
Már 14. al ka lom mal ad nak Fegyverneken ran de vút egy -
más nak a me gye ál ta lá nos is ko lás szín ját szói.

Idén is na gyon sok ki csi és nagy gyûlt össze, hogy a szín -
pa don meg mu tat has sák egy más nak és a szak ér tõ zsû ri -
nek, hogy mi vel fog lal koz tak az utób bi hó na pok pró bá in.

Lát hat tunk ki csik nek szó ló me sé ket és a ka ma szok pa na -
sza it is.

Az elõ adá sok színvonalát jel zi, hogy a zsû ri tõl há rom cso -
port is arany mi nõ sí tést ka pott és egyet len csa pat sem
akadt, aki nek leg alább bron zot ne ítél tek vol na. 

A be mu ta tók után a fel ké szí tõk nek szó ló szak mai
megbeszélés kez dõ dött. Ek ko rá ra a gye re kek egyik ré sze 
ha za ment a szü le i vel, vagy más ver seny re uta zott. A töb -
bi e ket gó lya lá bas ma da rak szó ra koz tat ták. Az Or czy An -
na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la szak kép zõ sei egész

nap ven dég sze re tõ há zi -
gaz da ként ka la u zol ták a
szín ját szó kat. Az Annaházi
Tánc cso port né hány tag ja
is részt vett a fog lal koz ta -
tás ban.

Es te az ered mény hir de té -
sen a fá radt ság mel lett az
egész nap örö me is jól lát -
ha tó volt a gyer me kek ar -
cán.

Kö szö net ér te a ren dez -
vény le bo nyo lí tó i nak és se -
gí tõ ik nek. 

-Tû he gyi Ju li an na-

Szín ját szók ta lál koz tak Fegyverneken

                    Fegyverneki                   

  Hírmondó  
Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XX. évfolyam 2. szám    2009. április 9.



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

Feb ru ár 12-i ülé sen:
• Fegy ver nek, Ör mé nyes és Kuncsorba kép vi se lõ-tes tü -

le tei együt tes ülé sén az is ko lai, az óvo dai és a szo ci á lis
alap szol gál ta tá si in téz mény fenn tar tó tár su lá si meg ál -
la po dá so kat mó do sí tot ták, majd ugyan ek kor a
fegyverneki és az örményesi kép vi se lõ-tes tü le tek a
Kör jegy zõ sé gi meg ál la po dást, a Kör jegy zõ ség 2008.
évi költ ség ve tés ét mó do sí tot ták és el fo gad ták a Kör -
jegy zõ ség 2009. évi költ ség ve tés ét. 

Feb ru ár 26-i ülé sen:

• A kép vi se lõ-tes tü let mó do sí tot ta az ön kor mány zat
2008. évi költ ség ve tés ét, majd a 2009. évi költ ség ve té -
si terv kon cep ci ót.

• El fo gad ta az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve tés ét.

• A Fegyverneki Rend õr õrs tá mo ga tá sá ra 2009. év re ha -
vi 15.000.- Ft-ot sza va zott meg a rend õr sé gi gép ko csi
üzem anyag költ sé gé re. 

• A Pol gár õr ség anya gi tá mo ga tást kért a kép vi se lõ-tes -
tü let tõl, ezt a tes tü let nem tá mo gat ta. A dön tés nél fi gye -
lem be vet te az egye sü let mû kö dé sé vel kap cso la tos
prob lé má kat.

• Épí tés ügyi ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá val kap cso la tos
Kor mány ren de let mó do sí tás olyan új sze mé lyi fel té te -
le ket írt elõ a te le pü lé si ön kor mány zat ok nak, amit
2009. már ci us 1-tõl az ön kor mány zat nem tud biz to sí -
ta ni, így a hi va tal nál hely ben el lát ha tó épí tés ügyi fel -
ada tok csök ken tek.. Az épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tok
el lá tá sá ról kü lön tá jé koz ta tót je len te tünk meg.

• A szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let mó do sí tá sát tör -
vény mó do sí tás tet te szük sé ges sé. En nek lé nye ge:
2009. ja nu ár 1-tõl meg vál to zott az ak tív ko rú, hát rá -
nyos mun ka erõ-pi a ci hely ze tû sze mé lyek tá mo ga tá si
rend sze re. Az ed di gi rend sze res szo ci á lis se gély he -
lyett két fé le el lá tást ve zet tek be: a rend sze res szo ci á lis
se gély vagy a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás. Az ön -
kor mány za ti ren de let ben a se gély fo lyó sí tá sá nak fel té -
te le ként az ön kor mány zat tal va ló együtt mû kö dés
sza bá lya it is meg kel lett ha tá roz ni. 

• A Ko dály Zol tán Ze ne is ko la fegyverneki hang sze res
ok ta tás ban ré sze sü lõ ta nu lói után a tes tü let 30.000
Ft/fõ tá mo ga tást sza va zott meg az is ko la ré szé re, amit
éven te biz to sít az ön kor mány zat. 

• A Ma gyar Köz út Kht. me gyei igaz ga tó sá ga fel aján lot ta,
hogy a 0140/3 és 0140/5 hrsz utat (ré gi 4. sz. út Ken de -
res irá nyá ban) az ön kor mány zat nak in gye ne sen át ad -
ja. A kép vi se lõ-tes tü let az aján la tot el fo gad ta.

• A kép vi se lõk tisz te let dí já ról és jut ta tá sa i ról szó ló ren de -
let mó do sí tást a tes tü let le vet te na pi rend rõl. 

• A kör nye zet vé de lem rõl szó ló ön kor mány za ti ren de let
kör nye zet vé del mi alap fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó sza -

bá lyá nak mó do sí tá sát a
tes tü let át dol go zás ra
vissza ad ta és egy ké -
sõb bi idõ pont ban új ra
na pi rend re tû zi.

Már ci us 5-én a szapárfalui
Klub könyv tár ban, 12-én a
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko lá ban és 19-én a Mû ve -
lõ dé si Ház ban tar tott
köz meg hall ga tást a kép vi -
se lõ-tes tü let. 

Már ci us 26-i ülé sen: 

• Tár gyal ta és el fo gad ta a tes tü let a Rend õr ka pi tány ság
be szá mo ló ját a Fegyverneki Rend õr õrs 2008. évi mun -
ká já ról

• A Pol gár mes te ri Hi va tal bel sõ el len õr zé si te vé keny sé -
gé rõl ké szült tá jé koz ta tót el fo gad ta. 

• A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár szak mai mun ká já ról ké -
szült be szá mo lót, és a 2009. évi mun ka ter vet el fo gad -
ta.

• Köz mû ve lõ dé si és könyv tá ri há ló zat fej lesz té si pá lyá -
zat ról szó ló ha tá ro za to kat mó do sí tot ta.

• Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la Ala pí tó
Ok ira tát mó do sí tot ta.

• Pá lyá zat be adá sá ról dön tött óvo dai és is ko lai inf rast -
ruk tú ra fej lesz tés re, ezen be lül a szapárfalui óvo da fel -
újí tá sá ra és ját szó ud var ki ala kí tá sá ra, Mó ra
F.Ál ta lá nos Is ko la tor na te rem, Or czy A.Ált.Is ko la Dó -
zsa Gy. úti épü let vi zes blokk és tor na te rem fel újí tá sá ra.

• A te le pü lés köz pont ki ala kí tá sá hoz 5.216.000 Ft és me -
zõ gaz da sá gi gép vá sár lá sá ra 2.640.000 Ft hi tel fel vé -
tel ét hagy ta jó vá.

• Az ön kor mány zat Kör nye zet vé del mi Alap já ból a Ka to li -
kus Karitász Fegyverneki Cso port gye re kek ré szé re
ter ve zett tá bo ro zá si prog ram ját 75.000.- Ft-tal, a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tá bo ro zá si prog ram ját
124.500.- Ft-tal se gí ti. 

• Az ipar ûzé si adó ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ra a ren -
de let szö ve gé ben sze rep lõ jog sza bá lyi hi vat ko zás vál -
to zá sa mi att ke rült sor. 

• El fo gad ta a tes tü let a 2009. évi Köz fog lal koz ta tá si Ter -
vet.

• A Le hel u. 3. sz. alat ti te lek ér té ke sí tés rõl szó ló ha tá ro -
za tot – az adás-vé tel meg hi ú su lá sa mi att – vissza von ta 
a tes tü let.

• Ha tá ro za tot ho zott a kép vi se lõ-tes tü let, hogy a bí ró ság -
nál kez de mé nye zi a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, il let ve 
a Nagy köz sé gi Ta nács Vb. Szak igaz ga tá si Szerv ke ze -
lé sé ben lé võ 4048 hrsz zárt ker ti in gat lan ön kor mány -
za ti tu laj don ba vé te lét.

• A fegyverneki 0188 hrsz. alat ti or szá gos köz út meg ne -
ve zé sû (ré gi 4.sz.út), 1 ha 7096 m2 te rü le tû in gat lan in -
gye nes ön kor mány za ti tu laj don ba adá sát el fo gad ta a
tes tü let.

• A Mó ricz Zs. úti több cé lú épü let két he lyi sé gé nek bér -
be adá sá ról dön tött a tes tü let.

• Tör vény újó lag sza bá lyoz ta a költ ség ve té si szer vek fo -
gal mát, jog ál lá sát. Eb bõl adó dó an az ön kor mány za ti
in téz mé nyek át szer ve zé sé rõl, be so ro lá sá ról elõ ze tes,
tá jé koz ta tó anya got tár gyalt a tes tü let. Ér de mi dön tés re 
ké sõb bi idõ pont ban ke rül sor. 

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

Ön kor mány za ti ren de le tek:

1/2009.(III.2.) önk.rend. a 2008. évi költ ség ve tés mó do sí -
tá sá ról

2/2009.(III.2.) önk.rend. a 2009. évi költ ség ve tés el fo ga -
dá sá ról

3/2009.(III.2.) önk.rend. a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá -
sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sá ról

4/2009.(IV.1.) önk.rend. a he lyi ipar ûzé si adó ról szó ló ren -
de let mó do sí tá sá ról

A képviselõ-testület hírei

Kõ mû ves-
bur ko ló mun kát

vál la lunk
Érd.:

06-56/ 480-180

06-70/ 931-0893
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A 2009. évi ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak éves
össze ge vál to zat la nul 7.000,- Ft/év. To vább ra is 50 %-os
mér té kû adó ked vez mény il le ti meg azon ma gán sze mé -
lye ket, akik nek tu laj do ná ban üre sen ál ló la kás, vagy be -
épí tet len te lek van, így ezen adó zók adó fi ze té si
kö te le zett sé ge 3.500,- Ft/év. (az üre sen ál ló la kás ra ér vé -
nye sí te ni kí vánt adó ked vez ményt a he lyi adó cso port nál
be kell je len te ni) Amennyi ben a ma gán sze mély kom mu -
ná lis be ru há zást hajt vég re (út, víz, vil lany), a be fi ze tést
iga zo ló bi zony la tot szí ves ked je nek be mu tat ni az adó cso -
port nál, és kér ni a kom mu ná lis adó men tes sé get. Azon
ma gán sze mé lyek, akik új la kó há zat épí te nek, va la mint la -
kás hi tel lel ren del kez nek, kom mu ná lis adó men tes ség ben
nem ré sze sül nek, amennyi ben nem haj ta nak vég re kom -
mu ná lis be ru há zást. In gat lan ér té ke sí tés, il let ve vá sár lás
ese tén az Ön kor mány za ti Adó ha tó ság nál be val lást kell
be nyúj ta ni az adó kö te le zett ség ke let ke zé sét, vál to zá sát,
meg szû né sét kö ve tõ 15 na pon be lül. 
Fel hív juk adó zó ink fi gyel mét, hogy a ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó já nak és a he lyi ipar ûzé si adó 2009. el sõ
fél évi adó elõ leg be fi ze té sé nek ha tár ide je 2009. már ci us
16. volt, a be fi ze té si csek kek nem ke rül tek ki pos tá zás ra, a 
Köz ség há za fo lyo só ján, vagy a 13. sz. iro dá ban át ve he -
tõk, il let ve a díj be sze dõk tõl le het kér ni csek ket a be fi ze -
tés hez. 
A he lyi ipar ûzé si adó be val lá sá nak ha tár ide je 2009. jú ni us 
02., a be val lás hoz szük sé ges nyom tat vá nyok áp ri lis hó -
nap ban pos tá zás ra ke rül nek. 
A 2009. évi fi ze ten dõ gép jár mû adó meg ál la pí tá sá ról min -
den gép jár mû-tu laj do nos 2009. már ci us hó nap ban ha tá -
ro za tot ka pott, mel lé kel ve a be fi ze tés hez szük sé ges
csek ket is. A gép jár mû adót to vább ra is fél éven ként, két
egyen lõ rész let ben kell meg fi zet ni, az el sõ fél évi adót
2009. áp ri lis 20-ig, a má so dik fél éves adót 2009. szep -
tem ber 15-ig. Az ön kor mány za ti adó ha tó ság a gép jár mû -
vek adóz ta tá sát to vább ra is a köz pon ti nyil ván tar tás
alap ján ál la pít ja meg, így kér jük Önö ket, hogy a gép jár -
mû-tu laj do nos sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zást az

el adó és a ve võ is a vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül
je lent se a Tö rök szent mik ló si Ok mány iro da (Tö rök szent -
mik ló si Pol gár mes te ri Hi va tal 5200 Törökszentmiklós,
Kos suth L. út 135/a. ) fe lé.
Tá jé koz tat juk a Tisz telt Föld hasz ná ló kat, hogy 2009. feb -
ru ár hó nap ban ha tá ro za tot kap tak a fi ze ten dõ köz cé lú ér -
de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze gé rõl, a fi ze té si ha tár idõk
fel tün te té sé vel, mel lé kel tük a be fi ze tés hez szük sé ges
csek ke ket is. Pos tá zás ra ke rül tek a fi ze ten dõ me zõ õri já -
ru lék össze gé rõl szó ló csek kek is. Amennyi ben a hasz -
nált föld te rü let nagy sá gá ban vál to zás tör tént, a
vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül te gyék meg be val lá -
su kat.
A ter mõ föld re vo nat ko zó elõ vá sár lá si és elõhaszonbérleti
jog gya kor lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 16/2002.
(II.18.) Korm. ren de let 2009. már ci us 01-ei ha tály ba lé pés -
sel mó do sult, egy elekt ro ni kus tá jé koz ta tá si kö te le zett -
ség gel egé szült ki. A pol gár mes te ri hi va ta lok nak és
kör jegy zõ sé gek nek ? a hir de tõ táb lán ki füg gesz tett ter mõ -
föld vé te li, il let ve ha szon bér le ti aján la tok ról ? tá jé koz ta tót
kell meg je len tet ni elekt ro ni kus for má ban a Kor mány za ti
Por tá lon an nak ér de ké ben, hogy a ter mõ föl det, va la mint a 
ta nyát érin tõ en elõ vá sár lá si-, il let ve elõ-ha szon bér le ti jog -
gal ren del ke zõ sze mé lyek mi nél szé le sebb kö re ér te sül -
hes sen a hir de tõ táb lá ra ki füg gesz tett aján lat ról. A
Kör jegy zõ ség hir de tõ táb lá ján ki füg gesz tett ter mõ föld vé -
te li, il let ve ha szon bér le ti aján la tok ról a tá jé koz ta tó kat az
ér dek lõ dõk a www.magyarország.hu, va la mint a
www.hirdetmenyek.magyarorszag.hu ol da la kon ta lál ják
meg.
Kér jük Önö ket, hogy fi ze té si kö te le zett sé ge ik nek ha tár -
idõ ben te gye nek ele get, ez zel el ke rül he tõ a vég re haj tá si
el já rás meg in dí tá sa. (fi ze té si le til tás, in kasszó, for ga lom -
ból va ló ki vo nás kez de mé nye zé se)
To vább ra is ál lunk szí ves ren del ke zé sük re a he lyi adók -
kal, 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.

-Adóhatóság-

Adóinfók

Tá jé koz ta tás az épí tés ügyi ha tó sá gi fel adat kör el lá tá -
sá ról.
Tá jé koz tat juk a tisz telt la ko so kat, hogy Fegy ver nek Nagy -
köz ség Ön kor mány za ta az épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kör
el lá tá sá hoz szük sé ges – az épí tés ügyi és az
építésfelügyeleti ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel -
tét ele i rõl szó ló 343/2006. (XII.23.) Korm. ren de let 2009.
már ci us hó 1. nap ján ha tály ba lé põ sza bá lyo zá sa sze rin ti
– fel té tel nek nem fe lel meg. Ezért a ki emelt épí tés ügyi ha -
tó sá gi fel ada tok hely ben tör té nõ el lá tá sa 2009. feb ru ár
28. nap ján meg szûnt.
2009. már ci us 1-tõl Törökszentmiklós Vá ros Jegy zõ je a
ha tás kört át ve võ ha tó ság. A ki he lye zett ügy fél fo ga dá si
ide je és he lye min den hé ten szer dán 800-1100- órá ig Fegy -
ver nek Köz ség há za 5. szá mú iro da.
Tájákoztatás a te lep en ge dé lye zé si el já rás ról
A te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és szol gál ta tó
te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye zés rend jé -
rõl szó ló 80/1999. (VI.31.) Kor mány ren de le tet 2009. áp ri -
lis 1-tõl ha tá lyon kí vül  he lye zi a te lep en ge dély, il let ve a
te lep lé te sí té sé nek be je len té se alap ján gya ko rol ha tó
egyes szol gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en -
ge dé lye zés rend jé rõl és a be je len tés sza bá lya i ról szó ló
358/2008. (XII.31.) Kor mány ren de let. E ren de let  11. § (4) 
be kez dé se ér tel mé ben a  te lep en ge dé lye zé si el já rás
hely ben tör té nõ el lá tá sa 2009. már ci us 31. nap ján meg -

szûnt és 2009. áp ri lis 1-tõl Törökszentmiklós Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la a ha tás kört át ve võ ha tó ság. 
Bõ vebb in for má ci ót Törökszentmiklós Vá ros Pol gár mes -
te ri Hi va ta lá nál kér he tõ ügy fél fo ga dá si idõ ben.

-Épí tés ügy-

Építésügy

A köz fog lal koz ta tá si prog ram ke re té ben je len leg 65 fõ
dol go zik Fegy ver nek köz te rü le te in és in téz mé nye i ben.
Lel kes mun ká juk nyo mán fo ko za to san meg tisz tul, szé pül 
kör nye ze tünk.

Ké pes össze ál lí tá sun kat a 15. ol da lon te kint he ti meg.
-Szerkesztõség-

Köz fog lal koz ta tá si prog ram
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Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak „Fegy ver -
nek or vo si ren de lõ re konst ruk ci ó ja és bõ ví té se cí mû”
ÉAOP-4.1.2/A-2008-0011 szá mú pá lyá za tát az Irá nyí tó
Ha tó ság ve ze tõ je tá mo ga tás ra ér de mes nek ta lál ta.

A pro jekt fon to sabb ada tai: 

· A be ru há zás össz költ sé ge: 79.195 eFt

· ÉAOP tá mo ga tás: 69.624 eFt

· Sa ját erõ:   9.571 eFt

A pro jekt mû sza ki tar tal ma:

A há zi or vo si ren de lõ – ka pa ci tást nem nö ve lõ – bõ ví té se
120 m2 –rel, az épü let tel jes fel újí tá sa a szol gál ta tá si szín -
vo nal nö ve lé se ér de ké ben. A mi ni mum fel té te lek tel je sí té -
sé hez, a pre ven tív te vé keny ség erõ sí té sé hez va la mint a
de fi ni tív el lá tás bõ ví té sé hez szük sé ges inf rast ruk tú ra fej -
lesz tés és esz köz be szer zés. 

A pro jekt cél ja aka dály men tes, mo dern or vo si in téz mény
lét re ho zá sa mely meg fe lel a jog sza bá lyi, szak mai, köz -
gaz da sá gi és tár sa dal mi igé nyek nek.

A pro jekt meg va ló sí tá sá nak ter ve zett idõ pont ja: 

Ter ve zett kez dés: 2009. II. ne gyed év

Ter ve zett be fe je zés: 2010. II. ne gyed év
-Nardai Dá ni el-

Orvosi rendelõ rekonstrukció

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

-Stefán András-

Pályázat védõnõi állásra

Az Al só ré ti Holt-Ti sza Ha lá sza ti Kö zös ség (Tag jai: Fegy -
ver nek Ön kor mány zat, Törökszentmiklós Ön kor mány zat, 
Nagy kö rû Ön kor mány zat, Ma gyar Ál lam kép vi se le té ben
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Me zõ gaz da sá gi és Szak -
igaz ga tá si Hi va tal), mint a holt ág ha lá sza ti jog tu laj do no -
sa,  2009. már ci us 10-én tar tot ta éves köz gyû lés ét. A
tu laj do no si köz gyû lé sen a Ma gyar Ál lam és Nagy kö rû
nem kép vi sel tet te ma gát, azon ban a köz gyû lés így is ha -
tá ro zat ké pes volt, mi vel a kép vi selt tu laj do no si há nyad
meg ha lad ta az 50%-ot. A köz gyû lé sen el fo ga dás ra ke rült
a 2008. évi be szá mo ló va la mint a 2009. évi ter ve zet is. A
köz gyû lés rõl ké szült jegy zõ könyv, va la mint a be szá mo ló
és ter ve zet meg te kint he tõ a 
www.fegy ver nek.hu/horgaszat weboldalon.

Az el sõ hal te le pí tés 2009. már ci us 26. és áp ri lis 10. kö zött 
si ke re sen meg tör tént, a ki he lye zés so rán 20 má zsa há -
rom nya ras ponty - át lag 2 kg súly ban – több szö ri al ka lom -
mal ke rült a holt ág ba. A ta va szi sze mét sze dést a hi va tal
al kal ma zá sá ban lé võ köz cé lú mun ká sok el vé gez ték,
amely so rán a part ról is mét több má zsa sze mét ke rült
össze gyûj tés re.
A hal õr zés sel kap cso lat ban elõ re lé pést je lent het, hogy
ígé re tet kap tunk a Tö rök szent mik ló si Rend õr ka pi tány -
ság tól és a Szol no ki Vizirendészeti Ka pi tány ság tól ar ra,
hogy sze mé lyi se gít sé get nyúj ta nak az el len õr zé sek so -
rán, va la mint 2009. áp ri lis 01. nap já tól egy fõ fõ ál lá sú hal -
õrt al kal ma zunk. Re mél jük, hogy ezen in téz ke dé sek kel
si ke rül tá vol tar ta nunk a „rapsicokat” a víz te rü let tõl.

-Fegy ver nek Víz mû-

Al só ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál ko dá sá ról
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A ci vil szer ve ze tek köz hasz nú te vé keny sé gé nek és a he -
lyi köz mû ve lõ dés nek a tá mo ga tá sá ról Fegy ver nek kép vi -
se lõ-tes tü le te ren de le tet al ko tott, mely alap ján min den
év ben a ki írást kö ve tõ en pá lyáz ni le het a tá mo ga tás ra.

A 2009. évi alap fel osz tá sát az aláb bi táb lá za tok mu tat -
ják:

A köz mû ve lõ dé si alap fel oszt ha tó össze ge: 1.000.000 Ft

Igény lõ ne ve Tel jes költ -
ség Ft.

Igé nyelt tá -
mo ga tás Ft.

Sa ját for rás
Ft

Meg ítélt tá -
mo ga tás

Baldácsy
Mû vé sze ti
Egye sü let

1.600.300 970.300 630.000 800.000

Dogs Ze ne -
kar 280.000 250.000 30.000 100.000

El né zést Ze -
ne kar 44.900 24.900 20.000 24.000

Zu ha tag Ze -
ne kar 176.000 156.000 20.000 50.000

Fea(R)eal
Ze ne kar 240.000 210.000 30.000 26.000

Össze sen 2.341.200 1.611.200 770.000 1.000.000

Kü lön bö zet 611.200

Upstrem Ze -
ne kar 607.900 567.900 40.000 -

Mó ra F. Ált.
Isk.(Or czy) - 110.000 - -

Ka to li kus
Karitász 170.000 85.000 85.000 -

A ci vil alap oszt ha tó össze ge: 600.000 Ft

Igény lõ ne ve Tel jes költ -
ség Ft.

Igé nyelt tá -
mo ga tás Ft.

Ré sze se dés 
ará nya %(~)

Meg ítélt tá -
mo ga tás

Hor gász
Egye sü let 530.000 265.000 40 % 194.500

Fo ci Klub 130.000 65.000 10 % 65.000

Jó ga Klub 53.000 26.500 4 % 26.500

Ae ro bic Klub 40.000 20.000 3 % 20.000

NK. Sport -
egye sü let 528.000 264.000 39 % 264.000

Ügyes Ke -
zek 60.000 30.000 4 % 30.000

Össze sen 1.341.000 670.500 100 % 600.000

Ren del ke -
zés re ál ló

összeg
600.000

Kü lön bö zet 70.500

-Oktatási Közmûvelõdési Ifjúsági és Sport Bizottság-

Pályázati eredmény



II. sz. Idõ sek Klub ja

A te le pe si Idõ sek Klub já ban már ha gyo mány nak szá mít a
far san go lás.

Az idén feb ru ár 11-én ren dez tük meg a nagy mu lat sá got.
Na pok kal elõt te kezd tük a ké szü lõ dést: Ki mi lyen jel mez -
be öl tö zik? Ki sü ti majd a csö rö gét? Ki nek mi re van szük -
sé ge a jel mez hez (le pe dõ, pa ró ka, gu mi csiz ma, sza káll,
ba jusz, stb.)? Eze ket mind elõ ké szí tet tük, fel dí szí tet tük a
ter met. Köz ben nagy volt a tit ko ló zás, pró bák kü lön-kü lön, 

hi szen ak kor nem lesz meg le pe tés. El ké szül tek a fán kok,
öten sü töt tek ott hon, amit be hoz tak reg gel. Egyik klub ta -
gunk kré mes sü te ménnyel lep te meg a tár sa sá got. Te át,
ká vét fõz tünk. Ezen a na pon kö szön töt tük klub ta gun kat,
Putz Józsefnét, aki ja nu ár 11-én töl töt te 85. szü le tés nap -
ját. Meg le pe tés volt szá má ra az ün nep lés, amit egy szál

ró zsa és egy tor ta tett em lé ke ze tes sé. Ez után kez dõ dött
az iga zi mu lat ság! Meg je len tek kö rünk ben éne kes nõk,
La ci be tyár, hen tes le gény, még Ku ko ri ca Já nos is el lá to -
ga tott hoz zánk, majd két szép ko rú óvo dás je lent meg, ez -
után részt ve het tünk egy gyors tal pa ló koz me ti kus
képzésben is.

Vé gül há rom öreg ér ke zett sze ké ren, a kép ze let be li vá -
sár ra, ahol egy „va ló di” tán cos nõt lát hat tak fel lép ni.

So kat ne vet tünk a hu mo ros tör té ne te ken, nagy él mény
volt sze rep lõk nek, né zõk nek egy aránt. Utá na ze ne, tánc
kö vet ke zett. Kel le me sen telt a dél után, a sok sü te mény -
bõl még más nap ra is ju tott.

Mond ha tom, leg jobb or vos ság a sze re tet, a ne ve tés és a
jó kedv. Ná lunk a klub ban eb bõl nincs hi ány. Saj nál hat ja,
aki nem ilyen kö zös ség ben töl ti min den nap ja it. Az óta is
szor gal ma san néz zük a far sang ról ké szült vi de ót és fény -
ké pe ket, ami nek el ké szí té sét kö szön jük Losonczi Mi hály -
nak. Kö szö nöm a köz re mû kö dést va la mennyi
részt ve võ nek, akik sü te ménnyel vagy fel lé pés sel se gí tet -
ték a ren dez vényt. Kö szö nöm a kol lé ga nõ im nek, akik a
mun ka ide jü kön túl is se gí tet tek egy kel le mes dél utánt
szer vez ni az idõ sek nek.

Ha ön unat ko zik, vagy egye dül ér zi ma gát, ta lán be kel le -
ne néz ni hoz zánk, mert ná lunk egy vi dám tár sa sá got ta lál.

-Mácsárné Lõkös Éva-
-Klubvezetõ-

III. sz. Idõ sek Klub ja

A szapárfalui Idõ sek Klub já ban a far sang egy ki csit csen -
de sebb, mint a te le pen, de min den év ben fánk sü tés sel,
össze jö ve tel lel, be szél ge tés sel töl tik az idõt az idõ sek
ezen a na pon. Na gyobb ren dez vény eb ben a Klub ban a
Nõ nap, mely re már he tek kel ha ma rabb ké szül nek a gon -
do zók és az idõ sek. A höl gyek he lyé be megy a fod rász,
hogy szé pek, csi no sak le gye nek az õket ün nep lõ na pon.
A fér fi klub tag ok fel ké szül nek vi rág gal, kö szön tõ vel, a dol -
go zók sü te ménnyel, üdí tõ vel. A mos ta ni ün nep ség ki csit
el té rõ volt az ed di gi ek hez ké pest, mi vel most „Be szél jünk
a nõk rõl” ke re tén be lül ke rült meg ren de zés re a nõ nap.
Min den fér fi klub tag el me sél te mit gon dol a nõk rõl, asszo -
nyok ról, jó és rossz em lé ke i ket is. Vé gül is egy kö tet len
be szél ge tés sé ala kult át az ün nep ség. Min den ki egy kel -
le mes nap él mé nyé vel zár ta a rendezvényt.

I. sz. Idõ sek Klub ja

Az annaházi Idõ sek Klub já ban egy klub dél után ke re té ben 
ke rült meg ren de zés re a far sang. Az egyik klub tag „far -
san gi” fán kot sü tött, mellyel ked ves ke dett a töb bi ek nek. A
gon do zó nõk szend viccsel, üdí tõ vel, te á val vár ták a klub -
ta go kat. A ze ne sem ma rad ha tott el, amely rõl szin tén
egyik fér fi klub ta gunk gon dos ko dott. Vi dám ze ne szó töl -
töt te be az in téz ményt. Volt aki sa ját ké szí té sû bor ral fo -
koz ta a han gu la tot. Min den ki jól érez te ma gát,
„kí ván ság mû sor” ke re té ben „el húz ták a nó tá ját” an nak,
aki kér te. Itt is egy jó han gu la tú nap zár ta a far san gi idõ -
sza kot.

-Barta Józsefné -
-Intézményvezetõ-

Farsang és nõnap az idõseknél

In téz mé nyünk fegyverneki te lep he lye in a ta vaszi szünet 
2009. áp ri lis 9-tõl 14-ig tart.
• Utol só óvo dai nap: 2009. áp ri lis   8. (szer da)
• El sõ óvo dai nap: 2009. áp ri lis 15. (szer da)

A szü net ide je alatt az Új te le pi  óvo da egy ség tart ügye le -
tet.

Tá jé koz ta tá sul köz löm, hogy a 2009/2010. ne ve lé si év re
az óvo dai be íra tás idõ pont ja 2009. áp ri lis 15 – áp ri lis
30-ig tart.
• He lye: Új te le pi óvo da egy ség

-Hillender Györgyné-
-óvodavezetõ-

Ta va szi  szü net és beíratás
az óvodában

Fel hí vás! Osz tály ta lál ko zó!
Ke re sem a volt osz tály tár sa i mat,

akik a Te le pe si Ál ta lá nos  Is ko lá ba jár tak
1975-1983-ig. Osz tály fõ nö künk Tukarcs Istvánné
volt. Érdelõdés: Vi o la Károlyné (Pus kás Ka ta lin)

06-20/218-6473 te le fon szá mon

2009. április 9. Fegyverneki Hírmondó 5. oldal



Az idén, feb ru ár 08-án ke rült sor az Annaházi ovi ha gyo -
má nyos farsangi mu lat sá gá ra a gyer me kek nagy örö mé -
re a Mû ve lõ dé si Ház ban.
A ké szü lõ dés he tek kel elõt te el kez dõ dött, szü lõk,
óvónénik együtt ter vez ték, szer vez ték a mu lat sá got. A
gyer me kek tán cos, vi dám mû sor ral ké szül tek a leg ki -
sebb tõl a leg na gyob big. Szám ta lan, szebb nél szebb jel -
mez ke rült be mu ta tás ra, di csé ret a sok ügyes, kre a tív
szü lõ nek.
A bü fé ben szend vics és sü te mény vár ta a ven dé ge ket. A
zsák ba macs ka és a tom bo la el en ged he tet len ré szei a
szó ra ko zás nak.
Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni min den szü lõ nek, tá -
mo ga tó nak a se gít sé get, amellyel hoz zá já rul tak ren dez -
vé nyünk meg szer ve zé sé hez. Is mét si ke rült egy vi dám

dél után hoz és ma ra dan dó él mény hez jut tat ni a gye re ke -
ket.
Min den ked ves ven dé günk nek kö szön jük a rész vé telt és
re mél jük, min den ki jól érez te ma gát.

-Az Annaházi óvónénik-

„Bál, bál, masz ka bál…”

Ez zel a szlo gen nel in dí tot ta út já ra már több mint egy év ti -
ze de az Új te le pi Óvoda Szü lõi Mun ka kö zös sé ge az el sõ
Ta vasz kö szön tõ bál ját.
Idén már ci us 7-én is meg ren dez te a Szü lõi Mun ka kö zös -
ség lel kes csa pa ta ezt a ren dez vényt, ahol a Nyu szi cso -
por tos óvo dá sok ta vasz vá ró, han gu la tos mû so ra
kö szön töt te a ven dé ge ket.
A de ko rá ció, a mû sor, a tom bo lák so ka sá ga is a ta vaszt
idéz te.
Nagy lel kû fel aján lá sok ér kez tek tom bo la tár gyak és szol -
gál ta tá sok for má já ban a fegyverneki és örményesi vál lal -
ko zók tól. A mai ne héz gaz da sá gi hely zet ben pél da ér té kû 
az az össze fo gás, amely a gyer me kek ér de ké ben jött lét -
re a szü lõk, óvo dai dol go zók, vál lal ko zók között.
E nél kül nem jö he tett vol na lét re ez a bál.
Szív bõl kö szö nöm min den ki nek, aki se gí tett. Nem le he -
tek elég há lás a gye re kek ne vé ben, hogy is mét si ke rült.
A han gu la tos ze ne, íz le tes va cso ra min den ven dé günk -
nek kel le mes han gu la tot te rem tett. Kiemelném az óvó -
nõk, daj ka né nik, böl csõ dei dol go zók country tán cát,
amellyel er re a bál ra meg le pe tés ként ké szül tek. Ez zel  a
meg le pe tés tánc cal sze ret tük vol na meg kö szön ni min -
den tá mo ga tónk nak a nagy lel kû fel aján lá sát, se gí t õkész -
sé gét.
Bá li be vé te lünk bõl sport sze re ket, já ték esz kö zö ket vá sá -
ro lunk a gye re kek nek.
Kö szö nöm min den ki nek, aki se gí tett.

-Kó ró di né Ekker Jú lia-
-Újtelepi óvo da ve ze tõ je.-

Együtt a gyer me ke kért !

A tan év ele jén né met or szá gi óvó né nik lá to gat tak el
Fegyvernekre, töb bek kö zött a mi is ko lánk el sõ osz tá lyo -
sa it is fel ke res ték. A be mu ta tó órát kö ve tõ rö vid be szél -
ge tés után meg hí vást kap tunk, te kint sük meg az õ

lak he lyü ket, mun ka he lyü ket is. Ta pasz tal juk meg az ott
fo lyó óvo dai és is ko lai ne ve lõ-ok ta tó mun kát.

A meg hí vás nak ele get tet tünk, így 2009. már ci us
22-28-ig, nem csak köz sé gün ket, ha nem me gyén ket is
kép vi sel ve, 12 fõs lel kes tár sa ság in dult a hosszú út ra.

A kinn el töl tött hé ten be te kint het tünk több óvo da és egy
is ko la min den nap ja i ba. A meg lá to ga tott in téz mé nyek ben
nagy sze re tet tel fo gad tak ben nün ket ki csik és na gyok
egy aránt. Jól fel ké szült pe da gó gu sok kal ta lál koz tunk,
akik nagy hang súlyt fek tet nek ar ra, hogy a gyer me ke ket
be von ják a min den nap ok ten ni va ló i ba és azok prob lé má -
i nak meg ol dá sá ba. Az önál ló ság ki ala kí tá sát és a sza bá -
lyok kö zös meg al ko tá sát he lye zik elõ tér be, ez ál tal
fel ké szít ve a gye re ke ket az élet re. A szü lõk kel, nagy szü -
lõk kel va ló kap cso lat tar tás fon tos sá gát is ki hang sú lyoz -
zák, így job ban meg is me rik a gye re kek és a csa lád
prob lé má it, fel is me rik, hogy hol kell segíteniük.

Rend kí vül jól fel sze relt, ott ho nos, de rûs han gu la tú in téz -
mé nyek ezek, ahol a gye re kek nek fo lya ma to san le he tõ -
sé gük van ki bon ta koz tat ni a ben nük rej lõ te het sé get.

A nyel vi aka dá lyok kal ne he zen küsz köd tünk, de az elénk
tá ru ló lát vány sok min dent el árult sza vak nél kül is. Szí -
nek, for mák, te rek, anya gok, esz kö zök, han gu lat, em be ri
kap cso la tok, ven dég lá tás stb. - mind ma gá val ra ga dó
volt, ma gá ért be szélt. Itt emel nénk ki Krupa La jos egész
he tes for dí tá si mun ká ját (ko ra reg gel tõl ké sõ es tig igény -
be vet tük), me lyet ez úton is na gyon kö szö nünk!

Több idõt is sze ret tünk vol na töl te ni egy-egy he lyen, de a
prog ram szer ve zõ je né hány sza bad dél után hol kör uta -
zás ra, mú ze um lá to ga tás ra, hol tu risz ti kai prog ram ra in vi -
tált ben nün ket.

Jól érez tük ma gun kat, nyu god tan töl töt tük el a he tet, mert 
tud tuk, hogy ide ha za is ügyes kol lé gák szor gos kod nak

he lyet tünk.

Kö szön jük a le he tõ sé get,
biz tat juk a töb bi e ket is a
hasz nos lá to ga tás ra.

-Becsényiné Var ga Er zsé bet és
Gerõcs Esz ter-

fo tó: Gerõcs Esz ter

Siegenben jár tunk

Épí té si te lek
ol csón el adó

Szapárfaluban
a Te me tõ úton.

Ér dek lõd ni:
30/419-2439
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A szak is ko la ker tész 11. és 12. osz tá lya it ta nul má nyi ki -
rán du lás ra vit tük Ficsor Dé nes ta nár úr ral.

A ki rán du lás ta nul sá gos volt, a fi a ta lok be te kin tést nyer tek 
a pa ra di csom kor sze rû haj ta tá sos ter mesz té sé be. Több
hek tár nyi te rü le ten el he lyez ke dõ fû tött fó lia sát ras be ren -
de zé se ket lát hat tak, mely ben meg fi gyel het ték az ön tö -
zést, a pá rá sí tást, a táp ol dat ada go lá sát, a CO2
mennyi sé gé nek be ál lí tá sát, az ár nyé ko lást és szel lõz te -
tést, me lye ket szá mí tó gép vezérel.

Töb bek kö zött az em be ri erõ vel el vég zett mun ká kat is
meg fi gyel het ték.

Kör nye zet ba rát meg ol dá sok ról tá jé ko zód hat tak. Für kész -
da rázs lár vák kal vé de kez nek az üveg há zi moly te tû el len,
va la mint posz mé hek vég zik a sát rak ban a be por zást.

Na gyon kel le me sen érez ték ma gu kat mind a di á kok, mind 
pe dig mi, ne ve lõk is. Sok gya kor la ti ta pasz ta lat tal gaz da -
god va tér het tünk ha za.

-Kocsmár Er zsé bet-

Már ci us 11-én Öcsö dön jár tunk

Idén hu sza dik al ka lom mal ün ne pel tük ha gyo má nyos ke -
re tek kö zött már ci us 15-ét és a ta vasz kö ze led tét.

Irá nyi Kár oly iro dal mi össze ál lí tá sa az 1848-as for ra da -
lom el sõ, si ke res idõ sza kát mu tat ta be, ami kor az op ti miz -
mus, a gyõ ze lem be ve tett hit még tö ret len volt. Múl tunk e

küz del mes, de szép kor sza kát idéz ték fel a 7. osz tá lyos
ta nu lók. 

A 2. 3. és 4. osz tá lyos gye re kek ci te ra mû so rá ban egy la -
ko da lom ké pei ele ve ned tek meg.

Az al só ta go za tos tán co sok Me zõ föl di tán co kat ad tak elõ.
Ez a tánc az ug rós és esz kö zös tán cok cso port já ba tar to -
zik, me lyet igen ér de kes sé tet tek a kü lön fé le esz kö zök, a
sep rû, a ken dõ, az üveg vál ta ko zá sai.

Az 1.b osz tály drá ma cso port ja „ A ta nu lé kony szol gá ló -
lány” me se je le ne tet ad ta elõ.

Szep tem ber óta dal kör be já ró al sós kis di ák ok, „A há zi kó”
cí mû orosz nép me se-éne kes já ték kal, csen gõ hang juk kal 
mo solyt csal tak min den ked ves né zõ ar cá ra.

Országh Fan ni 2.b osz tá lyos ta nu ló elõ adá sá ban el hang -
zott vers té má ja nem áll messze Fan ni sze mé lyi sé gé tõl: õ
is szí ve sen se gít a kony há ban.

An gyal La u ra 3. b osz tá lyos ta nu ló szá má ra Benjamin
Lász ló hu mo ros ver se hoz ta meg a si kert.

Te mes vá ri Dó ra, a Tö rök szent mik ló si Ko dály Zol tán Ze -
ne is ko la nö ven dé ke, elõ adá sá ban Theodor Kullak 19.
szá za di né met ze ne szer zõ és zon go ra mû vész Es ti ha -
rang aszó cí mû mi ni a tûr jét hall hat tuk.

Köpösdi Pál, Köpösdi Pat rik Ivó és Vízkeleti Lász ló az al -
só ta go zat drá ma cso port já ban szer zett ru tin nal mu tat ta
be a szé ke lyek tré fás, csip ke lõ dõ han gú fa lu csú fo ló tör té -
ne tét. 

A 19. szá zad di va tos mû fa ja a nó ta, a né pi es mû dal volt.
Es kü võ kön, na gyobb ese mé nye ken a szó ra ko zó kö zön -
ség szí ve sen ének li õket. Rá adás ként egy Republic slá -
gert hall hat tunk a fel sõs da los cso port elõ adá sá ban.

Ta va szi szél vi zet áraszt cím mel nép dal-össze ál lí tást Te -
mes vá ri Dó ra, majd a Sár ga ri gó ci te rás cso port - mely nek
tag jai 6. 7. és 8. osz tá lyos lá nyok -, vi dám dal csok rot adott 
elõ. 

A há rom ug rós az ug rós Du na men ti vál to za ta. Nõi tánc,
mely ne vét a ti-ti-tá rit mu sú mo tí vu má ról kap ta. A Há rom -
ug rós le ány tán cot fel sõ ta go za tos tán co sok mu tat ták be.
Eb ben a tan év ben a cso por tot ügyes ke dõ 4.-es ta nu lók
egé szí tet ték ki.

A 11. és 12. év fo lya mos ta nu ló ink ha gyo má nyo san je le -
net tel ké szül tek. Nagy ka lan dot je len tett szá muk ra ki lép ni

a meg szo kott hét köz nap ok -
ból. El sõ meg mé ret te té sü -
kön túl vol tak már, a
sza lag ava tón is el nyer ték a
kö zön ség el is me ré sét.

„Min den ki két fé le be ál lí tott -
sá gú le het az éle te so rán:
vagy épít vagy ül tet. Az épí -
tõk nek akár évek be is be le -
tel het, mi re el vég zik a
fel ada tu kat, de idõ vel be fe -
je zik, amin dol goz nak. Ek -
kor meg áll nak, és a sa ját
ma guk ál tal épí tett fa lak
rab ja i vá vál nak…. Akik ül -
tet nek, oly kor vi ha rok kal
küz de nek és az év szak ok -
kal, és csak rit kán pi hen -

nek. A kert azon ban, az épü let tel el len tét ben, so ha nem
áll meg a nö ve ke dés ben. Az zal pe dig, hogy ál lan dó fi gyel -
met kö ve tel, egy nagy ka land dá te szi a ker tész éle tét.”

Az ül te tõk kö zé tar toz nak az elõ adás részt ve või és ne ve -
lõ ik is.

-Lengyel Andrásné-

Tavasz 2009
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Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la 2009. feb -
ru ár 14-én tar tot ta vég zõs nö ven dé ke i nek az im már ha -
gyo má nyos sza lag ava tó ün nep sé gét.

Négyesiné Cseh Ani kó osz tály fõ nök a vég zõs ven dég lá -
tó-el adó ta nu lók nak, Kocsmár Er zsé bet osz tály fõ nök pe -
dig a dísz nö vény- és zöld ség ter mesz tõ ta nu lók nak eb bõl
az al ka lom ból ad ta át a jel ké pes sza la got.

A szak kép zõ ta go zat ta nu lói Tót fa lu si Ist ván: Hi szi a pi szi
cí mû da rab ját ad ták elõ. Min den év ben nagy ki hí vást je -
lent a ta nu lók nak a szín da rab lét re ho zá sa . A kez de ti ne -
héz sé gek, hu mo ri zá lá sok után ko mo lyan vet ték a
mun kát, ki tar tó an ké szül tek. A da rab nagy si kert ara tott.

A tab ló bál nyi tó tán cát, a bé csi ke rin gõt Mol nár Lász ló
tánc ta nár ta ní tot ta be. Kü lön emel te az est han gu la tát a
ne on fény ben elõ a dott ke rin gõ. Szü lõk, ne ve lõk egy aránt
büsz kék vol tak a tán cos pár ok ra.

Vég zõs nö ven dé ke ink nek ala pos fel ké szü lést és si ke res
vizs gát kí vá nunk!

-Szatlóczki Edit-

Tab ló bál 2009

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban 2009. feb ru ár 6-án
ren dez ték meg a fel sõ ta go zat szá má ra a far san got. A
8/a-sok egy kis csa pa ta fo cis tá nak öl tö zött, de volt tán -
cos, pin cér nõ is. A fo cis ták jó ked vet te rem tet tek a gye re -
kek nek és a ta ná rok nak is. Ezt kö vet te a
tom bo la sor so lás, ahol 7 tor tát és más ér de kes dol go kat
sor sol tunk ki. Vol tak, akik nem nyer tek, de azért nem bú -
sul tak, mert a han gu lat na gyon jó volt. So kat tán col tunk,

az en ni va ló ról pe dig a szü lõk gon dos kod tak. 117 di ák vett 
részt a bu lin. 

-Nagy Edi na 8/a ta nu ló-

Farsang Idén is meg ren dez tük ha gyo má nyos far san gi mu lat sá -
gun kat az al só ta go za to sak nak a Mû ve lõ dé si Ház ban,
ami nek eb ben az év ben is
nagy si ke re volt. Szép
szám ban je len tek meg
csa lá dok, ma guk kal hoz ták 
még óvo dás, vagy már ép -
pen ka masz gyer me ke i ket
is. Mind ez azt tük rö zi, hogy 
szí ve sen vesz nek részt az
is ko la szín vo na las ren dez -
vé nyén. Nem is cso da, hi -
szen káp rá za tos jel me zes
fel vo nu lást lát ha tott a kö -
zön ség: vol tak szebb nél
szebb tün dé rek, volt fé lel -
me tes ka lóz, pók em ber,
rend õr, med ve, ci ca, ka to -
na, hastáncosnõ, ró mai ka -
to na, itt volt Zorró is, és
más meg annyi öt le tes fi gu -
ra is meg ele ve ne dett a szín pa don. Mi pe da gó gu sok is
igye kez tünk a gye re kek ked vé ben jár ni és jel mezt öl töt -
tünk. A si ker nem ma radt el! A tom bo la és a zsák ba macs -
ka gyor san fo gyott, az éhe sek fi nom szend vi cset ehet tek. 
A 4.a osz tály fer ge te ges twis tet tán colt, mely be ké sõbb
min den ki be kap cso lód ha tott. A tánc ház után a dél utánt a
tom bo la sor so lás zár ta, s so kan tor tá val és más aján dé -
kok kal fel pa kol va in dul hat tak ha za. Re mél jük, hogy jö võ -
re is ilyen jó han gu lat ban te lik majd az ün nep ség!

-Vízkeletiné Fe ke te Esz ter-
-tanítónõ-

Alsós Farsang

8. oldal Fegyverneki Hírmondó 2009. április 9.



Multikulturális pro jekt hét a Mó rá ban

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény
multikulturális pro jekt he tet szer ve zett és bo nyo lí tott le
2009. már ci us 23. és 31. kö zött. Ez a bõ egy hét le he tõ sé -
get adott ar ra, hogy a ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne -
lem, hon – és nép is me ret, ide gen nyel vek, ének, rajz és
test ne ve lés tan órá kon a ta nu lók meg is mer ked je nek Ma -
gyar or szág, az Eu ró pai Unió, il let ve a vi lág or szá ga i nak
tör té nel mé vel, kul tú rá já val, az ott élõ em be rek min den -
nap ja i val és az ün ne pek hez kap cso ló dó nép szo kás ok kal, 
ha gyo má nyok kal. Az ér dek lõ dõk – pe da gó gu sok és szü -
lõk egy aránt – részt ve het tek Tukarcs Pi ros ka re me kül fel -
épí tett hon – és nép is me ret be mu ta tó órá ján, ame lyen a
6. év fo lya mos fa kul tá ci ós cso port se gít sé gé vel mé lyül het -
tünk el a ma gyar or szá gi hús vét hoz kap cso ló dó nép szo -
kás ok ban, és kü lön bö zõ gyermekjátékokban.

Az in téz mé nyünk ben ta ní tott ide gen nyel vek – az an gol
és a né met nyelv – mö gött rej tõ zõ ha gyo má nyok sem ma -
rad hat tak ki. Csör gõ Hen ri et ta, Tukarcs Istvánné és a 8.b
osz tály szen zá ci ós, ugyan csak be mu ta tó osz tály fõ nö ki
óra ke re té ben is mer te tett meg ben nün ket az Egye sült Ki -
rály ság és az Egye sült Ál la mok, il let ve Né met or szág és
Auszt ria hús vé ti szo ká sa i val. Rajz, il let ve ének órá kon
Nagy Györgyné és Var ga Gab ri el la se gít sé gé vel ta nu ló -
ink nem ze tek mû vé sze té vel, ze né i vel, nép da la i val is mer -
ked tek. Is mer ve a Mó ra Tag in téz mény sport élet ét, a
test ne ve lés sem ma rad hat ki a kul tú rák he té ben. Egy dél -
után „Nem ze tek fo ci ja” cím mel Cson tos Mi hály Ró bert
test ne ve lõ irá nyí tá sá val, osz tá lyok kö zöt ti baj nok sá got
ren dez tünk, ahol min den csa pat egy nagy, vagy ke vés bé
nagy fut ball múlt ra vissza te kin tõ or szág vá lo ga tott ja ként
sze re pelt. A he tet in téz mé nyi szin ten, a fel sõs mun ka kö -
zös sé gek ál tal, az 5.-8. év fo lya mos ta nu lók szá má ra, Ki
Mit Tud a Vi lág ról? Cím mel ren de zett komp lex ve tél ke dõ -
vel, il let ve 31-én az abádszalóki Ba ba mú ze um ba tett ki -
rán du lás sal zár tuk. A Ba ba mú ze um ba in dult au tó bu szos
ki rán du lá son 3.-6. osz tá lyo sa ink vet tek részt. Kü lön bö zõ
nem ze tek babáit tekintették meg. 

A kul tú rák he té nek si ke rét az in téz mény tan tes tü let ének
szor gal mas, oda adó mun ká já val, il let ve ta nu ló ink lel kes
köz re mû kö dé sé vel ér het tük el. Ezért Min den kit kö szö net
il let!

- Gyõ ri Ibo lya ta nár nõ– 

A Multikulturális pro jekt – hét ke re té ben az al só ta go za tos
mun ka kö zös ség is szí nes prog ra mok kal ked ves ke dett az
is ko la leg ki sebb je i nek. Min den nap ra ju tott va la mi lyen
ese mény, amely nek ke re té ben meg is mer ked het tek más
nem ze tek jel leg ze tes szo ká sa i val, sport ja i val, já té ka i val.
A he tet min den év fo lyam be ás és lovári me sék ol va sá sá -
val, dra ma ti zá lá sá val kezd te. A leg ügye seb bek il luszt rá ci -
ót is ké szít het tek a ne kik leg in kább tet szõ tör té net hez.
Ezen a dél elõt tön a má so dik és har ma dik osz tá lyo sok
Szaffi tör té ne tét is meg néz ték film ve tí tés ke re té ben. A
rajz órá kon zász ló kat fes tet tek a gye re kek, ének órá kon
pe dig min den év fo lyam meg is mer ke dett a kü lön bö zõ kul -
tú rák nép da la i val. Már ci us 24-én Nagy Jánosné és ne -
gye di kes di ák jai kör nye zet is me ret órán lát ták ven dé gül az 
ér dek lõ dõ kol lé gá kat, akik íze lí tõt kap hat tak a ko ope ra tív
ta nu lás szer ve zés rej tel me i bõl. Ala po san elõ ké szí tett, lát -
vá nyos, han gu la tos órá nak le het tünk ré sze sei. A fel ada -
tok se gít sé gé vel be pil lan tást nyer tünk Nagy - Bri tan nia,
Né met or szág, Fran cia or szág és Hol lan dia tör té nel mé be
is. Már ci us 25-én a „Nem ze tek sport ja” el ne ve zé sû ve tél -
ke dõ ke rült meg ren de zés re, ahol osz tá lyon ként 4 fõs csa -
pa tok mér ték össze ügyes sé gü ket, ki tar tá su kat. A
rég múlt sport ese mé nye it idéz te fel Var ga Imréné, majd
egy õsi sport ág gal, az íjá szat tal is mer ked het tek meg ta -
nu ló ink Al bert Lász ló és csa lád ja jó vol tá ból. A leg bát rab -

bak ki is pró bál hat ták mi lyen pon to san tud nak cél ba ta lál -
ni. A be mu ta tót kö ve tõ en tré fás ügyes sé gi fel ada tok se -
gít sé gé vel a gye re kek is spor to lók ként ver seng het tek
egy más sal és az idõ vel. A má so dik osz tá lyo sok
Vízkeletiné Fe ke te Esz ter és Pfeiffer Vil mos ve ze té sé vel
„Ta va szi ve tél ke dõ” szer ve zé sé vel gaz da gí tot ták a he ti
prog ra mok so rát. A ve tél ke dõ kez de tén szék fog la ló já ték -
kal az el sõ sök nem ze te ket „fog lal tak” csa pa ta ik nak. Eurót 
gyûj töt tek az or szá gok, kép ki ra kó val egy – egy hí res épü -
le tet is mer het tek meg kép vi selt or szá guk ból, majd zá rás -
ként a „nem ze tek” ere jü ket is össze mér het ték egy nagy
kö tél hú zó ver se nyen. Pén te ken az év fo lyam ok finn, hol -
land, spa nyol, olasz nem ze ti já té kok kal is mer tet ték meg
egy mást, ami mél tó le zá rá sa volt az iga zán ese mény dús
„ma ra to ni” hét nek. Ta lán ez az össze fo gás, ami jel lem zõ
volt a szer ve zés re és le bo nyo lí tás ra egy aránt, ki tart majd

a tan év vé gé ig! Az al sós mun ka kö zös ség most is meg mu -
tat ta, hogy „egy ség ben az erõ”! Min den kol lé gá nak kö -
szö net jár lelkiismeretes munkájáért és kitartásáért.

- Sze lei Zsu zsa ta ní tó nõ–

A multikulturális hét a nap kö zis cso por tok ban is foly ta tó -
dott, kö zel 70 ta nu ló val. Az élet kor ve gyes volt, 7 éve sek -
tõl a 14 éves ta nu ló kig.

A cé lunk az volt, hogy to váb bi is me re te ket gyûjt se nek ta -
nu ló ink az Eu ró pai Uni ó ról, a kör nye zõ or szá gok ról. Be te -
kin tést sze rez tek más né pek me sé jé be, ze né jé be,
nép vi se le te i be, szo ká sa i ba, meg is mer ked tek az or szá -
gok zász ló i val, és nem ze ti ételt ké szí tet tünk.

A hét fõi nap a Be ás me sé ké volt, dra ma ti zá lás sal, rajz ké -
szí tés sel. Ked den meg is mer ked tek az orosz me sék kel,
jel leg ze tes orosz tár gyak kal, mint a sza mo vár, a
Matrjoska-baba. Szer dán ve gyes na pot tar tot tunk, ahol
több cso port ban, pla ká to kat ké szí tet tünk, zász ló kat szí -
nez tünk. Az ebéd lõnk meg telt az ér dek lõ dõ gyer me kek -
kel, akik szebb nél szebb pla ká to kat ké szí tet tek az Unió
or szá ga i ról. Zász lók kal, ké pek kel, ne ve ze tes vá ro sok kal
tar kít va. A csü tör tö ki na pon meg is mer tet tem a ta nu lók kal
a né met or szá gi is ko lá kat video fel vé tel se gít sé gé vel.
Meg néz het ték ho gyan néz ki a né met is ko la, és a né met
gye re kek tan köny vei. A hét fény pont ja még is a pén tek
volt, a gö rög nap. A ta nu lók meg cso dál hat ták a gö rög
szob rá szat re me ke it, a ten ger egyik kin csét, be te kin tést
nyer tek a gö rög kul tú rá ba, gö rög ze né vel meg fû sze rez ve. 
Lel kes ta nu ló ink kal az egyik hí res nem ze ti éte lü ket –a gö -
rög sa lá tát- el ké szí tet tük, me lyet min den ki jó ízû en el fo -
gyasz tott. Ez úton kö szön jük a szü lõk se gít sé gét a
ren dez vény hez nyúj tott anya go kért. Iga zán szí nes he tet
tud hat tunk ma gunk mö gött, na gyon jól éreztük magunkat.

-Buzás Klá ra-
-napközis ne ve lõ-

Kul tu rá lis sok fé le ség
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Már ci us ban az is ko lánk ba kí gyók ér kez tek mû anyag fe -
de les lá dák ban, do bo zok ban. Egy bá csi tar tott ró luk elõ -
adást, élet mód juk kal, táp lál ko zá suk kal, sza po ro dá suk kal 
is mer ked tünk meg. Több fé le kí gyót lát tunk, a ta nár né nik
a nya kuk ba is ve het ték. Per sze nem mér ges kí gyót, csak

ki seb be ket. Volt olyan, ame lyik kel le met len sza gú volt, de 
meg tud tuk, hogy ez zel vé de ke zik. Volt ott kob ra, mér ges, 
kí gyó, pöttyös, boa, ki seb bek, na gyob bak. Bé ké sen alud -
tak, mert jól vol tak lak va. Meg le he tett si mo gat ni egyet.
Meg le pe tés ként egy kaj mánt is lát hat tunk és si mo gat hat -
tunk. Na gyon jó volt az elõ adás, szé pek vol tak a kí gyók.
Kb 115 gye rek és fel nõtt vett részt az órán.

-Ná das Nó ra 4/a -
-tanuló-

Rend ha gyó bi o ló gia óra

A té li idõ szak, mint ál ta lá ban, a ké zi lab dá ról és a te rem fo -
ci ról szólt.

Részt vet tünk né hány ver se -
nyen, ahol vál ta ko zó si ker rel
sze re pel tünk.

Idõ ren di sor rend ben leg -
elõbb a III. kor cso port lány
ké zi lab da di ák olim pia me -
gyei se lej te zõ je volt Jász be -
rény ben 1 gyõ ze lem mel és 1
ve re ség gel. Jász be rény mö -
gött si ke rült ki har col ni a to -
vább ju tást a me gyei
elõ dön tõ be.

Ezt a ver senyt Tiszaföldvá-
ron ren dez ték, ahol már saj nos nem si ke rült a bra vúr. Két
ve re ség gel a 3. he lyen vé gez tünk, de fi gye lem be vé ve a
le he tõ sé gek köz ti kü lönb sé get és a sé rü lé sek, be teg sé -
gek mi at ti meg fo gyat ko zott csa pa tot meg fe le lõ en helyt
áll tunk, sõt kis sé na gyobb oda fi gye lés sel elõ rébb is vé -
gez het tünk vol na.

A IV. kor cso por tos lány di ák olim pi án is nagy já ból ugyan -
azok a lá nyok vet tek részt né hány nyol ca di kos sal ki e gé -
szül ve.

Saj nos itt nem si ke rült a to vább ju tást el ér ni, a há rom csa -
pat ból csak a má so dik he lyet si ke rült meg sze rez ni a tö -
rök szent mik ló si Köl csey Ál ta lá nos Is ko la mö gött. A
mér leg: 1 gyõ ze lem, 1 ve re ség. A IV. kor cso por tos fi úk
részt vet tek már ha gyo má nyo san meg ren de zés re ke rü lõ
Far san gi Ku pán Tiszaroffon. Sok öröm nem volt a já té -
kunk ban, csu pán  1 meccset si ke rült nyer ni és csak a 7.
he lyet sze rez tük meg. El sõ sor ban a men tá li san mu tat ko -
zott gyen gé nek a társaság.

Is ko lánk ban je len leg is zaj lik a te rem fo ci (futsal) há zi baj -
nok ság nyolc fel sõs csa pat rész vé te lé vel.

A baj nok ság a gye re kek közt na gyon nép sze rû iga zán iz -
gal mas csa tá kat ho zott a 14 for du ló so rán. Vég ered mény -
rõl még nem tu dok be szá mol ni, mert még 1 for du ló hát ra
van és ádáz csa ta fo lyik az el sõbb sé gért és a gól ki rá lyi cí -
mért.

-Cson tos Mi hály Ró bert-

Mó ra sport ered mé nyek

A Mó rá ban a ta va szi idõ szak a nyi tás ide je. Ek kor a ne ve -
lõk meg hív ják a szü lõ ket, hogy jöj je nek, ül je nek be õk is
az is ko la pad ba. Min den ne ve lõ tar tott nyílt órá kat, ahol a
szü lõk szép szám mal je len tek meg fõ leg az al só ta go za -
ton. Be pil lant hat tak az is ko la min den nap ja i ba, meg néz -
het ték az új ok ta tá si mód sze re ket, a gyer me kü ket a
tan órán. Áll jon itt egy szü lõ ta pasz ta la ta:

2009. év feb ru ár já nak vé gén na gyon ked ves meg hí vás -
nak tet tünk ele get Rédai No é mi ta ní tó nõ jó vol tá ból, hogy
nyílt nap ke re té ben be te kin tést kap junk az 1/A-ba já ró
gyer me ke ink is ko lai min den nap ja i ba. Nem min den na pos
él mény ben volt ré szem, na gyon sok szü lõ tár sam mal
együtt! Is me re te ket kap tunk a be tû ve tés el sa já tí tá sá nak
vál to za tos, a gyer me kek is me re te i hez, egyé ni ké pes sé -
ge i hez al kal maz ko dó pe da gó gi ai mód sze rek rõl. A gyer -
me kek fo lya ma tos po zi tív vissza jel zést, meg erõ sí tést
kap tak a fel ada tok meg ol dá sa so rán a ta ní tó né ni tõl, aki a 
sze mé lyé bõl ára dó gyer mek köz pon tú, de következetes
oktatási eszközökkel segítette a gyermekeink

írási-olvasási képességeinek fejlõdését. 

A gyer me kek fel sza ba dul tan, jó ked vû en, játsz va is mer -
ked tek a szá muk ra még fel fe de zet len ismeretekkel. 

A hét má sik nap ján ma te ma ti kai is me re tek el sa já tít ta tá si
fo lya ma tá ba nyer het tünk be te kin tést. Vál to za tos óra ve -
ze té si, fog lal koz ta tá si for mák kal, já té kos a gyer me kek
élet ko ri sa ját sá ga i ra oda fi gye lõ 45 per cet tölt het tünk az
osz tály ban. A gyer me kek öröm mel ját szot tak a nem rég
kapott, esztétikus fejlesztõ eszközökkel. 

A szü lõk ne vé ben sze ret ném meg kö szön ni az is ko la ne -
ve lõ tes tü le té nek és az in téz mény ve ze tõ jé nek, hogy le -
he tõ sé get kap tunk ar ra, hogy be te kin tést nyerjünk az
iskola életébe! 

Úgy gon do lom, hogy na gyon jó MÓRÁS-nak len ni!!!!

-Ficsor Henriett-
-1/A-s szü lõ -

Ok ta tá si-ne ve lé si na pok
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A Kál vá ria domb ha tá sa i ról új ra egy re töb bet hal lunk. A
domb éb resz tõ rõl (már ci us 21.) szin te a tel jes mé dia hírt
adott. Az új sá gok ban és a TV-ben lá tott hí re ket ki egé szí -
tik a www.kep.tar.hu/gyogydomb cí men lát ha tó ké pek.

Leg kö ze lebb me di tá ci ót Nagy Gyu la Szent György nap -
ján, áp ri lis 24-én tart a dom bon.

-Tû he gyi Ju li an na-

Domb éb resz tés
Már ne gye dik al ka lom mal mu tat ják meg a fegyverneki
asszo nyok, hogy a go be lin var rás ban mi lyen ma gas fo kot
ér tek el.

A mun ká kat má jus 5-én 16 órá ig kell a Mû ve lõ dé si Ház ba 
el jut tat ni. A ki ál lí tást má jus 12-én 17 óra kor nyit juk meg
és 26-án 17 órá ig lá to gat ha tó a te rem fog lalt ság sze rint.

-Tû he gyi Ju li an na-

Gobelinkiállítás

Baunok Ri ta Fegyverneken nõtt fel, de a mé lyebb fo tó mû -
vé sze ti tu dá sát az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban sze rez -
te. Az el múlt évek ben mû vé szet tör té né szi dip lo má ja
mel lé a fo tó mû vé szit is meg sze rez te.

Egy szer már lát hat tunk egy nagy si ke rû ki ál lí tá sát
Fegyverneken.

Leg kö ze lebb áp ri lis 24-én 17 óra kor Gö rög Gá bor nyit ja
meg Baunok Ri ta fegyverneki tár la tát, mely a te rem fog -
lalt ság tól füg gõ en má jus 8-ig te kint he tõ meg.

Aki ren del ke zik internet hoz zá fé rés sel a
www.ritabaunok.com internetcímen meg te kint he ti mun -
ká it.

-Tûhegyi Ju li an na-

A te rem fog lalt sá gok mi att a ki ál lí tá sok nyit va tar tá sa:

Hét fõ: 800-1600

Kedd: 800-1300 és 1700-1900

Szer da: 800-1900

Csü tör tök: 800-1400

Pén tek: 1200-1600

-Tûhegyi Ju li an na-

Baunok Ri ta fo tó ki ál lí tá sa

Lap zár ta után, a Fegyverneki Hír mon dó meg je le né se
elõtt, áp ri lis 5-én, Vi rág va sár nap ad hang ver senyt a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kar nagy ok Ka ma ra kó ru -
sa és a fegyverneki Nõi Kar. Utób bi ak egy szám ere jé ig

vegyeskarrá ala kul nak, há rom fér fi is se gít az elõ adás -
ban.
Azok, akik ré sze sei vol tak a hang ver seny nek, bi zo nyá ra
e cikk ol vas tán is fel idé zik ma guk ban az él ményt

-Tû he gyi Ju li an na-

Vi rág va sár na pi hang ver seny 
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Idén is lesz má jus, lesz má jus 1-e, így lesz ma já lis is. 

A ha gyo má nyos ren dez vé nyen az ed dig is meg szo kott
ese mé nyek kel ta lál koz hat nak (mû vé sze ti be mu ta tók,
sport, já té kok, ver se nyek stb.). 

A rész le te ket a pla ká to kon ta lál hat ják meg. 

A há rom na pos, hosszú hét vé ge ele jén min den kit sze re -
tet tel vá runk!

-Tû he gyi Ju li an na-

Ma já lis – 2009.

Az Internet Fi es ta ke re té ben rajz ver senyt hir det tünk meg
a 14 év alat ti kor osz tály nak. A gye re kek nek azt kel lett áb -
rá zol ni uk, hogy ho gyan hasz nál ják az internetet. A fel hí -
vás ra szép szám mal je lent kez tek al só és fel sõ ta go za tos
gye re kek. A mû ve ket a könyv tár Gyer mek rész le gé ben le -
he tett el ké szí te ni 2009. már ci us 18. - 2009. már ci us 24.
kö zött. Az ered mény hir de tést 2009. már ci us 25-én 14
óra kor tar tot tuk a könyv tár ban.

Az el sõ há rom he lye zett könyv ju ta lom ban ré sze sült, a
töb bi résztve võ gyer mek pe dig ap róbb aján dé kot ka pott. 

Az al ko tá sok ból ki ál lí tást nyi tot tunk, mely a könyv tár ban
te kint he tõ meg áp ri lis 8-ig. 

Ez úton gra tu lá lunk min den fiestázónak. 

Az el sõ há rom he lye zett
-Né meth Ju dit és 

Bog nár An na má ria könyv tá ros-

Rajzverseny Egy ré gi is me rõs sel új ra ta lál koz ni jó ér zés. Kü lö nö sen,
ha egy ál ta lunk ked velt em bert új ol da lá ról is me rünk meg, 
le ges leg job ban, ha ez az új ol dal ne künk is tet szik.

So kan jár hat nak így áp ri lis 18-án 18 órá tól a Mû ve lõ dé si
Ház ban. 

Bakondi And rás az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak -
is ko la Mó ra Fe renc Tag in téz mé nyé nek jog elõd jé ben ta -
ní tot ta a gyer me ke ket. Fe le sé ge, Var ga Gab ri el la mai is
en nek az is ko lá nak a ne ve lõ je, ének kar ve ze tõ.

And rás több ször is fel tûnt az is ko lai ren dez vé nye ken is
gi tár tu dá sá val. Ilyen kor a gyer me kek mun ká ja van a fi -
gye lem köz pont já ban, ezért a gi tár „csak” kí sér te a dalt.

Most vi szont a Bag-Bakondi Gi tár duó tag ja ként hall gat -
hat juk. Most az övé ké a fõ sze rep.

A je gyek a hely szí nen kap ha tó ak.

Min den kit sze re tet tel vá runk!
-Tû he gyi Ju li an na-

Ré gi is me rõs más ol dal ról
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A ha gyo má nyos már ci us 15-i ko szo rú -
zás részt ve võ i nek az Or czy An na Ál ta -
lá nos Is ko la és Szak is ko la Mó ra
Fe renc Tagintézmény 5. osz tá lyo sai
je le ní tet ték meg a for ra da lom nap ja i -
nak em lé két. 

Kö szön jük ne kik.

Va ló szí nû leg min dig csak ugyan azok -
nak a fel nõt tek nek fon tos ez az ese -
mény, ezért le het ke vés új ar cot lát ni a
ko szo rú zá so kon.

-Tû he gyi Ju li an na-

Már ci us 15.

Aki vért ad, éle tet ment. Akár a mû té -
tek nél hasz nál ják fel, akár a gyógy szer -
gyár tás alap anya ga lesz az élet men tõ
anyag, min den kép pen igaz a meg ál la -
pí tás. 

Leg utóbb, Már ci us 5-én az or vo si ren -
de lõ ben 69 sze mély nyúj tot ta a kar ját,
hogy se gít sen em ber tár sa in. Kö zü lük,
egész sé gi ál la po tuk mi att 61-en tud tak
vért ad ni, ket ten el sõ véradõként.

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

-Tû he gyi Ju li an na-

Vér adás



Biz ton sá gos ATM hasz ná lat
Min den kész pénz fel vé tel ese tén néz zünk kö rül, fi gyel jük
meg a kör nyé ket/kör nye ze tün ket. Amennyi ben a ké szü -
lék el ha gya tott he lyen ta lál ha tó, eset leg rosszul van meg -
vi lá gít va, ha te het jük, vá lasszunk má sik ATM-et.
Ha le het sé ges, kü lö nö sen az es ti órák ban, le gyen más is
ve lünk, ami kor kész pénzt ve szünk fel, kü lö nö sen na -
gyobb összeg nél. 
Bel té ri au to ma ta hasz ná la ta ese tén pró bál juk el ke rül ni,
hogy ve lünk együtt má sok is a he lyi ség ben tar tóz kod ja -
nak. Ne hagy juk, hogy kész pénz fel vé tel vég re haj tá sa
köz ben ide ge nek meg za var ja nak min ket, vagy el te rel jék
a fi gyel mün ket. Min den eset ben ké szít sük elõ kár tyán kat,
ne ke res gél jük hossza san tás kánk ban, pénz tár cánk ban. 
Gyõ zõd jünk meg ró la, hogy az au to ma tán nincs le ra gasz -
tás ra uta ló jel (egy fém- vagy kar ton da rab, amit az au to -
ma ta bank jegy ki adó nyí lá sá ba he lyez nek, il let ve
ra gasz tó csík, amit az au to ma ta kár tya ki adó nyí lá sá ba he -
lyez nek.) 
Ugyan így fi gyel jünk ar ra, hogy sem mi lyen, bank biz ton sá -
gi nak ál cá zott ka me ra ne irá nyul jon a bil len tyû zet re, il let -
ve a bil len tyû zet ne es sen a ka me ra lá tó te ré be. Ha ilyet
lá tunk, ta kar juk el a ka me ra irá nyát a PIN kód be üté se kor! 
Bi zo nyo sod junk meg ró la, hogy az au to ma ta elõtt utá nunk 
sor ban ál lók ne lát has sák PIN kó dun kat, il let ve az ál ta lunk 
fel ven ni kí vánt össze get (tá vol ról sem). Amennyi ben a
tranz ak ció köz ben bár mi gya nú sat ész le lünk, in kább tö -
röl jük a tranz ak ci ót és hagy juk el a hely színt. 
A kész pénz fel vé tel be fe je zé sét kö ve tõ en ne kezd jük el az 
ATM elõtt áll va szá mol ni pénzt, he lyet te te gyük el a kár -
tyát, a tranz ak ci ó ról ké szült bi zony la tot és a kész pénzt,
hogy ké sõbb a ka pott össze get biz ton sá go sabb he lyen
el len õriz hes sük. 
Ne hagy juk az au to ma tá nál a tranz ak ci ó ról ké szült bi -
zony la tot. Ez ugyan is le he tõ sé get ad az eset leg fi gye lõ
tol va jok nak ar ra, hogy szám la egyen le gün ket meg tud ják. 
Egyes ATM-ek el té rõ sor rend ben ad ják ki a pénzt és a
kár tyát, va la mint a bi zony la tot. Fon tos, hogy kár tyán kat
so se hagy juk az ATM-ben. 
He lyes vi sel ke dé sünk kár tya el fo ga dás kor  
A bank kár tyák ke res ke del mi hasz ná la tá ra be ve ze tett
POS ter mi ná lo kon a ke res ke dõ vagy a pénz tá ros fel ada ta 
a kár tya ke ze lé se (át hú zá sa a ter mi ná lon le ol va sás cél já -
ból). Ez a ter mi nál le het hor doz ha tó, il let ve mo bil há ló za -
ton ke resz tü li össze köt te té sû is.
Ar ra min den eset ben fi gyel jünk, hogy a kár tyánk ke ze lé -
sét so se té vesszük szem elõl! Ha ez elõl a kár tya-el fo ga -
dó el zár kó zik, sza bály ta lan sá got kö vet el és vi ta ese tén
in kább von juk vissza vá sár lá si szán dé kun kat. Tá vol lé -
tünk ben ugyan is több tranz ak ci ót is vé gez het nek a szám -
lánk ról, me lyek bi zo nyí tá sa utó lag ne héz kes le het 
A PIN-kódot min dig úgy üs sük be, hogy azt má sok ne lát -
has sák meg! Min den eset ben el len õriz zük a bi zony la ton
sze rep lõ ada to kat (pl. kár tya szám, összeg), mi e lõtt a bi -
zony la tot alá ír nánk. 
El len õriz zük, hogy vá sár lás után vissza kap tuk-e a kár -
tyán kat. Könnyen elõ for dul hat, hogy a nagy si et ség ben a
bolt, ét te rem al kal ma zott ja el fe lej ti vissza ad ni a kár tyát,
ne tán más kár tyá ját ad ja vissza. 
A több szö rös kár tya le hú zás 
Amennyi ben egy tranz ak ció so rán több ször át húz zák
bank kár tyán kat a POS ter mi ná lon, az nem je lent több szö -
rös ter he lést. Az össze köt te té sek ugyan is nem min den
eset ben épül nek fel si ke re sen, ezért a ter mi nál ki jel zõ jé rõl 
vagy a ki nyom ta tott bi zony lat ról le ol vas ha tó a si ker te len -
ség. 

Amennyi ben ez össze köt te té si prob lé má ból adó dik, a
POS ter mi nál ki nyom tat egy bi zony la tot, de azon nem
sze re pel az en ge dély szám és egyéb adat sem. Ezek a bi -
zony la tok nem ad nak le he tõ sé get vissza élés re, de el te -
het jük eze ket is, hát ha hasz nát ve het jük az eset le ges
ké sõb bi fél re ér tés tisz tá zá sá nál. A tranz ak ci ó ról min dig
bi zony lat (nyo mat) ké szül, amely bõl ak kor lesz ter he lés,
ha azt alá is ír juk. 
Ar ra fi gyel jünk, hogy olyan bi zony la tot csak egy szer ír juk
alá, amely tar tal maz za a ter he lés össze gét, a bank kár -
tyánk szá mát, a dá tu mot és az en ge dély szá mot! 
Ha meg tör tént baj 
Ja va solt, hogy amennyi ben bank kár tyán kat el vesz tet tük,
le he tõ ség sze rint azon nal pró bál juk meg az egyen le gün -
ket (ha van, hi tel ke ret tel együtt) ki ven ni egy má sik kár -
tyánk kal, ATM-ben, pos tán, bank fi ók ban (szám lá ról
tör té nõ kész pénz fel vé tel ese tén má sik kár tya sem szük -
sé ges), vagy le köt ni, át utal tat ni. Ez ál tal a kár tyá val el ér -
he tõ szám lán nem ma rad pénz, az en ge dély ké ré sek
vissza uta sí tás ra ke rül nek. 
Ha van rá le he tõ ség, az is meg ol dás le het, ha le nul láz zuk
kár tyánk na pi/he ti li mit jét te le fo non vagy az
internet-bankon át. 
Együtt könnyebb!
Az el múlt idõ szak ban sok szor in téz ked tek a rend õrei ke -
rék pár, il let ve ál lat lo pá sok mi att.
Saj nos né hány em ber tár sunk nem úgy old ja meg a va -
gyo no so dás kér dé sét, mint aho gyan a több ség a szü lõi
ház ban el sa já tí tot ta.
Is me ret len szer zõ sza kács köny ve sze rint ké szí tik hús éte -
le i ket, mely a hoz zá va lók fel so ro lá sát az zal kez di, „lopj
egy tyú kot.”!
A ke rék pár ok is ve szély ben vol tak, az adó men tes jö ve del -
met elõny ben ré sze sí tõ tár sa ink tól.  
Sok szor a la kat tal gon do san le zárt „drótszamarak” vál nak 
kám for rá pil la na tok alatt, de van nak olyan ese tek is, ami -
kor a gaz di a jó is ten fi gye lõ te kin te té re bíz za hû sé ges te -
her hor do zó ját, és cso dál koz va ve szi tu do má sul, hogy
még is meg lo va sít ja va la ki.  
Tud juk, hogy olyan zá rat még nem ta lál tak fel, amit il le ték -
te len sze mé lyek ki ne tud ná nak nyit ni. Ám, mi nél to vább
tart egy zár nak, le gyen az ke rék pár la kat, tyúk ól aj tó, de
so rol hat nánk még a la kás aj tó kat, au tó kat stb., fel tö ré se, 
le vá gá sa, ki fe szí té se, an nál job ban meg gon dol ja az el kö -
ve tõ, hogy ne ki fog jon-e vagy in kább ke res sen óvat la nabb 
em bert.
Kér jük, hogy fi gyel je nek oda job ban va gyon tár gya ik ra,
még esélyt sem ad ja nak ar ra, hogy meg ká ro sít sák Önö -
ket!
Fi gyel je nek oda a szom széd por tá já ra is, hi szen egy nem
ré gen al ko tott köz mon dás sze rint, ma a szom széd, hol -
nap én esek bûn el kö ve tõ (k) ál do za tá vá!
Az el kö ve tõ (k) meg jegy zi (k), hogy me lyik la kó kör nye zet -
ben te het (nek) meg szin te min dent anél kül, hogy va la ki
meg kér dez né tõ le (ük), hogy mit –kit ke res (nek).
Ha olyan sze mélyt lát nak, aki lát szó lag cél ta la nul csel leng 
az ut cá juk ban, kér jük, hogy min den kép pen hív ja nak ben -
nün ket a 107-es te le fon szá mon!
Zse be sek!
Is mét meg je lent a pénz szer zés ezen mód ja a fegyverneki
pi a con, ami ar ra int ben nün ket, hogy sok kal kö rül te kin tõb -
ben jár junk el a pénz tár cánk el he lye zé se kor, ami kor vá -
sá rol ni me gyünk.
A „zse be sek” jól szer ve zett cso port ban, ki vá ló tech ni kák -
kal, szin te ész re vét le nül fosz ta nak meg ben nün ket pén -
zünk tõl, ki hasz nál va a nagy tö me get és az ál do zat

Rendõrségi hírek
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fi gyel met len sé gét / ami ab ból adó dik, hogy vá lo gat a fel -
kí nált árú ból, vagy egy ré gi is me rõ sé vel be szél get/.
Nem csak a vá sár lók vál hat nak zse be sek ál do za tá vá, ha -
nem a pi a con áru sí tók is. Míg a cso port egyik tag ja el von -
ja az árus fi gyel mét, ad dig a tár sa „meg lo va sít ja” a pénzt,
bi zony la tot, bé lyeg zõt / e két utób bi val vissza élé se ket le -
het el kö vet ni).
Te vé keny sé gü ket a leg ap róbb rész le te kig ki dol goz zák,
van fi gye lõ, fi gyel met el te re lõ, vég re haj tó, sõt olyan sze -
mé lyek is van nak, aki nek a pénz tár cát el eme lõ, át ad ja a
„zsák mányt”, így ha vé let le nül a vég re haj tó le bu kik, ak kor 
sem ta lál nak ná la sem mit.
Kér jük Önö ket, hogy a nagy tö me get von zó be vá sár ló
köz pon tok ban, pi a con, il let ve ren dez vé nye ken, le gye nek
na gyon óva to sak, szo ros tes ti õri zet ben (öv tás ka, bel sõ
zseb) tart sák pén zü ket, ATM kár tyá i kat!
Ta pasz ta la ta ink sze rint (a be kö vet ke zett zseb lo pá so kat
ele mez ve) az em be rek több sé ge a pénz tár cá já ban tart ja
sze mé lyes ira tit is.

Ezek pót lá sa nem kis összeg be ke rül, és vissza élé se ket
kö vet het nek el ve le, az Önök ká rá ra, ezért ja va sol juk,
hogy az ira to kat ne itt tá rol ják.
Iszik, vagy ve zet?
Ezt a kér dést na gyon sok al ka lom mal le het ne fel ten ni a
kocs ma ne vû szó ra ko zó he lyet lá to ga tók nak.
A mér ték te len ség hi bá já ba esett, és „csak” gya lo go san
köz le ke dõk is, fo ko zot tan ve szé lye sen Ön ma guk ra és a
töb bi em ber re, akik ve lük egy idõ ben vesz nek részt a köz -
úti for ga lom ban.
Több ször kel lett olyan sze méllyel is in téz ked ni az el telt
idõ ben a rend õrök nek, akik it ta san, gya lo go san, ke rék -
pár ral, il let ve gé pi meg haj tá sú jár mû vel kí ván tak ha za tér -
ni e „ne mes” szó ra ko zást kö ve tõ en.
Ké rem Önö ket, ami kor meg fog ják a po ha rat, gon dol ja nak 
ar ra, hogy az al ko hol- fo gyasz tás mi lyen vissza for dít ha -
tat lan és tra gi kus kö vet kez mé nye ket okoz hat, és jus son
eszük be az is, hogy min den kit ha za vár nak!
Bûn és bal eset men tes szép na po kat kí ván

-Antal Irén r. al ez re des-

Ke res sük a ké pen lát ha tó sze mélyt!

A Tö rök szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság el já rást foly tat
is me ret len tet tes el len, aki 2009. már ci us 09-én
Törökszentmiklóson a Dolby Digitál cég sze re lõ jé nek ad -
ta ki ma gát.

Az is me ret len fér fi az zal az ürüggyel csen ge tett be a sér -
tett la ká sá ba, hogy a ká bel té vét sze re lik, és a rend szert
akar ja el len õriz ni.

Mi vel a sér tett nek nem volt be ve zet ve a ká bel té vé, az el -
kö ve tõ kö zöl te ve le, hogy 40. 000. Ft. vissza té rí tés  jár.

A sér tett fi gyel mét el te rel ve a la kás ból 55. 000. Ft kész -
pénzt tu laj do ní tott el, az tán si e tõ sen tá vo zott a la kás ból. 

Az is me ret len el kö ve tõ sze mély le írá sa: kb. 25 év kö rü li,
180 cm ma gas, 5 cm hosszú bar na ha jú, bar na sze mû,
nor mál test al ka tú, meg nye rõ szim pa ti kus sze mély be nyo -
má sát kel ti.

Vár juk azok je lent ke zé sét, akik fel is me rik a ké pen lát ha tó
sze mélyt, a 107-es, il let ve az 56-os kör zet 590-110-es te -
le fon szá mon, il let ve sze mé lye sen a Fegyverneki Rend õr -
õrs ön, / Fegy ver nek Fel sza ba du lás út 146/, és a
ka pi tány sá gon / Törökszentmiklós, Kos suth út 143/. 

-Antal Irén r. al ez re des-

Körözés

Gyóni Gé za út 6. szám
alat ti

két ge ne rá ci ós,
2006-ban fel újí tott
csa lá di ház el adó

1874 m2-es te lek kel.
Ér dek lõd ni:
20/976-4241
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Épí té si tel ket ven nék
Szapárfaluban.

Te le fon:
30/419-2439
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Újabb ak tu á lis prob lé má val sze ret nék fog la koz ni, az is ko -
lai erõ szak kér dé sé vel. Nem fel tét le nül rend õri szem mel,
bár el ke rül he tet len, hogy a Rend õr ség ál tal al kal maz ha tó
szanciókat is meg em lít sem.
Az erõ szak, nem csak és ki zá ró lag az is ko lá ban van je len
a min den na pi életünkeben. Jel lem zõ a mai ma gyar tár sa -
da lom más szeg men sé re is, nem csak az ok ta tá si in téz -
mé nyek ben van je len.
Gon dol ha tunk akár a köz le ke dés re, ügy in té zés re, il let ve
olyan na pi kon tak tu sok ra, ami kor vall juk be õszin tén sok
eset ben " el sza kad a cér na" egyes em be rek nél.
Ilyen vi lá got élünk, a tár sa da lom ban vég be me nõ fo lya -
ma tos vál to zá sok alól ne héz, és ta lán nem is le het ki von ni 
ma gun kat. Egy re éle sebb prob lé mák ke rül nek a fel szín re, 
me lye ket ter mé sze te sen ide á lis kö rül mé nye ket fi gye lem -
be vé ve ki kel le ne szo rí ta ni az isklákból.
Az a min den ko ri hár mas, ami, akik a ta nu lás-ta ní tás fo lya -
ma tá ban részt vesz nek
( tanár-diák-szülõ) je len leg több nyi re fo lya ma tos el len tét -
ben áll nak. A tár sa dal mi prob lé mák a leg ki sebb sejt ben a
csa lád ban is ér zé kel he tõ ek.
 A gyer mek az ott hon ról ho zott nor mák kal ér ke zik az is ko -
lá ba. Az is ko la új el vá rá so kat tá masz a di ák, il let ve a szü lõ 
fe lé is. Min den szü lõ azt sze ret né, ha az Õ kis fia, kis lá nya
len ne a leg oko sabb , leg ügye sebb. Mi vel a szü lõ a na pi
mun ka vég zést kö ve tõ en nem min den eset ben tud ja szá -
mon kér ni gyer me ké tõl az is ko lá ban ta nul ta kat jön a meg -
le pe tés, ami kor már a szü lõt a ta nát ke re si fel, és
szem be sí ti a ténnyel, a gyer mek nem az el vá rá sok nak
meg fe le lõ en sze re pel az is ko lá ban.
Ez a prob lé ma le het ta nu lá si, ma ga tar tá si a lé nyeg az,
hogy a szü lõt hi deg zu hany ként éri a hír, a gyer mek kel

gond van. Az a szü lõ, aki ma ga sem túl sá go san is ko lá -
zott, nyil ván ezt az in for má ci ót tá ma dás nak éli meg, és
sok eset ben a ta nár el len ség gé vá lok. Jobb eset ben csak
szó vál tás, de mint a hír adás ok ból tud ni le het nem egy
eset ben ke rül sor tett le ges ség re is.
A ta nár végülis egye dül ma rad ez zel a prob lé má val, ab -
ban az eset ben, ha a szü lõ ben nem ta lál part ner re, a gye -
rek ér de ké ben, ak kor ez a vi szony vég képp
el mér ge se dik, és nem lesz ki út ebból a prob lé má ból.
Le het ne a tör vény ere jé nél fog va vé de ni a pe da gó gu so -
kat, mint a tes ti sér tés nél pl. mi nõ sí tett eset len ne az el le -
nük irá nyult tá ma dás. Én még sem eb ben lá tom a
meg ol dást. Tu dom, hogy a je len le gi vi szo nyok kö zött hi -
he tet len erõ fe szí tést kö ve tel a pá lyán lé võ pe da gó gu sok -
tól a min den na pi mun ka vég zés. 
Én még is ab ban lá tom a meg ol dást, leg alább is rész ben,
hogy a pe da gó gu so kat job ban kel le ne ké pez ni, job ban fel
kel le ne vér tez ni olyan faj ta több let tu dás sal, ami meg vé di
Õket ezek tõl az eset le ges tá ma dá sok tól / ter mé sze te sen
nem ön vé del mi ok ta tás ra gon do lok/. Olyan faj ta kom mu -
ni ká ci ós to vább kép zés le het ne pél dá ul, ami a kü lön bö zõ
konf lik tu so kat ke zel ni ké pes.
 Ta pasz ta lat ból tu dom, hogy " jó du má val " le het fé kez ni
az erõ sza kon , az ag resszi ón. Tu dom, hogy nem le het ter -
mé sze te sen ez sem olyan re cept, ami tu ti be vá lik, de a
sa ját mun kám tapaszatlatából tu dom, hogy egy - két szó,
ami jó idõ ben, jó he lyen hang zik el meg vé di az em bert.
A gyer mek és a ta nár kö zöt ti konflikusok azok, ame lyek
mos tan ság a mé dia ál tal elõ tér be ke rül tek. Ezek szá mom -
ra ért he tet len reákciók. Egy ta nu ló, amennyi ben tisz te li a
ta nárt nem for dul hat na elõ ilyen eset. 
Ez vé le mé nyem sze rint az egyes ta nár hi bá ja is. Szin tén
meg kell je gyez nem , hogy na gyon is tisz tá ban va gyok
azon ki sebb ség gel, akik kö zül ki ke rül nek azok a di á -
kok,akik kel ezen a te rü le ten a leg több prob lé ma van. 
Ez ab ból adó dik, hogy tel je sen más ér ték ren det kö vet nek
ezen sze mé lyek szü lei, csa lád ja, mint amit az is ko lá ban
el vár ha tó. Ar ról ter mé sze te sen nem is be szél ve, hogy az
év is mét lé sek nagy ré sze is ezen tár sa dal mi ré teg bõl ke -
rül nek ki. Mi ez, he nem konf lik tus? Per sze, hogy ne héz
olyan 14 éves di ák fe gyel me zé se, aki még az ötö dik osz -
tály pad ját kop tat ja. Itt a szü lõk tõl sem vár ha tó az ese tek
több sé gé ben se gít ség. Ne héz szeméyles min ta adás sal
ne vel ni eze ket a di á ko kat, mégkevésbé az ott hon ról ho -
zott nor má kat át szab ni.
A gyer me kek kö zöt ti erõ szak az, ami vé le mé nyem sze rint
a leg prob le ma ti ku sabb az is ko lai erõ szak te kin te té ben.
Sok olyan eset volt rend õri pá lya fu tá som so rán, ami kor
ko moly bûn cse lek mé nyek tény ál lá sát ( rab lás, zsa ro lás
stb.)  va ló sí tot ták meg ál ta lá nos is ko lá ban ta nu ló di á kok. 
Több sé gé ben ter mé sze te sen 14 év alat ti sze mé lyek rõl
volt szó, így sem mi lyen szank ció alkamazása sem jö he -
tett szó ba. Ami kor a szü lõk kel pe da gó gu sok kal az adott
ügy kap csán le kel lett ül ni be szél ni, több sé gé ben tel jes
volt a döb be net, hogy a di ák,a gyer mek mi lyen cse lek mé -
nyek el kö ve té sé vel hoz ha tó kap cso lat ba. A egyes kor társ
cso por tok ban meg le põ ma gas szin ten van az ag resszió.
Nem csak a di ák tár sak kal szeben, ha nem rejett mó don a
kül vi lág fe lé is. 
Biz to san ne héz ész re ven ni a lap pan gó ér zel me ket, mind
a szü lõ nek, mind pe dig a pegadógusnak, még is nyitotabb
szem mel kell vizs gál ni a ta nu ló kat. Nem ar ról be szé lek,
hogy po ten ci á lis bû nö zõt kell lát ni a gyer mek ben, de ha
olyan tár sa ság hoz csa pó dik, ta nul má nyi ered mé nye
gyen gül, be szé de, stí lu sa meg vál to zik, job ban oda kell rá
fi gyel ni, an nak ér de ké ben, hogy ne kal lód jon el.

-Sû rû De zsõ-

Iskolai erõszak

Közfoglalkoztatási program



A Fegyverneki Hor gász Egye sü let 2009. már ci us 22-én
va sár nap 9 órá tól kül dött köz gyû lést tar tott a hor gász iro -
dá ban. A kül döt tek 57%-a je lent meg, így a gyû lés ha tá ro -

zat ké pes volt. A ren dez vé nyen részt vett Huber Fe renc
pol gár mes ter és a ha lá sza ti hasz no sí tó kép vi se le té ben
Fa ra gó At ti la.
A kül dött köz gyû lés a meg hí vó ban ki adott na pi rend sze rint 
vé gez te mun ká ját. Elõ ször Tukarcs Istvánné el nök be szá -
molt a 2008. év ben vég zett mun ká ról, a 25 éves ju bi le um
je gyé ben meg ren de zett  prog ra mok ról, a hor gász ver se -
nyek rõl és a te le pí té sek rõl. Majd Kor pás Sán dor, a Fe -
gyel mi Bi zott ság el nö ke ér té kel te a fe gyel mi hely ze tet.
Ez után a 2008. évi gaz dál ko dás ról szó ló be szá mo ló
hang zott el. Valastyán Sán dor, a Fel ügye lõ Bi zott ság el -
nö ke be szá molt a bi zott ság mun ká já ról, az egye sü let

gaz dál ko dá sá ról, a bi zony la ti fe gye lem rõl és a  nyil ván tar -
tás ok ve ze té sé rõl. Ezek után a kül dött köz gyû lés el fo gad -
ta a 2008. évi zár szám adást és va gyon mér le get, majd a
2009. évi költ ség ve tést. 
Nagy Jó zsef ha lá la mi att egy ve ze tõ sé gi ta got kel lett vá -
lasz ta nunk. A ve ze tõ ség ja vas la tá ra a  kül dött köz gyû lés
De me ter Já nost vá lasz tot ta meg er re a tiszt ség re. Mun ká -
já ra ed dig is szá mít hat tunk.
A vá lasz tás után a 2009. évi vál to zá so kat be szél tük meg,
majd a hor gá szok el mond hat ták gond ja i kat, ész re vé te le i -
ket. Míg az elõ zõ té mák ban tel jes volt az egyet ér tés, az itt
fel ve tett prob lé mák és a hasz no sí tó ál tal adott vá la szok -
ban már nem. Vi ták vol tak a hal õr zés rõl és a sza bály ta lan
hor gá szat, il let ve a hor gász rend mi att. Az or szá gos hor -
gász rend tõl csak úgy le het el tér ni, a ha lá sza ti tör vény is
így ír ja elõ, hogy a he lyi hor gász rend an nál szi go rúbb le -
het, de en ge dé ke nyebb nem. A hal õr zés egyéb ként meg -
ol dód ni lát szik az ál tal, hogy a pol gár mes te ri hi va tal egy
fi ze tett hal õrt ál lít mun ká ba áp ri lis 1-tõl.

Min dent össze vet ve a kül dött köz gyû lé sünk ered mé nye -
sen zá rult.
Tá jé koz ta tom a hor gá szo kat, hogy el kez dõd tek a hal ki -
he lye zé se a fegyverneki holt ágak ba. Fo lya ma to san te le -
pí tik a ho rog ra érett, 3 kg kö rü li, mé re tes pon tyo kat.
Hor gá sza ti ti la lom nincs el ren del ve a te le pí tés után. Ami
szin tén jó do log,öröm mel töl ti el a hor gá szo kat.
A Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye sül tek Szö vet sé ge
áp ri lis 3. he té ben ren de zi meg kül dött köz gyû lés ét, me -
lyen egye sü le tünk kül döt tei részt vesz nek. Ha bár kit ér de -
kel, hogy mi lyen ha tá ro za tok szü let nek itt és mi lyen
prob lé mák ról és ered mé nyek rõl be szé lünk, ke res sen
meg ben nün ket a hor gász iro dá ban, szí ve sen adunk tá jé -
koz ta tást.

Vegyeshalfogó ver seny
A Fegyverneki Hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge ér te sí ti
tag ja it, hogy a vegyeshalfogó ver se nyét 2009. áp ri lis
26-án /va sár nap/ tart ja a fegyverneki 2-es holt ágon.
Gyü le ke zés és ne ve zés:
a 2-es 3-as híd nál 0600-tól 0700-ig.
El iga zí tás, hely fog la lás: 700-730

(hely fog la lás ér ke zé si sorrendeben)
A ver seny idõ tar ta ma:
0730-tól 1100-ig
Dí ja zás:
Fel nõtt ka te gó ria:           1-6. he lye zett
Ifi- gyer mek ka te gó ria:   1-6. he lye zett
Ne ve zé si díj:
Fel nõt tek nek: 500 Ft
Ifi- gyer mek: 300 Ft
A ver senyt rossz idõ ese tén is meg tart juk.
A ti la lom-, és mé ret, va la mint da rab kor lá to zás alá esõ ha -
lak meg tar tá sát a mér le ge lé sig az FMV en ge dé lye zi.
A meg hí vót min den ki hoz za ma gá val!
Csa li ha lat nem le het hoz ni, te szi-ve szi hasz ná la ta ti los!
Min den hor gász tár sat sze re tet tel vár:  

- A Ve ze tõ ség-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei

2008. szep tem ber 25-én meg ala kult a Fegyverneki Mo to -
ro sok Egye sü le te!

Min den kit sze re tet tel vá runk a tag ja ink kö zé!

Négy Szak osz tály mû kö dik:

MotoCross, Quad, Speed, Ro bo gó

Köz hasz nú Egye sü let vagyunk, a lel kes If jú ság el sõ mo -
to ros lé pé sei meg in dí tá sá tól a jo go sít vány meg szer zé -
sén ke resz tül, a (Cross- Quad-Speed) ver se nyek re va ló
fel ké szí tés, va la mint a Ver se nyen va ló in dí tás a mû kö dé -
sünk lét eleme. Sze ret nénk honsítani a motorsportot, le -
he tõ sé get nyúj ta ni a lel kes fi a tal ság nak a bajnoki fu ta mok 
el éré sén ke resz tül a nem zet kö zi ver se nye kig. Szer ve zett 
prog ra mok kal le fog lal ni a sza bad ide jét töl tõ fi a ta lo kat,
egy ben le he tõ sé get nyúj ta ni is mer ke dés re, va la mint
meg hí vá sos ver se nye ken össze ha son lí ta ni más egye sü -
le tek kel a tech ni kai és fi zi kai erõnlétüket.

Je lent kez ni le het:

Var ga Jó zsef 30/968-3354 Ügy ve ze tõ el nök

Egye sü let szék he lye: Fegy ver nek Szán tó Ko vács Já nos
út 10/a.

Hon lapcím: http://vargajoe.gportal.hu
-Varga Jó zsef-

Mo to ro sok fi gye lem!
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A Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let 2009.
már ci us 21-én tar tot ta so ros köz gyû lés ét. A köz gyû lés
egy han gú lag el fo gad ta a 2008. év rõl szó ló be szá mo lót,

majd szó ba ke rült egy so kak ál tal már ré geb ben fel ve tett
kér dés is. Hosszas ér ve lé sek után a tag ság el tö röl te az
egy sze ri (10.000 Ft-os) be lé pé si dí jat, mely rõl ez úton tá -
jé koz tat juk a Tisz telt Sport tár sa kat, ta go kat és le en dõ tag -
ja in kat. A köz gyû lé sen ki ala kult az Egyesület 2009. évi
stratégiája, ez alapján terveink a következõk: 

Idei, el sõ vegyeshalfogó ren dez vé nyün ket, 2009. áp ri lis
25-én (szom bat) tart juk, az Al só ré ti Holt-Ti sza II.
szakaszán.

A Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let az zal a
cél lal ala kult, hogy a sport hor gá sza tot és a ter mé szet vé -
del met nép sze rû sít se, va la mint a ha lá sza ti tör vény vég re -
haj tá si ren de le tét és az ezek re épü lõ jog sza bá lyo kat
meg is mer tesse a szé le sebb hor gász-tár sa da lom mal és

az ér dek lõ dõ la kos ság gal. Fen ti ek alap ján 2009.
má ju sá ban fó ru mot sze ret nénk szer vez ni a ha lá sza ti tör -
vény vál to zá sa i val kap cso la to san, ahol víz gaz dál ko dá si-
és víz hasz no sí tá si kér dé sek is na pi rend re ke rül nek, ezért 
a szer ve zés sel kap cso lat ban sze ret nénk fel ven ni a kap -
cso la tot az Ön kor mány zat tal – mint ha lá sza ti hasz no sí tó -
val. A fó rum ven dé gei kö zött sze re pel ne töb bek kö zött a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um osz -
tály ve ze tõ je is. Az egyez te té se ket meg kezd tük, vi szont
pon tos idõ pon tunk még nincs, amennyi ben bár mit meg tu -
dunk, tá jé koz tat ni fogjuk az érdeklõdõket. A
horgászfórummal kapcsolatban szeretnénk továbbá
megemlíteni, hogy azt nem csak egyesületi tagoknak
szerveznénk, azon bárki részt vehetne. 

Az en ge dé lyek áru sí tá sa to vább ra is a „Huber-Hor gász -
bolt ban” tör té nik, ahol sze re tet tel vár juk azo kat a hor -
gász tár sa kat akik az egye sü le tünk tag ja ként sze ret né nek
„hódolni” a horgászatnak.

Az Egye sü le tünk 2008. ok tó ber 12-én ren dez te meg hor -
gász ver se nyét. A ren dez vény hely szí né ül Krupa Ist ván
vál lal ko zó ma gán ta va szol gált, me lyet utó lag is kö szö -
nünk. Sport tár si vissza jel zé sek alap ján a ren dez vény si -
ke re meg kér dõ je lez he tet len né vált, töb ben je lez ték
fe lénk, ha le het eb bõl a ver seny bõl te remt sünk ha gyo -
mányt. Ép pen ezért 2009-ben sem mel lõz zük ezt a hely -
színt sem (idõ pont já ról – amely va ló szí nû leg az õsszel
lesz - a kö vet ke zõ Hír mon dó ban adunk tá jé koz ta tást),
ahol „sza bá lyok nél kül” kö tet le nül min den ki jól érez he ti
ma gát. A ren dez vény si ke ré hez nagy ban hoz zá já rul tak:
Herbály Im re a Ti sza-tó Tér ség fej lesz té si Ta ná csá nak el -
nö ke egy ben or szág gyû lé si kép vi se lõ, Krupa István,
Jancsó Gábor és Bognár Zoltán vállalkozók, Fegyverneki
ÁFÉSZ…..Segítségüket utólag is köszönjük!

-Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge-

A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület hírei

2009.évi tá mo ga tá sok ról

A leg fris sebb in for má ci ók sze rint az SPS rend szer 2009
év ben nem ke rül be ve ze tés re.  A gaz dál ko dók a tá mo ga -
tá so kat a 2008. évi hez ha son ló an  a SAPS, Top-up rend -
szer ben igé nyel he tik elekt ro ni kus for má ban, azon ban a
ké re lem már az úgy ne ve zett Egy sé ges tá mo ga tá si ké re -
lem lesz, amely nek lé nye ge,  hogy 17 jog cím re vo nat ko -
zik a ki töl ten dõ adat lap. En nek be adá si ha tár ide je 2009.
má jus 15. 

Az SPS be ve ze té sé nek dá tu ma 2009-rõl 2010-re mó do -
sult.

Ez azt is je len ti hogy 2009-ben (te hát az idén) a ter me lõk
SAPS és Top-up sze rint igé nyel het nek tá mo ga tást, ha -
son ló an a ta va lyi év hez.

Költ ség ve té si el vo nás sal kap cso lat ban:

A 2008-ban igé nyelt SAPS Top-up tá mo ga tá sok ki fi ze té -
se fo lya ma tos, a gaz dál ko dók nagy több sé ge a SAPS tá -
mo ga tást már meg kap ta, mely nek tény le ges mér té ke
31.429,- Ft/ha .

A Top-up  tá mo ga tá sok ki fi ze té se is el kez dõ dött, en nek
ér té ke 10.676,- Ft/ha.

Összes sé gé ben ez az összeg 42.105,- Ft

Az el vo nás a 2009 évi igény lé se ket, (mely nek ki fi ze té se
2010-ben ese dé kes) érin ti, azon ban még nincs ren de let -
ben rög zít ve ezek mér té ke.  Az elõ ze tes in for má ci ók alap -
ján, a Top-up tá mo ga tá sok az aláb bi jog cí mek re
vo nat ko zik:

Do hány, Rizs, Tej, Anya te hén, Hízómarha, Anya juh.

A GOFR nö vé nyek ese té ben (az elõ ze tes in for má ci ók
alap ján) nem lesz tá mo ga tás (10.676,-Ft/ha)

Mi vel az uni ós tá mo ga tás SAPS mér té ke 10%-kal nõ 145
Euro/hek tár ra, így a ki fi ze tés ér té ke 42.000 Ft/ha fe lett
ma rad a 2009 évi igény lé sek ese té ben. 

A Köl csö nös Meg fe lel te tés elõ írá sa it et tõl füg get le nül
2009. ja nu ár 1-tõl be kell tar ta ni, a gaz dál ko dók nak az
elõ írt do ku men tá ci ók kal ren del kez ni ük kell. 

A Gaz dál ko dói Ké zi köny vet az MVH pos táz ta a ter me lõk -
nek, de ez a ké zi könyv, mely a leg fon to sabb elõ írá so kat
tar tal maz za, az FVM hon lap ján is el ér he tõ. 

-Mol nár Er zsé bet-
-Agrárkamarai ta nács adó-

Agrárium

Az élet ben nem az a fel adat, hogy prob lé mák nél kül él -
jünk, ha nem az, hogy va la mi iránt lel ke sed jünk! Ez a min -
den ség két ol da lát tük rö zi. Egyik sem lé tez het a má sik
nél kül, nem vá laszt ha tók szét, min den hol je len van és
min dent át hat, a tel jes sé get,az össz han got, a har mó ni át. 

En nek a je gyé ben ren dez te meg far san gi is mer ke dé si
est jét az Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let
2009. feb ru ár 20-án a Hu nya di úti ét te rem ben egy jól si -
ke rült ze nés est ke re té ben. A meg hir de tett nyi tott ren dez -
vé nye ink re to vább ra is sze re tet tel vá runk min den ked ves
fegyverneki la kost.

-Az egye sü let ve ze tõ sé ge-

Élet az Élet fá ban
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Köz le mény
Má jus 26-án és 30-án a Kos suth Rá dió dé li ha rang szó ja -
ként a fegyverneki ró mai ka to li kus temp lom ha rang já nak
hang ját hall hat juk. (szerk.)
Je les na pok
Hús vét
Moz gó ün nep: Már ci us 22. és áp ri lis 25. kö zöt ti idõ pont ra
esik meg ün nep lé se.
A ta va szi nap-éj egyen lõ ség (már ci us 21.) utá ni el sõ hold -
töl tét kö ve tõ va sár nap.
A ke resz té nyek leg fon to sabb ün ne pe, de a ta vasz vá -
rás,a,ta vasz el jö ve tel ének ün ne pe is. A Bib lia sze rint Jé -
zus-pén te ki ke reszt re fe szí té se után- a har ma dik na pon,
va sár nap fel tá madt.
Hús vét, az azt meg elõ zõ idõ szak, Jé zus si va ta gi böjt jé -
nek em lé ké re tar tott negy ven na pos böjt le zá rá sát jel zi. A
böjt után ezen a na pon sza bad elõ ször húst en ni. A böjt
utol só he te a nagy hét, an nak va sár nap ján vo nult be Jé -
zus Je ru zsá lem be, ahol a nép ün ne pel te. Ilyen kor ha gyo -
má nyo san bar kát szen tel nek és kör me ne tet tar ta nak a
ke resz tény szo ká sok sze rint. 
A hús vé ti ün nep kör a Pün kösd del zá rul.
Pün kösd
Moz gó ün nep: Má jus 10. és jú ni us 13. kö zöt ti idõ pont ra
esik meg ün nep lé se.
A Hús vét utá ni 50. na pon kez dõ dik. An nak em lé ké re tart -
ják, hogy Jé zus menny be me ne te le után a szent lé lek le -
szállt az apos to lok ra. Az ün nep az egy ház szü le tés nap ja
is.
Szent György nap ja
Áp ri lis hó na pot a nép ha gyo mány Szent György ha vá nak
ne ve zi, áp ri lis 24-e sár kány ölõ Szent György ün ne pe. A
nép ha gyo mány e nap tól szá mít ja az iga zi ta vasz kez de -
tét.

Az ál la tok Szent György na pi el sõ ki haj tá sá hoz szá mos
hi e de lem és szo kás fû zõ dött. 
Nagy je len tõ sé get tu laj do ní tot tak an nak a vesszõ nek,
zöld ág nak is, amellyel az ál la tot elõ ször haj tot ták ki a
legelõ re. Füs tö lés sel igye kez tek tá vol tar ta ni a ron tást. A
leg kü lön bö zõbb ron tás el há rí tó mód sze rek al kal ma zá sá -
val véd ték e na pon a há zat és la kó it, de fõ leg az is tál lót.
Ilye nek: az is tál ló kö rül szó rá sa, kö rül füs tö lé se, zöld ágak
tû zé se az aj tó ra, ka pu ra? Sep rû, só, ga tya ma dzag az aj -
tó ba, fok hagy ma a mar ha szar vá ba, stb.
Szent György nap já hoz köt he tõ pász tor szo kás a „juh be -
mé rés”. Ilyen kor ál la pí tot ták meg, hogy a gaz dák a nyár
fo lya mán mi lyen sor rend ben, mennyi te jet kap nak. Ez
még a la ko da lom nál is na gyobb ün nep volt,ezért evés-
ivás sal és tánc mu lat ság gal zár ták a na pot.
Má jus 1.
A mun ka ün ne pe, mely ere de ti leg a mun ká sok ün ne pe,
mely a nem zet kö zi mun kás moz gal mak ál tal ki har colt hi -
va ta los ál la mi sza bad nap, ün nep, ami kor a mun ká sok ál -
tal el ért gaz da sá gi és szo ci á lis vív má nyo kat ün nep lik. Az
1886. má jus 1-én a  chi ca gói mun kás szak szer ve ze tek
sztráj kot szer vez tek a nyolc órás mun ka idõ be ve ze té sé -
ért. A tébb na pon át tar tó meg moz du lás a szo ci a lis ta
anar chis ták nak kö szön he -
tõ en vé res tün te tés sé fa -
jult, ahol több rend õr és
tün te tõ vesz tet te éle tét.
Má jus 1-je ha son ló tar ta -
lom mal ka to li kus ün nep is,
Mun kás Szent Jó zsef, a
mun ká sok vé dõ szent je
tisz te le té re, Jé zus ne ve lõ -
aty já ra, az ács ra em lé kez -
nek. Az ün ne pet 1955.
má jus 1-én XII. Piusz pá pa 
ren del te el.

-Szerkesztõség-

Jeles napok

A Hermann Ot tó Va dász tár sa ság tá jé -
koz tat ja a föld tu laj do no so kat, hogy a
vad károk meg elõ zé se ér de ké ben – a
vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, 
va la mint a va dá szat ról szó ló 1996. évi 
LV. Tör vény alap ján – az aláb bi in téz -
ke dé se ket hajt ja vég re:
• amennyi ben a vad élet mód ja ezt in -

do kol ja, an nak el ri asz tá sá ról gon -
dos ko dik.

• a va dá sza ti jog gya kor lá sát úgy szer ve zi meg, hogy az
a föld hasz ná la tá val össze füg gõ gaz da sá gi te vé keny -
ség gel össz hang ban le gyen.

• szük ség ese tén vad kár el há rí tó va dá sza to kat tart.

Tá jé koz tat juk to váb bá a föld hasz ná ló kat, hogy a Tv.
79.§-a alap ján vad kár meg elõ zé se nem csak a va dá szat -
ra jo go sult, ha nem a ter me lõ kö te les sé ge is az aláb bi ak
sze rint:  
• kö te les a vad kár el há rí tá sá ban, il le tõ leg csök ken té sé -

ben köz re mû köd ni
• kö te les a ká ro so dás vagy a kár oko zás köz vet len ve -

szé lye ese tén a va dá szat ra jo go sul tat ér te sí te ni
• kö te les a vad ál lo mány kí mé le té rõl meg fe le lõ el já rá sok

al kal ma zá sá val gon dos kod ni
• jo go sult a vad ál lo mány túl sza po ro dá sa mi att a va dá -

sza ti ha tó ság nál ál lo mány sza bá lyo zó va dá szat el ren -
de lé sét kez de mé nyez ni.

A va dász tár sa ság to vább ra is ar ra tö rek szik hogy a vad -
kár meg elõ zé se ér de ké ben kö zö sen mû köd jön együtt
min den föld tu laj do nos sal, ezért az aláb bi el já rást ja va sol -
ja a ter me lõk ré szé re:
• Ter me lõ meg kül di a va dá szat ra jo go sult nak a ve tés -

szer ke ze tet a gaz da sá gi egy sé gen be lül  (hrsz., te rü le ti 
el ne ve zés) va la mint az elõ zõ évek ta pasz ta la tai alap -
ján jel zi hol, me lyik te rü le ten vár ha tó vad kár.

• Ve tés ide jét be je len ti a va dá szat ra jo go sult nak, le he tõ -
leg egy hét tel elõbb. 

• Az el sõ vad kár meg je le né sét kö ve tõ en va dá szat ra jo -
go sult nak be je len ti, s ez zel egyidõben ké ri a kár csök -
ken té sét se gí tõ in téz ke dé se ket.

• Ha nagy mér ték ben fo ko zó dik a vad kár, újabb se gít sé -
get kér a va dá szat ra jo go sult tól, amennyi ben a va dá -
szat ra jo go sult nem se gí tõ kész, ak kor a va dá sza ti
ha tó ság fe lé is je lez he ti, a prob lé má kat. (ha tó sá gi lag
el ren del he ti a te rü le ti za va rást – nagy üze mek nagy táb -
lák)

Be je len té se ket min dig aján lott vagy tértivevényes le vél -
ben kell meg ten ni, a kö vet ke zõ cím re pos táz va: Hermann
Ot tó Va dász tár sa ság, Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 143.

A vad kár ok kal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás kér he -
tõ a va dász tár sa ság va dász mes te ré tõl a 20/388-9943-as
te le fon szá mon. 

-Hermann Ot tó Va dász tár sa ság-

Vadkárok megelõzése

Fegy ver nek Hárs fa úton

90m2-es gáz-, ve gyes-

köz pon ti fû té ses,

klimatizált la kás el adó.

Ga rázs az ud var ban.

Érd.:  70/635-9737
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Megemlékezés, gyászjelentés

Tisz telt Ol va só ink!

Gyak ran ke re sik meg szer kesz tõ sé gün ket ama tõr
fegyverneki köl tõk, írók az zal, hogy al ko tá sa i kat sze ret -
nék meg je len tet ni a Fegyverneki Hír mon dó ha sáb ja in.
Az új ság az ala pí tá sá nak cél ját te kint ve a la kos ság tá jé -
koz ta tá sá ra jött lét re, ezért a fen ti ké ré sek nek csak ak kor 
tu dunk ele get ten ni, ha sza bad, ki hasz ná lat lan fe lü let
ma rad az új ság ban. 

-Szerkesztõség-

Amatõr költõk versei

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,

akik sze re tett ha lot tunk

Sza bó Imréné
szül.: Barta Ju li an na

te me té sén részt vet 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.

A Gyá szo ló Csa lád
Fér je, fi ai, me gyei és édes any ja

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

Dr. Ja kab Lász ló
bú csúz ta tó ján részt vet tek. 
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki

Dr. Tóth Sa rol ta há zi or vos nak és asszisz ten se i nek,
va la mint Dr. Heitler Cson gor há zi or vos nak

ön zet len munkájukért.
A Gyászló öz vegy és csa lád ja

Em lé ke zés

Bor sós Ferencné
 szü le té sé nek 79.

ha lá lá nak 1 év for du ló ján
„Nem si mo gat ke zed, nem mo so lyog ar cod,
Hi á ba szó lí tunk, han god már nem hall juk.
Egy jaj szó nem sok, annyit sem mond tál,

Csak el men tél a ha lál hosszú út ján
Ha né ha meg fog nád a ke zünk,
Ha né ha sut tog nád a ne vünk,
Ha né ha lát hat nánk az ar cod,

Könnyebb len ne el vi sel ni a vi lá got.”
So ha el nem mú ló sze re tet tel:

Gyer me kei és csa lád juk.

Már ci us 2-án lát hat ták utol já ra az
ar ra já rók a Vö rös mar ty és a Dó zsa
út sar kán le võ ke resz tet ere de ti ál -
la po tá ban. Az ön kor mány zat la kos -
sá gi be je len tés re és ké rés re a
bal eset ve szé lyes sé nyil vá ní tott ob -
jek tu mot le bon tot ta, hogy meg újít -
va, sta bil, szép ál la pot ban, az
ere de ti már vány táb lá val el lát va 
vissza ál lít sa.

-Szerkesztõség-

Bú csú a Kudelka-kereszttõl

Ré gen, gye rek ként ra gasz tott, haj to ga tott „mû al ko tá sa im -
mal” káp ráz tat tam el Édes anyá mat, (per sze Õ a leg fél re -
si ke rül teb bet is ra jong va, könnyes szem mel fo gad ta)
fel nõtt fej jel in kább ver se i met aján dé ko zom ne ki. Ez a
ver sem er re az al ka lom ra író dott, a sze re tet tol la ve zet te
ke zem. Min den anyu ká nak, nagy ma má nak bol dog Anyák 
nap ját kí vá nok. Sok-sok sze re tet tel kö szön töm Õket az
aláb bi ver sem mel.

Anyák nap ján

A reg gel is oly szé pen in dult,
Mint ha Té ged kö szön te ne, Édes anyám.

Az éb re dés sem gyor san jön ma,
Las san ûzi sze med bõl ál mod nyu gal mát.

Ká vés po ha rad szé le kö rül
a cu kor ve tet te hul lám is mo so lyog,

fi no man rop pan a va jas kif lid,
min den olyan más, sem mi nem a meg szo kott.

Szék re ké szí tett ru há id
Ar ra vár nak, hogy meg si mít has sák há tad,

a fé sû sem húz za most ha jad,
csak egye nes szá la i ra bont ja lá gyan.

Meg né zed ma gad a tü kör ben,
gon do la ta id ba me rül ve mo so lyogsz,

las san fé sü löd sö tét ha jad,
köz ben a kü lö nös dol go kon gon dol kodsz.

Én ott ál lok mö göt ted csend ben,
Te még is ész re ve szel a tü kör sar kán,

Ke zem ben nagy cso kor vi rág gal,
Sok sze re tet tel köszöntlek Anyák nap ján.

-Szerémi Ni ko let ta-

Kö ze leg az Anyák nap ja
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