vil szer ve zet, va la mint
mun kál ta tó mu tat ko zott be. A ren dez vény tar tal mas szak -
mai prog ram ját  to vább szí ne sí tet ték a me gye ok ta tá si in -
téz mé nye i nek di ák jai ál tal elõ a dott szó ra koz ta tó és
kulturális mûsorok.

-Füleki Gab ri el la-
-vendéglátó szak ok ta tó-

Dönts jól, jö võd a tét!

Kel le mes Ka rá csonyt
és Bol dog Új Esz ten dõt

 Kí ván min den fegyverneki 
la kos nak

Dr. Ke re kes Er nõ
és csa lád ja.
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2008. ok tó ber 21-én Ficsor Dé nes ta nár úr szer ve zé sé -
ben 17 di ák kal To kaj ban jár tunk ta nul má nyi ki rán du lá -
son. Fõ úticélunk a Sze rel mi Pin ce sor Benkõ Bor há za
volt. Meg te kin tet tük a csa lád pin cé sze tét, ahol tar tal mas
és ér de kes elõ adást hall gat hat tunk meg a tu laj do nos
asszony tól. Az elõ adás ból in for má lód hat tunk a jel leg ze -
tes To ka ji Fur mint, Hárs le ve lû, Sár ga Mus ko tály és a To -
ka ji Aszú ké szí té sé rõl, va la mint meg tud hat tuk, hogy
mi lyen utat jár be a szõ lõ a tõ ké tõl a pa lac kig. Ott jár tunk -
kor ép pen szü re tel tek a mun ká sok, így le he tõ sé get kap -
tak di ák ja ink, hogy ezt a fel ada tot is ki pró bál has sák.
Öröm mel fo gad ták a há zi gaz dák a gye re kek se gí tõ kész
mun ká ját. Le he tõ sé get kap tunk a bor ház ál tal ké szí tett
ne dûk kós to lá sá ra és vá sár lá sá ra is. Uta zá sunk so rán
több nem csak a To kaj-hegy al jai bor vi dé ket lát hat tuk, ha -
nem érin tet tük az Eg ri és a Bükk al jai Bor vi dé ket is. A jól
si ke rült ki rán du lást kö ve tõ en re mek él mé nyek kel
térhettünk haza.

-Füleki Gab ri el la-
-vendéglátó szak ok ta tó-

Ta nul má nyi ki rán du lás
pin ce lá to ga tás sal

2008. ok tó ber 14-17. kö zött ke rült Bu da pes ten meg ren -
de zés re a 27. Nem zet kö zi Ke res ke del mi és
Vendéglátótechnikai Szak ki ál lí tás. A Szak is ko la 11. A és
12. A osz tá lyos ven dég lá tós ta nu lói kö zül 17 fõ uta zott el
a ki ál lí tás ra 3 szak ta nár kí sé re té ben.

A ki ál lí tás a ven dég lá tás, köz ét kez te tés, szál lo da ipar és
kis ke res ke de lem leg na gyobb és leg ré geb bi szem lé jé nek
te kint he tõ, ahol kö zel 2000 ki ál lí tó cég mu tat ta be gé pe ik,
be ren de zé se ik, fel sze re lé se ik, és alap anya ga ik szé les
vá lasz té kát. 

Ezen kí vül a ta nu lók kü lön bö zõ szak mai ver se nye ket és
be mu ta tó kat is meg te kint het tek, mint pél dá ul az Or szá -
gos Barista Baj nok ság, il let ve a Zöld ség szob rász Baj nok -
ság.

A ki ál lí tás mind a ta nu lók, mind a szak ta nár ok szá má ra le -
he tõ sé get nyúj tott az új esz kö zök, fel sze re lé sek és tech -
ni kai vív má nyok meg is me ré sé re, mely so rán szak mai
ta pasz ta la ta ik bõ vül tek. 

-Négyesiné Cseh Ani kó-
-Szakoktató-

HOVENTA 2008. 

A könyv tár E-Ma gyar or szág Pont já ban 3 gé pen
internetezhetnek, in téz he tik szá mí tó gé pen az ügfyeiket
az em be rek.

Töb ben a gé pek „D” meg haj tó ján tá rol ják a sze mé lyes
do ku men tu ma i kat is. Ez to vább nem le het sé ges a sze -
mé lyes ada tok vé del me és a gé pek ví rus vé del me mi att.

Aki még nem men tet te le a sze mé lyes anya ga it, az 2008.
de cem ber 31-ig te gye meg. A gé pe ken ma radt anya go kat 
ja nu ár el sõ nap ja i ban tö röl ni fog juk.

-Tû he gyi Ju li an na-

Elekt ro ni kus do ku men tu mok a
Könyv tár ban

Ked ves Fegyvernekiek!

Lelovich György uno ká ja va gyok. Elöször vol tam a szep -
tem be ri ta lál ko zón s igen nagy ha tást tett rám-e szép ha -
gyo mány, ezért el ha tá roz tam, hogy köny vet sze ret nék
ír ni nagy apám ról, Fegyvernekrõl. Ké rek min den kit, hogy
a tél fo lya mán gyûjtse össze em lé ke it, fo tó it, köz zé tehetö 
le ve le zé se it, mert-e gyûj tõ al bum se gít sé gé vel tu dom ter -
ve met meg va ló sí ta ni. Fon tos nak tar tom, hogy a múlt ne
múl jon el nyom ta la nul. Bu da pes ten élek, így több ször fo -
gok ez ügy ben Fegyvernekre utaz ni feb ru ár tól, hogy min -
den kit meg tujdak hall gat ni. A köny vet Fegyverneknek is
aján lom. Ké rek min den kit, aki sze ret ne részt ven ni eb -
ben,  ad ja le ne vét, cí mét, te le fon szá mát Tûhegyi Ju li an -
ná nak a Mûvelõdési Ház ban, hogy tud jam mennyi en
je lent kez nek. Emlékgyûjtés, fo tó zás a Máv. Ház ban,
vagy sa ját ott ho nuk ban le het sé ges . Se gít sé gü ket elõre
is kö szö nöm, min den ki nek kí vá nok kel le mes ün ne pe ket.

-Lelovits Krisz ti na-

Felhívás

De cem ber 19-én (pén tek) 8-12; 14-17

20-án (szom bat) 9-12

24-26ig ZÁRVA

27-én (szom bat) 9-12
-Tûhegyi Ju li an na-

Ünnepi nyitvatartás a
Könyvtárban

A Fegyverneken élõ örményesi ta ní tó nõ, Re zes Er zsé bet 
si ker so ro za tá nak újabb ál lo má sá hoz ér ke zett.

Nem ré gen egy né met könyv ki adó ér te sí tet te, hogy ver sei 
kö zül egyet be vá lo ga tott ka rá csony kor meg je le nõ kö te té -
be, mely bõl a leg na gyobb nem ze ti könyv tá rak ba is kül de -
nek, így töb bek kö zött a Wa shing to ni Kong resszu si
Könyv tár ba. Most Auszt rá li á ból je lez ték szá má ra, hogy a
kin ti rá dió ma gyar adá sa két me sé jét is adás ba adott.

-szoljon.hu-

-szer kesz tõ ség-

A világsiker küszöbén?
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A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let Annaházi Tánc cso port ja 
ok tó ber 4-ére gá la es tet
szer ve zett Baunok Bé la
tisz te le té re a Mû ve lõ dé si
Ház ban. A telt há zas elõ -
adás ap ro pó ja: Bé la bá csi –
sok éves mun ka után – el kö -
szönt a tánc cso port ve ze té -
sé tõl.
Ennyi a hír. 
Nem va gyok egye dül, aki
úgy gon dol ja, hogy a fent le -
írt két tény sze rû mon dat
sok kal több rõl szól.
Pon to san nem tu dom, mi kor 
is kez dõ dött. Annyi bi zo -
nyos, hogy 1990. már ci us
15-én a Dó zsa György úti ál -
ta lá nos is ko la ál tal ren de -

zett mû so ros es ten már lát ha tó volt több olyan
tánc pro duk ció is, me lyek Baunok Bé la ne vé hez fû zõd nek. 
És utá na nap ja in kig még ren ge teg. A cím ben em lí tett
nyolc DVD ta nú bi zony sá ga sze rint leg alább 50 tánc –
dön tõ több sé gé ben nép tánc, de tör té nel mi és mo dern
tán cok is bõ sé ge sen.
Bé la bá csi sze ren csés em ber. A nép tánc sze re te te sze -
ren csé sen öt vö zõ dött pe da gó gu si kva li tá sa i val. Mód sze -
re sen, nagy fel ké szült ség gel, em ber ség gel okí tot ta a
tán cos ne bu ló kat. Úgy, hogy elõ ször meg sze res sék, és
utá na meg ta nul ják. Fi a ta lok ból – el sõ idõ ben ki zá ró lag ál -
ta lá nos is ko lás gye re kek bõl ver bu vá lód tak a cso por tok.
Az el sõ iga zán em lé ke ze tes, nagy lé leg ze tû pro duk ció az
Ecseri la ko dal mas volt 1992-ben. Fel sõ ta go za tos di á kok
tán col ták, lát vá nyos, a szín pad mé re te i hez ké pest is sok

részt ve võs, és na gyon igé nye sen ki dol go zott elõ adás volt 
– ha tal mas kö zön ség si kert arat va. A pro duk ció részt ve või 
nap ja ink ban is szí ve sen em lé kez nek vissza – im már fel -
nõtt fej jel. Az ecseri si ke re nagy lel ke se dést vál tott ki a
gye re kek ben, és sor ra szü let tek újabb és újabb pro duk ci -
ók.
A ko re og rá fi ák ki vá lasz tá sát ne he zí tet te, hogy nem pro fi
tán co sok kal kel lett dol goz ni, és a pró bák ra for dít ha tó idõ
is kor lá to zott volt. Bé la bá csi ezért kény te len volt át ala kí -
ta ni a tán co kat: he lyen ként egy sze rû sí tet te, más hol szí -
ne seb bé tet te. Ar ra azon ban kí no san ügyelt, hogy a
galgamenti et tõl még galgamenti ma rad jon. Nem egy sze -
rû fel adat, sok idõt és ener gi át kel lett rá for dí ta ni. Ott ho ná -
ban ké szül tek a ko re og rá fi ák, és zöm mel a kí sé rõ ze nék
is. 
Azt bi zony lát ni kel lett vol na! El ké szült né hány ütem, Bé la
bá csi el tán col ta. Az tán újabb üte mek, és új ra el tán col ta.
Az tán új ra, és új ra. Elõbb bent a szo bá ban, utóbb már a
ga rázs ban. Ked ves fe le sé ge – Ka ta lin asszony – ugyan is
né ha bi zony be so kallt, és ki pa te rol ta Bé la bá csit ko re og -

rá fi ás tul, mag nós tul az al só épü let be, és ott volt kény te len 
rúg ni a port – nem kis ri a dal mat okoz va a ke vés sé mû ér tõ
macs kák kö ré ben. Míg el nem ké szült a tánc.
És ak kor jöt tek a pró bák. A csör gõ bot tal. Eme hasz nos
se géd esz közt Kindert ta nár úr ké szí tet te Bé la bá csi nak.
Egy ke mény fá ból fa ra gott, kb. 1 mé te res bot, ol da lát la zán 
rá sze ge zett sö rös ku pak ok dí szí tik, al só vé gén gu mi bo rí -
tás sal. A pad ló hoz üt ve a gu mi puf fan, a sö rös ku pak ok
csör re nek. Nagy sze rû en le he tett ve le a rit must ki emel ni a
lé pé sek gya kor lá sa so rán.
2001-ben jött a Baldácsy. Bé la bá csi a meg ala kí tás egyik
fõ kez de mé nye zõ je volt. Annyi ban vál to zott a hely zet,
hogy nagy já ból ál lan dó össze té te lû cso port tal – né ha ket -
tõ vel – kel lett dol goz ni, és jel lem zõ en 15 év fe let ti fi a ta lok -
kal. A pró bák fo lya ma tos sá és rend sze res sé vál tak. Így
ko mo lyabb pro duk ci ók ra is vál lal koz hat tak, és meg is tet -
ték. Me net köz ben ta lál ta ki, hogy az egye sü let más cso -
port ja i val kö zös be mu ta tók is ké szül je nek. Ma már
ter mé sze tes, hogy a Pa csir ták kal, a Szapári Nép dal kör rel 
együtt lép nek fel a tán co sok. Sor ra szü let tek a re mek elõ -
adá sok. 
És ez így ment sok-sok éven át. Ok tó ber 4-én a gá la meg -
nyi tó ján Sely mes Ger gõ sa ját él mé nye i nek fel idé zé sé vel
te kin tett vissza ezek re az évek re. A gá lán nem csak a tán -

co sok, ha nem szin te min den cso port fel lé pett – em lé ke -
ze tes sé té ve ezt az egy ál ta lán nem szok vá nyos al kal mat. 
Ma már min den ki is me ri a Ceglédbercelit, az Er dõ há tit
Gacsaj Pestával. Nem csak a fegyverneki fõ ut cán, ha nem 
az abádszalóki gá ton is is me rõs a vo nu lós. És még
hosszan so rol hat nám a pro duk ci ó kat, de in kább nem te -
szem. 
Azért nem, mert a tar ta lom jegy zék a mû vek vé gén szo kott 
len ni, és en nek még messze nem jött el az ide je. A tán co -
sok ma már ugyan új cso port ve ze tõ vel „kós tol gat ják egy -
mást”, a kö zön ség ha ma ro san meg is mer he ti õt is. Bé la
bá csi azon ban to vább ra is Baldácsys, aki re to vább ra is
nagy sze re tet tel szá mí tunk.
Bé la bá csi! 
A tán co sok kal a pró bá kon lé pé se ket, lé pés kom bi ná ci ó -
kat, test tar tást, tér for mát, szín pa di ma ga tar tást, mo solyt
és meg haj lást ta ní tot tál. Ezek kel le nek a si ke res fel lé pés -
hez. Eze ken túl azon ban meg ta nul ták Tõ led a ki tar tó kö -
zös mun kát, az igé nyes sé get, a mû faj jal szem be ni
alá za tot, egy más meg be csü lé sét, és az együ vé tar to zás
nagy sze rû ér zé sét is. 
Nem csak a tán co sok, ha nem mind annyi an.
Kö szön jük. Kö szön jük a tán co sok ne vé ben, a kö zön ség
ne vé ben, mind annyi unk ne vé ben. Kí vá nunk Ne ked és
csa lá dod nak erõt, egész sé get, és hosszú bol dog éle tet.
Vá runk a pén te ki pró bán, utá na iszunk egy sört!

-Gö rög Gá bor-

Nyolc DVD csör gõ bot tal
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Min den év ben ki emel ke dõ prog ram az Idõ sek Nap já nak a 
meg ün nep lé se. Eb ben az év ben tö re ked tünk az Idõ sek
Klub ja i ban a meg szo kot tól el té rõ sza bad idõs el fog lalt sá -
gok és prog ra mok szer ve zé sé re, amely rõl az elõ zõ hír -
mon dók ban már ír tunk. Már a nyá ri hó na pok ban
ké szü lünk, szer vez zük az Idõ sek Nap ját, me lyet az Idõ -
sek iz ga lom mal vár nak, sa ját ma guk is ké szül nek asz tal -
dí szek kel, sa ját ke zû leg ké szí tett dísz tár gyak kal. 

Fel buz dul va a szapárfalui klub fõ zé si prog ram ján, va la -

mint az õszi évad ra jel lem zõ prog ra mok so ka sá gán, el ha -
tá roz tuk, az idei Idõ sek Nap ját szü re ti mu lat ság gá
ala kít juk át. 120 fõ re bog rács ban fõtt a „pin ce pör költ”
Baunok Lász ló I.sz. klub ta gunk ve zény le té vel. Szor go san 
se géd kez tek a vál lal ko zó idõ sek, és az Or czy An na Ál ta -
lá nos Is ko la és Szak is ko la ven dég lá tós ta nu lói a
krumplipucolásnál és te rí tés nél. Az asz ta lo kat „ehe tõ”
õszi gyü möl csök kel dí szí tet tük (al ma, dió, szõ lõ) a töb bi
asz tal dí sze ket a II.sz. Klub idõ sei ké szí tet ték. A meg le pe -
tés mû sort Kar ca gi Nagy Zol tán és test vé re, An di szol gál -
tat ta, fer ge te ges han gu la tot te remt ve a ré gi köz is mert

nó ták kal és slá ge rek kel. Az
íz le tes ebéd után ér té kes
tom bo la tár gyak ke rül tek ki -
sor so lás ra. A pró ba si ke rült,
egy em lé ke ze tes, jó han gu -
la tú ün nep ség gel aján dé -
koz tuk meg az
in téz mény hez tar to zó Idõ -
se ket és nyug dí jas
dolgozóinkat. 

Kö szön jük az ÁFÉSZ-nak
az üdí tõ ket, a Pol gár mes te ri 
Hi va tal nak a kis buszt,
amellyel a Mû ve lõ dé si Ház -
ba és ha za szál lí tot ták idõ -
se in ket. Az Or czy An na
Ál ta lá nos Is ko la és Szak is -
ko la ve ze tõ i nek és ta nu ló i nak és a Mû ve lõ dé si Ház dol go -
zó i nak a se gít sé gét ren dez vé nyünk si ke res sé té te lé hez.

-Barta Józsefné-
-Igazgató-

Idõsek Napja

Kö szön jük a te le pü lés la kos sá gá nak az egész év ben fo -
lya ma tos hasz nált ru ha fel aján lá so kat, amellyel le he tõ vé
tet ték, hogy se gí te ni tud junk az ar ra rá szo ru lók nak, gyer -
mek ru há val és egyéb ru ha ne mû vel, hasz ná la ti tár gyak -
kal.

Vár juk to vább ra is a Csa lád se gí tõ Szol gá lat épü le té ben
hét fõ tõl-pén te kig 8-15 órá ig a már fe les le ges sé vált hol -
mi kat, gyer mek já té ko kat, egyéb hasz ná la ti tár gya kat,
hogy a jö võ év ben is tud juk se gí te ni a rá szo ru ló kat.

-Családgondozók-

Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat kö szö net nyil vá ní tá sa

No vem ber 28.-án a Vér adók Nap ja al kal má ból,
Fegyverneken is kö szön töt ték a vér adó kat.

A bá zis is ko la di ák jai ked ves kis mû sor ral ké szül tek er re a 
szép ün nep ség re. Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni a
fel ké szí tõ ta ná rok nak és a di á kok nak.

A Ma gyar Vö rös ke reszt és Fegy ver nek Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta kö szön te meg ezen a na pon a több szö rös

vér adást ok le ve lek kel, aján dé kok kal és va cso rá val.

Az ün ne pel tek:

10-sze res vér adó

Baj nok Ist ván, Bartus Lász ló, Bata Gá bor, Hanák Ist ván,
Iványi Jó zsef, Kiss Kin ga, 

Mravik Lászlóné, Nagyné Pely he Ani ta, Pol gár Pé ter,
Tukarcs Zsolt

20-szoros vér adó

Czifra And rás, Ko vács Ró bert, Nagy An na má ria, Sárándi 
Mártonné, Ta tár Lászlóné

25-szö rös vér adó

Fa ze kas Andrásné, Ko vács Ferencné, Si mon Jó zsef

30-szo ros véradadó

Bedõ Já nos, Er dõs Zol tán

50-sze res vér adó

 Mendler Gá bor, Nagy Irén

60-szo ros vér adó

Far kas De zsõ, Jancsó Mi hály

Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni ma gam és a vér adó -
ink ne vé ben Pol gár mes ter Úr nak és raj ta ke resz tül Fegy -
ver nek Ön kor mány za tá nak a tisz te le tünk re
meg ren de zett ün nep sé get.

Min den Ked ves Vér adó nak ál dott Bé kés Ka rá csonyt és
ered mé nyek ben gaz dag Bol dog Új Évet, jó egész sé get
kí vá nunk! 

- Ré ti Lajosné és Ollé Lászlóné-

Vér adás
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A Fegy ver nek Szel le me Pantheon ta lál ko zó ját eb ben az
év ben már ki len ce dik al ka lom mal ren dez tük meg azok -
nak, akik él tek Fegyverneken és büsz kék le he tünk rá juk
és azok nak, akik ma is itt lak nak.

A ta lál ko zó nem Fegyverneken élõ részt ve või kö zül töb -
ben el vit ték az ala pít vá nyok csekk je it az zal a szán dék kal,
hogy ado má nyoz nak va la mennyi pénzt is a szel le mei ér -
té ke i ken felül te le pü lé sünk nek.

Csak a leg na gyobb össze gek rõl írok kü lön. Nagy Mag dol -
na 100.000,-Ft-ot ado má nyo zott elõadómûvészeti cél ra.
Tessák Il di kó (Ju hász Il di kó) pe dig az el múlt év ben több,
mint 400.000,-Ft-ot adott a fegyverneki gye re kek an gol
nyelv ta nu lás ára, õ a Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért
Alaptványt kü lön is tá mo gat ja  éven te 100.000,-Ft-al.

Ez úton is kö szön jük ne kik.

Ter mé sze te sen, nem csak anya gi ha szon szár ma zik a
Fegy ver nek Szel le me Pantheon tag ja i nak éle té bõl. So -

kan a sze mé lyes pél dá ju kat ad ják. Azok is, akik el köl töz -
tek és azok is, akik itt hon ma rad tak. Pénz ben nem mér he -
tõ, hogy a fel nö vek võ nem ze dék ön ér té ke lé sét se gí tik
azok, akik az it te ni is ko lá ból ki ke rül ve ta ná rok, mér nö kök,
or vo sok let tek. Van kö zöt tük Kos suth dí jas ze ne szer zõ,
mi nisz ter és a hol land ki rály nõ fõ soly má sza.

A ki ál lí tást vé gig néz ve, a ta lál ko zón el mon dott em lé ke ket
hall gat va sen ki nem mond hat ja, hogy ez egy vi lág vé gi kis
fa lu, ahol nem le het sem mit el ér ni. Akár itt ma rad, akár el -
köl tö zik, a fegyverneki em ber sokmindenre ké pes. 

Él jünk ez zel a ké pes ség gel! Te gyünk meg min dent azért,
hogy ma gunk nak, köz sé günk nek, or szá gunk nak és a vi -
lág nak a ké pes sé ge ink sze rin ti le he tõ leg töb bet nyújt suk
éle tünk so rán!

Ezt üze ni min den ki nek a Fegy ver nek Szel le me Pantheon.

-Tûhegyi Ju li an na-

Ada ko zó fegyvernekiek

„Ide je, hogy em lé kez zünk: ka rá csony nem Santa Claus,
nem szí nes pa pír ba cso ma golt aján dék, ci co más bol ti ki -
ra kat, arany, ezüst és gyé mánt csil lo gá sát után zó ol csó
fes ték és üveg. Ka rá csony még csak nem is a ka rá csony -
fa, a ma ga plasztikfenyõivel, szi por ká zó vil lany gyer tyá i -
val, arany zsi nó ron csün gõ an gya la i val. Mind ez a
va ló ság ban nem egyéb, mint egy em lé ke zés, amit ap ró -
pénz re vál tott föl az idõk so rán az em be ri ség kal már szel -
lem ének min den ben hasz not ke re sõ prak ti ku ma.” (Wass
Al bert: Ka rá cso nyi üze ne tek c. köny vé bõl)

Foly tat hat nánk még nagy köl tõnk meg ál la pí tá sa it, hi szen
az óta, még „gaz da gab bá vált az ér ték vesz tett vi lág”, ha -
mis sá gok ban, anya gi as ság ban, tes ti ség ben. Ka rá csony
azon ban a HIT ÜNNEPE, Az ÚJ ÉLET ÜNNEPE! Is ten
Fia, aki két ezer év vel ez elõtt be lé pett a tör té ne lem be, az -
óta is en nek az új élet nek le he tõ sé gét kí nál ja fel min den
kor em be ré nek, kor ra, nem re, faj ra va ló te kin tet nél kül.

„Mert gyer mek szü le tik ne künk, Fiú ada tik ne künk...” (Iz
9,5) Ez az izajási jö ven dö lés vált tel jes sé azon a szent sé -
ges éj sza kán, ami kor Tes tet öl tött és föld re szállt az örök
Sze re tet. Ezt a nagy tit kot ün ne pel jük az idei Ka rá cso -
nyon is. Ez tölt el min ket is öröm mel, bé ké vel, sze re tet tel.
Mély, fel fog ha tat lan, még is egy sze rû mind ez. A Te rem tõ
em ber lett; az örök, hal ha tat lan Is ten ha lan dó tes tet vett
ma gá ra, aki ben nyo ma sincs a vál to zan dó ság nak. Fej lõ -
dõ em be ri lény lett, aki hez a bûn ár nyé ka sem fér het. Vál -
lalt min den fá radt sá got, megnemértést, el ve tett sé get,
szen ve dést, ha lált, ami a bûn kö vet kez mé nye lett az em -
ber éle té ben. Mind ezt mi ért? MERT SZERETETT!

Õ ma is sze ret, mert Õ a SZERETET! Eb ben akar új ra
meg erõ sí te ni min ket Ka rá csony kor. Ne künk pe dig ezért
kell szün te le nül há lát ad ni, ezért kell új ra, meg új ra mel let -
te ta nú sá got ten ni, hogy ál ta lunk fe jez ze be a vi lág meg -
szen te lé sé nek mû vét, ami ak kor el kez dõ dött.

Alá zat tal bo rul junk hát jász la elé, és ad juk át ne ki szí -
vünk-lel künk sze re te tét. Te gyünk ígé re tet, el ha tá ro zást,
hogy az Õ lel kü le té vel élünk, mun kál ko dunk a vi lág ban
mind ad dig, amíg e föl di za rán dok úton já runk. Így lesz biz -
ton sá gos az út, és majd a meg ér ke zés az ÖRÖK
KARÁCSONYBA.

Ezek kel a gon do la tok kal kí vá nok min den Krisz tus ban
test vé rem nek, min den jó aka ra tú em ber tár sam nak: Ál dott, 
bé kés, bol dog Ka rá csonyt, hogy mind nyá jan be fo gad juk
a Bet le he mi Kis ded örö mét, sze re te tét, és ezt su gá roz zuk 
szét az egész vi lág ra!

El mél ke dé sün ket Wass Al bert gon do la ta i val zár juk:
„Szét szórt, vi har szag gat ta nem ze tem: nyis sá tok meg
szí ve te ket ezen a ka rá csony es tén min de nütt, ahol csak
vagy tok. Hadd je lez zék a ki csi ke lán gok, hogy hol min -
den fe lé él nek ma gya rok ezen a meg ve sze ke dett Föl dön.
S hadd fo nód ja nak vég re egy be ezek a szét szórt kis lán -
gocs kák egyet len nagy tá bor tûz zé, me lyet lé lek ben kö rül -
áll va a tá vol sá gon át is meg lel hes sük egy más ke zét, s
in dul has sunk együtt, egy más sze re te té ben s az Úr Jé zus
ál dá sá val egy ka rá cso nyos szép új já szü le tés, egy va ló -
ban Új Esz ten dõ felé!”

-Bordás Pé ter plé bá nos-

Advent

Adventi hangverseny a katolikus templomban
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 A 2008. évet a tör té nel mi egy há zak a Bib lia Évé nek hir -
det ték meg. Eh hez kap cso lód va Bib lia Ki ál lí tást ren dez -
tünk a Kö zös sé gi Ház ban, me lyet Jé ger Kár oly atya
fõ egy ház me gyei karitasz ve ze tõ nyi tott meg. Ek kor ad tuk
át az aján dék Bib li á kat, me lyek bõl 20 db-ot osz tot tunk
szét. A gye re kek ré szé re Bib li ai té má jú rajz pá lyá za tot hir -

det tünk, er re szép szám mal ér kez tek pá lya mû vek. Saj nos 
a temp lom ban tar tott meg nyi tó ra ke ve sen jöt tek el, és ké -
sõb bi ek ben sem volt sok lá to ga tó.

Ta vasszal a Bé res RT jó vol tá ból 20 db Bé res csep pet tud -
tunk ad ni a be te gek nek.

Hús vét kor az Or szá gos Karitász  ál tal ké szí tett élel mi szer
cso mag ból kap tunk 20 db-ot, mely be egy Bib lia is ke rült.
Eze ket kis gyer me kes csa lá dok ré szé re jut tat tuk el.

A Kö zös sé gi Ház nál par ko sí tot tunk, eh hez anya gi tá mo -
ga tást kap tunk Pálhidy Gá bor tól. A te le pí tés ben Buk ta Gi -
zel la és Kocsmár Er zsé bet ta nár nõk, va la mint a
Szak is ko la ta nu lói se gí tet tek. Kö szön jük szé pen.

Cso por tunk be kap cso ló dott az EU élel mi szer cso mag
prog ram já ba. En nek ke re té ben jú ni us ban két al ka lom mal
80 csa lá dot ré sze sí tet tünk ado mány ban, 10 kg liszt és 5

kg szá raz tész ta for má já ban. Az élel mi szert Me zõ kö vesd -
rõl mind két al ka lom mal Sza bó Gá bor a Sza bó és Tár sa
Kft ügy ve ze tõ igaz ga tó ja ho zat ta el ado mány ként. Ezúton 
mon dok kö szö ne tet ér te. Há lá val tar to zunk Hillender
Györgyné óvo da igaz ga tó nak, a tag óvo da ve ze tõk nek, az
is ko lai if jú ság vé del mi fe le lõ sök nek és a Pol gár õr ség tag -
ja i nak ha té kony segítségükért.

Az Er zsé bet nap hoz kap cso ló dó va sár na pi mi sén eb ben
az év ben is osz tot tuk a Szent Er zsé bet-ke nye ret, amit
ado mány ként az Örményesi Pék ség ben sü töt tek. Ezért

Pol gár Jó zsef ügy ve ze tõ igaz ga tót il le ti kö szö ne tünk.

Anya gi tá mo ga tást nyúj tott: Dr. Mé hész Ju dit, Hapek
Imréné, Ki csi Zol tán, Dr Vincze Lászlóné. Szív bõl kö szön -
jük.

Öröm mel tölt el, hogy sok jó szán dé kú és em ber tár sa in
se gí te ni aka ró tá mo ga tó ra ta lál tunk.

Rá juk is igaz a Ka to li kus Karitász jel mon da ta:”Se gí tünk
se gí te ni.”

Ál dott ka rá cso nyi ün ne pe ket, ke gye lem ben tel jes új esz -
ten dõt kí vá nok.

-Leblanc Lajosné-
-csoportvezetõ-

A Ka to li kus Karitász Cso port 2008. évi te vé keny sé ge

Ka rá cso nyi vá ra ko zás a Meg vál tó ra!

Ked ves Fegyverneki Test vé rek!

Min dig ál dott öröm, ha el kö ze leg a Ka rá csony ün ne pe!
Lát ni az em be rek si e té sét, vá gyát, ké szü lõ dé sét. Mert
min den ki nek fon tos ez az ün nep! Úgy is hív ják a Sze re tet
Ün ne pe! De hogy mi ért is ne ve zik így, az el ke rü li a fi gyel -
mün ket. Is ten a Sze re tet (I. Já nos 4: 8.) Ez ál tal vá lik az zá
ami. Nem sza bad, hogy csak er re a két nap ra nyer jen lét -
jo go sult sá got a bé kes ség, vagy a sze re tet. Úgy gon do lom 
mind annyi unk éle te cél ja ezt az ér zést át örö kí te ni a min -
den nap ok ba. És tud já tok így van ez zel min den ki. Min den -
ki vá gyik a sze re tet re. Ez az ün nep túl mu tat ön ma gán és
rá mu tat va la ki re! Is ten re! Ar ra az Is ten re, aki ré szé vé akar 
vál ni a hét köz nap ja ink nak, hogy azok is sze re tet tel le gye -
nek meg tölt ve, hogy sze re tet ben tud juk egy mást el hor -
doz ni. A já szol böl csõ be li kis kéz, mi u tá nunk is nyúl! Meg
akar ra gad ni és ne künk is meg kell ra gad ni Õt! Ka rá cso -
nyi ün nep lé sünk - úgy gon dol juk-, tel jes le het az aján dé -
kok kal, a csa lád kö zös ün nep lé sé vel, még is én úgy ér zem 
ez az ün nep hi á nyos, ha nincs ott Is ten! Ha nem gon do -
lunk ar ra, hogy Õ ott van min den csa lá di haj lék ban, ahol
Õt ma gasz tal ják. Sze re tet ün ne pé rõl be szé lünk, de érez -
nünk kell a hi ányt is, ami kor ezt ki je lent jük, hi szen so kan
szin te csak eb ben a két nap ban gya ko rol ják ezt. Min den

más nap pe dig há bo rú ság gal vagy ta lán csa lá di
vi szá lyok kal te li. Egye dül Is ten te het ké pes sé ar ra, hogy
sok szor ma ga don fe lül emel ked ve tudj sze ret ni, meg bo -
csá ta ni és a bé kes ség re tö re ked ni! Ké szü lõ dé sünk ne le -
gyen tar ta lom nél kü li, ha nem gyûl jünk oda va la mennyi en
és me le ged jünk meg Krisz tus já szo la mel lett. Én hi szem,
hogy aki ezt a me leg sé get, nyu gal mat, sze re te tet és bé -
kes sé get egy szer át él te, egy egész éle ten át ki tart. Ál dott
Ka rá csonyt kí vá nok min den ked ves test vé rem nek!

-Halassy Fe renc Já nos református lel ki pász tor.-

Ad ven ti gon do la tok
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Az õszi hor gász ver se nyün ket, a ta va szi hoz ha son ló an, a
meg ala ku lá sunk 25. év for du ló ja je gyé ben ren dez tük
meg. Az ese mény re ok tó ber 5-én ke rült sor az
Alsóréti-Holt-Tisza 2-es sza ka szán. Bár az égi ek nem
ked vez tek a hor gá szok nak, mert egész hé ten esett az
esõ, sõt még az nap reg gel is ,  en nek el le né re olyan nagy
volt az ér dek lõ dés, hogy  a ver seny zõk a holt ág mind két
part ját el fog lal ták.105 hor gász ne ve zett be, szer ve zõk kel, 
kí sé rõk kel együtt kb. 150 em ber vett részt. Ne ve zés kor
min den in du lót a szo ká sos mó don ven dé gel tünk meg. A
ha gyo má nyok tól el té rõ en nem csak a rab ló hal szá mí tott
be a ver seny be, ha nem min den ne mes hal. Csu ka, sül lõ
és ponty akadt a ho rog ra. A leg ered mé nye sebb ver seny -
zõ ink:

Fel nõtt ka te gó ria:
  1. Sza bó Im re 2501  pont
  2. Ná das Jó zsef 2302  pont
  3. Pá pai Jó zsef 1903  pont
  4. Mága Jó zsef 1901 pont
  5. Kindert Adolf 1301 pont
  6. Pá va Osz kár 1051 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:

  1. Tóth Ger gõ 2751pont
  2. Csõke At ti la 2651pont
  3. Kindert Dá ni el
  4. Csõke Eri ka
  5. Far kas Ta más 
  6. Sárándi Már ton

A nyer te sek ju tal ma hor gász fel sze re lés volt.
A Kö zép-Ti sza –Vi dé ki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé -
gé nek kü lön dí ját a leg na gyobb ha lat fo gó ver seny zõ, Tóth 
Ger gõ ve het te át Gál Lajosné el nök sé gi tag tól. Az egye -

sü le tünk egy-egy ku pá val ju tal maz ta mind két ka te gó ria
leg na gyobb ha lát ki fo gott ver seny zõ jét. Ezen kí vül aján -
dé kot ka pott még a leg idõ sebb és leg fi a ta labb ver seny -
zõnk is, ez út tal Im re Sán dor és Fá bi án Já nos, va la mint a
leg ered mé nye sebb nõi ver seny zõ, Czakó Györgyné.
A díj ki osz tás után min den ver seny zõt, kí sé rõt és szer ve -
zõt ebéd del ven dé gel tünk meg.
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 Pol gár mes te ri Hi va tal nak, hogy a
ver seny hely szí nét elõ ké szí tet ték és me zõ õrt biz to sí tot tak 
a ren dez vé nyünk höz. A ver seny zõk na gyon meg vol tak
elé ged ve a szé pen rend be tett hor gász he lyek kel. A Pol -
gár mes te ri Hi va tal nak iga zi ver seny pá lyát si ke rült ki ala kí -
ta nia. Bár akad egy-két hor gász, aki még a ver seny re sem 
mer el jön ni mert ott sza bá lyo san és be csü le te sen kell hor -
gász ni, az ilye nek kri ti zál ják, hogy el van csú fít va a Ti sza
ké pe.
Az idei év ben is na gyon szé pen ala kult a tag lét szá munk,
pon to san 442 fõ vál tott a hor gász egye sü le tünk nél hor -
gász en ge délyt. Ez kö szön he tõ egy részt a hal te le pí té sek -
nek, más részt an nak, hogy a hor gá szok ren del ke zé sé re
ál lunk a nap min den sza ká ban még a la ká son is, és az
olyan szín vo na las ren dez vé nyek nek,  mint pél dá ul az elõ -
zõ ek ben le írt hor gász ver seny. Ve ze tõ sé günk tö rõ dik a
hor gá szok kal, kép vi se li az ér de ke it. Ezt bi zo nyít ja, hogy
100 gye rek vál tott ná lunk en ge délyt. A pol gár mes te ri hi -
va tal is meg tesz min dent, hogy  mi nél több em ber lá to gas -
son a víz part ra és kul tu rált kö rül mé nyek kö zött tölt se a
sza bad ide jét.
 Jö võ re is vá runk min den olyan hor gászt az egye sü le tünk -
be, akik tisz tá ban van nak a  hor gá szat írott és írat lan sza -
bá lya i val, akik be tart ják az or szá gos hor gász ren det és a
ha lá sza ti hasz no sí tó ál tal elõ ír ta kat. Ha va la ki  vi szont er -
re nem ké pes, ke res sen ma gá nak má sik egye sü le tet.
Akik több bot tal hor gász nak, vagy til tott mód szer rel, il let ve 
nem tart ják be a da rab és mé ret kor lá to zást, vagy nem
meg fe le lõ ete tõ anya got hasz nál nak, nincs ná lunk he lyük. 
Azok nak sem, akik a gye rek hor gá szo kat el kül dik a hor -
gász hely rõl, mond ván, hogy az az õ he lyük. Fog lalt és
ete tett hely nincs, a hely fog la lás ér ke zé si sor rend ben tör -
té nik. Meg ké rek min den hor gászt, hogy ol vas sa el a te rü -
le ti jegy há tul ján ol vas ha tó sza bá lyo kat, mert tar tal maz za
a jö võ évi vál to zá so kat! Eze ket tart sa be min den ki!
Kér jük tag ja in kat,hogy a fo gá si nap ló kat és a fegyverneki
holt ágak ra vo nat ko zó fo gá si táb lá za to kat (ami most egy -
ben van az éves te rü le ti jeggyel) ja nu ár 10-ig ad ják le az
aláb bi he lye ken:
• Hor gász iro da (fo ga dó óra alatt)
• Fü le Tiborné hor gász bolt ja
• Min de nes Ke res ke dés Szapárfalu
• Vö rös mar ty u. 22.

A fo gá si nap ló ba is be kell ír ni a fegyverneki holtlágakon
fo gott ha lat is. Év vé gén össze sí te ni kell a fo gást hal faj -
tán ként. A Fegyverneki Hor gász Egye sü let tag jai ki zá ró -
lag a fel so rolt he lye ken ad hat ják le a  eze ket a
do ku men tu mo kat. Aki ezt el mu laszt ja, jö võ re nem kap hat
hor gász en ge délyt. Ak kor is le kell ad ni, ha va la ki sem mit
nem fo gott. 

A jö võ évi hor gász en ge dé lyek ára a fegyverneki holt ágak -
ra:
• Fel nõtt en ge dély:19000-20000 Ft kö zött
• Ifi en ge dély:        10000-11000 Ft kö zött
• Gye rek en ge dély:3900-4000 Ft kö zött.

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei
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Ezek az össze gek tar tal maz zák az ál la mi je gyet, szö vet -
sé gi bé lye get, te rü le ti en ge délyt, tag dí jat és a fo gá si nap -
lót. A pon tos ára kat csak ak kor tud juk meg mon da ni, ha
ke zünk ben lesz nek már a hor gász je gyek .Ezt a
Horgász-Szövetség  és a Fegyverneki Víz mû is de cem -
ber re ígé ri, így Ka rá csony elõtt le het  ér dek lõd ni.
Amennyi ben pon to sabb in for má ci ó ink lesz nek
kiplakátoljuk a hor gász iro dá ban és a Hír mon dó kö vet ke -
zõ szá má ban rész le te seb ben  és pon to sab ban fo gunk tá -
jé koz ta tást ad ni. Az áru sí tás sal to vább ra is Tukarcs
Ist vánt ügy in té zõt bíz tuk meg. Más jel le gû hor gász prob -
lé mák kal és a hor gász vizs gá val kap cso la to san is for dul -
ja nak hoz zá bizalommal.

Az áru sí tás he lye és idõ pont ja nem vál to zott:

Fo ga dó órák: Szer da: 17-18

Pén tek: 17-18, il let ve amed dig igény van rá.

He lye: a hor gász iro da.

Ki vé te les eset ben, elõ ze tes egyez te tés után a Vö rös mar -
ty u. 22-ben.(Te le fon: 06-30-2667374, vagy   481-782)

Sze re tet tel vá runk min den kit, ré gi és új hor gá szo kat egy -
aránt.( A már em lí tett fel té te lek mel lett)

Fegy ver nek min den la ko sá nak Kel le mes Ka rá csonyt és
Bol dog Új Évet kí ván a Fegyverneki Hor gász Egye sü let
ve ze tõ sé ge ne vé ben:

-Tukarcs Istvánné- 

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

60 éves a fegyverneki R-16
Pos ta ga lamb sport Egye sü let

Tisz telt Ol va sók, ked ves Fegyvernekiek!

Fegyverneken nagy ha gyo má nya van a pos ta ga lamb -
sport nak. Ez a ha gyo mány 1948-ban in dult, és fo lya ma to -
san tart a mai na pig.

Fegyverneken 1948-ban ala kult meg a Pos ta ga lamb sport 
Egye sü let. Az ala pí tó ta gok kö zött ott volt Csõke Ist ván is,
aki a mai na pig ak tí van te vé keny ke dik e sport ban. Már
1949-ben édes apám, Hu bai Já nos is tag ja volt az egye sü -
let nek. Jól em lék szem ar ra, ami kor a fel nõt tek ar ról be -
szél get tek, hogy va la ki nek há rom év múl va jött ha za
ga lamb ja a Fe ke te-ten ger part já ról. Va ló ban, ren de zett a
Szö vet ség ver senyt ak ko ri ban Constancából. Egy má sik
em lé kem eb bõl az idõ bõl az a vö rös szí nû bel ga ga lamb,
amely ver se nyen el té ved ve ná lunk ta lált új ott hont. Az öt -
ve nes évek ben több, 49-es év já ra tú gyû rût ta lál tunk egy
do boz ban odahaza.

A 40-50 év táv la tá ból fel sej lik né hány név: Buk ta Já nos,
Bog nár György  -utóbbinak na gyon jól ver se nyez tek a ga -
lamb jai. Ber lin bõl Csi ga Já nos, Csécsei, Kácsor Jó zsef,
Kiss Jó zsef, Kiss Ta más, Len gyel Im re, Schubecz Ist ván,
aki ké sõbb Ül lõn foly tat ta si ke re sen e spor tot. Ab ban az
idõ ben a pos ta ga lamb tar tá sá hoz rend õr sé gi en ge dély
kel lett, amely ren de let egé szen 1963-ig ér vény ben volt. 

Én az egye sü let tel 1963. má so dik fe lé ben ke rül tem kö ze -
leb bi kap cso lat ba, ami kor Ist ván öcsém mel mi is szer ve -
zett pos ta ga lamb te nyész tõk let tünk, az 5864-es
gyû rû szám volt a mi énk. Ak ko ri ban Országh Lász ló, aki
ké sõbb re pü lõ gép sze ren csét len ség ál do za ta lett, volt az
el nök, Lövei Jó zsef volt a tit kár.

Az R-16 egye sü let éle té ben is vol tak hul lám völ gyek. Az
1968-69-es évek ben a meg szû nés ré me fe nye get te az
egye sü le tet. Országh Lász ló és Kiss Jó zsef ve ze té sé vel
át vé szel te ezt a kor sza kot a ki csi, de lel kes csa pat: Lövei
Jó zsef, Domány György és mi a Hu bai test vé rek   

Nagy szen zá ci ó nak szá mí tott 2 db spe ci á lis ga lamb-óra
be szer zé se, a ver seny ered mé nyek pon tos ki szá mí tá sá -
hoz.

Pár év vel ké sõbb pe dig a Pos ta ga lamb sport  c. új ság kö -
zölt egy cik ket, amely egy nem min den na pi ese tet tárt az
ol va sók elé. Tör tént ugyan is, hogy az õszi fi a tal ga lam bok
ver se nyé re a ga lam bo kat Törökszentmiklósra kel lett el -
vin ni. Ab ban az idõ ben még a vas úton, az úgy ne ve zett
pak li ko csi ban küld tük el a ga lam bo kat, 120 x 80 x 30 cm.
mé re tû ket re cek ben.  Csõke Pis ta, és ha jól em lék szem,
Tukarcs Mik lós vál lal ta, hogy el kí sé rik a ga lam bo kat a
gyûj tõ hely re. Az ak ko ri ban még mû kö dõ kis vo nat tal ki is

vit ték a nagy ál lo más ra a ga lam bo kat, de a nagy vo nat va -
la hogy nem ér ke zett meg. Mit tet tek?

Meg fog ták a lá dát te li ga lamb bal és irány
Törökszentmiklós, gya log, a sí ne ken. Nagy volt az ál mél -
ko dás mi kor a két fi a tal em ber meg ér ke zett a cso mag gal.

Az évek so rán egy re na gyobb lét szá mú lett az egye sü let.
Na gyon hosszú idõn ke resz tül Kiss Jó zsef volt az el nök.
Meg rom lott egész sé ge mi att ad ta át az el nö ki te en dõ ket
Bata Jó zsef sport tár sunk nak, aki je len leg is el nö ke a
30-35 fõs egye sü let nek. Az Õ el nök sé gé nek ide je alatt, a
90-es évek de re kán lett a fegyverneki R-16 Pos ta ga lamb -
sport Egye sü let a mai kor nak meg fe le lõ, bí ró sá gi be jegy -
zés sel ren del ke zõ kor sze rû egye sü let! A sport ügyi
fel ada to kat Négyesi Ist ván lát ja el. Töb ben szép ered mé -
nye ket ér nek el a ver se nye ken zó na, il let ve ke rü le ti szin -
ten. Meg kell em lí te nem, hogy Szász Já nos
szer ve zé sé ben né hány min den re el szánt sport társ rend -
sze re sen részt vesz az ún. MARATON ver se nye ken.
Ezek 1000-1200 km-es ver se nyek (Aa chen, Liege), azon -
ban ren dez tek már Bar ce lo ná ból is ver senyt, ami 1500
km kö rül van, de Ró ma vagy Athén is sze re pelt már prog -
ram ju kon .

Íme az el szán tak: Szász Já nos, Ba logh Mi hály, Fü le And -
rás, Négyesi Ist ván, Rózant Ist ván, Se bõk Gá bor, Var ga
Ala jos. 

Ked ves Ol va sók! Hat van év nem csak az em ber éle té ben
is je len tõs idõ, ha nem egy ön kén tes szer ve zõ dé sû ci vil
szer ve zet éle té ben is! Kö szönt sük mind annyi an a 60 éves 
R-16 Pos ta ga lamb sport Egye sü le tet, kí ván junk ne kik to -
váb bi si kert, a ta gok nak jó egész sé get, jó szó ra ko zást, a
kö vet ke zõ évek ben.

Tisz te let tel:
-Hu bai Já nos egykori R-16 Egye sü le ti tag-

Galambászat

Az An na-dom bon, amit leg töb ben Kál vá ria -
domb ként is me rünk, - ma nap ság a gyó gyí -
tó ere jé rõl hí res-, 2008. de cem ber 21-én
1330-tól Kerecseny Nap kez dõ dik.

Egy rö vid, de lát vá nyos prog ram ré sze sei
le het nek azok, akik meg te kin tik.

A me di tá ci ó val is egy be kö tött ese mé nyen a 
Ma gyar Soly mász Egye sü let és a

fegyverneki íjá szok is részt vesz nek. Min den kit sze re tet -
tel vá runk!

-Tû he gyi Ju li an na-

Kerecseny nap
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2008/2009. ÉVI KÉZILABDA MEGYEI I.O. NÕI
FELNÕTT BAJNOKSÁG 

Az utol só Hír mon dó meg je le né se óta több he lyen is meg -
for dult a Fegyverneki Nõi Ké zi lab da Csa pat.

Ok tó ber 19-én Jász be rény ben ját szot tunk
Törökszentmiklós és Be rek für dõ csa pa ta el len. Saj nos
mind két mér kõ zést el ve szí tet tük. Tud tuk, hogy
Törökszentmiklós el len nem sok esé lyünk van a gyõ ze -
lem re, de még is meg pró bál tunk helyt áll ni. Be rek für dõ el -
len na gyobb ön bi za lom mal tud tunk pá lyá ra áll ni, de ez is
ke vés volt.

A kö vet ke zõ for du lót Kar cag ren dez te meg no vem ber
9-én. Itt Jászladány és Tiszaföldvár csa pa tá val sor sol tak
össze min ket. Meg pró bál tunk min dent meg ten ni a gyõ ze -
le mért, de a ru tin ta lan sá gunk itt is ki üt kö zött.

A sze zon utol só for du ló já ra Törökszentmiklóson ke rült
sor no vem ber 23-án. 12 órai kez dés sel az idõ köz ben volt
NB II-es já té ko sok kal meg erõ sö dött Szol nok csa pa tá val
mér kõz tünk meg. A ke mény vé de ke zé sünk nek és a csa -
pat együtt mû kö dé sé nek kö szön he tõ en ezt a meccset
meg nyer tük. So kat je len tett szá munk ra a szur ko lók je len -
lé te, biz ta tá sa.

Az nap 14 órai kez dés sel Jászfényszaru el len ját szot tuk
az idény utol só mér kõ zé sét. Ve lük már egy szer ját szot -
tunk, még a baj nok ság ele jén, ahol 4 gó los ve re sé get
szen ved tünk. A ku darc ból ta nul va min den erõn ket be le
ad tunk a meccs be és vé gül a ki tar tó, ke mény vé de ke zés -
nek és az egy más sal va ló fo lya ma tos kon tak tus nak kö -
szön he tõ en dön tet lent ját szot tunk el le nük.

A jász fé nyi csa pat meg le põ dött az ered mé nyen, hi szen
biz to sak vol tak gyõ zel mük ben.

A mér kõ zés vé gén a csa pat min den tag ja örült, hogy vég -
re meg tud tuk mu tat ni mind azt, ami re va ló já ban ké pe sek
is va gyunk.

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni mind azok nak, akik re -
ményt ad tak ne künk és ki tar tás ra buz dí tot ták csa pa tun -
kat. Va la mint kü lön kö szö net azok nak, akik
tá mo ga tá suk kal le he tõ vé tet ték a baj nok ság ban va ló el in -
du lá sun kat és biz to sí tot ták tár gyi fel té te le ket is.

Sze ret nénk meg kö szön ni Be ne dek Zsolt nak, az ed di gi ki -
tar tó mun ká ját, tü rel mét, hi szen nem volt könnyû dol ga
ve lünk. Saj ná la tunk ra utol só edzé sün kön Zsolt be je len -
tet te a le mon dá sát. Kí ván juk ne ki, hogy meg va ló sul ja nak
jö võ be ni ter vei és szí ve sen lát juk to vább ra is az edzé se in -
ken és az el kö vet ke zõ mér kõ zé se in ken is. Kö szön jük.

A ta va szi for du lók ra va ló fel ké szü lést már új edzõ vel
BURJÁN ATTILÁVAL kezd jük. .Bí zunk ben ne, hogy az
edzõ több év ti ze des ké zi lab da ta pasz ta la ta és a mi tö ret -
len hoz zá ál lá sunk egy ered mé nye sebb ta vaszt hoz a csa -
pat szá má ra.

-Nagyné Pely he Ani ta és Kocsmár Er zsé bet-

Õszi vég ered mény

   Mcs  Gól   Pont  +/-

1. Törökszentmiklós Szé kács KE  10 225:120  20 105

2. Tiszaföldvári VSE  10 189:145  14 44

3. Be rek für dõi SE  10 188:167  14 21

4. Kun he gyes DDSE  10 180:157  12 23

5. Egyet ér tés SE  10 170:182  8 -12

6. Jászfényszaru VSE  10 142:192  7 -50

7. Fegy ver nek KSE  10 139:192  5 -53

8. Szol no ki KC SE  10 91:169  0 -78

A Fegyvernek KSE hírei

Fegy ver nek KSE 2008. év ben két szak osz tállyal vett részt 
a me gyei baj nok sá gok ban.
• a lab da rúgó-szak osz tály 7 kor osz tály ban ver se nyez -

tet te csa pa ta it,
• a nõi ké zi lab da szak osz tá lyunk pe dig 1 fel nõtt csa pat tal 

vett részt a baj no ki küz de lem so ro zat ban.

Lab da ruúgó szak osz tály:

6 után pót lás és 1 fel nõtt csa pat tal randelkezik.

A leg ki seb bek már 4 éves kor tól (Ovi fo ci) edze nek Papp
La jos ta nár úr ve ze té sé vel. Az Or czy Is ko la tor na ter mé -
ben min den ked den 4 órá tól a 6-7 éve sek kel kö zö sen tart -
ják a fog la ko zá so kat, akik nek edzõja Pol gár Ist ván.

A 8-9 éve sek A Mó ra Is ko la tor na ter mé ben edze nek hét -
rõl-hét re Ba logh Gá bor edzõ irá nyí tá sa mel lett. 

 A 10-11 éve sek nek Náhóczki Sán dor az edzõ je, õk szin -
tén a Mó ra Is ko la tor na ter mé ben edze nek a té li idõ szak -
ban. Ez a két kor osz tály a kedd, szer da és csü tör tö ki
na po kat oszt ja meg egy más kö zött. A tré nin gek 17-1830-ig 
tar ta nak.

A 6-11 éves kor osz tály úgy ne ve zett NUPIS tor ná kon vett
részt, ta vasszal Szajolban, õsszel Kun he gye sen.

Ezen kí vül az U9 és az U11 Kis tér sé gi baj nok ság ban is
sze re pel vál ta ko zó si ker rel.

A 13 éves kor osz tályt Fa ra gó Zsolt ve zény li. A gár da ta -
vasszal a Kun ság cso port ban sze re pelt, ahol re mek ered -
ményt ér tek el. A baj no ki pont va dá szat 3. he lyét
sze rez ték meg és bronz ér met kap tak. Az õszi sze zont
már a Szol nok cso port ban kezd ték a gye re kek, re mél jük

eb ben a cso port ban is a do bo gó va la me lyik fo ká ra lép nek
a baj nok ság vé gén. Az ed dig le ját szott mér kõ zé sek alap -
ján er re min den esé lyük meg van.

A 16 éve sek kel, vagy másnéven a ser dü lõ vel Ba logh Gá -
bor fog la ko zik.Az U-13-hoz ha son ló an a ta vaszt õk is a
Kun ság cso port ban ját szot ták és szin tén a 3. he lyet sze -
rez ték meg, így õk is büsz kén ve het ték át a bronz ér me ket. 
Az õszi sze zon ban már a Szol nok cso port ba kap tak be so -
ro lást. Mi vel eb ben a kor cso port ban nagy vál to zá sok áll -
tak be az zal, hogy szin te az egész csa pat „ki öre ge dett”,
így szá muk ra ne he zeb ben in dult meg a pont gyár tás, de
tö ret len aka rá suk bíz ta tó le het a jö võ re néz ve.

Az if jú sá gi csa pa tot Fa ra gó At ti la irá nyít ja. Az el múlt baj -
no ki sze zon 4. he lye zett je lett a csa pat, s hogy nem do bo -
gós, an nak az az oka, hogy a ta va szi sze zon ban több ifi
já té kost is a fel nõt tek kö zé kel lett ven ni, a pót lá suk ra pe -
dig fi a tal, még ru tin ta lan, ser dü lõ já té ko sok ér kez tek.

Az ered mény vi szont, így is ki ma gas ló, mi vel csak olyan
csa pa tok elõz ték meg õket, mint a Kar cag a Kun he gyes
és a Kunszentmárton. Eze ken a he lye ken na gyobb bá zis
áll a csa pa tok ren del ke zé sé re, mind anya gi szem pont ból, 
mind já té kos ál lo mány ban. Saj nos az õszi sze rep lé sük
ne kik sem úgy megy, mint ahogy azt ter vez ték. A ser dü lõ -
bõl fel ke rült já té ko sok saj nos nem él nek a le he tõ ség gel,
hogy ifi já té ko sok le gye nek. 

Az ered mé nyes sze rep lé se ken is lát szik, hogy az után -
pót lás-ne ve lést ko mo lyan ve szi az egye sü let.

Min dent meg tesz azért , hogy mi nél több fi a tal meg sze -
res se a lab da rú gást és a rend sze res test edzést. Kér jük

A labdarúgó szakosztály hírei
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azo kat a gye re ke ket ,akik sze ret né nek va la me lyik kor osz -
tály ban szer ve zett ke re tek kö zött spor tol ni, és azo kat a
szü lõ ket akik sze ret nék ha gyer me kük rend sze re sen
spor tol na, je lent kez ze nek a fent ne ve zett edzõk nél vagy
Pol gár Ist ván nál.

A fel nõtt csa pat a me gyei I. osz tály ban sze re pel Fa ra gó
At ti la ve ze té sé vel. Saj nos az utób bi évek leg rosszabb
sze zon ját pro du kál ta az õsszel. Mind össze 3 gyõ ze lem, 4
dön tet len és 10 ve re ség a mér le gük. Tu dá suk sze rint a
kö zép me zõny ben kel le ne ta nyáz ni uk nem az utólsók kö -
zött. A já té ko sok nem gyen gébb ké pes sé gû ek a me zõny
át la gá nál. A fi a ta lí tás sem úgy si ke rült, mint ahogy gon -
dol tuk. Azok a fi a ta lok, akik le he tõ sé get kap tak a fel nõtt -
ben va ló sze rep lés re nem él nek a le he tõ ség gel, nem
lá to gat ják az edzé se ket, ha a pá lyán van nak, nem nyújt -
ják azt a tel je sít mény, ami re ké pe sek. Saj nos könnyen
meg sér tõd nek, ha le cse ré lik õket, nem szívesen ül nek le
a kis pad ra.

Mond hat nánk, hogy a kö rül mé nyek, já ték ve ze tõk, is köz -
re ját szot tak az ered mény te len sé gük ben, de ne más ban
ke res sük a hi bát, ne más ra há rít suk a fe le lõs sé get, ezért
fe le lõ sek a já té ko sok és a ve ze tés is. Ezért el sõ sor ban

min den ki nek ma gá ban kell ke res ni a hi bát és el gon dol -
kod ni a ta va szi ered mé nye sebb sze rep lé sen. To vább ra is 
cél a benn ma ra dás és a fi a ta lí tás. Eb ben nem csak a ve -
ze té snek, edzõ nek kell részt ven nie, ha nem az idõ sebb
já té ko sok se gít sé gé re is szük ség van.

Bíz zunk egy jobb és ered mé nye sebb ta va szi sze zon ban!

Ké zi lab da szak osz tály:

 A szak osz tály egy fel nõtt nõi csa pattal ren del ke zik. A lá -
nyok edzõ je Be ne dek Zsolt volt, aki nek he lyét de cem ber -
tõl Bur ján At ti la ve szi át. Az el sõ év az el vá rá sok nak
meg fe le lõ en ala kult. Olyan csa pa tok el len kell pá lyá ra
lép ni, akik Szol nok ki vé te lé vel már több éve sze re pel nek
a baj nok ság ban. Meg van a ru tin juk a já té kos ál lo má nyuk,
mi még most szok juk az igen ke mény, éles össze csa pá -
so kat. Re mény ke dünk, hogy a ta vasz még ered mé nye -
sebb lesz.

Min den ked ves ol va sónk nak, szpon zo ra ink nak, tá mo ga -
tó ink nak, já té ko sa ink nak,                              

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG

BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁNUNK
-Pol gár Ist ván-

A Fegyvernek KSE hírei

Har minc ki lenc év egy mun -
ka he lyen na gyon hosszú
idõ 

A könyv tár ban ez a szol gál -
ta tás tel jes meg vál to zá sá val 
járt.

Ami kor Alattyányi Mag dol na 
dol goz ni kez dett a könyv tár -
ban, 1971-ben, ak kor az ál -
lam, töb bek kö zött a
könyv tá ros okon ke resz tül
ala kí ta ni akar ta az em be rek
éle tét, gon dol ko dá sát.

Ami kor meg kez di a nyug díj
elõt ti fel men té si ide jét, ak -
kor egy szol gál ta tó könyv tár
min den na pi mun ká it te szi

le. Egy olyan könyv tár ét, ahol a leg fon to sabb, hogy in for -
má ci ó val lás sa el a la ko so kat, olyan könyv tár ét, ahol
internet-szolgáltatással is se gí tik a leg fris sebb hí rek hez,
in for má ci ók hoz va ló hoz zá ju tást.

Olyan könyv tár ban kez dett, ahol a sza bad idõ hasz nos el -
töl té sé nek se gí té se volt a cél és olyan könyv tár ból megy
nyug díj ba, ahol se gí te nek az em be rek nek ab ban, hogy
ügyes-ba jos dol ga ik ra meg ta lál ják a meg ol dást, mel lé ke -
sen ad nak szó ra koz ta tó, el gon dol kod ta tó ol vas má nyo kat
is az õket fel ke re sõk nek.

Az át ala kí tás nem ment egy sze rû en. A jo gi tá jé koz ta tás
át vé te le, az új esz kö zök hasz ná la ta sok-sok mun ká val
járt. Mag di ka nem saj nál ta az ener gi á ját et tõl a fo lya mat -
tól.

Negy ven éve sen, idõn ként sír va „ba rát ko zott” a szá mí tó -
gép pel. Be le ás ta ma gát a jog sza bály ok ten ge ré be, hogy
se gí te ni tud jon a hoz zá for du lók nak. Hu mán ér dek lõ dé se
el le né re a re ál szak mák kal is mer ke dett, hogy olyan köny -
ve ket tud jon vá sá rol ni, ame lyek meg fe lel nek az õ igé nye -
ik nek.

A könyv tár hasz ná lók csak annyit lát tak eb bõl, hogy az
utób bi 10-15 év ben nem csak szó ra koz ta tá suk hoz, a sza -
bad ide jük kul tu rált el töl té sé hez kap tak köny ve ket. A szá -

mí tás tech ni ká ban já rat la nok is tud nak a könyv tár ban az
ügy fél ka pun ügye ket in téz ni, a to vább ta nu lók azo kat a
szak köny ve ket is el érik Fegyvernekrõl, ame lye ket csak a
nagy könyv tá rak vagy a szak könyv tá rak sze rez nek be. 

Ezt csak azok nem tud ják, akik nek eszük be sem jut, hogy
a könyv tár ban ke res sék a mun ká juk hoz, hob bi juk hoz,
csa lád fenn tar tá suk hoz szük sé ges in for má ci ó kat, do ku -
men tu mo kat. 

A pon tos ság a könyv tá ri mun ka alap ja. A do ku men tu mok
nyil ván tar tá sa e nél kül el kép zel he tet len.

Én nem is mer tem Mag di kát gyer mek ko rá ban, de ami ó ta
is me rem, tu dom, hogy ná la pre cí zebb em ber rel nem fo -
gok ta lál koz ni éle tem so rán. 

Kö szön jük Mag di ka!

Kí vá nunk sok-sok, egész ség ben el töl tött nyug dí jas évet!

a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár dol go zói és hasz ná lói ne -
vé ben

-Tû he gyi Ju li an na-

Nyug díj ba megy Mag di ka

Az õsz fo lya mán 2. al ka lom mal re pült Doroszlai Elek 
nyug dí jas ta ní tó úr. Õ köz sé günk leg idõ sebb la kó ja, pár
hét múl va töl ti be a 98. élet év ét. 
A ké pen in du lás elõtt Szõ ke János pi ló tá val.

A község legidõsebb lakója
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A nagy ro ha nás után nem so ká ra el -
csen de se dik a vi lág, be zár nak az
üz le tek, le áll a for ga lom, 

és min den ki igyek szik csa lá di kör -
ben töl te ni a Ka rá csony ün ne pét. A
Ka rá csony a bé ke, a sze re tet, a csa -
lád ün ne pe. A ke resz tény em ber
szá má ra az ün nep üze ne te: Is ten le -
haj ló sze re te te az em ber hez, de a
Ka rá csony olyan ün nep, ami nek ha -

tá sa alól szin te sen ki sem tud ja ki von ni ma gát.

Mind annyi unk lel ké ben él még a gyer mek ko ri Ka rá csony
em lé ke, ami kor cso da vá ró szív vel áll tunk a fel dí szí tett fe -
nyõ elõtt. Jé zust vár tuk, és õ csen gõ szó val el jött, hogy el -
hoz za ne künk a bol dog sá got, a bé két, a sze re te tet, a
Ka rá csony leg na gyobb cso dá ját, amely tõl ez az ün nep a
leg fon to sab bá vá lik szá munk ra.

A Ka rá csony az össze tar to zás je les ün ne pe is. Nem csak
a csa lá dok, ro ko nok össze tar to zá sá nak bi zo nyí té ka, ha -

nem an nak is, hogy mind annyi an egy-egy na gyobb kö -
zös ség fon tos tag jai va gyunk. Ez a tá gabb kö zös ség szá -
munk ra Fegy ver nek.

A hártahagyott 2008-as esz ten dõ ne héz sé gei el le né re az
itt élõ em be rek szor gal ma.a ki sebb na gyobb kö zös sé gek
össze fo gá sa át se gí tett leg töb bün ket a 2009-es új esz ten -
dõ egyen lõ re ho mály ba ve szõ jö võ jé be. 

Se gít sük az idõ se ket, a gyer me ke ket, min den rá szo ru lót.
Nem drá ga aján dé kok je len tik a sze re te tün ket, ha nem
hogy ön ma gunk ból mit ad ha tunk.

Kí vá nunk Fegy ver nek min den la ko sá nak sze re tet tel jes,
ál dott Ka rá csonyt és bé kés, bol dog, ered mé nyek ben gaz -
dag új évet.

Kí vá nom, hogy a 2009-es esz ten dõ ben is a sze re tet, az
össze fo gás, az együtt gon dol ko dás ural ja min den nap ja in -
kat jó erõ ben, egész ség ben, ki tar tás sal, jó kedv vel és lel ki
bé ké vel.

-A Fegyverneki Hír mon dó szer kesz tõi-

Ünnepi köszöntõ

Ad vent, ad vent
Az égen csil lag gyúl
Egy csil lag, két csil lag,
Há rom csil lag, négy…

Ad vent ( Adventus Domini=az úr el jö ve te le) el sõ va sár -
nap ja az idén  And rás nap já ra esett, mely hez szá mos
nép ha gyo mány kö tõ dik. A ke resz tény em ber ké szül a ka -
rá csony ra, Krisz tus szü le té sé nek ün ne pé re.  A gyer tya -
gyúj tást kö zös ének kel, szent írá si sza ka szok
fel ol va sá sá val és kö zös imád ság gal vég zik.

Az ad ven ti ko szo rú min den egyes gyer tyá ja szim bo li zál
egy fo gal mat: hit, re mény, sze re te tet, öröm. A gyer tya
meg gyúj tá sa ar ra em lé kez tet, hogy fény szü le tik a sö tét -
ség ben, ami va sár nap ról-va sár nap ra erõ seb ben ra gyog.

Egye sü le tünk Ad vent ün ne pé nek szel le mé ben gyúj tot ta
meg az ad ven ti gyer tyá kat 2008. no vem ber 30-án a „fa lu
ka rá csony fá ján”.

Az ün nep vá ró mû sor ke re té ben Köpösdi Pat rik, Ró zsa
Gá bor és Vízkeleti Lász ló ka rá cso nyi vers sel , majd a
Szapáry Nép dal kör és a Nõi Kar ka rá cso nyi éne kek kel
kö szön töt te a fa lu la kos sá gát. Be fe je zé sül Ady End re Ka -
rá csony cí mû ver sét hall gat tuk meg a nem zet szí né sze,
Sza bó Gyu la elõ adá sá ban. 

Fegy ver nek „ a mi ked ves fa lunk” min den la kó já nak bé -
kés, bol dog ál dott ka rá cso nyi ün ne pe ket és bol dog új
évet kí ván a:

-Fegyverneki Élet fa Kul tu rá lis és Hagyományörzõ Egye sü let-
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