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Tisz telt Fegyvernekiek,
Tisz telt Vá lasz tók,
Tisz telt La kos ság!

Min de nek elõtt sze ret ném meg kö szön ni Önök nek sza va -
za ta i kat, azt a bi zal mat és hi tet, me lyet ki nyil vá ní tot tak a
vá lasz tá so kon. Kö szö nöm egy ér tel mû tá mo ga tá su kat és
kö szö nöm szív bõl jö võ gra tu lá ci ó ju kat. Kö zös si ke rün ket
és jö võnk be ve tett bi zal mun kat kö zö sen sze ret ném
Önök kel át él ni és ün ne pel ni. Kö zö sen a te le pü lé si kép vi -
se lõk kel, a te le pü lés min den la kó já val, in téz mé nye ink
dol go zó i val. Kérem Önö ket, le gye nek to vább ra is tár sak
eb ben. Mun kál kod junk együtt egy má sért, te le pü lé sün -
kért, az elõ re ha la dá sért. Hoz zunk ál do za to kat a fej lõ dés
ér de ké ben és te remt sük meg gyer me ke ink szá má ra azt a 
biz ton sá gos és él he tõ Fegyverneket, me lyet mind annyi -
an kí vá nunk szá muk ra.

Kö szö nöm azok nak, akik szer ve zett kö rül mé nyek kö zött
biz to sí tot ták, mun ká juk kal elõ se gí tet ték a vá lasz tá sok
tisz ta sá gát. Kö szö nöm a hi va ta li ap pa rá tus dol go zó i nak,
a bi zott sá gi ta gok nak, a vá lasz tá si iro da tag ja i nak, a de le -
gál tak nak ál do za tos és oda adó mun ká ját. Kö szö nöm
min den ki nek, aki részt vett a vá lasz tá so kon és dön té sé tõl 
füg get le nül elõ se gí tet te egy mû kö dõ ké pes és
feladatkész te le pü lés ve ze tés meg ala ku lá sát, gon dolt a
jö võnk re, át érez te dön té se fon tos sá gát. Tisz te let tel kö -
szö nöm meg Huber Fe renc Pol gár mes ter Úr nak ed di gi, a 
te le pü lés ér de ké ben vég zett ak tív te vé keny sé gét és kí vá -
nok szá má ra nyu godt, pi hen te tõ nyug dí jas éve ket és jó
egészséget.

Kö szö nöm a te le pü lés meg vá lasz tott kép vi se lõi ne vé ben
meg tisz te lõ meg bí zá su kat, és kí vá nok ne kik mun ká juk -
hoz erõt, ki tar tást és gra tu lá ci óm mel lett biz to sí tom Õket
ar ról, hogy az elõ re lé pés út ján ke re sek tár sat ben nük.
Szá mí tok szak ér tel mük re, bí zom tu dá suk ban és ab ban,
hogy cél ja ink azo no sak és kö zö sek.

Ké rem Önö ket, Fegyvernekieket, hogy tá mo ga tá suk kal
se gít sék elõ mun kán kat. Bíz za nak kép vi se lõ ink ben és
ben nem, mert a cél egy sé ges: tisz tes sé ges és be csü le -
tes mó don ele get ten ni fel ada tunk nak. Egy olyan te le pü -
lé sért dol goz ni, amely mind annyi unk szá má ra
biz ton sá got és nyu gal mat áraszt. Egy olyan jö võ ké pet ki -
dol goz ni, mely ben gyer me ke ink bol do gul nak.

Az or szág és te le pü lé sünk gaz da sá gi hely ze te nem te szi
le he tõ vé, hogy azon nal min den el kép ze lé sünk meg va ló -
sul jon, de min den ap ró lé pés sel és dön tés sel elõ re fo -
gunk ha lad ni. Ebben ké rem to váb bi se gí tõ kész és
em ber sé ges hoz zá ál lá sukat, tü rel müket és ál do zat kész -
sé güket. Ren ge teg mun ka vár ránk, ap ró de sok szor ne -
héz dön té sek, me lyek éle tek rõl és em be rek rõl szól nak,
de szá mom ra itt min den ki Fegyverneki és min den ki ért
dol go zom.

Kö szö nöm meg tisz te lõ bi zal mu kat és fi gyel mü ket. Igyek -
szem meg szol gál ni és meg ten ni min dent Önö kért és
Fegyvernekért!

-Tatár Lász ló-
-polgármester-

„A vá lasz tás nagy esély, ám csu pán a kez det, hi szen
a lé nye ge a vál toz ta tás le he tõ sé ge, ezért is nyújt re -
ményt. Az, hogy a re mé nyek be tel je sed nek-e, a foly -
ta tás kor vá lik majd el.”

/Só lyom Lász ló/

A rend szer vál tás óta ha to dik al ka lom mal vet tünk részt
hely ha tó sá gi vá lasz tá son.

Az ál lan dó ság biz ton sá ga he lyett a vál toz ta tás iz gal ma
mel lett vok solt a fa lu la kos sá ga.

A most tá vo zó kép vi se lõ tes tü let tag jai az el múlt évek igen 
ne héz, vál sá gos idõ sza ká ban be csü let tel tel je sí tet ték
vál lalt kül de té sü ket. Egy élet ké pes, fej lõ dés ben lé võ te le -
pü lést ad nak át az új ve ze tés nek.

Kö szön jük a tes tü let ben és a bi zott sá gok ban vég zett lel -
ki is me re tes mun ká ju kat. 

Ugyan csak kö szö net tel tar to zunk va la mennyi kül sõ mun -
ka társ nak, akik az el múlt cik lus ban a bi zott sá gok ban ki -
tar tó an, szak ér te lem mel se gí tet ték a tes tü let mun ká ját.

Kü lön tisz te let tel kö szön jük Huber Fe renc Pol gár mes ter
Úr 20 éven, öt vá lasz tá si cik lu son át íve lõ, a te le pü lé sért
vég zett be csü le tes, oda adó mun ká ját. Te vé keny sé ge
Fegy ver nek ha tá ra in kí vül, a kis tér ség ben és a me gye
kü lön bö zõ fó ru ma in is el is me rést vál tott ki.

A jól meg ér de melt pi he nés hez hosszú, egész sé ges éle -
tet, a ma gán élet ben sok-sok örö met kí vá nunk szá má ra.

Az újon nan meg vá lasz tott Pol gár mes ter Úr nak és a kép -
vi se lõ-tes tü let tag ja i nak kí vá nom, hogy az el kö vet ke zõ
cik lus ban va la mennyi meg fo gal ma zott szép ter vet ered -
mé nye sen tud ják meg va ló sí ta ni, a meg kez dett pro jek te -
ket si ker re vin ni, úja kat fel vál lal ni, mind annyi unk
örö mé re.

Eh hez a na gyon ne héz mun ká hoz sok-sok erõt, ki tar tást,
jó egész sé get kí vá nok ma gam és mun ka tár sa im ne vé -
ben.

-Buzás Istvánné dr.-
-jegyzõ-

Köszönjük



A kép vi se lõ-tes tü let ülé sén ho zott fon to sabb dön té sek rõl
az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la kos sá got.

A kép vi se lõ-tes tü let au gusz tus 26-án és szep tem ber
23-án so ros ülést tar tott:
• Mó do sí tot ta az Ön kor mány zat Szer ve ze ti és Mû kö dé si

Sza bály za tá ról szó ló ren de le tet.
• Mó do sí tot ta Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko -

la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat Pe da gó gi ai
Prog ram ját és Ala pí tó Ok ira tát.

• Meg vá sá rol ta az 1992/2 hrsz. alat ti (Szi vár vány út 18.),
797 m2 nagy sá gú be épí tet len te rü let részt, a 2010. évi
költ ség ve tés ter hé re 90.000 Ft összeg ere jé ig.

• A nagy kö rûi 0199/2 hrsz-ú in gat lan ból tör té nõ in gat lan -
ré szek meg vá sár lá sa 83.170 Ft ere jé ig.

• Mó do sí tot ta az OTP Nyrt-hez be nyúj tott fej lesz té si hi -
tel ké rel mek kel kap cso la tos ha tá ro za to kat.

• A Remondis Kétpó Kft-vel kö tött üze mel te té si szer zõ -
dést és a Remondis Szol nok Zrt-vel kö tött együtt mû kö -
dé si meg ál la po dást kö zös meg egye zés sel
meg szün tet te.

• Fe lül vizs gál ta az ön kor mány za ti ren de le te ket és
egyéb, dí ja kat tar tal ma zó ha tá ro za to kat:

- A köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás ról szó ló
25/1999.(III.25.) szá mú ha tá ro za tot vissza von ta.

- Mó do sí tot ta:
» A he lyi ipar ûzé si adó ról szó ló 21/1999. (X.2.) szá mú

ren de le tet.
» A la ká sok bér le té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo -

nat ko zó egyes sza bá lyok ról szó ló 30/1993. (XII.16.)
szá mú ren de le tet.

» A te le pü lé si szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló
10/2003. (III.3.) szá mú ren de le tet.

» Az ál lat tar tás ról és az ál la ti hul la dék el he lye zé sé rõl
szó ló 21/2004. (V.28.) szá mú ren de le tet mó do sí tot ta.

» A köz te rü let hasz ná la tá ról szó ló 26/1995. (VIII.31.)
szá mú ren de le tet.

» Fegy ver nek köz mû ves víz el lá tá sá ról szó ló 13/1994.
(V.27.) szá mú ren de le tet.

» Fegy ver nek Nagy köz ség te rü le tén fenn tar tott te me -
tõk rõl, va la mint a te met ke zé si te vé keny ség rõl szó ló
6/1993. (III.5.) szá mú ren de le tet.

» Fegy ver nek Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén a
vá sá rok rend jé rõl szó ló 30/1995. (XI.27.) szá mú ren -
de le tet.

» A te le pü lé si fo lyé kony hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló
1/2003. (II.6.) szá mú ren de le tet.

» A te le pü lés kör nye zet vé del mé rõl szó ló 13/2005.
(IV.29.) szá mú ren de le tet.

• A 2011. évi nyers anyag nor mát meg ál la pí tot ta.
• El fo gad ta a Fegy ver nek Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes -

tü let ének 2011. évi el len õr zé si ter vét.
• A Ti sza vi rág Nap kö zi Ott ho nos Óvo da fû tés kor sze rû sí -

té sé rõl szó ló ha tá ro za tot, a 2010. évi költ ség ve tés ter -
hé re, 831 eFt ÁFA-val nö velt összeg ere jé ig el fo gad ta.

• Fegy ver nek Ön kor mány zat fenn tar tá sá ban lé võ köz ok -
ta tá si in téz mé nyek ben a 2010/2011-es tan év ben in dít -
ha tó cso por tok, osz tá lyok számát és a fel ve he tõ
ma xi má lis lét szám tól va ló el té rést en ge dé lyez te.

• A Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz -
tön díj pá lyá zat 2011. évi for du ló já hoz csat la kozik.

• Fo gá sza ti rönt gen ké szü lék és fo gá sza ti ke ze lõ egy ség
meg vá sár lá sá ról ha tá ro zott.

• Fegy ver nek, Dam ja nich út 155. sz. alat ti „Bí ró kas tély”
ön kor mány za ti tu laj do nú 2-3. bér la kás gáz el lá tá sá hoz
hoz zá já rult.

• Kö te le zett sé get vál lalt a Fel sza ba du lás út 1544/2
hrsz-on au tó busz öböl épí té sé re.

-Buzás Istvánné dr.-
-jegyzõ-

A képviselõ-testület hírei
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Fel hí vás a Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat hoz

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat a te rü le tén ál -
lan dó la kó hellyel ren del ke zõ, hát rá nyos hely ze tû, rossz
anya gi kö rül mé nyek kö zött élõ, fel sõ ok ta tá si in téz mény -
ben nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat meg kez de ni kí vá -
nó/foly ta tó hall ga tók szá má ra ösz tön dí jat nyújt a
költ ség ve té si ren de let ben biz to sí tott ke ret összeg ere jé ig
és a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel.

A pá lyá zat ki írá sá ra 2010. ok tó ber 1. nap ján ke rül sor.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2010. ok tó ber
29.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel tét ele i rõl bõ vebb fel vi lá go sí -
tást kap hat nak a Pol gár mes te ri Hi va tal 6-os szá mú iro dá -
já ban és a pá lyá zat hoz szük sé ges nyom tat vá nyok is itt
igé nyel he tõk.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Bursa Hungarica

Az elõ zõ lap szá munk ból ki ma radt hogy az or szág több
te le pü lé sé hez ha son ló an Fegy ver nek is csat la ko zott a tö -
rök szent mik ló si ok mány iro da fel hí vá sá hoz, és in téz mé -
nyünk ben is gyûj töt tük az ár víz ká ro sul tak ré szé re a
fel aján lá so kat. So kan se gí tet tek kon zer vek kel, egyéb tar -
tós élel mi sze rek kel, ru ha ne mûk kel, épí tõ anyag ok kal, bú -
to rok kal. Kö szön jük az ön zet len fel aján lá sa i kat, me lye ket 
a törökszentmiklósiakkal együtt jut ta tunk el a rá szo ru lók -
nak.
Fo lya ma to san kap juk a la kos ság tól a hasz nált, de jó ál la -
po tú ado má nyo kat, me lye ket a szol gá lat épü le té bõl a rá -
szo ru lók in gye ne sen el vi het nek.
Vár juk to vább ra is a fe les le ges sé vált hol mi kat és azo kat
is, akik nek szük sé ge van a té li hó na pok elõtt ru há ra, ci põ -
re és me le gebb öl tö zé kek re.   

-Barta Józsefné-
-igazgató-

Csa lád se gí tõ szol gá lat tá jé koz ta tó ja
A Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány pá lyá za tot
hir det egy sze ri anya gi tá mo ga tás ra fel sõ fo kú in téz mény
nap pa li ta go za tán ta nu ló fegyverneki ál lan dó lak hellyel
ren del ke zõ di á kok szá má ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
• Ké re lem,
• Szü lõk ke re se ti iga zo lá sa,
• Ta nu lói jog vi szony iga zo lá sa,
• Ta nul má nyi ered mény fény má so la ta

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le: 4,2 ta nul má nyi ered -
mény.

Ha tár idõ: 2010. de cem ber 01.

A pá lyá za tot pos tai úton a kö vet ke zõ cím re kell kül de ni:
 Szilasi Péterné
 5231 Fegy ver nek Liszt F. út 13/a.

-Szilasi Péterné-

Pá lyá za ti fel hí vás



Pol gár mes ter vá lasz tás ered mé nye:

Ssz. Név Je lö lõ sz.
Sza va za tok szá ma

1. sz.
Mûv. Ház

2. sz.
Or czy I.

3. sz.
Sár ga I.

4. sz.
Ét te rem

5. sz.
Ú. Óvo da

6. sz.
Mó ra I.

7. sz.
Sz. ÖNO Össz.: %-os

arány

1. Ta tár Lász ló Füg get len 193 255 174 216 149 135 207 1329 51,59%

2. Herman Jó zsef Füg get len 73 98 68 129 80 68 79 595 23,10%

3. Huber Fe renc FIDESZ 115 113 68 56 54 62 86 554 21,51%

4. Dr. Bacsa Lász ló Füg get len 7 33 20 11 4 12 11 98 3,80%

Össze sen: 388 499 330 412 287 277 383 2576 100%

Egyé ni lis tás ön kor mány za ti kép vi se lõ vá lasz tás ered mé nye:

Ssz. Név Je lö lõ sz.
Sza va za tok szá ma

1. sz.
Mûv.Ház

2. sz.
Or czy I.

3. sz.
Sár ga I.

4. sz. 
Ét te rem

5. sz.
Ú. Óvo da

6. sz.
Mó ra I.

7. sz.
Sz. ÖNO Össz.: %-os

arány

1. Ta tár Lász ló Füg get len 215 301 193 241 159 149 219 1477 9,59%

2. Herman Jó zsef Füg get len 145 192 125 201 125 126 147 1061 6,89%

3. Bur ján At ti la Já nos Füg get len 122 173 118 215 125 111 139 1003 6,51%

4. Papp Ró bert Ta más JOBBIK 134 177 95 136 102 88 155 887 5,76%

5. Dr. Kiss Györgyné Füg get len 150 155 115 146 82 83 97 828 5,38%

6. Bog nár Zol tán Füg get len 126 201 92 126 81 65 94 785 5,10%

7. Nagy Jó zsef Füg get len 124 189 93 150 83 55 65 759 4,93%

8. Szatlóczki Edit Füg get len 139 142 110 115 79 66 54 705 4,58%

9. Ficsór Dé nes Já nos Füg get len 121 145 97 123 71 58 75 690 4,48%

10. Amb rus Dé nes Füg get len 130 145 86 124 64 64 66 679 4,41%

11. An gyal Csa ba Füg get len 107 118 85 83 71 52 68 584 3,79%

12. Hillender Györgyné Füg get len 85 107 74 79 74 92 72 583 3,78%

13. Né meth At ti la Füg get len 76 107 60 110 74 63 86 576 3,74%

14. Sza bó Zol tán Füg get len 92 150 58 71 50 50 63 534 3,47%

15. Tû he gyi Ju li an na Füg get len 119 99 57 77 50 53 71 526 3,41%

16. Krupa Ist ván Füg get len 72 83 55 54 56 48 130 498 3,23%

17. Stefán And rás Mi hály Füg get len 77 73 62 70 44 58 86 470 3,05%

18. Gácsi Jánosné Füg get len 62 55 35 51 61 39 161 464 3,01%

19. Tukarcs Istvánné Füg get len 49 68 56 80 48 84 50 435 2,82%

20. Nida Im re Füg get len 80 105 46 69 34 36 50 420 2,73%

21. Ma gyar Lászlóné Füg get len 60 46 43 64 26 48 78 365 2,37%

22. Vizkeleti Lászlóné Füg get len 43 76 44 38 52 21 58 332 2,16%

23. Bauer Mi hály Róbertné FIDESZ 64 49 23 28 41 35 42 282 1,83%

24. Dr. Bacsa Lász ló Füg get len 31 64 53 34 20 41 38 281 1,82%

25. Sza bó Fe renc Füg get len 16 48 14 40 14 21 27 180 1,17%

Össze sen: 2439 3068 1889 2525 1686 1606 2191 15404 100%

Me gyei Köz gyû lés vá lasz tás he lyi ered mé nye:

Ssz. A lis ta ne ve
Sza va za tok szá ma

1. sz.
Mûv. Ház

2. sz.
Or czy Isk.

3. sz.
Sár ga isk.

4. sz.
Ét te rem

5. sz.
Új te le pi óv.

6. sz.
Mó ra Isk.

7. sz.
Sz. ÖNO Össz.: %-os arány

1. FIDESZ-KDNP 195 237 153 175 118 138 165 1181 47,03%

2. JOBBIK 134 162 124 173 112 92 177 974 38,79%

3. MSZP 50 88 41 54 46 42 35 356 14,18%

Össze sen: 379 487 318 402 276 272 377 2511 100%

Ci gány ki sebb sé gi ön kor mány zat vá lasz tás ered mé nye:

Ssz. Sza va za tok szá ma %-os arány

1. Bu dai Klá ra 4 20,00%

2. Bu dai Tiborné 6 30,00%

3. Mága An na 4 20,00%

4. Dr. Pálfi Mik lós 6 30,00%

Össze sen: 20 100%

Helyi önkormányzati választások eredményei
2010. október 11. Fegyverneki Hírmondó 3. oldal



Igaz, a tan év még csak most kez dõ dött, de mi már sport -
na pot tar tot tunk szep tem ber 24-én, dél elõtt. Cé lunk ez zel
a prog ram mal az volt, hogy is ko lánk ap ra ját-nagy ját ki -
csa lo gas suk a szép õszi idõ ben a sza bad ba. A ko ráb bi
évek ha gyo má nya it foly tat va az al só ta go zat az is ko la ud -
va rán, a fel sõ ta go zat pe dig te le pü lé sünk sport pá lyá ján
töl töt te a dél elõt töt aka dály ver sennyel.

Az al só ta go za ton az egyes osz tá lyok al kot ták a csa pa to -
kat. Kö zös ze nés reg ge li tor na után nyolc cso port ver -
seny zett egy más sal a ve rõ fé nyes nap sü tés ben. Kü lön fé le 
já té kos fel ada tok kal mér het ték össze a lur kók ere jü ket és
ügyes sé gü ket. Az ál lo má so kon lel kes pe da gó gu sok vár -
ták a ver seny zõ ket: jár tak Vil mos bá csi nál a mo csár ban,
ka pu ra rúg tak Esz ter né ni vel, cél ba dob tak Ka ti ka né ni vel, 
vagy épp Ági né ni ál lo má sán mu tat ták meg laj hár má szó
tu do má nyu kat. Tel je sí tet ték az aka dály pá lyát Zsu zsa né -
ni vel és Il di kó né ni vel, Edit né ni nél a kon cent rá ló ké pes -
sé gü ket is pró bá ra te het ték a dartsnál. Il di kó né ni nél
ping-pong lab dák kal ügyes ked het tek, vagy No é mi né ni vel 
rom bol ták majd épí tet ték fel a kon zerv do boz tor nyo kat.
Nagy örö münk re sok szü lõ is ak tí van részt vett a prog ra -
mun kon, se gí tet te a sport nap gör dü lé keny me ne tét. Ter -
mé sze te sen két kor cso port ra oszt va ér té kel tük az
osz tá lyo kat, hogy mi nél igaz sá go sabb le hes sen a meg -
mé ret te tés. Rö vid pi he nõ után min den al sós év fo lyam „a”

és „b” osz tá lya kö tél hú zás sal mér te össze ere jét. Az
össze sí tett vég ered mény (is) iga zán ba rá ti – az az dön tet -
len – lett, min den ki meg elé ge dé sé re. Vé gül kö zös ud va ri
já té kok kal zár tuk moz gal mas dél elõt tün ket.
 Az idõ já rás ke gyes volt hoz zánk, így egy re mek dél elõt töt 
tölt het tünk fel sõ ta go za tos ta nu ló ink kal is a sport pá lyán.
Ki lenc ál lo má son folyt a ver sen gés, ahol kü lön bö zõ
ügyes sé gi fel ada to kat old hat tak meg a tíz fõs csa pa tok.
Kü lön ér té kel tük a szebb nél szebb, igé nye sen el ké szí tett
me net le ve le ket is.  A dél elõtt fény pont ja az év fo lya mon -
ként, „a” és „b” osz tá lyok kö zöt ti kö tél hú zás volt, ahol a
gyer me kek min den ere jü ket össze szed ve pró bál tak helyt -
áll ni. A ver seny vé gén egy ne mes cé lért küz döt tek ta nu ló -
ink: sze mét sze dés pro jekt be kezd tek, ami nek az
ered mé nye az volt, hogy a sport pá lya meg tisz tult az el do -
bált hul la dék tól. Aki a leg több hul la dé kot gyûj töt te, plusz
pont ra és a töb bi ek vas taps ára te he tett szert. Össze sí tés -
ben az 5-6. év fo lya mon a 6. b osz tály „Vi ta min bom bák”
csa pa ta vég zett az el sõ he lyen, a 7. és 8. év fo lya mo sok
ver se nyét pe dig a 8. a „Vén Di á kok” csa pa ta nyer te fö lé -
nye sen.
A sport nap te hát az egész tag in téz mény szá má ra jól si ke -
rült, sok vi dám pil la nat tal, kö zös él ménnyel gaz da god tak
gye re kek és fel nõt tek egy aránt.

-Gyõ ri Ibo lya  és Gyurikáné Rédai No é mi-
-DB-s ne ve lõk-

Spor tos tan év kez dés a „Mó rá ban”

2010. 09. 23-24-25-én részt vet tünk Szol no kon a
Tiszaligeti Napok sport ren dez vé nyen. Kö vet ke zõ ver -
seny szám ok ban in dul tunk: 3-4., 5-6., 7-8. osz tá lyos kis -
pá lyás lab da rú gás, szak is ko lás lab da rú gás, 7-8.
osz tá lyos lány zsi nór lab da.

Ki emel ke dõ ered ményt nem tud tunk el ér ni, de a gye re -
kek nagy sze rû en érez ték ma gu kat ezen a ki tû nõ sport -
ren dez vé nyen.

-Bal la gó Ta más-
-test ne ve lõ ta nár-

Tiszaligeti Napok

Ha gyo má nya ink hoz hí ven szep tem ber vé gén is mét meg -
ren de zés re ke rült a nap kö zi ben a Gó lya bál. Ilyen kor az
el sõ sö ket „avat juk” iga zi Sár gá sok ká. A kü lön bö zõ fel -
ada tok (ver se nyek, tánc, ze ne, ae ro bic) nagy él ményt
nyúj tot tak gyer me ke ink nek. A leg bát rab bak meg mu tat -
hat ták has tánc- és tánc tu dá su kat is. A dél utánt discoval,
tánccal és egy kis lakomázással zártuk.

-Nap kö zis ta ní tó né nik-

Gólyaavatás

Messze van még Ad vent, de a Fegyverneki Hír mon dó kö -
vet ke zõ lap szá ma nem je le nik meg ad dig.
Ezért most tu da tom Önök kel, hogy a ha gyo má nyos Ad -
ven ti hang ver senyt de cem ber 19-én, va sár nap 16 órá tól
tart juk a Ró mai ka to li kus Temp lom ban.
Min dig nagy él mény szo kott len ni, vár ha tó an így lesz ez
idén is.
Min den kit sze re tet tel vá runk!

-Tûhegyi Ju li an na-

Ad ven ti hang ver seny
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Egy szép õszi na pon el ha tá roz tuk is ko lánk ter mé szet bú -
vá ra i val, hogy el in du lunk és fel fe dez zük a Ti sza zug szá -
munk ra még rejt ve ma radt kin cse it. Utunk az 1 óra
„já rás ra” lé võ Tiszaföldvárra ve ze tett, ahol a Ti sza zu gi
Föld raj zi Mú ze um ban in te rak tív, pe da gó gi ai prog ram mal
vár tak min ket. A sza bad té ri fog lal koz ta tó ban körbenülõs
óri ás me mó ria já ték se gít sé gé vel is mer ked tünk a táj vé -
dett élõ lé nye i vel mi köz ben az õs lény tan ban el mé lyül tebb
gye re kek a gyapjasmamutról ké szí tet tek le nyo ma tot. Bel -
jebb ha lad va a Tiszavilág ki ál lí tás el sõ egy sé ge a Ti sza -
zu got mint kis tá jat mu tat ja be. A Ti sza és a Hár mas-Kö rös 
ál tal öve zett táj te le pü lé si vi szo nya it, föld raj zi kör nye ze tét
több nyel vû tab ló kon (ma gyar és an gol) ke resz tül mu tat ja

be. Kü lön rész fog lal ko zik a te le pü lé si cí me rek kel, va la -
mint a Ti sza zug föld ta ni fel épí té sé vel. Az öt le tes pe csét -
nyo mók se gít sé gé vel ké szít het tük el sa ját cí me re in ket, a
föld ta ni szer ke ze tet be mu ta tó na gyí tók ban pe dig szem -
ügy re ve het tük a tér ség alap ja it al ko tó üle dé kes kõ ze te -
ket. A ki ál lí tás kö vet ke zõ ré szé ben a mú ze um egyik fõ
ékes sé gét, ha zánk egyik leg na gyobb, jég kor sza ki, nagy -
ge rin ces, õs lény ta ni gyûj te mé nyét is mer het tük meg. Eh -
hez a rész hez tar to zik a „Csont ke re sõ” el ne ve zé sû

gyer mek fog lal koz ta tó, amely ben a gye re kek pró bá ra
tet ték ügyes sé gü ket és kre a ti vi tá su kat, ál lat cson tok után
ku tat hat tak. A Ti sza fo lyó és a kör nyék vál to zá sa it mu tat ja 
be a ki ál lí tás kö vet ke zõ ele me. Egy spe ci á lis tech ni ká val
ké szült ké pen fi gyel he tik meg a te rü let ala ku lá sát. Az Al -
föld jel leg ze tes ki emel ke dé se it, a kun hal mo kat is mer te tõ,
kö vet ke zõ rész el sõ sor ban a tör té ne ti em lé ke ket mu tat ja
be. Az elõ ke rült ré gé sze ti em lé kek is he lyet kap tak az itt
ál ló halommakettek üveg vit rin je i ben, köz tük egy több
ezer éves, tel jes nõicsontváz is. A tör té ne ti em lé kek után
új ra a ter mé sze ti kör nye zet ke rül elõ tér be. A Ti sza és a
Kö rös kö zel múlt ban le zaj lott ár vi ze i vel fog lal ko zó sa rok
mel lett két fog lal koz ta tó táb la is el he lye zés re ke rült. Az
egyi ken a Ti szá hoz kap cso ló dó köz mon dá so kat ol vas -
hat tunk, míg a má si kon a fo lyó re form ko ri sza bá lyo zá sá -
hoz kap cso ló dó szám ada to kat. A fo lyó ka nya ru la tok
föld raj zi el ne ve zé se it egy in te rak tív asz ta lon is mer het tük
meg. A ki ál lí tás vé gé hez kö ze led ve a Ti sza zug ál lat vi lá -
gát lát hat tuk, egy részt pre pa rált ál la tok for má já ban, más -
részt a 2000 li te res ak vá ri um ban a Ti sza 54 hal faj tá já ból
ki len cet be mu tat va.Vé gül meg néz het tünk egy kü lön eh -
hez a ki ál lí tás hoz ké szült, ne gyed órás kis fil met is, amely -
ben a mú ze um anya gán túl a kör nyék múlt ja, fló rá ja és
fa u ná ja gyö nyö rû ter mé sze ti fel vé te le ken lát ha tó. Él mé -
nyek kel tel ve és sok-sok új is me ret tel gaz da god va in dul -
tunk ka lan do zá sunk má so dik ál lo má sá ra, Tiszakürtre, a
gró fi kert bõl lett ar bo ré tum ba. A kö zel 60 hek tá ron el te rü lõ 
gyûj te mény 1996 óta Or szá gos Ter mé szet vé del mi Te rü -
let. Ide gen ve ze tõ se gít sé gé vel is mer ked tünk fû vel-fá -
val-bo kor ral. Meg mász tuk a több mint 70 csi ga lép csõs
ki lá tót, meg néz tük a park ban mû kö dõ Ka land par kot és
meg tud tuk, hogy sé ta ha józ ni is le het a Ti szán. Fe lejt he -
tet len él mény volt ki csi nek és nagy nak a sza bad ban, a
friss le ve gõn a Ti sza-vi dék élet erõt su gár zó, fes tõi szép -
sé gû fái alatt töl te ni a dél utánt.

-Baranyiné Buj do só Ág nes -
-szakkörvezetõ-

Ti sza zu gi ka lan do zás

Fon tos dön tés elõtt áll nak a szü lõk is és a gyer me kek is.

Az éle tünk nek majd nem fe lét tölt jük a mun ka he lyün kön.
Fon tos, hogy amit vég zünk, azt jó mi nõ ség ben te gyük. Az 
sem mel lé kes, hogy olyas mit te vé keny ke dünk eb ben az
idõ ben, ami ér de kel ben nün ket, szí ve sen tesszük, vagy
csak ro bot nak érez zük. (Per sze, min den mun ká nak van -
nak szá munk ra jobb és ke vés bé kel le mes ré szei.) 

Emi att a pá lya vá lasz tás meg ha tá roz hat ja azt, hogy a ké -
sõb bi éle tünk ben ho gyan érez zük ma gun kat. A mai gyer -
me kek már most tud ják, hogy egész éle tü kön át ta nul ni uk 
kell, az is le het, hogy több ször fog nak szak mát vál toz tat -
ni. Még is na gyon fon tos az a dön tés, ame lyet 14 éve sen
hoz meg a fi a tal és a szü lõ je.

Ab ból a cél ból, hogy pá lyát ne csak di vat ból, a ba rá tok,
csa lád tag ok igé nye i nek meg fe le lõ en vá lassza nak a fi a ta -
lok, meg kell is mer ni a kö zép is ko lát és azt, hogy on nan
mi lyen pályautak foly ta tód hat nak.

Eh hez ad se gít sé get az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la,
Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat min -
den tag in téz mé nyé ben ta nu ló nak. Pá lya vá lasz tá si tá jé -
koz ta tó ját a Mû ve lõ dé si Ház ban tart ja no vem ber 9-én 17
órá tól.

Ha tud ja már, hogy ho vá men jen a gyer me ke, azért jöj jön
el, hogy eb ben meg erõ sít se ma gát és gyer me két, ha nem 
biz tos még, vagy tel je sen ta nács ta lan, ak kor azért, hogy
tám pon to kat kap jon.

Jöj jön el Ön is, tá jé ko zód jon!
-Tû he gyi Ju li an na-

Pályaválasztási tájékoztató
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2010. szep tem ber 25-én szom ba ton az Or czy An na Ál ta -
lá nos Is ko la, Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak -
szol gá lat a „Tûz ol tó szer tár” ud va rán hul la dék gyûj tést
szer ve zett. A jó idõ nek és a pa pír hul la dék jó árá nak kö -
szön he tõ en (16 Ft/kg) elég szép szám ban gyûj töt tek pa -
pírt a gye re kek, ezzel nem kis zseb pénz re tet tek szert.

Re mél jük jö võ re még töb ben vesz nek részt a hul la dék -
gyûj tés ben.

-Sipos Mar ina – DÖK se gí tõ ta nár-

Hulladékgyûjtés

Ál do zat nak lát szik az, ha az em ber el in dul a fû tött la kás -
ból a hi de gen át a tár sas tánc órá ra a Mû ve lõ dé si Ház ba. 

Ál do zat nak tû nik az is, ha pró bál ja iga zí ta ni az em ber a
ke zét-lá bát és nem si ke rül.

Ál do zat nak tû nik az is, ha újabb és újabb fi gu rá kat kell
meg ta nul ni.

Ez egé szen ad dig tart, míg el nem jut egy olyan szint re,
hogy egy bál ban nem szé gyell tán col ni, ha nem a rit mus ra 
az is mert moz du la tok ma ga biz tos sá gá val, öröm mel tán -
col a má sik nem kép vi se lõ jé vel.

Aki haj lan dó ezek re az ál do za tok ra, azt ké rem, hogy je -
lent kez zen a Mû ve lõ dé si Ház ban sze mé lye sen, vagy te -
le fo non (56/481-028)!

-Tû he gyi Ju li an na-

Tár sas tánc



Soly mász mi se – 
Fegy ver nek Szel le me Pantheontalálkozója

Lap zár ta után, meg je le nés elõtt, ok tó ber 9-én lesz a mi se 
Galántai Lelovich Györ gyért, me lyet a Ma gyar Soly mász
Egye sü let ren dez va dá szat tal egy be köt ve.
Idén a Középtiszai Mg. Zrt. te rü le tén va dász nak a ma da -
rak kal.

A mi sét a je len le võ ma da rak mi att em le ge tik Soly mász -
mi se né ven is. Messze föld rõl ér kez nek ide em be rek.
Azok is, akik Gyur ka bá csit sze mé lye sen is mer ték, eset -
leg ta nul tak is tõ le és azok is, akik a val lás és az élõ lé -
nyek kap cso la tát fi gye lik áhí tat tal.
Ha gyo má nyo san a mi sé vel azo nos na pon ren dez zük a
Fegy ver nek Szel le me Pantheon Ta lál ko zó ját, amely re
vá runk min den kit, aki ma Fegyverneken él, vagy éle té -

ben je len tõ sé ge volt an nak, hogy hosszabb-rö vi debb idõt 
töl tött ezen a ked ves te le pü lé sen.
Bí zom ben ne, hogy 2010-ben is sok kel le mes be szél ge -
tés nek, egy más ra ta lá lás nak, em lé kek fel idé zé sé nek a
he lye lesz ez a ta lál ko zó. A ki ál lí tás a bi zo nyí ték ar ra,
hogy Fegyvernekrõl in dul va hely ben is és a vi lág bár mely 
ré szén meg tud ja áll ni a he lyét az em ber.
Fon tos az is, hogy a Pantheon tag jai pén zük kel mun ká -
juk kal, tu dá suk kal, szel le mi sé gük kel, sze mé lyes pél dá -
juk kal se gí te ni akar ják a szí vük nek oly ked ves he lyet
(akár hely ben él nek, akár el köl töz tek in nen), azt a he lyet,
ahol szel le mi út ra va lót kap tak.
Kö szön jük ne kik!

-Tû he gyi Ju li an na-

Két ese mény min dig azo nos na pon

Szep tem ber 30-án 55-en je len tek meg az zal a szán dék -
kal, hogy a vé rük kel se gít se nek. Kö szön jük ezt mind -
annyi uk nak! 

Kö zü lük csak 50-en ad hat tak vért, a töb bi ek nek ez egy
szû rõ vizs gá lat tal ért fel. Ki de rült, hogy va la mi lyen ok mi -
att nem se gít het nek a vé rük kel em ber tár sa i kon. Re mél -
jük, hogy az idõ ben fel fe de zett be teg ség vagy ál la pot
hosszú, jó kon dí ci ó ban el töl tött élettel ajándékozza meg
õket is.

Fi gye lem re mél tó, hogy most is volt egy el sõ vér adó. Bí -
zom ben ne, hogy be lõ le is sok szo ros vér adó lesz majd.

Vér adás ra leg kö ze lebb ok tó ber 25-én Szapárfaluban az
Idõ sek Klub já ban lesz le he tõ sé gük. 

-Tû he gyi Ju li an na-

Vér adás

Az Idõ sek Vi lág nap ja elõtt szep tem ber 23-án ün ne pé lyes
ke re tek kö zött, tel je sen meg újul va át adás ra ke rült az in -
téz mény I. szá mú Annaházi Idõ sek Klub já nak épü le te. 37
éve, 1973 - óta Öre gek Nap kö zi Ott ho na ként, ké sõbb Idõ -
sek Klub ja ként mû kö dött.  

Az el telt kö zel négy év ti zed alatt ki sebb kar ban tar tás ok
ké szül tek ugyan, de egy re rosszabb ál la pot ba ke rült az
épü let. 2008-ban az Észak-Alföldi Re gi o ná lis Ope ra tív
Prog ram ke re tén be lül le he tõ ség adó dott az épü let tel jes
kö rû fel újí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re, és az el avult bú to rok,
esz kö zök cse ré jé re, va la mint a hi ány zó in for ma ti kai rend -
szer ki épí té sé re. Ez zel egyi de jû leg új le he tõ ség is adó -
dott. A 2004-ben ké szült szo ci á lis szol gál ta tás ter ve zé si
kon cep ció ki mu tat ta, hogy Fegyverneken je len tõs a moz -
gá suk ban kor lá to zott em be rek szá ma. Az el telt idõ szak -
ban fo ko za to san nõtt a to ló ko csi val köz le ke dõk szá ma,
vi szont a szo ci á lis in téz mé nye ket nem tud ják igény be
ven ni. 2009-ben a te le pü lé sen lé võ két Idõ sek Klub ját

rész ben si ke rült akadálymentesíteni, így be tud tak jut ni az 
épü let be, a fo gya ték kal élõk is.
A mos ta ni fel újí tás sal az összes he lyi sé get, az ét ke zõt, a
pi he nõ szo bát, tár sal gót, mos dó he lyi sé get igény be ve he -
tik. Kü lön, moz gá suk ban kor lá to zot tak nak ké szült mos dó
- wc ta lál ha tó az új épü let ben. Kor sze rû sö dött a fû tés, a
vi lá gí tás, meg szé pül tek a he lyi sé gek. A tá la ló kony ha a
leg újabb el vá rá sok nak fe lel meg. A moz gá suk ban aka dá -
lyo zot ta kon kí vül a hal lás ká ro so dot tak nak és lá tás csök -
ken tek nek is biz to sí tott az el lá tás. Az idõ sek klub já nak
tag jai és dol go zói nagy öröm mel vet ték bir to kuk ba a meg -
újult in téz ményt. A most át adott épü let nem csak az
Annaházi la ko sok nak, min den ki nek akár mikrotérségi
szin ten is le he tõ sé get biz to sít a kul tu rált sza bad idõ el töl -
té sé hez. Az ed dig meg szo kott prog ra mo kon túl újabb ren -
dez vé nyek kel, prog ra mok kal vá runk min den kit.
Kö szön jük Fegy ver nek ön kor mány za tá nak a le he tõ sé get, 
az el nyert össze gen fe lü li plusz tá mo ga tást, amellyel le -
he tõ vé tet ték, hogy újabb szol gál ta tá sok kal bõ vül jön a
szo ci á lis alap szol gál ta tás Fegyverneken.
Jö võ be ni el kép ze lé sünk alap jai ké szül tek el a tel je sen át -
ala kí tott épü let ben. Le he tõ ség az ed dig hi ány zó szol gál -
ta tás, az ér tel mi fo gya ték kal élõk nap pa li el lá tá sá nak a
meg va ló sí tá sa.
Vá runk sze re tet tel min den kit, aki nek fel kel tet te ér dek lõ -
dé sét a meg szé pült in téz mény, amely a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ud va rá ban ta lál ha tó meg.  

-Barta Józsefné-
-igazgató-

Új le he tõ ség a moz gás kor lá to zot tak nak!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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"Sza ba don vá lasz tott nép me se" cím mel me se mon dó
ver senyt ren de zünk a könyv tár gyer mek rész le gé ben:
• 1-2. osz tály: 2010. no vem ber 17-én dél után 1400-1500

órá ig,
• 3-4. osz tály: 2010. no vem ber 17-én dél után 1500-1600

órá ig.

Je lent kez ni le het 2010. no vem ber 08-ig a könyv tár ban.
-Tûhegyi Ju li an na-

Szabadon választott népmese

Ked ves 7-8. osz tá lyos gye re kek!

Is me ret ter jesz tõ fog lal ko zást tart  Dr. Szénási Szilvia há -
zi or vos, ter mé szet gyógy ász a könyv tár gyer mek rész le -
gé ben, mely nek té má ja a fo gya ték kal élõk vi lá gá nak
meg is me ré se já té kos for má ban 2010. no vem ber 24-én
1000 óra kor.

Sze re tet tel vá runk min den 7-8. osz tá lyos ta nu lót!

-Tûhegyi Ju li an na-

Ismeretterjesztõ foglalkozás

Is me ret ter jesz tõ elõ adást tart Dr. Szénási Szil via há zi or -
vos, ter mé szet gyógy ász a könyv tár ol va só ter mé ben,
mely nek té má ja: Az em be ri test élet ta ni mû kö dé se, a be -
teg test és a be teg sé gek gyó gyí tá sa ha gyo má nyos, és
ter mé sze tes gyógy mód ok kal (ho me o pá tia,  Bach-vi rág-
te rá pia, aku punk tú ra) 2010. ok tó ber 27-én dél után
1800-2000órá ig.

Sze re tet tel vá runk min den kit!
-Tûhegyi Ju li an na-

Ismeretterjesztõ elõadás

„Kul tú rát nem le het örö köl ni. Az elõ dök kul tú rá ja egy ket -
tõ re el pá ro log, ha min den nem ze dék új ra meg új ra meg
nem szer zi ma gá nak.”
(Ko dály)

Vár juk azo kat az éne kel ni sze re tõ em be re ket (fér fi a kat is
és nõ ket is), akik szí ve sen éne kel né nek va la me lyik
fegyverneki cso port ban, vagy eset leg in kább önál ló an
mu tat nák meg a tu dá su kat a töb bi ek nek.

Je lent kez ni le het a Mû ve lõ dé si Ház ban sze mé lye sen
vagy te le fo non (56/481-028)

-Tû he gyi Ju li an na-

Dal ver seny Fegyverneken

A már ha gyo má nyos sá
vá lt ké zi mun ka-ki ál lí tást
2010. no vem ber 10-24
kö zött ren dez zük a Mû ve -
lõ dé si Ház ban. A mun ká -
kat no vem ber 3-án 16
órá ig le het le ad ni.

-Tû he gyi Ju li an na-

Ké zi mun kák
ki ál lí tá sa

Har ma dik al ka lom mal ren dez tek gaszt ro nó mi ai na pok
ke re té ben pá lin ka ver senyt Kis új szál lá son. A cél a há zi fo -
gyasz tás ra fõ ze tett pá lin kák meg mé re té se

Eb ben az év ben, szep tem ber 25-én szil va pá lin ká já val a
fegyverneki Ba logh Jó zsef har ma dik he lye zést ért el. (A
ta va lyi má so dik he lye zé sé nél ez azért jobb ered mény,
mert most nem ka te gó ri án ként, ha nem össze tett ben ér té -
kel tek.) Gra tu lá lunk!

-Tû he gyi Ju li an na

A dí ja zott pá lin ka Ol csón el adó 
a Fel sza ba du lás úton
fel újí tan dó 2 szo bás,

gáz kon vek tor és
cse rép kály ha fû té sû

koc ka ház,
az ud va ron 20 m2-es

üz let hely iség gel.
Tel.: 30-968-9212
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Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata

TÁMOP
3.2.4-08/1-2009-0012

 „Nagykun
Tudásdepó-Expressz” – A

könyvtári hálózat nem
formális és informális
képzési szerepének

erõsítése az élethosszig
tartó tanulás érdekében”

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta TÁMOP
3.2.4-08/1-2009-0012  „Nagy kun Tudásdepó-Expressz”
A könyv tá ri há ló zat nem for má lis és in for má lis kép zé si
sze re pé nek erõ sí té se az élet hosszig tar tó ta nu lás ér de -
ké ben

Ki csik – fi a ta lok – fel nõt tek is vá lasszák a könyv tá rat!

A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0012 pá lyá zat ke re té ben
több fé le könyv tá ri ren dez vény lét re ho zá sá ra lesz le he tõ -
sé günk a kö zel jö võ ben.

A leg ki seb bek (ál ta lá nos is ko la al só ta go za to sai) sza ba -
don vá lasz tott nép me sé i ket mond hat ják el. (Je lent ke zé si
ha tár idõ no vem ber 8.) A bá tor ta la nab bak is jól érez he tik
ma gu kat, hi szen sok-sok me sét hall gat hat nak vé gig no -
vem ber 17-én a könyv tár ban.

A ki csit na gyob bak, a 7-8. osz tá lyo sok a tes ti - fi zi kai hát -
ránnyal élõk (gyen gén lá tók, va kok, ke re kes szék ben
élõk és más hát rá nyok kal élõk) min den nap ja i ba kap nak
be te kin tést no vem ber 24-én.

A fel nõt tek nek Dr. Szénási Szil via há zi or vos, ter mé szet -
gyógy ász az em be ri test élet ta ni mû kö dé sé rõl, a be teg
test és a be teg sé gek gyó gyí tá sá ról, a ha gyo má nyos, és
ter mé sze tes gyógy mód ok ról tart elõ adást. A ha gyo má -
nyos or vos lás, be teg ápo lás alap jai mel lett szó lesz a ho -
me o pá ti á ról, a Bach-vi rág te rá pi á ról, az aku punk tú rá ról
is. 

Min den könyv tá ri ese ményt át hat nak a köny vek. Azo kat a 
do ku men tu mo kat, ame lye ket nem ta lál nak meg a könyv -
tár pol ca in, elõ le het je gyez tet ni (ha az ál lo mány nak ré -
sze) és meg le het ren del ni könyv tár kö zi köl csön zés ként
más könyv tá rak tól is.

Vár ja Önö ket a tu dás és a szó ra ko zás a könyv tár ban!

-Tû he gyi Ju li an na-

Válasszák a könyvtárat



Kész sé gek és ké pes sé gek fej lesz té se a mun ká ba ál lás -
hoz - kéz ügyes ség, moz gás so rok fej lesz té se - 
Ma gyar or szá gon, az or szág ke le ti fe lén, Fegyverneken
na gyon ne he zen ta lál nak mun kát az em be rek.
Ha ta lál ná nak, ak kor gond az, hogy van-e olyan hoz zá ér -
té sük, kész sé ge ik és ké pes sé ge ik, hogy az adott ál lást be 
tud ják töl te ni.
Egy em ber mi nél hosszabb ide ig van mun ka nél kül, an nál
job ban át ala kul a nap ja i nak be osz tá sa, a fon tos és ke vés -
bé fon tos dol ga i nak sor rend je. Egy re job ban el tá vo lo dik
azok tól, akik na pon ta mun ká ba jár nak.
Fõ ként igaz ez azok ra az em be rek re, akik nem jár nak kö -
zös sé gek be, ahol egy-egy eset le ges mun ka le he tõ ség rõl
ér te sül né nek, ahol meg volt, vagy még meg le võ ké pes sé -
ge i ket-kész sé ge i ket ja vít hat ják, újab ba kat sze rez het nek.
Az ott ho na ik ba szo ru ló em be rek ke ve sebb in for má ci ó val
ren del kez nek a jo ga ik ról és a kö te le zett sé ge ik rõl, a le he -
tõ sé ge ik rõl és a korlátaikról is.
Az Eu ró pai Unió a TÁMOP 3.2.3-as szá mú pá lyá za ton
ke resz tül eze ken az em be re ken, eze ken a gon do kon sze -
ret ne se gí te ni.
A pá lyá za ton be lül a nyá ron tá bo ro kat szer vez tünk, az is -
ko lai idõ szak ban szak kö rö ket mû köd te tünk.
Ez év õszén és a jö võ év ta va szán azo kat vár juk, akik 
• ro mák,
• alap fo kú is ko lai ok ta tás ból le mor zso ló dot tak (ke ve -

sebb, mint 8 ál ta lá nos is ko lai osz tályt el vég zet tek),
• ala csony vég zett sé gû ek (alap fo kú is ko lai vég zett ség -

gel ren del ke zõk),
• ké pe sí tés nél kü li ek (érett sé gi zett, szak mai kép zett ség

nél kül),
• re giszt rált ál lás ke re sõk,
• tar tó san inak tí vak (15 és 64 év kö zöt ti sze mély, aki leg -

alább 12 hó nap ja nem fog lal koz ta tott, és nem is re -
giszt rált mun ka nél kü li),

• GYED-en, GYET-en vagy GYES-en lé võk, vagy on nan
a mun ka vi lá gá ba (leg fel jebb 6 hó nap ja) vissza té rõk,

• meg vál to zott mun ka ké pes sé gû és fo gya ték kal élõ em -
be rek,

• pá lya kez dõ mun ka nél kü li ek (min den olyan 25. élet év ét
be nem töl tött sze mély, aki még nem állt rend sze res, fi -
ze tett al kal ma zás ban),

• tar tó san ál lás ke re sõk (meg sza kí tás nél kül leg alább 12
hó nap ja mun ka nél kü li sze mély),

• egy szü lõs csa lád ban élõk, há rom vagy több gyer me kes 
csa lád ban élõk, in téz mé nyek ben élõk)

Mit kí ná lunk ?
Kö zös sé gek ben va ló in gye nes rész vé telt.
A cso por tok ban va ló együtt mû kö dés egé szen más fé le re -
ak ci ó kat szül, mint az, ha va la ki csak a csa lád já val kom -
mu ni kál min den nap. Aki eb ben ügye seb bé vá lik,
könnyeb ben be il lesz ke dik a mun ka he lyi csa pat mun ká ba.
• Kung-fu edzé sen va ló rész vé telt. 

A mun ka vi lá gá ban szük sé ges ön fe gye lem, ön ura lom
ja ví tá sa mel lett meg moz gat nak olyan izom cso por to kat, 
ame lyek szük sé ge sek az ipa ri mun kák nál. Az itt el sa já -
tí tott is me re tek hasz no sít ha tó ak ak kor is, ha va la ki az
õr zés-vé de lem te rü le tén akar el he lyez ked ni. 

• Jó ga fog lal ko zá so kat. Az ön ura lom, az ön fe gye lem itt
is alap ve tõ fon tos sá gú, mint min den mun ka fo lya mat -
nál.
A kung-fu edzé sek hez ha son ló an ez is old ja a mun ka -

ke re sés köz be ni el uta sí tá sok ból adó dó stresszt és az
itt meg ta nult tech ni kák kal a meg szer zett mun ka le he tõ -
ség meg tar tá sá val já ró ide ges ség is le ve zet he tõ.
A test irá nyí tá sá nak meg ta nu lá sa se gít az új faj ta mun -
ka fo lya mat ok el sa já tí tá sá ban.

• Ké zi mun ka órá kat. Az ön ura lom és az ön fe gye lem itt
erõ sö dik. Az ap ró moz du la tok kal nem csak a szép ér -
zék fej lõ dik, mint gon dol ják so kan, ha nem a kéz ügye -
sí té sé nek, pon tos sá gá nak ja ví tá sá val több fé le
mun ká ra vá lik al kal mas sá az, aki eze ket a te vé keny sé -
ge ket vég zi.

• A de mok ra ti kus in téz mény rend szer meg is me ré sét. 
Aki is me ri a kör nye ze tét, ha ma rabb ta lál ma gá nak
mun kát, hi szen tud ja, hogy hol ke res se. Az in téz mény -
rend szer meg is me ré se se gí ti a jo gok és kö te le zett sé -
gek meg is me ré sét és meg ér té sét. 

A hely ben ta lál ha tó in téz mé nyek és szer ve ze tek meg is -
me ré se után a részt ve võk a Par la men tet is meg lá to gat -
ják.
• Élet ve ze té si ta ná csok kis gyer me ke sek nek.  A fent le írt

cso por tok kö zül ide fõ ként a GYED-en, GYET-en vagy
GYES-en lé võ ket, vagy on nan a mun ka vi lá gá ba (leg -
fel jebb 6 hó nap ja) vissza té rõ ket vár juk. Ne kik 
– a csa lád és a mun ka hely össze han go lá sá val,
– a kis gyer mek mel let ti ta nu lás sal, 
– a böl csõ dé rõl, a csa lá di nap kö zi rõl, 
– az ott hon vé gez he tõ mun kák ról, 
– a csa lá di kassza be osz tá sá ról és eh hez kap cso ló dó

dol gok ról tar tunk elõ adá so kat úgy, hogy eköz ben a
kis gyer me kek re óvó nõ vi gyáz.

• Hely tör té ne ti is me re tek meg szer zé sé vel meg tud hat -
juk, mit tet tek a hasz nos mun ka ér de ké ben az õse ink.
(Pl.: Lelovich György, ami kor po li ti kai okok ból nem ka -
pott mun kát, ak kor liszt ku ka cot, bé kát te nyész tett,
más kor az ido mí tott ál la ta i val ir tot ta  a rág csá ló kat.) So -
kat se gít a ne héz mun ka erõ-pi a ci hely zet ben az, ha
vissza né zünk az idõ ben. Nem biz tos, hogy az öt le tet
on nan me rít jük, de az, hogy mi ként él tek itt a ré gi ek
(ha lá szat, pá ká szat, do -
hány ter mesz tés stb.) az
új dol gok el kez dé sé hez
is erõt ad.

Amennyi ben a fent fel so -
rolt le he tõ sé gek ér dek lik
és a fel so rolt „cél cso por -
tok” tag ja, ké rem, hogy je -
lent kez zen a Mû ve lõ dé si
Ház ban sze mé lye sen
vagy te le fo non
(56/481-028), hogy meg -
tud has sa, mi kor tud csat la -
koz ni a kö zös sé gek hez.

-Tû he gyi Ju li an na-

A köz mû ve lõ dé si szol gál ta tá sok fej lesz té se

LINEA GROUP NYELVISKOLA
ÉS OKTATÁSI BT

An gol kez dõ
nyelv tan fo lyam

iin dul

Hely szín: Fegy ver nek, Mû ve lõ dé si Ház

Óra szám: he ti 1x3 óra, össze sen: 120 óra. 

Tan fo lyam dí ja: 600 Ft/óra (ha vi rész let fi ze tés sel)

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2010. ok tó ber 30.

Je lent kez ni: Tel.: 20/581-5027

Ve lünk nem ide gen a nyelv.
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0054

„A közmûvelõdési szolgáltatások fejlesztése
Törökszentmiklós és Fegyvernek településen”

Fegyverneken
a Liszt Fe renc ut cá ban

két szo bás,
össz kom for tos
ház el adó.

Ér dek lõd ni:
06-70-773-7587
06-70-377-0803



Na gyon ne héz bú csúz ni,
el kö szön ni egy olyan em -
ber tõl, aki na gyon kö zel állt
hoz zám, szin te apám ként
tisz tel tem. Én most úgy ér -
zem, kö te les sé gem meg -
ten ni - úgy is, mint tisz te lõ,
fi a ta labb ba rát, s úgy is,
mint a Fegyverneki Re for -
má tus Egy ház köz ség
gond no ka.
Ami kor Pé ter - Ákos bá csi
fia - fel hí vott egy ko ra reg -
ge li nap, s kö zöl te, hogy
édes ap ja - a mi sze re tett és
tisz telt mind annyi unk Ákos
bá csi ja - el ment a hosszú
út ra, rög tön úgy érez tem -
mint mi kor egy öreg tölgy -
fát, amely sok em ber szí vé -
hez nõtt - ki dönt a vi har.
Fi a tal ko rom ban ol vas tam

egy no vel lát, amely egy öreg tölgy rõl szólt. Ez a mû ar ról
írt, hogy a fa lu, te le pü lés ha tá rá ban állt egy gyö nyö rû
tölgy fa, ame lyet min den ki - ki csi és nagy, fi a tal és idõs -
csak úgy ne ve zett, az öreg tölgy. Ez a fa té len-nyá ron mu -
tat ta az utat, szin te irány tû volt. Ván do rok pi hen tek meg
alat ta, a fa lu gyer me kei ját szot tak kö rü löt te, fi a ta lok ad tak
itt egy más nak ta lál ko zót. A nyá ri hõ ség ben hû sí tõ, fel üdí -
tõ ár nyé kot adott az ar ra já ró nak, s nyá ri zá por nál fe de let
nyúj tott. A zord tél ben is gyö nyö rû, zúz ma rás ko ro ná já val
ra gyo gott a táj ban, s még ak kor is bé két, nyu gal mat su -
gár zott. A kör nyék szin te min den em be ré hez hoz zá tar to -
zott, év ti ze de kig áll ta köz ben az idõ vas fo gát. Egy szer
azon ban jött egy olyan nagy vi har, amely nek már az év -
szá za dos fa sem tu dott el len áll ni – ki dõlt. Üres lett a táj, az 
em be rek – fi a ta lok, idõ sek egy aránt – ré ve teg szem mel
te kin tet tek a he lyé re, na gyon-na gyon hi ány zott min den ki -
nek, még an nak is, aki meg pi hent szép, ha tal mas lomb ja
alatt. A fa lu ban so ká ig be szél tek még a ki dõlt öreg tölgy rõl 
és a hoz zá fû zõ dõ em lé kek rõl. Így van ez most sze re tett
Ákos bá csink kal is. Ki dõlt a ma gyar re for má tus egy ház és
Fegy ver nek Öreg Töl gye. So kak nak na gyon hi ány zik
majd, még ta lán azok nak is, akik nek nem volt szo ros kap -
cso la ta ve le; hi á nyoz ni fog nyu gal mat, bé két su gár zó
alak ja, mo so lya.
47 éve jött Fegyvernekre. Eb bõl 41 évet re for má tus lel ki -
pász tor ként szol gált. Lel ki pász tor volt a szó igaz ér tel mé -
ben – a LÉLEK pász to ra! Sok em ber nek adott vi gasz ta ló,
erõ sí tõ sza va kat, min den kit – ne héz hely zet ben, élet kö -
rül mé nyek ben lé võ ket – ki tar tás ra buz dí tott, vi gasz talt;
mi köz ben ta lán õ volt a leg ne he zebb kö rül mé nyek kö zött,
sok szor még a min den nap ok ke nyér gond ja i val is meg
kel lett küz de nie, de ezért pa na szos szót, vá dat so ha nem
le he tett hal la ni tõ le. Na gyon ne héz idõk ben, ne héz kö rül -
mé nyek kö zött kel lett szol gál nia, ami kor csak meg aláz ta -
tás, mel lõ zés, szám ki ve tés ju tott ne ki és a ha son ló an
gon dol ko dó lel ké szek nek. De hi tét, em be ri tar tá sát so ha
nem ta gad ta meg, még a kény szer sú lya alatt sem, ho lott
egy na gyobb fa lat ke nyé rért, po zí ci ó ért ezt so kan meg tet -
ték. Vál lal ta a meg aláz ta tást, nem tört meg, s ilyen vi szo -
nyok kö zött is hi va tá sá hoz mél tó an sok em ber nek adott
vi gaszt, se gí tett, bá to rí tott már pusz ta meg je le né sé vel,
mo so lyá val is.
Pár év vel ké sõbb ke rül tem Fegyvernekre, mint õ, majd
ha son ló kö rül mé nyek kö zött. Be val lom, ne kem is kel let tek 
az õ bá to rí tó, biz ta tó sza vai. „A leg bo rú sabb égen is egy -
szer ki süt, fel ra gyog a Nap” – mond ta, és már az el sõ ta -
lál ko zá sunk kor fi a tal ba rát já vá fo ga dott, amit most itt,
még egy szer meg kö szö nök ne ki.
Es kü jé hez hí ven hir det te a hit fon tos sá gát, saj nos olyan -
kor ment el, ami kor a vál ság, a gaz da sá gi ne héz sé gek
sok em bert, csa lá dot ne héz hely zet be so dor tak, s ne kik
most kü lö nö sen nagy szük sé gük len ne Ákos bá csi meg -
nyug ta tó, ked ves, bölcs sza vá ra, mo so lyá ra.

Ákos bá csi! Kö szö nöm, kö szön jük 41 éves fegyverneki
lel ki pász to ri szol gá la to dat, hû sé ge det a fa lu hoz, az em -
be rek hez. Kö szön jük a meg bo csá tást, hogy meg bo csá -
tot tál a sok meg aláz ta tá sért, amit kap tál kör nye ze ted tõl,
fe let te se id tõl. Ez óri á si eré nyed volt: meg tud tál bo csá ta ni
na gyon tisz ta szív vel és lé lek kel.
Bú csú zik tõ led a Fegy ver nek Egy ház köz ség pres bi té ri u -
ma, a gyü le ke zet, a köz ség la kói, tisz te lõ id. De tu dom, ha
itt len nél, is mer ve lé nye det, most köz be szól nál így: „Ne
en ge met em le ges se tek, kit ke vés idõ múl va he lyem sem
is mer töb bé. Em le ges sé tek Krisz tust, az Örök igét, aki nek
szál lást ké szít get tem szí ve tek ben, s aki nek ne vé ben
pász to rol ta lak ben ne te ket.”
Vé gül Reményik Sán dor ver sé vel kö szö nünk Tõ led:

Reményik Sán dor: Vi szont lá tás ra

Vi szont lá tás ra, - mon dom, és me gyek.
Rgnak vo na tok és éle tek -

Ben nem, leg be lül va la mi re meg.
Mert nem tu dom,

So ha sem tud ha tom:
Szo rít ha tom-e még

Azt a ke zet, amit el en ge dek.

Vi szont lá tás ra: mon dom még is, még is.
Vi szont lá tás ra - hol nap.

Vagy ha nem hol nap, - hát hol nap után.
Vagy ha nem ak kor - hát majd azu tán.
És ha az tán sem - ta lán ez év múl va.

Vi szont lá tás ra a föld nek po rá ban,
Vi szont lá tás ra az égi su gár ban.
Vi szont lá tás ra a hold ud va rán,

Vagy a Tej út va la mely csil la gán –
„Vi dám vi szont lá tás ra” még is, még is!

-Dr. Kiss György-

Bú csú Ákos bá csi tól, az „Öreg Tölgy tõl”

1920-2010

Ked ves fegyverneki la ko sok!

Nagyné Ba kó Ka ta lin va gyok, re for má tus lel ki pász tor.
1984. de cem ber 17-én szü let tem Nyír egy há zán, pe da gó -
gus édes anya és gé pész mér nök édes apa el sõ gyer me -
ke ként. Egy hú gom van, egye te mis ta. Szü lõ vá ro som ban
érett sé giz tem, majd te o ló gi ai ta nul má nya i mat Deb re cen -
ben vé gez tem. 2008-ban tet tem le az el sõ lel kész ké pe sí -
tõ vizs gát, majd 2009-ben a má so di kat, s ek kor
sze rez tem dip lo mát is. 2008. au gusz tu sá tól egy évig se -
géd lel kész ként szol gál tam Törökszentmiklóson Sza bó
Jó zsef Es pe res Úr mel lett. 2009-ben el nyer tem egy sváj ci 
ösz tön dí jat, így a Nagy kun ság ból egy év re Genf be ve ze -
tett az utam, ahol a kint élõ ma gyar pro tes tán sok nak a lel -
ki pász to ra vol tam. Az ösz tön díj nak kö szön he tõ en a
lel ké szi te en dõk mel lett a Gen fi Egye tem te o ló gi ai fa kul -
tá sá ra is jár hat tam. 2010. jú ni u sá ban ér kez tem vég leg
ha za, s így 2010. jú li u sá tól va gyok Fegyverneken re for -
má tus lel kész. Fér je met Nagy Le hel nek hív ják, 33 éves,
Törökszentmiklóson dol go zik fi zi ka ta nár ként. Ez év au -
gusz tu sá ban kö töt tünk há zas sá got szülõvárosomban. 

Is ten se gít sé gét ké rem, hogy szol gá la to mat mind Is ten
di csõ sé gé re, mind a fegyvernekiek ja vá ra tud jam vé gez -
ni.

-Nagyné Ba kó Ka ta lin-
-re for má tus lel ki pász tor-

Bemutatkozik református
lelkipásztorunk
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Cso por tunk a szo ci á lis mun kán kí vül fon tos nak tart ja a
kö zös sé gi élet ben tör té nõ rész vé telt is. Egy la kó kö zös ség 
meg tar tó ere jé hez hoz zá já rul nak a mû kö dõ ci vil szer ve -
ze tek, azo nos ér té ke ket val ló em be rek össze tar tó cso -
port jai. En nek je gyé ben ren dez tük meg a Mû ve lõ dé si
Ház ban ja nu ár 30-án az el sõ ka to li kus far san gi össze jö -
ve telt. A hí ve ken kí vül meg hív tuk se gí tõ in ket, va la mint az
Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let tag ja it.
Ren dez vé nyün ket je len lé té vel meg tisz tel te Huber Fe renc 
pol gár mes ter úr. Fény ké pes be szá mo ló val mu tat tuk be
ed di gi mun kán kat, majd jó han gu la tú be szél ge tés sel, ké -
sõbb nó tá zás sal zá rult a prog ram. Há rom éve csat la koz -
tunk az Or szá gos Karitász Uni ós élel mi szer osz tó
prog ram já hoz. En nek ke re té ben évi két al ka lom mal tar tós 

élel mi szer cso ma got kap nak a rá szo ru lók. Idén 92 csa lá -
dot tud tunk eb ben a for má ban tá mo gat ni. Az át adás ra a
Szent Er zsé bet Kö zös sé gi Ház ban ke rült sor. Az élel mi -
szert Me zõ kö vesd rõl Rencz Ti bor ado mány ként szál lí tot -
ta el ré szünk re. A ta va szi ár víz óri á si ká ro kat oko zott az
or szág ban. Sok csa lád há za össze dõlt, erõ sen meg ron -
gá ló dott, a bú to rok tönk re men tek. Az ár víz ká ro sul tak ré -
szé re gyüjtést szer vez tünk a köz ség ben. Ma gán sze mé-
lyek és mun ka he lyi kö zös sé gek ado má nya ként 230.000
Ft folyt be. Ezt az össze get az Egy ház köz ség ki egé szí tet -
te 145.000 Ft-tal, így 375.000 Ft ér té kû tar tós élel mi szert,
tisz tí tó szert, ás vány vi zet jut tat tunk el Szendrõ vá ros la ko -
sai ré szé re. A kisújszállási KUNSZÖV Tex til ru há za ti Kft.
361.000 Ft-ért új ru há kat ado má nyo zott. Gyüjtöttünk még
hasz nált ru há kat, bú to ro kat, hû tõ szek rényt, fa gyasz tó -
szek rényt is. Szá mí tá sa ink sze rint az ado mány össz ér té -
ke 1.000.000 Ft-ot tett ki. A hely szín re tör té nõ el szál lí tást
ado mány ként Krupa Ist ván biz to sí tot ta. To váb bá gáz olaj
hoz zá já ru lá sunk mel lett Kar dos Kálmánné sa ját te her au -
tó já val se gí tett az el szál lí tás ban, il let ve a gyüjtésben is.
Kö szö ne tet mon dunk min den ada ko zó nak, se gí tõ nek,

akik ez zel fe jez ték ki együtt ér zé sü ket az ár víz ká ro sul tak -
kal. Cso por tunk 2010. jú ni us 28-augusztus 2. kö zött a
tiszagyendai plé bá ni án ár víz ká ro sult gye re ke ket tá bo roz -
ta tott. Szendrõbõl 21 gye rek és 5 kisérõ ér ke zett. Kéz mû -
ves fog lal ko zás sal, stran do lás sal jó han gu lat ban telt el
egy hét. Emel lett több al ka lom mal vet tek részt szent mi -
sén Tiszagyendán és Fegyverneken is. A tá bor költ sé gét
az Egy ház köz ség biz to sí tot ta. Jú li us 1-én a túrkevei
strand ra vit tünk 25 fegyverneki gye re ket, mely hez az ön -
kor mány zat tól 25.000 Ft tá mo ga tást kap tunk. Évek óta
köz re mû kö dünk a fa lu na pon a gyer mek fog lal koz ta tó
prog ramokban. Az idén leg na gyobb si ke re az arc fes tés -
nek volt, mely ben Var ga Edit és Nagy Ri ta köz re mû kö -
dött. 2010. jú li us 25-augusztus 1. kö zött a dé vai Szent
Fe renc Ala pít vány gon do zot ta it lát tuk ven dé gül
Tiszagyendán. A prog ram ban sze re pelt kéz mû ves fog lal -
ko zás, agya go zás Vass Áron fa ze kas mes ter rel. Meg lá to -
gat ták a kenderesi Hor thy kas télyt, ahol Mohácsy Zsolt
ka la u zol ta õket. Az esõs idõ mi att el ma radt a po rosz lói
madárlestúra, he lyet te Eger be ki rán dul tak. Ko vács Pé ter
tánc ta nár ve ze té sé vel tánc há zat szer vez tünk ré szük re.
Nagy él mény volt szá muk ra a tiszapüspöki ör dög sze kér
tá bor ba tett lá to ga tás, mely Hornyákné Sza bó Ber na dett
se gít sé gé vel jött lét re. A tá bor vé gé re a jó idõ is meg ér ke -
zett, így a kunhegyesi stran don is tud tak egy fél na pot el -
töl te ni. Több ször nyílt al kal muk szent mi sén tör té nõ
rész vé tel re is. A bú csú es tén õzpörköltet fõ zött Kocsmár
György hi va tá sos va dász, mely hez a vad húst a
Középtiszai MG Zrt. igaz ga tó ja Sas Já nos biz to sí tot ta. A
gye re kek jól érez ték ma gu kat, ren ge teg él ménnyel gaz -
da god va tér tek ha za. Mun kán kat ön kén tes se gí tõk kel, tá -
mo ga tók kal együtt vé gez zük, így megsokszorozódik
eredményességünk.

Ön kén tes se gí tõ ink vol tak: Tóthné Do bos Ju dit, Vasné
Tóth Haj nal ka, Szentpéteri Tiborné, Stefán Iván Jánosné,
Gábliné Csík Ág nes, S. Tóth Miklósné, Szûcs Gyu la
Attiláné, Budainé Vincze Eri ka, Áy Gyuláné, Zulinger
Krisz ti na, Fa ze kas Andrásné, Nida Im re,  Buk ta Józsefné.

Tá mo ga tó ink: Eg ri Fõ egy ház me gyei Karitász,
Tiszagyenda Köz ség Ön kor mány za ta, Fej ér An dor a Me -
gyei Közgyülés el nö ke, Takarékszövetkezet Fegy ver nek,
Fegy ver nek Egészéges és Biztonságos Éle té ért Ala pít -
vány, Huber Fe renc, Nida Im re, Dr. Kiss György és ne je,
Dr. Tóth Sa rol ta, Dr. Mé hész Ju dit, Mervai Ödön né, Bu dai 
Klá ra, Tö rök Aran ka és csa lád ja, Susz ter Zsig mond,
Baunok Béláné, Már ton Mihályné, Hapek Imréné, Daku
Mi hály és ne je, Sza bó Zoltánné Hillender Ani kó, Ipacs
And rás, Rabóczki Lukácsné. Kö szö ne tet mon dunk min -
den se gí tõnk nek, tá mo ga tónk nak akik hoz zá já rul tak
mun kánk ered mé nyes sé gé hez.

-Leblanc Lajosné-
-csoportvezetõ-

A Katolikus Karitász eseményeirõl

Sze re tet tel vá runk min den fegyverneki la kost kom posz tá -
lást nép sze rû sí tõ pro jek tünk zá ró ren dez vé nyé re
Fegyvernekre a Bú csú ide je alatt. Össze sen 140 db, ház -
tar tá son ként egy da rab kom poszt lá dát oszt a Natura
Hungarica Köz hasz nú Ala pít vány Fegy ver nek la ko sai kö -
ré ben. 

Idõ pont: 
• 2010. ok tó ber 16. 1300 - 1800

• 2010. ok tó ber 17. 1000 - 1800

Hely szín:

Fegy ver nek, Dó zsa Gy. úti CBA - A pék bolt ja mel lett

Prog ra mok: 
• Öko-labirintus ki csik nek és na gyok nak
• Kör nye zet vé del mi elõ adá sok
• Tá jé koz ta tó a kom posz tá lás ról
• In gye nes kom poszt lá dák át adá sa

Komposztládák a zárórendezvényen
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



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

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

Tóth Kor nél 2010. 08. 03 Szü lei: Tháler Ka ta lin és Tóth Csa ba
Si mon And rás Nán dor 2010. 08. 05. Szü lei: Sárándi Zi ta és Si mon And rás
Mol nár Sza bolcs 2010. 08. 11. Szü lei: Rézsó Krisz ti na és Mol nár La jos
Bu rai Lí via Ivett 2010. 08. 18. Szü lei: Pé ter Mar git és Bu rai La jos
Bo tos Ger gõ Jó zsef 2010. 08. 23. Szü lei: Bo tos Szil via és Krakó Jó zsef 
Za bo lai Bog lár ka 2010. 09. 24. Szü lei: Mol nár Mó ni ka és Za bo lai Já nos
Ko vács Ni ko let ta 2010. 09. 07. Szü lei: Mága Ro zá lia és Ko vács Jó zsef
Palcsi Mik lós Sán dor 2010. 09. 16. Szü lei: Palcsi Ma ri anna és Baktai Sán dor
Bu rai Ist ván Kár oly 2010. 09. 16. Szü lei: Bu rai Tün de és Szúróka Kár oly
Palcsi Mó ni ka 2010. 09. 14. Szü lei: Palcsi Mó ni ka és Bu rai Bé la 

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

Anya köny vi hí rek

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

Ha lász Ist ván 
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

ko szo rút he lyez tek, 
fáj dal mun kat eny hí te ni igye kez tek.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki Dr. Mé hész Ju dit
há zi or vos nak és Bagi Sándorné asszisz tens nek,

to váb bá azok nak, akik se gí tet tek a be teg ség alatt.
„Sze re tet ben és szen ve dés ben szí ve holt ra fá radt.

Sí ri álom, adj nyu gal mat édes jó apánk nak.”

Sze re tõ fe le sé ged, lá nyod és uno kád Attila

EMLÉKEZÉS

Kun Mag dol na
ha lá lá nak 35. év for du ló já ra

Csil lag volt, mert szív bõl sze re tett,
S mi úgy sze ret tük, ahogy csak le he tett.

El ment tõ lünk, mint le nyug vó nap,
De szívünben él és örök ké ott ma rad.

Sze re tõ nõ vé re és Csa lád ja

„Nem múl nak õk el, kik szí vünk ben él nek,
Hi á ba száll nak ár nyak, ál mok, évek.

Õk itt ma rad nak ne künk csön de sen még.
Hi szen ha zánk ne künk a vég te len ség.”

/Ju hász Gyu la/

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:

Gál Ist ván tól, élt 78 évet

Barta Józsefnétõl, élt 78 évet

Bontovics Ist ván tól, élt 63 évet

Bozsó Balázsnétól, élt 74 évet

Hu bai Lajosnétól, élt 85 évet

Bor dás Józsefnétõl, élt 80 évet

Tukarcs Miklósnétól, élt 86 évet

Id. Baj nok Istvánnétól, élt 88 évet

Kor pás Imrénétõl, élt 62 évet

Ha lász Ist ván tól, élt 70 évet

Rácz Józsefnétõl, élt 88 évet

Hat va ni Kár oly tól, élt 76 évet

Né meth Szil vesz ter tõl, élt 86 évet

Pé ter Jó zsef tõl, élt 56 évet

Matúz György Ist ván tól, élt 72 évet

Fe hér Ákos tól, élt 90 évet

Em lé kü ket meg õriz zük.

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:

Kor pás Jánosné
ha lá lá nak 2. év for du ló já ra

„Fe lejt he tet len vagy,
mert na gyon sze ret lek,

vígaszom nincs,
hisz Te vol tál min de nem.

Jó sá gos szí ved
megszünt do bog ni,

míg élek, nem fog lak fe led ni.
Ha fel né zek az ég re,

és rám ra gyog egy csil lag,
tu dom, hogy Te min dig

ve lem vagy.”

So ha el nem mú ló
sze re tet tel:

Fér jed és Csa lá dod

EMLÉKEZÉS

Bor sós Ferenc
ha lá lá nak

18. év for du ló já ra

Va la ki min dig el megy kö zü lünk,
s ma gá val visz

egy da ra bot a szí vünk bõl.
Moz du la ta i kat,

sza va i kat is mé tel jük
új ra és újra,

mint ha csak így pró bál nánk
él tet ni ma gunk ban.

Lát juk, ahogy oda fent rõl
fény lõ csil lag ként ra gyog nak.

Sze re tõ Gyer me ke id

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

Sza bó Sándorné,
Gõbel Te ré zia 

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.

A gyá szo ló test vé rei és csa lád ja ik.
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Az American Jewish Joint Distribution Committee  Ala pít -
vány 2010. jú ni us 14-én  kon fe ren ci át tar tott. A kon fe ren -
cia té má ja a nõi egész ség rõl - az em lõ egész sé gé rõl 
cím mel ke rült meg ren de zés re, mely ke re tén be lül ér té ke -
lés re ke rült az „Egyen lõ Eséllyel a Rák El len” cí mû

2009-ben meg ren de zett or szá gos egész ség na pok ren -
dez vény so ro zat.  A prog ram so ro za ton Fegy ver nek is
részt vett 2009. de cem ber 1-5-ig a kis tér sé gi egész ség -
na pok ke re tén be lül. Az Ala pít vány el nö ke Nan cy G.
Brinker ér té kel te az ál ta luk tá mo ga tott em lõ rák szû ré sek
ta pasz ta la ta it,  ered mé nye it. Az érétékelésében kü lön ki -
emel te a Fegy ver nek te le pü lé sen egész ség na pok ke re -
tén be lül vég zett emlõrákszûrés ki ma gas ló ered mé nyét. 
Az or szá gos át la got  meg ha la dó, 82 %-os rész vé te li
aránnyal,  a 39 te le pü lés kö zül, az el sõ he lyen vé gez tünk
emlõrákszûrés területén. Jó Ma ri an na az ala pít vány ma -
gyar or szá gi kordinátora ki emel te és el is me ré sét fe jez te ki 
a fegyverneki 5 na pon ke resz tül tar tó egész ség na pok
ren dez vény so ro zat ban részt ve võ szervezõk mun ká ját
illetõen.

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

Kon fe ren cia a nõi egész ség rõl -
az em lõ egész sé gé rõl Dr. Si mon Éva

Gon dos szü lõk
Gyer mek-el sõ se gély köny ve
A szü lõk több sé ge gyak ran ta lál -
ko zik vélt vagy va lós vész hely -
ze tek kel, hi szen a gyer mek kor
nem mú lik el ki sebb-na gyobb
bal ese tek és be teg sé gek nél kül.
Sür gõs sé gi hely ze tek ben na -
gyon sok mú lik azon, hogy a szü -
lõk fel is mer jék va ló ban
vész hely zet tel áll nak szem ben. 
Ez a könyv se gít sé get nyújt a
gon dos anyu kák nak és apu kák -
nak ab ban, mi min dent te het nek

gyer me ke i kért, a biz ton sá gos kör nye zet ki ala kí tá sá tól
kezd ve a kü lön fé le sé rü lé sek el lá tá sá ig, az ap ró se bek
ke ze lé sé tõl egé szen az új ra élesz té sig. 
A mû szer zõ je a bal ese tek meg elõ zé se és a sé rü lé sek el -
lá tá sa mel lett be szél a leg gya ko ribb gyer mek be teg sé -
gek rõl, vé dõ ol tás ok ról, láz- és fáj da lom csil la pí tás ról,
be teg ápo lás ról, és sok min den más ról, amit gyer me ke ink
egész sé ge ér de ké ben ér de mes tud nunk. A le írá so kat a
ren ge teg fo tó te szi egy ér tel mû vé.
Ter mé sze te sen a szü lõ nem pó tol hat ja a gyer mek or vost,
de ha pon tos el sõ se gély-nyúj tá si és egész ség ügyi is me -
re tek kel ren del ke zik, so kat se gít het a tü ne tek eny hí té sé -
ben, a szö võd mé nyek meg elõ zé sé ben, akár éle tet is
ment het.
Bí zom ben ne, hogy a könyv ala pos is me re te után, min -
den szü lõ meg fe le lõ en tud majd el sõ se gélyt nyúj ta ni a
baj ba ju tott gye re kén.

-Né meth Judit-

Könyvajánló

A mû vé sze ti cso por tok nak az õsz ál ta lá ban a ké szü lõ -
dés, az új mû sor szám ok ta nu lá sá nak idõ sza ka volt.

Az utób bi évek ben vi szont egy re több be mu tat ko zás esik
az év nek er re a sza ka szá ra is.

Au gusz tus 29-én a Pa csir ta Ci te ra ze ne kart, mint Arany
Pá vát ka pott együt test lát ták ven dé gül Eger ben Nép ze -
nei Gá lán.

Szep tem ber 24-25-én Szol no kon a Néptáncháló cí mû
nem zet kö zi ren dez vé nyen (an go lul: Folkdance Forever)
az Annaházi Tánc cso port, a Szapáry Nép dal kör és a Pa -
csir ta Ci te ra ze ne kar mu tat koz ha tott be a ha zai és a nem -
zet kö zi kö zön ség nek.

A Szapáry Nép dal kör az An gol kert Idõ sek Ott ho ná ban és 
Kuncsorbán Idõ sek Nap ján, az Idõ sek I. sz. Klub já nak át -
adá sán és a Fegy ver nek Szel le me Pantheon ta lál ko zó -
ján is éne kelt.

A Nõi Kar ok tó ber 2-án a me gye kó ru sai és a mart fûi kö -
zön ség elõtt éne kelt.

Min den cso port nak gra tu lá lok!
-Tû he gyi Ju li an na-

Moz gal mas õsz

Tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos -
sá got, hogy a Ven del na pi bú -
csú al kal má ból 2010. ok tó ber
16-án 2000-kor a Do bó té ren tû -
zi já ték ke rül meg ren de zés re.

A ren dez vény re min den kit sze -
re tet tel vá runk.

-Rendezõség-
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