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A má jus 16-i VI. Or szá gos Diák-Gulyásfesztiválon 84 ver -
seny zõ csa pat ké szí tet te a gu lyást.
Nem ír ha tom, hogy 84 bog rács ban fõtt az étel, mert több
ver seny zõ csa pat több fé le étek ké szí té sé be is kez dett.
12 csa pat fõ zött ver se nyen kí vül, sa ját örö mé re.
A szín pa don 8 és 16 óra kö zött fo lya ma to san ta lál tak lát -
ni va lót azok, akik a fõ zés ben, vagy  a kós to lás ban el fá -
rad tak.
Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni a sok se gí tõ nek, hogy
ilyen jól si ke rült a ren dez vény.
A ren dez vény ké pe it a http://kep.tar.hu/diak-gulyas-
fesztival és a http://kep.tar.hu/diakgulyasfesztiva2 ol da la -
kon ta lál ják meg.
Fény ké pes össze ál lí tás a 7. ol da lon!

-Tûhegyi Ju li an na-
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2009. má jus 23-án ün ne pel te 100. szü le tés nap ját Ko vács 
Istvánné, szü le tett Bo dza Piroska. 

Eb bõl az al ka lom ból Pi ros ka
né nit a fa lu pol gár mes te re
Huber Fe renc kö szön töt te.

A na pok ban, mi kor meg lá to -
gat tam, egy ko rát meg ha zud -
to ló an friss gon dol ko dá sú,
élénk te kin te tû né ni fo ga dott.
Ve le és a lá nyá val, Ka ti ká val
foly ta tott be szél ge tés bõl egy
küz del mes és moz gal mas
élet út raj zo ló dott ki elõt tem.
Pi ros ka né ni át él te a XX. szá -
zad va la mennyi szép és erõt
pró bá ló tör té nel mi for du la tát,

két vi lág há bo rút, forradalmakat, felvirágzásokat és
súlyos válságokat.

A messzi pa lóc vi dék rõl, a Nóg rád me gyei Pa lo tás ról ide -
te le pült Pi ros ka las san meg szok ta az itt élõ em be rek más 
kul tú rá ját, szo kás rend sze rét Ház tar tás be li ként
födmûvelésbõl egé szí tet te ki a dol goz ni messzi re el já ró
fér je jö ve del mét,és ne vel ték szé pen, egyetértésben négy 
leánygyermeküket.

A ne héz há bo rús idõk ben négy éven ke resz tül egye dül
gon dos ko dott csa lád já ról. Saj nos, már csak két lá nya él,
de így is né pes csa lád ja kö ré ben ün ne pel het te 100. szü -
le tés nap ját: 8 uno ká já val, 14 déd uno ká já val és 9
ükunokájával.

Pró bál tuk meg fej te ni, mi a hosszú és egész sé ges élet tit -
ka.

Pi ros ka né ni so ha nem volt be teg. Egész sé ge sen táp lál -
ko zott és rend kí vül kis ét kû volt. Ál lan dó an moz gott, sokat 
dolgozott.

Ami azon ban a leg fon to sabb és min den ne héz hely ze ten

át se gí tet te õt és a gye re ke it is, az a mér he tet len op ti miz -
mu sa, a jövõbe vetett hite

Kí vá nunk Pi ros ka né ni nek és csa lád já nak még sok
egész ség ben és sze re tet ben el töl tött évet.

-Bérczesi Má ria-

100 éves Pi ros ka né ni



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

Áp ri lis 2-án so ron kí vü li ülé sen a Kép vi se lõ tes tü let nek
az Or vo si Ren de lõ fel újí tá sá ra be adott pá lyá za tot kel lett
mó do sí ta nia. 

Ugyan csak áp ri lis 2-án:

• Fegy ver nek és Ör mé nyes együt tes ülé sen a Kör jegy -
zõ ség 2008. évi költ ség ve tés ének tel je sí té sét, va la mint 
a Kör jegy zõ ség mun ká já ról ké szült be szá mo lót tár -
gyal ta a két tes tü let.

• Fegy ver nek, Ör mé nyes és Kuncsorba kép vi se lõ tes tü -
le te együt tes ülé sen mó do sí tot ta az Or czy An na Ál ta lá -
nos Is ko la és Szak is ko la In téz mény fenn tar tó Tár su lá si
meg ál la po dá sát, mi vel az is ko la alap te vé keny sé ge
2009. szep tem ber 1-tõl ki e gé szül a pe da gó gi ai szak -
szol gá lat tal. 

Áp ri lis 30-án: 

• A tes tü let el fo gad ta Fegy ver nek Ön kor mány za tá nak
2008. évi zár szám adá sát.

• A he lyi sport ról szó ló ren de let mó do sí tá sa a sport alap
fel hasz ná lá sát – a lab da rú gó szak osz tály mel lett – a
nõi ké zi lab da szak osz tály mû köd te té sé re is ki ter jesz ti. 

• Több – ko ráb ban jó vá ha gyott - pá lyá za ti té má ban ho -
zott ha tá ro za tot mó do sí tott a tes tü let, ezek: te le pü lés -
köz pont re ha bi li tá ci ó ja, szenny víz tisz tí tó te lep
bõ ví té se. 

• A sport pá lya öl tö zõ fel újí tá sá ra ké szült pá lyá zat be adá -
sá val egyet ér tett a tes tü let. 

• Kö te le zett sé get vál lalt a Dam ja nich u. 143/c. sz. alat ti
ön kor mány za ti la kás ban für dõ szo ba ki ala kí tá sá ra. 

• A Fegyverneki Pol gár õr ség ké rel mé re 170 ezer Ft
össze gû tá mo ga tást sza va zott meg.

• A Re for má tus Egy ház köz sé get, a temp lom nyí lás zá ró i -
nak cse ré jé hez 300 ezer Ft-tal tá mo gat ja az ön kor -
mány zat.

• Ide ig le nes bi zott sá got ala kí tott a Hu bai Sándorné fel -
pe res és az ön kor mány zat al pe res kö zött fo lyó per ben
va ló egyez ség cél já ból. 

• Jog sza bály vál to zás mi att min den ön kor mány za ti in téz -
mény ala pí tó ok ira tát mó do sí ta ni kel lett a kép vi se lõ tes -
tü let nek. Ezek 2009. jú ni us 1-én, il let ve 2010. ja nu ár
1-én lép nek ha tály ba. 

Má jus 7-én:

• Fegy ver nek és Ör mé nyes kép vi se lõ tes tü le te együt tes
ülé sen mó do sí tot ta a Kör jegy zõ ség ala pí tó ok ira tát, va -
la mint a Kör jegy zõ ség költ ség ve tés ét. 

• Fegy ver nek, Ör mé nyes és Kuncsorba kép vi se lõ tes tü -
le te együt tes ülé sen mó do sí tot ta a szo ci á lis in téz mény, 
az is ko la és az óvo da ala pí tó ok ira tát. 

Má jus 28-án: 

• A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si
Köz pont igaz ga tó ja az in téz mény szo ci á lis fel ada ta i nak 
– idõs el lá tás, há zi se gít ség nyúj tás, gyer mek jó lé ti szol -
gá lat – el lá tá sá ról szá molt be. A be szá mo lót a tes tü let
el fo gad ta. 

• A gyer mek vé del mi tör vény he lyi vég re haj tá sát a tes tü -
let nek éven te ér té kel nie kell. E szak te rü le ten dol go zók
be szá mo ló ját a tes tü let szin tén el fo gad ta. 

• Az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve tés ének mó do sí -
tá sá ra ke rült sor. 

• Az ön kor mány zat ál tal lét re ho zott ala pok ra (köz mû ve -
lõ dé si, ci vil, kör nye zet vé del mi) ki írt 2009. évi pá lyá za -
tok el bí rá lá sa kor igény ként me rült fel, hogy pon to sí ta ni
kell, hogy a pá lyá za ton el nyert összeg mi lyen cé lok ra
hasz nál ha tó fel. A mó do sí tás ki zár ja a pá lyá za ton el -
nyert összeg al ko hol tar tal mú ita lok ra tör té nõ fel hasz -
ná lá sát, to váb bá az élel me zés re adott tá mo ga tás
össze gét ha tá roz za meg. 

• A He lyi Épí té si Sza bály zat (Ren de zé si Terv) és Szer -
ke ze ti Terv mó do sí tás el sõd le ges cél ja, hogy a Csil lag
út - Dó zsa György út - Bar tók Bé la út - Fel sza ba du lás út 
ál tal ha tá rolt tömb te rü le tén egy új al köz pont ala kul jon
ki, ahol in ten zí vebb be épí tés le he tõ sé gé vel a meg lé võ
in téz mé nyek (ke res ke de lem, ok ta tás-ne ve lés, stb.) bõ -
vít he tõk.

 To váb bi cél: 

– A te le pü lés vá ro si a so dá si fo lya ma tá nak elõ se gí té se, 
a szol gál ta tá si szek tor erõ sí té se, az in téz mé nyek te -
rü le ti fej leszt he tõ sé ge

– In ten zí vebb be épí tés fel tét ele i nek meg te rem té se, a
városiasodó te rü let rész al köz pont tal tör té nõ el lá tá sa
mel lett ve gyes funk ci ó jú (la kó, in téz mé nyi, szol gál ta -
tó) te rü let be épí té si fel tét ele i nek rög zí té se

– A ha tó sá gi mun ka elõ se gí té se, va la mint a he lyi la -
kos ság igé nye i nek szé le sebb kör ben tör té nõ ki elé gí -
té se.

• A kép vi se lõ tes tü let jó vá hagy ta, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Köz ok ta tá si Köz ala pít -
vány ál tal ki írt pá lyá za ton az ön kor mány zat részt ve -
gyen és az ok ta tá si in téz mény esz köz be szer zé sé re
2.000.000.- Ft-ot igé nyel jen. 

• A me gyei Kar nagy ok Kó ru sa tá mo ga tá sá hoz 200.000.- 
Ft-ot ha gyott jó vá a tes tü let.

• 189 rá szo ru ló gyer mek nyá ri gyer mek ét kez te tés re vál -
lalt kö te le zett sé get a tes tü let.

• Az Új pes ti Ha jós Klub Ví zi Tú rá zó Ala pít vány a Ti szá ról 
ké szü lõ film so ro zat el ké szí té sé hez tá mo ga tást kért az
ön kor mány zat tól. A tes tü let ke vés nek ta lál ta az in for -
má ci ót, ezért az anya got le vet te na pi rend rõl.

• A Szol nok Tér sé gi Hul la dék gaz dál ko dá si Rend szer be -
ru há zás meg va ló sí tá sá ra kö ten dõ „Szer zõ -
dés”-tervezetet nem hagy ta jó vá, mi vel a
Kon zor ci um ban lé võ va gyon az ön kor mány zat nak ho -
za dé kot nem je lent, az üz let rész fel osz tá sa nem tisz tá -
zott.

• Az aláb bi pá lyá za tok be adá sá val egyet ér tett a tes tü let:

– Le hel út, Dam ja nich út, Vö rös mar ty út, Zal ka M. út
épí té se,

– köz cé lú fog lal koz ta tás hoz anyag és esz köz be szer -
zés

– Új te le pi Óvo da te tõ át épí tés, mos dó és ját szó ud var
fel újí tás

• Pá lyá za tot írt ki a tes tü let a „Fegyverneki Víz mû és
Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény” ve ze tõi ál lá sá nak be -

A képviselõ-testület hírei
2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2009. június 10.



Pá lyá zat Fegyverneki Víz mû és Köz séggaz dál ko dá si
in téz mény ve ze tõi ál lá sá ra.

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a Köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tv 20. §. 
(3) bek. alap ján pá lyá za tot ír ki a Fegyverneki Víz mû és
Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény ve ze tõi ál lá sá ra.

1.) Mun kál ta tó: Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes -
tü le te

2.) Mun ka kör:  ve ze tõ

3.) Ve ze tõi meg bí zás meg ne ve zé se: Fegyverneki Víz mû
és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény Ve ze tõ je

4.) In téz mény jog ál lá sa: önál ló an mû kö dõ költ ség ve té si
szerv

5.) Mun ka kör be tar to zó, ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye -
ges fel ada tok:
• Fegyverneki Víz mû üze mel te té se.
• Örményesi Víz mû üze mel te té se.
• Szenny víz ke ze lés- és el ve ze tés, szenny víz tisz tí tás.
• Ha lá sza ti jog gya kor lá sá val össze füg gõ üze mel te té si

fel ada tok
• Te le pü lé si hul la dék gyûj tés-szál lí tás.
• Nö vény ter mesz té si fel ada tok.
• Köz utak üze mel te té se.
• La kó- és nem la kó in gat la nok bér be adá sa, üze mel te té -

se.
• Zöld te rü let gaz dál ko dás.
• Te me tõ fenn tar tás sal és mû köd te tés sel össze füg gõ

ve ze tõi fel ada tok el lá tá sa. 
• Ön kor mány za ti be ru há zá sok meg va ló sí tá sá ban va ló

rész vé tel.

6.) Pá lyá zat el nye ré sé nek fel té te le:

a.) Is ko lai vég zett ség: fel sõ fo kú mû sza ki

b.) Szak mai gya kor lat: 5 év víz mû nél szer zett ve ze tõi
gya kor lat, vagy 5 év ön kor mány za ti va gyon mû köd te té sé -
vel össze füg gõ ve ze tõi gya kor lat.

7.) A pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok:

a.) dip lo ma má so lat

b.) szak mai ön élet rajz

c.) há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány. Az 
er köl csi bi zo nyít vány be adá sa alól men te sül az, aki a pá -
lyá zat be adá sa kor köz tiszt vi se lõi vagy köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll a pá lyá zat ki író ja ál tal irá nyí tott in téz -
mény ben.

d.) Az in téz mény mû kö dé sé re vo nat ko zó ja vas lat.

8.) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le és el bí rá lá sá nak
ha tár ide je:

a.) be adás ha tár ide je: 2009. au gusz tus 31. 

b.) el bí rá lás ha tár ide je: 2009. szep tem ber 30.

9.) Egye bek:

a.) Az ál lás 2010. ja nu ár 1-tõl tölt he tõ be.

b.) Bé re zés: köz al kal ma zot ti tör vény sze rint

c.) Pá lyá za tot az aláb bi cím re kell be ad ni: Huber Fe renc
pol gár mes ter Fegy ver nek, Fel sza ba du lás u. 171. 5231.

-Polgármesteri Hi va tal-

Pályázati kiírás

töl té sé re. (A pá lyá za ti hir det ményt kü lön je len tet jük
meg)

• Hu bai Sándorné fel pe res és Fegy ver nek Ön kor mány -
zat al pe res kö zött fo lyó per ben az ön kor mány zat jo gi
kép vi se le té re Dr.Bacsa Lász lót bíz ta meg.

• A Fel sza ba du lás u. 161. sz. alat ti „Ba ba-bolt”-ot Sza bó
Zoltánné Hillender Ani kó ré szé re bér be ad ta a tes tü let.

• A ka to li kus temp lom fel újí tá sá hoz a kép vi se lõ tes tü let
400.000 Ft tá mo ga tást sza va zott meg.

• A kép vi se lõ tes tü let mó do sí tot ta a szi lárd hul la dék gaz -
dál ko dás ról szó ló ön kor mány za ti ren de le tet, mi vel a
kétpói hul la dék gaz dál ko dá si rend szer ki épí té sé nek
utol só üte mé ben meg kez dõ dött az érin tett me gyei ré gi, 
kor sze rût len, kör nye zet ká ro sí tó le ra kók fel szá mo lá sa,
töb bek kö zött a Fegy ver nek, Bé ke úti sze mét te lep re -
kul ti vá ci ó ja is. A re kul ti vá ci ós mun kák ra te kin tet tel a te -
le pen 2009. jú ni us 15-tõl sem mi lyen hul la dék – sem
épí té si, sem zöld hul la dék -  nem he lyez he tõ el, nem
gyûjt he tõ. Et tõl az idõ pont tól az ilyen hul la dé kot is
Kétpóra kell szál lí ta ni. 

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

A képviselõ-testület hírei
• 5/2009.(V.7.) önk.rend. az ön kor mány zat 2008. évi

költ ség ve té si zár szám adá sa

• 6/2009.(V.7.) önk.rend. a he lyi sport ról szó ló ren de let
mó do sí tá sa

• 7/2009.(VI.4.) az ön kor mány zat költ ség ve tés ének mó -
do sí tá sa

• 8/2009.(VI.4.) önk. rend. a he lyi közmûvelõdésról szó ló 
ren de let mó do sí tá sa

• 9/2009.(VI.4.) önk.rend. a ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá -
sá ról szó ló ren de let mó do sí tá sa

• 10/2009.(VI.4.) önk.rend. a kör nye zet vé de lem rõl szó ló 
ren de let mó do sí tá sa

• 11/2009.(VI.4.) önk.rend. a he lyi épí té si sza bály zat ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa

• 12/2009.(VI.4.) önk.rend. a szi lárd hul la dék gaz dál ko -
dás ról szó ló ren de let mó do sí tá sa

A kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tok és ön kor mány za ti ren -
de le tek egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve ge a 
www.fegy ver nek.hu hon la pon meg ta lál ha tók.

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

Ön kor mány za ti ren de le tek

Cé günk vál lal ja
min den faj ta me zõ gaz da sá gi bér mun ka el vég zé sét.

Ara tást ked ve zõ áron, akár ter mé nyért cse ré be is!

Az ára kat a meg ren de lõk kel sze mé lye sen egyez tet jük.

Fegy ver nek tér sé gé ben na pi áron 
vá sá ro lunk ter mõ föl det.

Vár juk ér dek lõ dé sét a 30/629-7813
te le fon szá mon.
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Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a he lyi adók és
gép jár mû adó má so dik fél éves rész le té nek ese dé kes sé ge 
2009. szep tem ber 15. Azon adó zók, akik nek adó szám lá -
juk 100 fo rin tot meg ha la dó össze gû tar to zást vagy túl fi ze -
tést mu tat, adó szám lá juk egyen le gé rõl és a tar to zá sai
után fel szá mí tott ké se del mi pót lék ról au gusz tus 31-ig ér -
te sí tést kül dünk, mel lé kel jük a be fi ze tés hez szük sé ges
csek ke ket is.  

A he lyi ipar ûzé si adó be val lás be nyúj tá sá nak ha tár ide je
2009. jú ni us 02. volt. Kér jük azon vál lal ko zó kat, akik adó -
be val lást nem nyúj tot tak be, mi ha ma rabb tel je sít sék ezen
kö te le zett sé gü ket. (Az ipar ûzé si adó ala nya a sze mé lyi jö -
ve de lem adó ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõ is, fel té ve, hogy õs ter me lõi
te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te le 2008-ban a 600
ezer fo rin tot meg ha lad ta.) 

To váb bá tá jé koz tat juk adó zó in kat, 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 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, az el sõ fél évi adót 2009. áp ri lis 20-ig kel lett
meg fi zet ni. 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. ) felé.

Tá jé koz tat juk a Tisz telt Föld hasz ná ló kat, hogy a me zõ õri
já ru lék és köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás má so dik fél -
éves rész le té nek be fi ze té si ha tár ide je is szep tem ber 15.,
a be fi ze tés hez szük sé ges csek kek át ve he tõk a Pol gár -
mes te ri Hi va tal 13. szá mú iro dá já ban. 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.

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.

-Adócsoport-

Adóinfók

Pá lyá zat az Egyen lõ Eséllyel a Rák El len progrmaban va -
ló rész vé tel hez 2009 cím mel pá lyá za tot nyúj tot tunk be az 
American Jewish Joint Distribution Committee Ala pít -
vány hoz. Pá lyá za tunk  el nyer te a ki ér té ke lõ és el bí rá ló bi -
zott ság  tá mo ga tá sát. A prog ram el sõd le ges sze re pe a
be hí van dó kor osz tály (45-65 év kö zöt ti nõk) nép egész -
ség ügyi em lõ szû ré se ken va ló meg je le né sé nek ja ví tá sa,
ami kö zös sé gi mo bil szû rõ ál lo más okon tör té nik. 

A prog ram le he tõ sé get biz to sít az em lõ szû ré sek hez kap -
cso ló dó sok ré tû egész ség na pok szer ve zé sé re, egész -
ség meg õr zõ és ál la pot fel mé rõ, va la mint fel vi lá go sí tó
prog ra mok szer ve zé sé re több kor osz tály szá má ra. Az
egész ség na pok ke re tén be lül a kö vet ke zõ szû ré se ket
sze ret nénk meg va ló sí ta ni: em lõ-, melanóma, nõgyó-
gyászati-, proszata-, száj üre gi-, al ler gia szû rést, lég zés -
funk ció, ko lesz te rin szint-, test zsír mé rés. 

A prog ram so ro zat 2009. no vem ber hó nap ban ke rül meg -
ren de zés re, 4 nap ból áll kul tu rá lis prog ra mok kal tar kít va.
Kér jük a la kos sá got mi nél na gyobb szám ban ve gye nek
részt a szû ré se ken. A szû ré sek és a prog ra mok  szer ve -
zé se fo lya mat ban van, mely rõl a ké sõb bi ek fo lya mán fo -
lya ma to san tá jé koz tat juk Önö ket. Ész re vé tel ük kel és
eset le ges kér dé sük kel hív ják a 481 –018 / 0-ás mel lé ket
mun ka idõ ben 10.00 órá tól 12.00 órá ig.

-Orvosi Ren de lõ-

Egyen lõ Eséllyel a Rák El len

Bakondi Mihályné  (szü le tett Kor pás
Edit) 1949. szep tem ber 5-én szü le tett
Fegyverneken.
Az ál ta lá nos is ko la el vég zé se után a
fegyverneki gim ná zi um ban érett sé gi -
zett 1968-ban. Si ke res fel vé te li után a
sze ge di vé dõ nõ kép zõ ben ta nult to -
vább, ahol 1970-ben szer zett ok le ve -
let és egy hó nap múl va már
vé dõ nõ ként dol go zott.  Köz ben el vé -

gez te a sze ge di Egész ség ügyi Fõ is ko la vé dõ nõi sza kát
is, ahol 1986-ban dip lo má zott.
Pá lya fu tá sa alatt mi nisz te ri di csé ret ben ré sze sült. Több
éven ke resz tül a Vö rös ke reszt szervezet ak ti vis tá ja ként
sikeresen szer vez te a vér adá so kat és az is ko lá sok ré -
szé re elsõsegélynyújtási, cse cse mõ ápo lá si tan fo lya mot.
Gon do zot tai sze ret ték, az anyu kák hall gat tak rá, mun ká -
ját be csü let tel, alá zat tal vé gez te. A 39 év mun ka vi szony -
ban el töl tött idõ alatt 1.285  gyer mek szü le tett a
kör ze té ben, aki ket nagy oda adás sal gon do zott. Aktiív,
talp ra esett sze mé lyi sé ge hi á nyoz ni fog. Kö szön jük ál do -
za tos, oda adó mun ká ját.
Jó pi he nést kí vá nunk ne ki! 

-Mun ka tár sai és Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta-

Nyug díj ba ment 
Edit ke védõnéni!

A ha gyo má nyos tü dõ szû rést 2009. au gusz tus 19. és
szep tem ber 4. kö zött tart ja a Hetényi Gé za Kór ház Tü dõ -
szû rõ In té ze te a Mû ve lõ dé si Ház ban.

A szû rés idõ pont jai: 
• Au gusz tus 19. (szer da)  800 – 1300

• Au gusz tus 24. - szep tem ber 3.
– Hét fõ: 1200 - 1700

– Kedd   800 - 1300

– Szer da: 1200 - 1700

– Csü tör tök: 800 - 1300

– Pén tek: 800 - 1300

• Szep tem ber 4-én (pén te ken)  800 - 1200

• Au gusz tus 29. (át he lye zett mun ka nap) - nincs szû rés

A szû rés 30. év fö lött kö te le zõ.

A szû rés 1980. ja nu ár 1.  elõtt szü le tet tek nek té rí té si díj
men tes. 1980. ja nu ár 1. után szü le tet tek a szû rést té rí té si 
díj el le né ben ve he tik igény be.

-Polgármesteri Hi va tal-

Tü dõ szû rés
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„Szü lõk Nap ja” avagy „Anyák Nap ja” a Csor ba Mik -
ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont ban.

Biz to san so kan el gon dol kod nak a cím hal la tán, hogy ilyen 
vi lág nap nincs is, még nem hal lot tak ró la. Annyi fé le el ne -
ve zé sû „Nap” van mos ta ná ban, hogy úgy gon dol tuk, a
már ha gyo má nyos „Anyák Nap ját” ke resz tel jük át „Szü lõk
Nap já vá”. Tet tük ezt azért is, mert klub tag ja ink kö zött
nem csak nagy ma mák, ha nem nagy pa pák is van nak, és
ah hoz, hogy egy gyer mek egész sé ges fel nõt té vál jon, az
édes any ján kí vül nagy szük sé ge van az édes ap já ra is. A
mos ta ni ren dez vé nyünk en nek a je gyé ben szü le tett. Min -
dig elõ re ké szül nek az idõs klu bok a kö zös ren dez vény re,
me lyet a klub tag ok lét szá ma mi att a Mû ve lõ dé si Ház
nagy ter mé ben tar tunk meg min den év ben. Az idõ sek ma -
gu ké nak érez ték az ün ne pet, szor go san ké szül tek az új -

te le pi klub ban a füg göny- és asz tal dí szek. Az
ün ne pel te ket szé pen te rí tett asz tal fo gad ta. Aki nem tu -
dott fel jön ni, azt az ön kor mány zat au tó val szál lí tot ta a
hely szín re. A mû sort az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és
Szak is ko la Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tag in téz mé nyé -
nek Sze lei Zsu zsa ta ní tó nõ osz tá lya ad ta elõ, me lyet

öröm mel, elér zé ke nyül ve hall gat tak az idõ sek. Kö szön jük 
a gye re kek nek. Az aján dék sem ma rad ha tott el, „hasz -
nos” cse re pes vi rá got ka pott min den ki, amely ál lí tó lag el -
ri aszt ja a szú nyo go kat. Az ebé det kü lön er re az al ka lom ra 
fõz te a Gyer mek élel me zé si Kony ha: máj jal töl tött csir ke -
comb volt a fi nom ebéd, me lyet sü te mény és ká vé kö ve -
tett. A cél a kö zös ren dez vé nyen az ün nep lé sen kí vül a
kö zös szó ra ko zás, a kö zös sé gi szel lem ápo lá sa volt. Aki
tán col ni akart, az meg te het te, aki be szél get ni a má sik
Klub tag ja i val, az is ta lált tár sat ma gá nak. A ren dez vény
fény pont ja a tom bo la hú zás volt, me lyen sok hasz nos
tárgy ke rült ki sor so lás ra. Kö szön jük azok nak, akik tom bo -
la tár gyak fel aján lá sá val hoz zá já rul tak a ren dez vény hez,
így még töb ben iz gul hat tak a nye re mé nye kért. Kö szö nöm 
az ön kor mány zat nak az au tó val szál lí tást, hogy így az is
részt tu dott ven ni, aki ne he zen mo zog. A kony há nak kö -

szön jük a fi nom ebé det. Mun ka tár sa im nak és a ná lunk
dol go zó „Út a mun ká hoz” prog ram ban részt ve võk nek pe -
dig, hogy tar tal ma san, em lé ke ze te sen telt el az intézmény 
egyik ki emel ke dõ ren dez vé nye.

-Barta Józsefné-
-Igazgató-

Szülõk napja

A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let ci te ra ze ne ka rai, a
Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar és a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar
messze vitték te le pü lé sünk hí rét.

Az utób bi idõ ben a ko ráb bi ak nál is több be mu tat ko zá suk,
fel lé pé sük volt. 

Az el múlt hír adás óta 2 ní vó dí jat  - Mart fûn, a Jász-Kun Vi -
lág Gyer mek- és If jú sá gi Mû vé sze ti Szem lén a
Hétszínvirág, Tiszakécskén, a II. Tiszakécskei Nép ze nei
Ta lál ko zón a Pa csir ta Ci te ra ze ne kar - egy tér sé gi szin tû
Ki vá ló mi nõ sí tést - Kun he gye sen a KÓTA ál tal meg hir de -
tett 15. Or szá gos Nép ze nei Mi nõ sí tõ Ver se nyen a Pa csir -
ta Ci te ra ze ne kar - kaptak.

Si ke re sen lép tek fel Per bá lon, Abasáron, Túrkevén,
Tiszatenyõn. A fegyverneki Ma já li son, Diák-Gulyásfesz ti -
vá lon is örül het tek a mû so ruk nak a né zõk. A mi nõ sí tést
he lyet te sí tet te a né zõk lel kes tap sa. 

Önál ló fel lé pé se i ken túl,  az Annaházi Tánc cso port elõ
adá sa i nak ze nei kí sé re té vel se gí tet ték a táncosok si ke res 
fel lé pé sét. 

Ter mé sze te sen el is me rés il le ti településünk töb bi
hírvivõjét is a Szapáry Nép dal kört, akik Abasáron mu tat -
ták be a tu dá su kat, va la mint a Nõi kart.

To váb bi sok si kert kí vá nok min den ki nek, aki a mû vé szet
va la mely te rü le tén fo lya ma to san gya ra pít ja, és idõn ként
meg mu tat ja a tu dá sát, ez zel örö met sze rez má sok nak!

-Tû he gyi Ju li an na-

Ci te rá sok az uta zó nagy kö ve te ink
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Baunok Ri ta nem elõ ször mu tat ko zott be a fegyverneki
kö zön ség nek fény ké pe i vel. A ko ráb bi ki ál lí tás idõ pont já -
ban még fény ké pész ta nu ló, most mint vég zett fo tó mû -
vész ként ál lí tot ta ki mû ve it.

A ki ál lí tá son a Cos ta Ri cá ban fo tó zott so ro za tá ból, a
port ré i ból és az „Õsz szinei” c. so ro za tá ból kap tunk íze lí -
tõt.
A Hír mon dó meg je le né se kor a ki ál lí tás a Mû ve lõ dé si
Ház ban már nem tekintehtõ meg. Aki kí ván csi a képeiaz
az a www.ritabaunok.com ol da lon néz he ti meg a ké pe -
ket.
Kö szön jük, hogy el hoz ta ké pe it a messzi Egye sült
Államokból.

-Tû he gyi Ju li an na-

Fo tó ki ál lí tás

Iga zi vir tu ó zok ad tak kon cer tet a Mû ve lõ dé si Ház ban.

Bagi Lász ló és Bakondi And rás bo szor ká nyos ügyes ség -
gel ke zel ték hangszerüket. Az elõ adá son fel ele ve ned tek
könnye debb, de na gyon kü lön le ges dal la mok és faj sú lyo -
sabb mû vek is.

Íze lí tõt kap hat tunk a jazz vi lá gá ból.

Akik ezt hal lot ták, so ká ig nem fe le dik el. Kö szön jük.

-Tû he gyi Ju li an na-

Kü lön le ges gi tár kon cert

A Jász-Nagykun- Szol nok Me gyei Kar nagy ok Ka ma ra kó -
ru sa és a fegyverneki Nõi Kar iga zi ün ne pi han gu la tot va -
rá zsol tak. 

-Tû he gyi Ju li an na-

Vi rág va sár na pi hang ver seny a
Re for má tus temp lom ban
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8 fegyverneki hölgy 19 mun ká já ból nyílt meg az idei
gobelinkiállítás. Min den mû az el múlt egy év ter mé ke.

A szor gos ke zek mun ká ja nyo mán táj kép tõl a port ré ig,
klasszi kus tól a mo der nig sok fé le kép ele ve ne dett meg.
Gra tu lá lunk min den ki nek, aki na gyon sok mun ká val el ké -
szí tett go be lin jé nek be mu ta tá sá val szer zett esz té ti kai él -
ményt a lá to ga tók nak.

-Tûhegyi Ju li an na-

Gobelinkiállítás
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Gulyásfesztivál képekben
A Ma já lis ver se nye i nek ereményei a részt ve võk ben bi zo -
nyá ra fel idé zik a ver se nyek iz gal ma it:

A ver se nyek ered mé nyei:
 Ma já lis Ku pa
 I. hely - Bán hal ma Mély épí tõ Zrt
 II. hely: Vad ka nok
 III. hely Celebek
 Ma já lis If jú sá gi Ku pa
 I. hely - Spár tai FC
 II. hely: Ken de res United
 III. hely Don ga láb ujj
 Ma já lis Gyer mek Ku pa
 I. hely - Juventus
 II. hely: Pu ma
 Rajz ver seny:
 I. hely - Si mon Dorina
 II. hely: Köpösdi Kar ina
 III. hely Fridrik Fan ni
 Kü lön díj: Völ gyi At ti la
 Fõ zõ ver seny:
 I. hely - Fa ka nál for ga tók
 étel: Töl tött képoszta
 II. hely: Katyi
 étel: Hen tes to kány
 III. hely Bot lá bú ak
 étel: Me xi kói tiszabõi mód ra
 Kü lön díj: Baldácsy Mû vé sze ti 

Egye sü let 1. bog rács
 étel: Bir ka pör költ
 Kü lön díj: Len gyel csa pat
 étel: Pusz ta pör költ
 Hul la hopp ka ri ka ver seny:
 I. hely - Bu rai Mer cé desz
 II. hely: Csekõ Tün de
 III. hely Nagy Ka ta lin

-Tûhegyi Ju li an na-

Ma já lis

Szent-György napi meditáció

Felvételünk a Kálvária dombon készült. A részvevõk meditálás közben.



Kör nye ze tünk vé del me egy re ége tõbb kér dés sé vá lik,
ezért kell már óvo dás kor ban fog lal koz ni ve le. A gyer me -
kek élet ko ri sa já tos sá ga i ból adó dó an rend kí vül nyi tot tak a 
kör nye ze tük iránt, ne künk pe da gó gu sok nak nagy a fe le -
lõs sé günk, hogy er re a nyi tott ság ra ho gyan épí tünk, ho -
gyan ala poz zuk meg szem lé let mód ju kat. 

Óvo dánk ban a ne ve lés fo lya ma tá ban ki emelt sze re pet

kap a kör nye zet vé de lem. En nek nyo ma té kot ad tunk ak -
kor, ami kor a ter mé szet meg óvá sá hoz kap cso ló dó je les
na pok ra ké szül tünk. Ilyen ese mény volt: már ci us 22-én a
Víz vi lág nap ja, áp ri lis 22-én a Föld nap ja és má jus 10-én
a Ma da rak és Fák nap ja. A jel zett na po kon, min den ki zöld

ru hát vi selt ki tû zõ vel. Prog ram ter vünk ma gá ba fog lal ta: a
sze lek tív hul la dék gyûj tést, egy gyer mek – egy pa lán ta ak -
ci ót, ker ti tó át ren de zést, ter mé szet bú vár ko dást és a Me -
sé lõ víz part c. XI. Or szá gos rajz pá lyá zat ra va ló
fel ké szü lést. A be ér ke zett 1150 db rajz kö zül, óvo dánk ból
Ternák Ta más raj zát a zsû ri ki ál lí tás ra ja va sol ta és em lék -
lap pal ju tal maz ta. Gra tu lá lunk Tamásnak!   

  Összes sé gé ben el mond hat juk, hogy si ke rült in dít ta tást
ad ni a gye re kek nek ah hoz, hogy a föl dünk jö võ jé ért fe le -
lõs sé get ér zõ em be rek ké vál ja nak.

-Már ton Mihályné óvo da pe da gó gus-

Zöld napok a szapárfalui óvodában

Idén, har ma dik al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény ha gyo má nyos Jó -
té kony sá gi bál ja. Szü lõk, Ne ve lõk és nem utol só sor ban
fegyverneki, és kör nyék be li vál lal ko zók össze fo gá sá nak,
tá mo ga tá sá nak ered mé nye kép pen, az idei év ben is szín -
vo na las ren dez vény nek le het tünk ré sze sei.

A bál szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa so kunk szá má ra fá rad -
sá gos mun ka volt. Az Is ko la ve ze tés, a Tan tes tü let tag jai,
és a gyer me kek he tek kel a bál nap ja elõtt kezd ték el a lá -
zas ké szü lõ dést. A bál hely szí ne a Hu nya di úti ét te rem

volt. A hely szín dísz le té nek „meg ál mo dá sa” és ki vi te le zé -
se Var ga Imréné kol le ga nõnk ke ze mun ká ját di csé ri. 

A bál kez de tén Szilasi Éva kö szön töt te a ven dé ge ket. Ez -
után is ko lánk ta nu ló i nak vál to za tos mû so rai kö vet kez tek.
El sõ ként a Kis köd mön cí mû nép me sé vel csal tak mo solyt
az ar cunk ra 6. osz tá lyos ta nu ló ink. A szín da ra bot Tukarcs 
Pi ros ka ta ní tot ta be. Ezt kö ve tõ en is ko lánk ének ka ra, Var -
ga Gab ri el la ve ze té sé vel, há rom mû sor szám mal is ked -
ves ke dett a ven dé gek nek. A mû sor szám ok ban szó lót
éne kelt Kocsmár Hen ri et ta 7.b, Rózant Éva 5.b és Nagy
Im re Má té 5.b osz tá lyos ta nu ló. Az est e ré szét a 4.a osz -
tá lyo sok zár ták, egy fer ge te ges twist tel, me lyet ta ní tó né -
ni jük, Nagy Jánosné ta ní tott be. 

Ezt kö ve tõ en né hány ven dé günk mel lé sze gõ dött For tu -
na, és az aján dék könyv jel zõ jén sze rep lõ sor szám ki sor -
so lá sá val pezs gõt bont ha tott. 

A va cso ra elõtt ré sze sei le het tünk egy meg le pe tés pro -
duk ci ó nak is. A V-MotoRock együt tes: „Várj, míg fel kel
majd a Nap” cí mû da lát Sze lei Zsu zsa elõ adá sá ban hall -
hat tuk, mely ben a re mény szép sza va i val ki nek mo solyt,
ki nek könnye ket csalt az ar cá ra, il let ve a sze mé be. 

Mind ezek után ke rült sor a va cso ra el fo gyasz tá sá ra, a ze -
né re, tom bo la hú zás ra és a rend kí vül jó han gu la tú, haj na -
lig tar tó tánc ra. 

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni mind azok nak,
akik anya gi, vagy bár mi ne mû tá mo ga tá suk kal se gí tet ték,
hogy ez a ren dez vé nyünk is si ker rel zá rul jon. Fon tos nak
tart juk ki emel ni, hogy a bál tel jes be vé tel ét is ko lánk fej -
lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re kí ván juk for dí ta ni. 

-Gyõri Ibo lya-

Jó té kony sá gi bál a Mó rá ban
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Is ko lánk pe da gó gu sai el kö te lez ték ma gu kat a mi nõ ség
és a meg úju lás mel lett. En nek se gí té sé re a ta ní tá si mód -
sze re in ket igye kez tünk meg újí ta ni eb ben a tan év ben. 26
ne ve lõnk ült be az is ko la pad ba dél utá non ként, hét vé gen -
ként. Meg is mer ked tünk a ko ope ra tív ta ní tá si-ta nu lá si
mód sze rek kel, bõ ví tet tük pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai is me -
re te in ket. Be mu ta tó órá kon les het tük el egy más jó gya -
kor la ta it, öt le te it. Meg kér dez tük a szü lõk, ta nu lók,

pe da gó gu sok vé le mé nyét az is ko lai élet több te rü le té rõl,
meg hall gat tuk ja vas la ta i kat, kri ti ká ju kat. En nek so rán
495 db kér dõ ívet dol goz tunk fel, mely nek ered mé nyét a
ter ve zõ mun ka so rán hasz no sí tunk. A szü lõk se gít sé gé -
vel to vább szé pí tet tük az is ko la ud va rát. Újabb pa dok,
asz ta lok, hul la dék gyûj tõk ke rül tek ki he lye zés re. Pá lyá za -
ti fi nan szí ro zás sal há rom tan te rem bú tor za ta is meg szé -
pült, mo der ni zá ló dott. Ter ve ink, öt le te ink már a
kö vet ke zõ tan év re is van nak, mely hez to vább ra is szí ve -
sen fo ga dunk min den segítséget, támogatást.

-Ko vács Il di kó-
-tagint. ve ze tõ-

Mó rás fej lesz té sek

Má jus 2-án a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz -
mény fel sõ ta go za to sai ki rán dul ni men tek Bu da pest re. 

Elõ ször a Bu dai vár ban jár tunk. Lát tuk a pa lo tát, Ha lász -
bás tyát, Má tyás temp lo mot. Le men tünk a la bi rin tus ba,
ahol a fa la kon bar lang raj zo kat lát tunk, va la mint meg em -
lé kez tek a kö zép ko ri ma gyar tör té ne lem leg fon to sabb
ese mé nye i rõl, vé gül tel je sen el sö té tí tett fo lyo són ér tünk
ki a „fény be”. 

Kö vet ke zõ ál lo má sunk az Or szág ház épü le te volt. Meg -
mu tat ták a ko ro ná zá si ék sze re ket, a ma gyar ki rá lyok
szob ra it, va la mint az ülés ter met. Vé gül a Hõ sök te re és a
Vá ros li get volt az úti cél,
ahol még tar tott a Ma já lis
ren dez vény.

Fagyiztunk, né ze lõd tünk,
majd fel száll tunk a busz ra.

Es te fá rad tan, de jó han -
gu lat ban, él mé nyek kel
gaz da god va ér tünk ha za.

-Mága Ni ko lett 6.a-

A bu da pes ti ki rán du lás

Ház el adó
Felszabadulás út 45. sz.

Ér dek lõd ni:

06-30/697-2951      
06-30/643-0223

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nyé nek 6.b osz tá lyos
di ák jai áp ri lis ban katasztrófavédélmi ve tél ke dõn vet tek
részt. A ver seny a Ti sza-li get ben ke rült meg ren de zés re.
4 fõs csa pa tok ver se nyez tek egy más sal. Ügyes sé gi ,
tájékozódási, ár víz vé del mi, men té si, tûz ol tá si fel ada to kat 

kel lett meg ol da ni uk és egy el mé le ti TOTÓ-t. A csa pa tunk
tag jai: Csaj ági Re ná ta ,Csarnai Vik tó ria,  Gu lyás Krisz ti na  
és Mol nár Ale xand ra vol tak. A gye re kek jól meg áll ták a
he lyü ket, 4 he lye zést ér tek el . A meg szer zett ta pasz ta la -
tok ra tá masz kod va jö võ re új ra pró bál ko zunk

-Tukarcs Istvánné-
-felkészítõ ta nár-

Katasztrófavédelmi vetélkedõ

2009. június 10. Fegyverneki Hírmondó 9. oldal

Mint min den év ben, idén is be ne vez tünk a Te le ki Pál Or -
szá gos föld rajz ver seny me gyei for du ló já ba. A Mó ra Is ko -
lát 3 fõ kép vi sel te: Do bos Ad ri enn, Ekker Ni ko lett és Nagy 
Edi na 8. a osz tá lyos ta nu lók. Fel ké szü lé sük a Ter mé -
szet bú vár „Ha zai Tá ja kon” cí mû cikk so ro za tá hoz kap -
cso ló dott, de Eu ró pa föld raj za és Ma gyar or szág is
té ma kö rünk volt. 

A ver seny min dig tar tal maz Gróf Te le ki Pál éle té hez és
mun kás sá gá hoz kap cso ló dó fel ada to kat, mert az õ em lé -
ké re ne vez ték el.

Min dig nagy ér dek lõ dés övez te a TIT szer ve zé sé ben ren -
de zett me gyei for du lót amely 2009. áp ri lis 4-én szom ba -
ton de. 9 óra kor kez dõ dött.

So kan ad ták le ne ve zé sü ket. Iz gal mas, ér de kes és ne -
héz is volt egy ben a meg ol dás ra vá ró fel adat. Ta valy a 8.
he lye zést hoz ta el Kiss Nor bert, idén nem si ke rült meg is -
mé tel ni ezt a szép ered ményt. Szol no ki és Jász be ré nyi
is ko lák vit ték el az I.-II.-III. he lye zést. A ver seny vé gén
min den kit meg ven dé gel tek. Re mél jük, jö võ re is ott le he -
tünk és sze ret nénk e szép ki hí vás nak ele get ten ni!

-Nagy Györgyné-
-tanárnõ-

Te le ki Pál föld rajz ver seny



Az ed di gi évek hez ha son ló an, idén is meg szer vez tük a
hul la dék gyûj tést is ko lánk ban. Áp ri lis 30-án reg gel is ko -
lánk ta nu lói szép szám mal kezd ték el hor da ni a te le pü lé -
sen össze gyûj tött pa pír- és vas hul la dé kot. Több hely rõl
ér ke zett az a vissza jel zés, hogy vál ság ide jén, ilyen át ve -
või árak mel lett nem éri meg meg szer vez ni a gyûj tést. Áll -
jon itt né hány adat a gyûj tés vé del mé ben:
• tel jes is ko lai gyûj tés ér té ke: 176. 160 Ft
• A leg töb bet gyûj tõ osz tá lyok: 
 5.b: 17. 770 Ft
 2.b: 17. 100 Ft
 5.a: 16. 795 Ft
• A hul la dék gyûj tés fo lya mán 8 órá tól dé lig fo lya ma to -

san hoz ták a hul la dé kot.
• A gyûj tés so rán 6.019 kg vas hul la dék tól és 14.248 kg

pa pír hul la dék tól „sza ba dí tot tuk  meg” a te le pü lést.

Eb ben az év ben is a gyûj tött pénzt az osz tá lyok kap ják
meg, me lyet osz tály pénz ként ke zel ve hasz nál nak fel
akár ki rán du lá suk költ sé gé nek fi ze té sé re, akár kö zös ki -
adá sa ik csök ken té sé re. 

Sok osz tály ese tén ez az összeg na gyon nagy se gít ség. 

Ez úton kö szö nöm meg min den szü lõ nek (aki se gí tett
gyer me ké nek a hul la dék el szál lí tá sá ban), pe da gó gus nak 
(aki ak tí van se gí tet te a hul la dék gyûj tés zök ke nõ men tes
le bo nyo lí tá sát) va la mint a Szü lõi Mun ka kö zös ség nek a
mukáját és tá mo ga tá sát, mely re jö võ re is szá mí tunk. 

-Csör gõ Hen ri et ta -

Rend ha gyó hul la dék gyûj tés a
Mó rá ban

Is ko lánk ban, ha gyo má nya ink hoz hí ven a ta vasz be kö -
szön té sét, s ez zel együtt a Hús vét kö ze led tét kéz mû ves
dél után nal ün ne pel tük meg áp ri lis 7-én. 

Az al ka lom hoz il lõ dísz le tek kö zött, ta va szi as han gu lat -
ban ügyes ked tek az al só ta go za tos gye re kek ta ní tó ik, ta -
ná ra ik se gít sé gé vel. A szor gos ke zek alól raffia-nyuszik
ug rál tak ki, csi pesz-pil lan gók rep ked tek, vic ces fa fej-fi gu -

rák tûn tek fel, hús vé ti pop-up la pok ké szül tek, fes tett to já -
sok buk kan tak elõ és ta lál ták meg a he lyü ket az itt
el ké szí tett to jás tar tó ko sár kák ban. Nagy örö münk re egy -
re több szü lõt si ke rül be von ni az ilyen al kal mak ba, s ez
most sem volt más ként. 

A ren dez vé nyen szin te az összes al sós gye rek részt vett,
így ta lán kel lõ kép pen fel vér tez ve jó kedv vel és vi dám ság -
gal lát hat tunk ne ki az elõt tünk ál ló rö vid, de an nál tar tal -
ma sabb idõ szak nak.

-Rédai No é mi DB-s ta ní tó-

Húsvétolás – Mó rás mód ra

Az idei ver seny so ro za tot III. 27-én a „Ma da rak és fák”
nap ja te rü le ti for du ló já val kezd tük. Há rom fõs csa pa tok
ver se nyez tek Szol no kon a NEFAG er dé sze ti te le pén. Is -
ko lán kat Már ton Bog lár ka 8.a, Poós Do rottya 7.a és Pé ter 
Cintia 7.b osz tá lyos ta nu lók kép vi sel ték. A csa pat IV. he -
lye zést ért el.

Már ki len ce dik éve ha gyo mány, hogy a Kar ca gi Kováts
Mi hály Ál ta lá nos Is ko la 7. osz tá lyos ta nu lók nak meg ren -
de zi a Zádor és Ágo ta bi o ló gia és ter mé szet is me re ti ver -
senyt. Is ko lánk ta nu lói a né pes me zõny ben igen jó
he lye zé se ket ér tek el.
• Ko vács Ani ta 7.b II. he lye zés
• Joó Bog lár ka 7.b III. he lye zés
• Poós Do rottya 7.a IV. he lye zés
• Pé ter Cintia 7.a VI. he lye zés
• Tiba Dorina 7.b X. he lye zés

•IV. 17-én Szol nok ra utaz tunk a me gyei Kaán Kár oly ter -
mé szet is me re ti ver seny re, ame lyen 5. és 6. osz tá lyo sok
in dul hat nak. A szor gal mas fel ké szü lés nek itt is meg lett
az ered mé nye.
• Bata Dominik 6.a II. he lye zés
• Gu lyás Krisz ti na 6.b XI. he lye zés
• Már ton Le ven te 5.a XII. he lye zést ért el.

A ver se nyek re Zakar Zoltánné ta nár nõ se gít sé gé vel ké -
szül tünk ki tar tó an és lel ke sen.

A nyá ri szün idõ ben a ter mé sze tet sze re tõ ta nu ló ink to -
vább bõ vít he tik is me re te i ket Tiszapüspökiben az Ör dög -
sze kér tá bor ban.

-Márton Bog lár ka-
-8.a osz tá lyos ta nu ló-

Mó rás di á kok si ke re

A Me se út ja or szá gos ol va só vá ne ve lõ prog ram hoz csat -
la ko zott a Ver se ghy Fe renc Me gyei Könyv tár és Mû ve lõ -
dé si In té zet. A 13 „me se hó na pon” át ka nyar gó út
má jus ban a Ki rály kis asszony ok ha vá ba ért. Az e ha vi pá -
lyá za tot Gaz dag Er zsi: Üveg go lyó cí mû ver sé hez hir det -
ték meg.

A kis el sõ se im nek tet szett az öt let, az osz tály fe le ko mo -
lyan vet te és nagy re mé nyek kel kezd te a vers ol va sá sát,
majd a gon do la tok ké pi meg fo gal ma zá sát.

A té ma ked ves volt, a raj zok szí nei vi dám han gu la tot tük -
röz tek, azon ban a for mai meg ol dá sok és a tech ni kák bá -
tor al kal ma zá sá ban még na gyobb kre a ti vi tás ra kell
tö re ked ni ük. 

Vers il luszt rá ló pá lyá zat
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Is ko lánk ta nu lói kö zül so kan is me rik a Ben de gúz Gyer -
mek- és If jú sá gi Aka dé mia le ve le zõs ver se nyét. Az évek
so rán a vá laszt ha tó tan tár gyak so ra egy re bõ vült. A szü -
lõk, gyer me ke ik kel együtt dön tik el, hogy szá muk ra me lyik 
a ked ve zõbb, hol le het több si ker él mény hez jut ni. Ta nu ló -
ink na gyon vár ják az egyes for du lók fel ada ta it, mert azok
ér de ke sek, kü lön le ge sek. Együtt gon dol ko dik a szü lõ a
gyer me ké vel, együtt bú vár kod nak a tu do má nyos köny -
vek ben és oly kor-oly kor együtt ször föz nek az interneten
is. (Le het, hogy a bo rí té kok ba rej tett ju ta lom cso ko lá dé kat 
is együtt fo gyaszt ják el?)

Annyi biz tos, az I. fél évi ered mé nyek alap ján a vil lo gó ki tû -
zõk kel a kö vet ke zõ ta nu lók büsz kél ked het nek:

Ma te ma ti ká ból:

Má té Mer cé desz 1.b (Arany), Ré ti Lajos1.b (Arany), Tóth
Ró bert 1.b (Arany),

Mol nár Kla u dia 1.b (Ezüst), Pap Mar tin Lász ló 1.b (Ezüst), 
Bu rai Ve ro ni ka 1.b (Bronz),

Ter mé szet is me ret bõl:

Sárándi Tilla Zsu zsan na 1.b (Arany)

Anya nyelv bõl: Mé szá ros Il di kó 2.a (Arany)

Ol va sás-szö veg ér tés bõl: Tóth Ve ra 2.b (Arany)

Ter mé szet is me ret bõl: Nagy Ka ta lin 4.a (Ezüst)

Gra tu lá lunk a lel kes ver seny zõk nek, saj nál juk, hogy ket -
ten le mond ták a to váb bi já té kot!

Áp ri lis kö ze pén vá rat lan le vél ér ke zett:

Sárándi Tilla Zsu zsan na az el ért pont jai alap ján be ju tott
az or szá gos dön tõ be. Így még több ener gi át for dí tott a
meg mé ret te tés re! A ver seny dol go za tot egye dül, se gít ség 
nél kül kel lett meg ír nia. Az el sõs kis lány nagy erõ fe szí tés -
sel ol vas ta el a sok fel ada tot, meg ér tet te a kér dé se ket, és
a leg jobb tu dá sa, meg szer zett is me re te sze rint töl töt te ki
a kód la pot. Két hét után min den nap tü rel met le nül ku tat -
tuk a tá jé koz ta tást az ered mény rõl. Má jus 22-én vég re
meg je lent a lista:

Tilla az or szá gos dön tõn a 8. he lye zést ér te el.

Örö münk ha tár ta lan, na gyon büsz kék va gyunk rá. Kí ván -
juk, hogy tár sai is bát ran kö ves sék a pél da mu ta tá sát!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

BENDEGÚZ ver seny, or szá gos gyõ ze lem!

2009. áp ri lis 24-én is mét meg ren de zés re ke rült Tiszabõn
a Ti szai Ta vasz Sza va ló ver seny. 

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 21 al sós kis di ák ja vál lal ta, 
hogy részt vesz a ver se nyen.

A gye re kek már a ver seny elõtt né hány hét tel buz gón be -
le ve tet ték ma gu kat a vers ta nu lás ba. A ta ní tó né nik se gít -
sé gé vel ha mar meg ta lál tuk min den ki nek a hoz zá
leg in kább il lõ ver set, így még könnyeb ben ment a ta nu lás.

A ver seny nap ján iz ga tot tan száll tunk busz ra, hi szen min -
den ki a „leg jobb for má ját” sze ret te vol na be mu tat ni. A há -
zi gaz dák ked ves fo gad ta tá sa után meg kez dõ dött a vár va
várt ver seny, aho vá a me gye több is ko lá já ból szép szám -
mal ér kez tek ta nu lók.

A ki tar tó mun ka meg hoz ta gyü möl csét, hi szen min den
részt ve võnk de re ka san helyt állt, és Or czys di ák hoz mél -
tó an kép vi sel te is ko lán kat.

Min den vers mon dó em lék la pot, az adott ka te gó ria I-VI.
he lye zett je pe dig ok le ve let ka pott.

Az I-IV. he lye zett és a kü lön dí jas könyv ju ta lom ban is ré -
sze sült.

A ver seny után már meg könnyeb bül ve tet tünk egy sé tát a
Ti sza par ton, azu tán fá rad tan, de an nál bol do gab ban tér -
tünk ha za.

He lye zé sek:

1-2. osz tály

II. Ré ti La jos 1.b

IV. Bu rai Ivó Ar nold 1.b

V. Ko csis Eri ka Szil via 1.b

Kü lön díj: Girincsi Dá vid At ti la 1.b

Aján dék-könyv: Csekõ Bri git ta 1.a

3-4. osz tály

II. Négyesi Kla u dia 4.b

IV. Bartus Bar ba ra 4.a

VI. Ken gyel Zsu zsan na Re be ka 4.a
-Gerõcs Esz ter-

Vers mon dó si ke rek

A ver seny a nyá ri szü net ben is fo lya ma to san ha lad a
„ma ga út ján”, bí zunk ben ne, hogy a gye re kek al ko tó ked -
ve még fo ko zó dik!

A me gyé bõl be ér ke zett al ko tá so kat év fo lya mon ként bí -
rál ták és dí jaz ták. 

Min den ta nu ló em lék la pot ka pott, töb bek kö zött:

Bol dog An tó nia Ma ri ann, Bu rai Ivó Ar nold, Girincsi Dá vid
At ti la, Harsányi Er zsé bet Bri git ta, Ko csis Eri ka Szil via,
Má nyi Mar ga ré ta Ra mó na, Má té Mer cé desz, Nagy Vi rág
és Ré ti La jos.

Az egyik leg jobb al ko tást Sárándi Tilla Zsu zsan ná nak tu -
laj do ní tot ták, aki II. he lye zést ért el, és könyv ju ta lom ban
is ré sze sült.

Gra tu lá lunk! Vár juk, és szí ve sen né ze get jük a to váb bi
szép mun ká i kat is!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

Vers il luszt rá ló pá lyá zat
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Min den ki na gyon iz ga tot tan vár ta az anyák na pi ün nep -
sé get.Raj zol tunk anyu kánk ról és ma gunk ról. Ági né ni se -
gít sé gé vel ver ses-fény ké pes em lék la pot és meg hí vót
ké szí tet tünk. Il la tos ta va szi vi rá gok kal dí szí tet tük fel a ter -
met. Min den ki mon dott egy szép ver set. Kö zö sen éne kel -
tünk. Né hány dalt ci te rá val kí sér tünk,eze ket Esz ter né ni
ta ní tot ta be.Én csak mo so lyog va tud tam sze re pel ni. Min -

den ki meg ha tó dott , ami kor át ad tuk a vi rá go kat.

-Tóth Ve ra 2.b-

Anyu kán kat kö szön töt tük
Má jus 11-én el ér ke zett a min den ki ál tal iz ga tot tan várt Di -
ák nap. Az nap reg gel nyolc óra után meg tud tuk,hogy mit
le het csi nál ni. So kan ki pró bál ták a sí tal pa zást, tész tá ból
lán cot vagy kar kö tõt fûz tek, kör möt fest tet tek,cél ba dob -

tak, ha lász tak és ki ra kó já té kok kal ját szot tak, ami ért cuk -
rot kap tak ju ta lom ként. Én is sok cuk rot sze rez tem. 10
óra kor egy sze ge di mi ni szín ház ér ke zett és a  Csiz más
Kan dúr cí mû me sét ad ták elõ. Min den ki nek na gyon tet -
szett,so kat ne vet tünk.

-Országh Fan ni 2.b.-

Di ák nap a Sár gá ban

2009. má jus 21-én nyílt ta ní tá si órán ve het tünk részt, ahol 
cse me té ink ol va sá si tu do má nyuk kal káp ráz tat tak el ben -
nün ket, szü lõ ket.
Az óra han gos ol va sás sal kez dõ dött, egy már jól be gya -
ko rolt me sét hall hat tunk a gó lyák ról. Min den gye rek re sor
ke rült né hány mon dat ere jé ig. Volt, ki las sab ban, volt aki
ki fe je zõb ben, de min den ki na gyon szé pen ol va sott. Ha
va la ki el akadt vol na, szá mít ha tott a ta ní tó né ni, vagy egy
osz tály társ se gít sé gé re.
Az ol va sás nem le gyõz he tet len nek tû nõ fel adat volt a

gye re kek szá má ra, ha nem 
öröm te li já ték ká vált, ének -
lés sel szí ne se dett, még
egy gó lya hír jel mez is elõ -
ke rült a lá da fi á ból egy ara -
nyos kis dal kí sé re té ben.
Volt cso port mun ka is. Min -
den cso port nak más, egy
ad dig is me ret len szö ve get
kel lett el ol vas ni és vá la -
szol ni a hoz zá kap cso ló dó
kér dés re. Ment, mint a ka -
ri ka csa pás, mi vel a cso -
por tok ban min den ki nek
meg volt a ma ga fel ada ta:
volt, aki a fel adat la pot vit te, 
volt aki ol vas ta a szö ve get, 
volt aki ír ta a he lyes vá -
laszt, és olyan is volt, aki a
ren det fel ügyel te. Min den ki 
tet te a dol gát, a mun ká juk -
nak pe dig szép ered mé -
nye: sok he lyes meg ol dás
lett.
A cso por tok nem csak a
sa ját, ha nem egy más fel -
ada ta it is meg be szél ték,

így el len õriz ve egy más mun ká ját.
Meg is mer tük né hány szor gos ko dó gyûj tõ mun ká ját is:
volt, aki a gyü mölcs ol tó bol dog asszony nap já ról írt, és
me sélt, volt, aki új ság cik ket ke re sett, és an nak se gít sé gé -
vel is mer tet te a gó lya fé szek kö rü li éle tet. A ju tal muk ter -
mé sze te sen nem ma radt el.
A tech ni kai for ra da lom is be lo pó zott kö zénk: lap top ról a
táb lá ra pro jekt or ral ki ve tí tett fel ada to kat a gye re kek ma -

ga biz to san ol dot ták meg. 
Az internet se gít sé gé vel, élõ webkamerás kap cso la ton
ke resz tül még egy gó lya csa lád fész ké be is be ku kucs kál -
hat tunk.
Az órai mun ká ban min den ki ak tí van részt vett, nem volt ki -
vé tel. Nem kel lett no szo gat ni sen kit sem, min den ki büsz -
kén csil log tat ta meg tu dá sát.
A szü lõk ne vé ben gra tu lá lok min den 2. b-s ta nu ló nak a
nyílt órai mun ká já hoz, és kö szö nöm a Baranyiné Buj do só
Ág nes ta ní tó né ni nek fá rad ha tat lan mun ká ját!

-Tóthné Tö rök Tí mea-
-szülõ-

Nyílt ta ní tás: ol va sás óra a 2. b-ben

SZEREZZEN
JOGOSÍTVÁNYT!

HORVÁTH BÉLA 
szak ok ta tó 

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

mo tor ve ze tõ kép zõ tan fo -
lya mot FEGYVERNEKEN 
az Or czy A. Ált. Is ko la és

Szak is ko lá ban 
(volt tûz ol tó szer tár).

RÉSZLETFIZETÉSRE
VAN LEHETÕSÉG!

Tel.: 06-30/273-3507
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Im már má so dik al ka lom mal szer vez tük meg , hogy az Or -
czy is ko la al só ta go za tos kis di ák jai egy kü lön le ges és fe -
lejt he tet len na pot töl töt tek el a cir ku szi élet vi lá gá ban.

Áp ri lis 18-án 65 ki rán dul ni vá gyó kis gye re kek kel néz tük
meg a Fõ vá ro si  Nagy cir kusz  120. év for du ló ja tisz te le té re 
ren de zett ju bi le u mi gá la mû sort.

Min den egyes mû sor szám a gye re kek és a fel nõt tek ar cá -
ra is mo solyt, vi dám sá got, han gos ne ve tést va rá zsolt. A
mû sor el sõ fe lé ben lát hat tunk gla di á to ro kat, a lo vag lás
ma gas is ko lá ját, lég tor ná szo kat, ké zen egyen sú lyo zást. A 
szü net után a gye re kek nagy ked ven cei kö vet kez tek, az
orosz lá nok. Lát hat tunk még ku tya ido mí tást, zsong lõr,
magasdrót, haj lé kony ak ro ba ti ka, ug ró is ko la pro duk ci ó -
kat.

Mind-mind na gyon tet szett, de a gye re kek óri á si nagy
taps sal még is a cir kusz bo hó cát ju tal maz ták. 

Az élményienket és lát ni va ló kat to vább gaz da gí tot tuk a
vá ros li ge ti sé tánk so rán. A Hõ sök te rén kör be jár tuk - nem
is egy szer - a leg na gyobb ki rá lya ink, had ve zé re ink szob -
ra it.

Szép. Kel le mes és fe lejt he tet len él mé nyek kel gaz da god -
va ér kez tünk ha za.

Vár juk a kö vet ke zõ al kal mat.

-Alsós ta ní tó né nik.-

A Fõ vá ro si Nagy cir kusz ban jár tunk

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la In téz mény -
egy ség ben 3.682.595 Ft tá mo ga tást for dí tot tunk pá lyá za ti 
ke re tek kö zött in teg rá ci ós és ké pes ség-ki bon ta koz ta tó te -
vé keny ség re a 2008/2009-es tan év ben:
• Pá lyá za tun kat az össze tett in téz mény ve ze té sé bõl ál ló

me nedzs ment irá nyí tot ta.
• A meg va ló sí tó és tá mo ga tó pe da gó gu sok kis cso por tos 

fog lal ko zá so kat, pro jekt na po kat és ki rán du lá so kat
szer vez tek az érin tett ta nu lók szá má ra.

• In téz mény egy sé günk szer ve zõ dõ hon lap ján ké szí tett
ké pe ink meg ta lál ha tók.

• He lyi Tan ter vünk ben és éves mun ka ter vünk ben meg -
ha tá ro zott mó don si ke re sen va ló sí tot tuk meg to vább ta -
nu lást se gí tõ és pá lya ori en tá ci ós prog ra mun kat.

• A mód szer ta ni mun ka cso port és a mentoráló Pe da gó -
gu sok mun ká já nak ered mé nye ként na pi kap cso lat tar -
tás sal ki ala kult az érin tett ta nu lók egyé ni ha la dá sá nak
rend sze re; gya ko rib bá és ered mé nye seb bé vált a
szülõvel va ló ta lál ko zás; nyi tot tab bá a ta ná ri együtt mû -
kö dés.

• Az óvo da-is ko la át me net ne héz sé ge i nek csök ken té sé -
re si ke re sen be ve ze tett kom pe ten cia ala pú ok ta tás
mel lett, e tan év so rán rend sze res sé vált az óvó nõk és
ta ní tó nõk ta lál ko zá sa, terv sze rû mun ka kap cso lat ki ala -
kult.

• Ak tí vab bá, gyak ran na pi kap cso lat tá ala kult, - az ed dig
is jó - együtt mû kö dé sünk a Gyer mek jó lé ti Szol gá lat tal.

• Az in teg rá ci ós prog ram ele me i nek meg is me ré sé re, al -
kal ma zá sá ra tré nin get szer vez tünk tan tes tü le tünk szá -
má ra. 17 pe da gó gus mód szer ta ni kép zé se ken, a
me nedzs ment szak mai kon fe ren ci á kon vett részt.

• Egy tan ter münk be, va la mit az újon nan ki ala kí tott fej -
lesz tõ ter münk be egy sze mé lyes pa dok kal és egyéb
bú tor zat tal ala kí tot tunk ki ta nu ló ba rát kör nye ze tet.

• Cso por tos és egyé ni fej lesz tõ esz kö zö ket, a szo ci á lis
hát rá nyok eny hí té sé re tan szer cso ma go kat vá sá rol -
tunk. 

Pá lyá za ti prog ra munk a ne ve lõ tes tü let egé szé nek nyi tott
együtt mû kö dé sé vel va ló sult meg.

-Len gyel Andrásné - IPR-vezetõ-

In teg rá ció és ké pes ség ki bon ta koz ta tás

In téz mény egy sé günk ben a Nem ze ti Fej lesz té si Terv Hu -
mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
2009/3.1.3/B/09/03 pá lyá zat nyer te se ként, az Ok ta tá si
Mi nisz té ri um Alap ke ze lõ Igaz ga tó ság gal kö tött szer zõ dés 
alap ján 9.335.919 Ft fej lesz tést va ló sít ha tunk meg a
2009/2010-es tan év ben. 

In téz mé nyünk szá má ra be szer zés re ke rül nek: 
• Nyom ta tott tan esz kö zök. A ki ad vány ok önál ló gon dol -

ko dás ra, kre a ti vi tás fej lesz té sé re, cso port mun ká ra al -
kal mas fel ada to kat, ér ték köz ve tí tés re és
én kép fej lesz tés re szol gá ló pél dá kat tar tal maz nak. Di -
gi tá lis se géd anya gá val a di á kok meg va ló sít hat ják az
ön el len õr zést, meg ol dá sok át te kin té sét, szint fel mé -
rést. Több fel adat meg ol dá sá hoz elõ re el ké szí tett
webes ál lo má nyo kat hasz nál hat nak fel biz to sít va mind
a gya kor lás, mind az is me re tek át fo gó al kal ma zá sát.

• Di gi tá lis esz kö zök és tar tal mak

• A „Sár ga Is ko lá ba” 15 ta nu lói notebookból ál ló rend -
szer, a „Dó zsá ba” 25 mun ka ál lo más ki épí té sé vel
teremfelügyeleti rend szer, internetes el ér he tõ ség gel,
va la mint ok ta tó szoft ve rek kel.

• Olyan ta nu lá si kör nye ze tet ala kí tunk ki, amely se gí ti a
fel fe de zést, fej lesz ti a kre a ti vi tást, a mul ti mé di ás kom -
mu ni ká ci ót, az egyé ni vagy cso por tos mun kát, a meg -
szer zett ta pasz ta la tok al kal ma zá sát, ez ál tal erõ sí ti az
is me ret szer zést és a ké pes ség fej lesz tést. A gyer me -
kek nem va la mi lyen al kal mat lan szá mí tó gé pes ref lex -
já té kon ke resz tül is mer ked nek meg az in for ma ti ka
vi lá gá val, ha nem ok ta tó cé lú szoft ve rek és fej lesz tõ
rend sze rek se gít sé gé vel, a 4. osz tá lyo sok nak szó ló
nyolc osz tá lyos gim ná zi u mi fel vé te li fel adat so rok és az
or szá gos kom pe ten cia mé ré sek fel ada ta i nak alap ján. A 
teremfelügyeleti rend szer az egyé ni fej lõ dést és dif fe -
ren ci á lást is se gí ti. A di gi tá lis fel ada tok, fel adat la pok

Kom pe ten cia ala po kon az ok ta tás
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Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 2009. már ci us hó nap -
ban rajz pá lyá za tot hir de tett az is ko la 25 éves év for du ló ja
al kal má ból. Ma gyar sá got ki fe je zõ il luszt rá ci ó kat, il let ve
kó dex lap for má tum ban  je le ní tet ték meg a di á kok a Huszt 
cí mû ver set. Mihácsi Ta más 7.a osz tá lyos ta nu ló az Or -
czy An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la di ák ja a 250 ne -

ve zett kö zül 1. he lye zést ért el. Ez úton is Gra tu lá lunk
ne ki!

To váb bi di csé re tet ér de mel Ta más képregényrajzoló
mun kás sá ga, me lyet a Garfield új ság szá má ra ké szít és
je le ní te nek meg hó nap ról hó nap ra „Garfield ki lenc éle te”
cím mel.

-Páncél Tí mea-

Rajz pá lyá zat

Fegy ver nek köz ség könyv tá ra raj ver senyt hir de tett meg:
Ho gyan hasz nál já tok az internetet? cím mel. A fel hí vás ra
az aláb bi ta nu ló ink je lent kez tek és let tek he lye zet tek , il -
let ve dí ja zot tak a fel sõ év fo lyam ról.

Négyesi An to ni et ta 5.b  I. hely, Köpösdi Pál 5. b II.hely

5. osz tály: Bu rai Kla u dia, Kecsõ Er zsé bet, Kálóczi Kit ti,
Ba logh Bet ti na, Sza bó Gyu la, Köpösdi Pat rik, Sí pos And -
rás, Kubicsek Norbet

6. osz tály: Tú ró Ta más, Ko vács Krisz ti án, Raffael Zsó fia,
Bu rai Etel ka

-Fel ké szí tõ ne ve lõ: Pán cél Tí mea-

Ho gyan hasz nál já tok az
internetet?

egyé ni tem pó ban dol goz ha tó ak fel, ta ná ri fel ügye let tel, 
se gít ség gel. Online tar tal mak egyé ni ki kül dé sét és be -
gyûj té sét (weblinkek meg nyi tá sát) is el vé gez he ti az ok -
ta tó a ki je lölt di ák gé pe ken. Az ok ta tó rend szer ben
be épí tett tesz te lõ vel vé gez het jük a di á kok mé ré sét
önál ló an, me lye ket akár tan órán kí vül is fel dol goz hat -
nák, gya ko rol hat nák.

• A ta ná ri prog ra mok nyom ta tá sá hoz szük sé ges nyom -
ta tó, va la mint a ta nu ló biz ton ság és esz köz hasz ná lat
ér de ké ben a mo der ni zá ló dott di gi tá lis inf rast ruk tú ránk -
nak meg fe le lõ tan ter mek be projektor kon zo lok.

Ezen esz köz rend szer rel szé le sebb kör ben és hosszú tá -
von el ér he tõ vé vál nak a köz pon ti prog ram le zá rá sát kö -
ve tõ en is a kom pe ten cia ala pú di gi tá lis tar tal mak,
össz hang ban a HEFOP 3.1.3 in téz ke dés nyer tes pá lyá -
za tunk nyo mán mó do sí tott pe da gó gi ai prog ra munk kal. 

-Len gyel Andrásné - pro jekt me ne dzser-

Kom pe ten cia ala po kon az
ok ta tás

Mun ka kö zös sé günk az idei tan év ben is szá mos or szá -
gos, te rü le ti és he lyi ta nul má nyi ver seny re ké szí tet te fel a
fel sõ ta go za to so kat, me lye ken vi szony lag ked ve zõ he -
lye zé se ket sze rez tünk.

Az õsz fo lya mán a gye re kek ma te ma ti ka és komp lex ter -
mé szet tu do má nyos há zi ver se nyen mér ték össze tu dá -
su kat. 

Ma te ma ti ká ból a Zrí nyi, Bo lyai, Sze gõ Gá bor, fi zi ká ból a
Jed lik, az Öv eges, va la mint a me gyei pró ba ver se nyen
sze re pel tünk. Czifra Bá lint is mét be ju tott a LOGO Szá mí -
tás tech ni kai Ver seny or szá gos dön tõ jé be. Nem fe je zõ -
dött még be a „Föld rajz sze rel me sei” re gi o ná lis és a
„Ba rá tunk a ter mé szet” or szá gos le ve le zõ ve tél ke dõ, iz -
ga tot tan vár juk a fej le mé nye ket. 

Csak nem  50 ta nu ló ér de kelt ezek ben, töb ben kö zü lük
szin te min den hol ki pró bál ják ma gu kat: biz ton szá mít ha -
tunk pl. a Gõdér ik rek re, Pusz tai Reg iná ra, Náhóczki He -
ni re, Czifra Bá lint ra, Mihácsi To mi ra, Te mes vá ri Dó ri ra,
és még so rol hat nám.

Saj nos, Lévainé Ko vács Ró za szak ta nács adó szer ve zé -
sé ben utol já ra ren dez ték meg a me gyei fi zi ka pró ba ver -
senyt,  ami 15 éves fenn ál lá sa alatt több mint 16.000
ta nu lót moz ga tott meg e „mu mus” tan tárgy ból.

Bár dí jat most nem nyer tünk, a részt ve võk kel és szak kö -
rö sök kel  el utaz tunk a díj ki osz tó ün nep ség re. Kár lett vol -
na ki hagy ni ezt a szín vo na las ren dez vényt. A
tan könyv ki ál lí tást, a gye re kek meg ven dé ge lé sét,  a dí jak
ki osz tá sát kö ve tõ en ugyan is  fer ge te ges  kí sér le ti be mu -
ta tót lát tunk dr. Vida Jó zsef tõl, az Eszterházy Kár oly Fõ is -
ko la, il let ve Var ga Ist ván tól, az Aja ki Ál ta lá nos Is ko la
ta ná rá tól egye bek  kö zött a sza bad esés,  nyo más, op ti ka, 
elekt ro mos ság tan te rü le té rõl. Volt lány bosszan tó
krumplipuska, a szü lõk ad re na lin szint jét nö ve lõ po ha ras

„Re á los” hely zet kép az Or czyból

Vas- és Szí nes fém
fel vá sár lás!

Az FN Ken de res Bt. te lep he lyén a hét min den nap ján na pi
áron felvásároljuk vas- és szí nes fém hul la dé kát, fe les le ges sé

vált ház tar tási és szer szám gé pe it. 

FN KENDERES BT. 5331 Ken de res Jó kai út 30.

Szük ség ese tén be szál lí tás is meg old ha tó. 

Tel.: 30/347-6621.

Far kas Pé ter te lep ve ze tõ
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mu tat vány, füst oká dó ké szü lék, „meg rá zó”meg le pe tés, 
gyúj to ga tás gáz olaj por lasz tá sá val  és egyéb va rázs la -
tok. Büsz ke vol tam ne bu ló ink ak tív köz re mû kö dé sé re,
okos válaszaira.

Karakas Évi sze rint „már a bu szon is jó volt a han gu -
lat......a ven dég lá tás: sü te mény, üdí tõ.....sze rin tem jól -
lak tunk.....Nagy meg le pe té sünk re mi is kap tunk
aján dé kot, ami nek na gyon örül tünk....Nagy él mény volt,
hogy mi is részt vet tünk a kí sér le tek ben. Az utol só volt a
leg ér de ke sebb és leg mó ká sabb, ami ben az Or czy csa -
pa ta sze re pelt.....”

Czifra Bá lint som más íté le te: „A ven dég lá tás és a kö rül -
mé nyek ki tû nõ ek vol tak........So kan bú csúz tat ták ezt a
ver senyt, ami 1995-re nyú lik vissza..... A sok aján dék he -

lyé re ke rül te után kö vet ke zett a kí sér le ti be mu ta tó. Ezért
ér de mes volt el men ni......”

Kel le mes be nyo má sok kal, ér té kes ta pasz ta la tok kal, per -
sze kis sé za jo san ér kez tünk ha za. Egy ide ig lesz min tör -
nünk a fe jün ket, a sze ren csés részt ve võk 
ját sza doz hat nak a ka pott ap ró sá gok kal, órán, szak kör ön
- re mé lem - ka ma toz tat hat juk a lá tot ta kat.   

Meg em lí tem, hogy örményesi tag in téz mé nyünk   meg -
nyer te a fi zi ka nép sze rû sé gé ért ki írt ver senyt: a tár gyat
ta nu lók szá má hoz ké pest õk in dí tot ták  a leg több di á kot.

-Csemán Jánosné-
-reál mun ka kö zös ség vez.-

-Fotók: Koppándi Zsa nett-
-Gyetvai No é mi-

„Re á los” hely zet kép az Or czyból

Az Ész for ga tó, a Ta nulj ta nul ni és a Szorobán szak kör
tag jai ré szé re má jus 14-én Bu da pest re szer vez tünk ki -
rán du lást. A rossz idõ el le né re el lá to gat tunk a Hõ sök te -
ré re, sé tál tunk a vá ros li get ben, majd a nap to váb bi
ré szé ben a Cso dák Pa lo tá já ban is mer ked tünk a kü lön le -
ges esz kö zök kel, meg hök ken tõ já té kok kal. Szin te va la -
mennyit ki is pró bál tuk, sõt egy rend ha gyó fi zi ka órán is

részt vet tünk. Min den ki jól érez te ma gát, kel le me sen el fá -
rad va in dul tunk ha za, de még a Du na-par ton el ha lad va
meg cso dál tuk az Or szág há zat, s az új Nem ze ti Szín há -
zat is.

-Rédainé Csipes Er zsé bet-

Ki rán du lás a Cso dák Pa lo tá já ba
Az "orczys" 6.év fo lyam osz tály fõ nö kei: Gyáni Má ria ta -
nár nõ és Be ne dek Zsolt ta nár úr mo zi- lá to ga tást szer -
vez tek áp ri lis 20-án Szol nok ra a Plázába . Sze ren csé re
Baranyiné Buj do só Ág nes ta ní tó né ni is úgy gon dol ta, itt
az ide je a ki rán du lás nak és a ké pes ség-ki bon ta koz ta tó
drá más, út ra va lós di ák ja it is be szer ve zi er re a jó prog -
ram ra.

Különbusszal utaz tunk. A film elõtt kö rül néz tünk a bel vá -

ros ban. Mi re a mo zi ba ér tünk el fá rad tunk, jó le sett a fa gyi
és a hi deg üdí tõ. A Plázában so kan azt hit ték, hogy a Vi -
dám park ban va gyunk, mert le sem száll tak a moz gó lép -
csõ rõl.

A Bo szor kány hegy cí mû fil met néz tük meg, és sze rin tem
min den ki nek na gyon tet szett.

Jó volt ez a nap!:)

-Bu rai Ri ta 7.a és Cseh An ge li ka 7.b-

Mo ziz tunk
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Ma gyar or szág már csak föld raj zi el he lyez ke dé sé nél fog -
va is –tör té nel me so rán min dig is kü lön bö zõ kul tú rák ta lál -
ko zó pont ja, és ol vasz tó té ge lye volt. Ez a kü lön le ges
hely zet már rég óta szül konf lik tu so kat és ha tal mas ered -
mé nye ket egy aránt. Egy olyan te rü le ten; ahol vi szony lag
kis föld raj zi te rü le ten –ré gi ó ban ilyen sok nem ze ti ség és
kul tú ra ta lál ko zik, és saj nos egy re gya ko rib bak a tü rel -
met len ség bõl és elõ í té le tek bõl fa ka dó konf lik tu sok, fon tos 
meg ta nul juk vég re: Az el zár kó zás nem ve zet se ho vá, a
kul tú rák sok fé le sé ge, s kö zöt tük zaj ló kom mu ni ká ció elõ -
se gí ti a köl csö nös meg ér tést, és vég sõ so ron az együtt -
élést.

A ki ál lí tás üze ne te, hogy felül kell vizs gál nunk ré gi meg -
gyõ zõ dé se in ket, és le kell vet kõz ni az elõ í té le te ket. Fon -
tos, hogy ér dek lõ dés sel és nyi tot tan for dul junk a Má sik
em ber és kul tú ra fe lé, hogy meg is mer hes sék, mi lyen va -
ló já ban. A ki ál lí tás hét ál lo má sán vé gig ér ve a lá to ga tó
nem csak a kü lön bö zõ kul tú rá kat is mer he ti meg, ha nem
ké pet kap hat, hogy a tör té ne lem so rán ho gyan vi szo nyult
az eu ró pai em ber a „kü lön bö zõ ség hez”, és nem utol só
sor ban mi lyen nek tû nik az ál ta lunk eta lon nak tar tott kul tú -
ra kül sõ szem lé lõ szá má ra.

A ter me ken vé gig ha lad va meg is mer ke dünk azok kal az el -
kép ze lé sek kel, ame lye ket a nyu ga ti kul tú ra al ko tott a

más nak (sok szor bar bár nak, pri mi tív nek, vagy csak egy -
sze rû en al sóbb ren dû nek) ítélt né pek rõl, ugyan ak kor
szem be sít az zal a nem túl hí zel gõ kép pel is,ame lyet a
má sok te kin te te mu tat ne künk. Ez az uta zás se gít meg ér -
te ni, hogy ha meg ta nul juk kí vül rõl, né mi tá vol ság tar tás sal
szem lél ni ma gun kat. Könnyeb ben el tud juk fo gad ni a ,má -
si kat, és meg for dít va, szük sé günk van a má sik ra ah hoz,
hogy el fo gu lat la nabb ké pet tud junk al kot ni sa ját ma gunk -
ról.

A kirándulás má so dik ré szé ben meg is mer ked he tünk a
ma gyar nép ha gyo má nyos kul tú rá já val.

Az ál lan dó ki ál lí tás a ma gyar pa raszt ság egy ko ri éle té nek
tár gyi vi lá gá ba en ged be te kin tést.

A 18. szá zad vé gé tõl az el sõ vi lág há bo rú ig ter je dõ idõ -
szak anya gát ti zen há rom te rem ben mu tat ja be.

A ki ál lí tás ér zé kel te ti a Kár pát-me den ce né pe i nek et ni kai
és val lá si meg osz lá sát, be mu tat ja a jel lem zõ te le pü lés for -
má kat, meg is mer te ti a pa rasz ti mun ka sok ré tû sé gét és
vál to za tos esz köz kész le tét, a pa raszt ság hét köz na pi és
ün ne pi vi se le tét. A lá to ga tó ké pet kap a né pi táp lál ko zás
ha gyo má nya i ról és tár sa dal mi el té ré se i rõl.

-Páncél Tímea-

Ta nul má nyi ki rán du lás a Bu da pesti Nép raj zi Mú ze umba

XVI. Al föl di Ál lat te nyész té si és Me zõ gaz da Na pok Ki -
ál lí tá si Cent rum

2009. áp ri lis 24-25-26.

Az el múlt évek so rán a ma gyar me zõ gaz da ság egyik leg -
na gyobb je len tõ sé gû szak mai ta lál ko zó já vá vált az Al föl di
Ál lat te nyész té si és Me zõ gaz da Na pok. 

A Hód me zõ gaz da Rt. te rem tet te meg Ma gyar or szá gon az 
új ko ri ál lat ki ál lí tás ok kul tú rá ját, s ve zet te be az ál lat bí rá la -

to kat a leg fej let tebb ál lat te nyész tõ or szá gok min tá ja alap -
ján. 2009-ben ti zen ha to dik al ka lom mal ad ott hont a
le nyû gö zõ ál lat ki ál lí tói te rü let a ren dez vény so ro zat nak.
Az ál lat te nyész tés hat ága za ta, a ló-, a szar vas mar ha-, a
ser tés-, a juh-, kecs ke és a ba rom fi te nyész tõk mel lett az
ál lat te nyész tés szak ipa rá nak leg je le sebb kép vi se lõi mu -
tat koz nak be Hód me zõ vá sár he lyen. Mi vel az ál lat te -
nyész tés nél kü löz he tet len lét ele me a nö vény ter mesz tés,
ezért fej lõ dött az évek so rán a ki ál lí tás to vább és ad mi nél
több he lyet a nö vény ter mesz tés nek és a gép ki ál lí tói rész -
nek is. Így az tán a sza po ro dás bi o ló gi á tól a tar tás tech no -
ló gi án át a ta kar má nyo zá sig min den, az
ál lat te nyész tés hez szük sé ges szak te rü let kép vi se lõ it
meg le het ta lál ni az áp ri lis végi seregszemlén. 

A há rom na pos ren dez vényt Gráf Jó zsef Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz ter nyi tot ta meg. Né hány
aján lat a prog ra mok ból:
• Guinness Vi lág re kor der ké zi juh nyí rá si be mu ta tó ja 
• Húsmarha te nyész ál lat bí rá lat
• Ló te nyész ál lat bí rá lat
• Ser tés te nyész ál lat bí rá lat
• Or szá gos CACL coursing agár ver seny
• „A va dász ha lõ és ta lál, fõz és tá lal”-vadhús fõ zés és

kós to lás
• Hol stein -fríz fel ve ze tõk ügyes sé gi ver se nye
• Pó ni lo vak díj ug ra tá sa
• CAN-C. kat. me gyei fo gat haj tó ver seny a

„mezõhegyesi faj ták” kü lön ér té ke lé sé vel
• IX. Or szá gos Juh nyí ró Ver seny

• „Eb a va dász ku tya nél kül”-vadászkutya be mu ta tó
• Csi kós be mu ta tó
• Fõ zõ ver seny

Ez utóbb em lí tett meg hí vá sos fõ zõ ver seny re Ficsor Dé -
nes szak ta nár ve ze té sé vel ké szül tünk a 11. a osz tá lyos
szak kép zõ ta go za tos ta nu ló ink kal. Bog rá csos éte le ink (a

Mezõgazda Napok
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töl tött kel ká posz ta le vél ba zsa li ko mos pa ra di csom lé ben
és a gom bás csü lök pap ri kás) Benke La ci bá csi ál tal ér té -
kel tet tek. Az el is me rés nem ma radt el, fõ dí jat és kü lön dí -
jat is hoz tunk ha za.

Kel le mes han gu la tú, ma gya ros stí lu sú nád fe de les fa ál -
lat be mu ta tó te rek kö zött jár va a vi dék leg na gyobb me zõ -
gaz da sá gi szak mai ta lál ko zó ján ve het tünk részt.
Ké szü lünk jö võ re is és szí ve sen ajánl juk az ér dek lõ dõk fi -
gyel mé be a jö võ évi szak mai ren dez vény so ro za tot.

-Buk ta Gi zel la-
-gyakorlati ok ta tás ve ze tõ-

Csa pat ta gok: Gelle Ba lázs, Var ga And rea, Mihics Kit ti,
Csõke Gá bor, Ficsor Dé nes, Tóth Zsu zsan na, Kiss Kon -
rád, Lip csei Vi vi en, va la mint Buk ta Gi zel la, Bagi An na má -
ria és Köpösdi Jú lia

Mezõgazda Napok

Az utób bi két hó nap ban, a te le pü lé sen 21 eset ben ren del -
tünk el nyo mo zást, 11 eset ben va gyon el le ni, 3 ügy ben
ga ráz da ság, 4 al ka lom mal köz le ke dé si / két bal eset, és
két it tas jár mû ve ze tés/, 2 ügy ben sze mély el le ni, és 1
eset ben gaz da sá gi bûn cse lek mény el kö ve té se mi att.

A fen ti ese tek bõl né há nyat emel nék ki, ami el gon dol kod -
ta tó le het az ol va sók szá má ra, mert az el kö ve tõi ma ga tar -
tá sok elem zé se so rán, az em be ri fe le lõt len ség, a
mo ti vá ció nél kü li ag resszi vi tás min den eset ben fel fe dez -
he tõ. 

Er dõ tûz

Ha tó sá gunk nyo mo zást ren delt el 2009. 05. 17-én is me -
ret len tet te sek el len, akik 2009. 05. 17-én a dél utá ni órák -
ban Fegyvernekre ri asz tot ták a ka pi tány ság rend õre it, a
komp át ke lõ höz, mert on nan er dõ tûz rõl ér ke zett be je len -
tés.

A hely szí ni szem le so rán be vont tûz vizs gá ló, az aláb bi a -
kat ál la pí tot ta meg: 

az el kü lö nült tûz fész kek, az út jobb és bal ol da lán el he -
lyez ke dõ gó cok okán szán dé kos gyúj to ga tás meg ala po -
zot tan fel te he tõ. 

Az er dõ kb. 30 hek tá ros te rü le ten le égett.

Fo gyasz tó vé de lem, a „Ván dor” sö rö zõ ben 

Az aláb bi eset kap csán ne ha tó sá gi el len õr zés re gon dol -
ja nak. A tör té net ott kez dõ dik, hogy van egy olyan ren de -
let, ami ki mond ja, hogy az italt áru sí tó he lye ken, it tas
sze mélyt nem sza bad ki szol gál ni. A fen ti szó ra ko zó hely
pul to sa na gyon he lye sen, be is tar tot ta ezt a sza bályt, ami 
az al ko hol tól erõ sen be fo lyá solt ven dég ben igen nagy el -
len ér zést, fel há bo ro dást vál tott ki, mely nek elég nyo ma té -
ko san han got is adott.  A fo gyasz tói igény „meg csor bí tá sa 
mi att” fõ sze rep lõnk a pul tost, a pult mö gé lök te, majd ha -
rag ját, az üres üve gek  és a szé kek föld höz csa pá sá val
eny hít ve, tá vo zott a sö rö zõ bõl. 

Tu laj don kép pen mi ért ütöt te meg?

Nyo mo zást in dí tot tunk, ga ráz da ság mi att, mert 2009. 02.
25-én 13 óra kö rü li idõ ben Fegy ver nek Fel sza ba du lás
úton sé tá ló fi a tal fér fit ré gi is me rõ se, min den elõ ze tes in -
dok nél kül, egy al ka lom mal, ököl lel sze men ütött. Az el kö -
ve tõ ki hall ga tá sa al kal má val tet té nek oka ként csak annyit
mon dott, „nem bí rom a fe jét, azért ütöt tem meg”. 

Bal eset 

2009. 04. 28-án Fegy ver nek bel te rü le tén, a Fel sza ba du -
lás úton egy te her gép jár mû ve ze tõ je nem ad ta meg az el -

sõbb sé get az ott egye ne sen ha la dó sze mély gép ko csi -
nak, és ne ki üt kö zött. 

A bal eset kö vet kez té ben a sze mély gép ko csi az út test
mel lett lé võ vil lany osz lop nak üt köz ve meg állt és ki gyul -
ladt, ve ze tõ je sú lyos, míg uta sa könnyû sé rü lést szen ve -
dett. 

A cik ket az zal kezd tem el, hogy fel so rol tam az el múlt két
hó nap bûn ügyi mu ta tó it.

Itt sze re pel két it tas gé pi meg haj tá sú jár mû ve ze tés mi att
el ren delt nyo mo zás is.

ALKOHOL, mely annyi eset ben köz re ját szik a bal ese tek,
meg gon do lat lan cse le ke de tek be kö vet ke zé sé ben. 

Ám en nek el le né re, hi á ba a ren ge teg fel hí vás, a TV hír -
adá si ban lá tott ször nyû ké pek, rend õr sé gi sta tisz ti kák el -
szo mo rí tó ada tai tá jé koz tat nak ben nün ket ar ról, hogy
mennyi en - tu da tá ban cse lek mé nyük sú lyá val - fo gyasz -
ta nak al ko holt, mi e lõtt fel száll nak a ke rék pár juk ra, a mo -
tor ke rék pár juk ra, vagy be ül nek a gép ko csi
ve ze tõülé sé be. 

Ve szély ben van nak azok a fi a tal – kez dõ – ve ze tõk / egy -
re na gyobb szám ban vesz nek részt a köz le ke dés ben/,
akik au tó val, mo tor ke rék pár ral in dul nak el, szó ra koz ni.

…Az al ko hol tól, drog tól „fel span nolt” so fõr és az au tó ban
ülõ tár sa ság fü lé ben még dü bö rög nek a disz kó hang jai,
agyuk ban vil ló dzik a stroboszkóp fé nye. A rá di ós mag nó,
vagy a CD „üvöl tõ” hang ere je sem en ge di csil la pod ni a
han gu la tot. -„Mi énk a vi lág!”-

Az út tes ten cso por to san, a me net iránnyal azo nos irány -
ban gya log ló vi dám tár sa ság fü lé ben is ott dü bö rög még a 
ze ne.

…A szé dü le tes iram ban ro ha nó, sö tét ség bõl elõ tö rõ, szá -
gul dó „gép” (me lyet em ber irá nyít!) fé ke zés nél kül gá zol a
gya lo go sok kö zé.

Si koly…fáj da lom…vér…min de nütt. Majd csend, fé lel me -
tes, „ha lá li” csend. Az agyak ban is el csi tul a dü bör gés,
osz lik a ká bu lat, tisz tul a tu dat.

„Mit tet tem?…Mi lesz most?…Úr is ten!…”

A szó ra ko zás szük sé ges ve le já ró ja az em be ri élet nek, de
mi e lõtt meg gon do lat lan dol go kat cse lek szünk, ne fe lejt -
sük el: min den kit ha za vár nak!

Há nyan el in dul nak ha za, de nem ér kez nek meg…az utak
men tén, vá ro so kon be lül-kí vül ott a ko szo rú, ég nek a mé -
cse sek, a  csa lád szí vé ben mély sé ges, ért he tet len gyász.

Kék hírek
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„…Mi ért pont õ, hi szen vét len volt? Most mi ért tet te, pe dig
so ha nem ivott itt hon?…” kér dé sek zá po roz nak, fe le lõst
ke res nek…

Mind annyi an fe le lõ sök va gyunk, akik ki lé pünk az ut cá ra,
ön ma gunk ért, em ber tár sa in kért!!!

Ha be ülünk a ve ze tõ ülés be, fe le lõs ség gel tar to zunk min -
den egyes cse le ke de tün kért, és be kell tar ta nunk azo kat a 
köz le ke dé si sza bá lyo kat, ame lye ket a KRESZ elõ ír, emi -
att so ha nem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni a köz úti köz -
le ke dé si jel zõ táb lák, út bur ko la ti je lek, köz le ke dést
sza bály zó jel zõ lám pák, stb. ál tal elõ írt, kö ve ten dõ ma ga -
tar tá si for má kat. 

E sza bá lyo kat nem azért ta lál ta ki a jog al ko tó ja, mert más 
dol ga ép pen nem akadt. Aki nem tart ja be, sza bály sér tést, 
bûn cse lek ményt kö vet el, mely nek nem csak jo gi
következményei le het nek, ha nem egy élet re szó ló tes ti
nyo mai, lel ki szen ve dé sei.       

Fi gye lem !

Az aláb bi ken gye li hírt nem té ves bõl aján lom, a tör té net
is mer te té sé vel fel kí vá nom hív ni a fi gyel mü ket az óva tos -
ság ra, a trük kös lo pá sok meg elõ zé se ér de ké ben. 

2009. má jus 12-én 14. 00 óra kö rü li idõ ben egy au tó állt
meg az egyik ken gye li la kó ház elõtt, ahol egy idõs há zas -
pár él. A ko csi ból ki szállt egy nõ és a ne vén szó lít va az
idõs párt, be ki a bált a ke rí té sen. El mond ta, hogy tud ja / a
köz pont tól/, hogy min két idõs em ber be teg, és a ná la lé võ
ké szü lék kel sze ret ne se gí te ni raj tuk.  Az idõs pár been -
ged te a fi a tal kb. 20 év kö rü li, át la gos test al ka tú jó meg je -
le né sû és meg nye rõ mo do rú nõt, és hagy ta, hogy a ná la
lé võ, szá muk ra is me ret len her ken tyû vel meg kezd je a „ke -
ze lést”. A nõ azt kö zöl te a sér tet tek kel, hogy a ke ze lés
130. 000. Ft-ba ke rül. Az idõs asszony mond ta, hogy ne ki
nincs ennyi pén ze. Az is me ret len el kö ve tõ meg nyug tat ta
ál do za ta it ar ról, hogy most csak annyi pénzt kell ad ni,
amennyi van ott hon, a töb bit majd a kö vet ke zõ ke ze lé sek
al kal má val, meg fi ze tik a ré szé re. Az tán tá vo zott az ut cán
vá ra ko zó au tó val, ami ben a tár sa ült, aki szin tén egy nõ
volt. A jár mû egy ré geb bi tí pu sú au tó, pi ro sas-bor dós szí -
nû. A kö vet ke zõ ke ze lés idõ pont járt 2009. má jus 18-ra je -
löl te ki az el kö ve tõ, ám a két idõs em ber hi á ba vár ta, nem
jelent meg.

Bûn és bal eset men tes szép na po kat kí ván:

-An tal Irén r. al ez re des-

Kék hírek

Saj ná la tos az a ten den cia, amely or szág szer te ta pasz tal -
ha tó, melyszerint a ká bí tó szer ki pró bá lá sa és fo gyasz tá -
sa egy re fi a ta labb kor osz tály ok jel lem zõ je lett. Mun kám
so rán saj nos több eset ben ta lál koz tam olyan eset tel, ese -
tek kel,ami kor bi zony ál ta lá nos is ko lá ba ve zet tek a szá lak, 
mind a fo gyasz tók, mind pe dig a ter jesz tõk te kin te té ben.

Azt ecse tel ni nem kell vé le mé nyem sze rint, hogy ilyen fi a -
tal szer ve zet ben mi lyen kárt tud okoz ni, bár mi lyen erõs -
sé gû, és jel le gû ká bí tó szer. Ta pasz ta lat egyéb ként azt
mu tat ja, hogy a leg könnyeb ben el ér he tõ és leszélesebb
kör ben hasz nált kábitószer az álltalános és kö zép is ko lák -
ban a ma ri hu á na.

A fo gyasz tók ál ta lá ban a szá rí tott  nö vényt ke ve rik be le
do hány kö zé és ab ból ké szí te nek ci ga ret tát.

Jel lem zõ az il la ta en nek a so dort ci ga ret tá nak. Az ál ta lá -
nos fi zi kai jel lem zõi az el la zu lás, apáthia ill. nyu godt ság.

A rá szo kás te kin te té ben a szak iro da lom  azon az ál lás -
pon ton van, hogy leg alább olyan könnyû, ha nem
könnyebb rá szok ni, mint a do hány zás ra.

Ami kor ki ala kul  a füg gõ ség, a fo gyasz tó már egy kény -
szer pá lyá ra lé pett.

Je len cik kem ben nem kí vá nom rész le tez ni, egyes ká bí tó -
sze rek ha tá sát, faj tá it, ill. a fo gyasz tók ál tal hor do zott kül -
sõ je gye ket, pusz tán általánoságokra kivánok rá vi lá gí ta ni.

Az elõbb em lí tett ká bí tó szer a leg eny hébb ká bí tó sze rek
kö zé  van so rol va, ami meg mu tat ko zik az árá ban is. Vi -
szony lag cse kély össze gért le het  gram mok hoz  jut ni, me -
lye ket, mint ko ráb ban em lí tet tem, do hány kö zé ke ver ve
egy sze rû en el szív nak a fo gyasz tók.

A füg gõ ség ki ala ku lá sá nak is fo ko za tai van nak. A fo -
gyasz tó vagy a mennyi sé get  eme li, te hát eset le ge sen he -
ti több al ka lom mal is a szer hez nyúl, vagy pe dig a je len leg
hasz nált ká bí tó szer hez ké pest erõ sebb hatásfú  ká bí tó -
szer re vált.

Nyil ván va ló an  az erõ sebb ká bí tó szer te kin te té ben is ki -
ala kul és ki ala kul hat a szer ve zet füg gõ sé ge, mely is mét
az adag nö ve lé sé vel, ill. még erõ sebb ká bí tó szer
kiválasztávával jár együtt.

A rá szo kás, ill. a füg gõ ség  ki ala ku lá sa a kez de ti idõ szak -
kal szem ben,  már na gyobb anya gi ter het ró a fo gyasz tó -
ra. Vagy töb bet kell be sze rez nie az ál ta la fo gyasz tott
ká bí tó szer bõl,  vagy pe dig erõ sebb ká bí tó szert kell ven -
nie.

Fo gyasz tók te kin te té ben ez az egyik olyan  idõ szak, ami -
kor nem tud ja elõ te rem te ni azo kat az anya gi for rá so kat,
me lyek biz to sí ta nák a fo lya ma tos szer hez  ju tást.

Mi vel a füg gõ ség ki ala kul, így a fo gyasz tó nak min den 
egyéb kö rül mény má sod la gos sá vállik és alap ve tõ cél -
ként  a ká bí tó szer  meg szer zé se je le nik meg. 

Mi vel az anya gi for rá sok el akad nak,  jel lem zõ en  az is ko -
lá ba já ró di á kok nál a szü lõi apa názs ke vés nek bi zo nyul
az igé nyek meg te rem té sé re, így a fo gyasz tó elõ ször ki -
sebb sú lyú bûn cse lek mé nye ket kö vet el.  Ezek a bûn cse -
lek mé nyek jel lem zõ en lo pá sok, me lye ket elõsorban
csa lád tag ok, ba rá ti kö zös sé gek, is ko la tár sak, edzõ tár sak 
sé rel mé re kö vet el a fo gyasz tó.

Az el kö ve tés tár gya je len ese tek ben  alap ve tõ en kéz -
pénz, ill. olyan va gyon tár gyak, me lyek pénz zé té te le rö vid
úton meg tör tén het.

Ilyen pél dá ul a mo bil te le fon, kü lön bö zõ ék sze rek, ki sebb
hiradástechnikai esz kö zök, MP 3 le ját szó,me lyek nek
adá sa - vé te le és pénz zé té te le kü lö nö sebb aka dály ba
nem üt kö zik. Jel lem zõ még alap ve tõ en a szü lõk sé rel mé -
re el kö ve tett lo pás ill. bank kár tyá val vissza élés is. Több
olyan eset tel ta lál koz tam pá lyám so rán, ami kor  a szü lõi
ház  "könnyen mozditható" ér té ke it a kábítószerfogyasztó
gyer mek el ad ta, ér té ke sí tet te, ill. árul ta.  Több olyan eset
is volt, ami kor a szü lõk bank kár tyá ját sze rez te meg a

A kábítószer fogyasztása, terjesztése, és az ahhoz kapcsolódó
bûncselekmények köre.
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gyer mek és a szám lát  "csa pol ta meg" a ká bí tó szer meg -
szer zé se ér de ké ben.

Ami kor a fo gyasz tó er re a  szint re eljutt az is ko la lá to ga -
tott sá ga a mi ni má lis ra csök ken, nyil ván va ló, hogy va la mi
prob lé ma van a  di ák kal  A csa lád te kin te té ben két fé le
hozzáálást ta pasz tal tam.  Az egyik a tel jes ki re kesz tés a
csa lád ból a gyer mek kel szem ben és tel jes mér té kû el uta -
sí tás, a má sik a prob lé ma felválalása  és meg ol dá sá nak
kü lön bö zõ kí sér le tei.

Két ség te len tény, hogy mind a szü lõ nek, mind a pe da gó -
gus nak ne héz ség szem be sül ni az zal a ténnyel, hogy
eset le ge sen a gyer me ke ill. ta nu ló ja  ilyen prob lé má val
küsz kö dik.

A leg el sõ lé pés ilyen kor min dig az, hogy a fo gyasz tó ön -
ma gá nak valja be azt, hogy már nem, ura a hely zet nek.

Ez az ön be val lás a szük sé ges a fogysztó ré szé rõl, hogy 
se gí te ni tud ja nak raj ta.

Ha eny hébb, ki sebb sú lyú prob lé ma van azt ál ta lá ban tud -
ja ke zel ni a csa lá di kö zös ség, a szü lõk ill. pe da gó gu sok
is. Amennyi ben ez a prob lé ma túl nõ raj tuk, ér de mes
szak em ber be vo ná sát kez de mé nyez ni. Szél sõ sé ges
eset ben ki sza kí ta ni a fo gyasz tót a csa lá di kör nye zet bõl
és olyan  el lá tás ban ré sze sí te ni, amely ha tá sá ra meg van
az esély, hogy is mét nor má lis éle tet tud jon él ni.

Vissza tér ve a kap cso ló dó bûn cse lek mé nyek hez. Mint
fen tebb em lí tet tem alap ve tõ en a ki sebb lo pá sok kal kez -
dõ dik, me lyek egé szen ad dig el fa jul hat nak, hogy a csa lád  
la ká sá ban fel lel he tõ va gyon tár gyak je len tõs ré szé tõl
"meg sza ba dít ja" a fo gyasz tó a szü lõ ket.

Ami kor ez a le he tõ ség is ki me rül ki sebb be tö ré ses lo pá -
sok kal ill.  a fen ti kö rön kívülesõ sze mé lyek és in téz mé -

nyek sé rel mé re el kö ve tett  lo pá sok kal pró bál ja meg
biztositani az anya gi fe de ze tet a ká bí tó szer  meg vá sár lá -
sá ra.

Szél sõ sé ges eset tel is ta lál koz tam már ami kor  ká bí tó -
szer ha tá sa alatt, de a pénz biz to sí tá sa vé gett fi a ta lok rab -
lást kö vet tek el.

A ká bí tó szer a fo gyasz tó sze mé lyi sé gé re, tes ti, lel ki
egyen sú lyá nak meg vál toz ta tá sá ra igen nagy ha tást gya -
ko rol.

A ká bí tó szer hez kap cso ló dó bûn cse lek mé nyek kö ré ben
a va gyon el le ni bûn cse lek mé nye ken túl je len van a ká bí -
tó szer ter jesz té se is, mint kü lön bûn cse lek mény. A ter -
jesz tés al só szint jén lé võ sze mé lyek ál ta lá ban fogysztók
is. Te hát az ál ta luk for gal ma zott ká bí tó szer egy ré szét fi -
zet ség fe jé ben sa ját cél ja ik ra hasz nál hat ják fel.

A ká bí tó szer fo gyasz tás és az ah hoz kap cso ló dó bûn cse -
lek mé nyek a gyer mek élet pá lyá já nak ala ku lá sá ra és fej lõ -
dé sé re ká ros ha tás sal van. Szü lõk, pe da gó gu sok
ré szé rõl sok kal na gyobb nyi tott ság ra van szük ség. Szük -
sé ges, hogy a kör nye ze tük ben fel buk ka nó ká bí tó szert
hasz ná ló gyer me ke ket ki tud ják szûr ni és kel lõ se gít ség -
hez juttani.

A rend õr ség, ami kor ezek be az ese tek be be kap cso ló dik,
már kész té nyek elé van ál lít va, és a tör vény ere jé nél fog -
va kü lön bö zõ in téz ke dé sek meg té te lé re kö te les.

A prob lé mát a rend õr ség nem tud ja meg ol da ni ad mi niszt -
ra tív esz kö zök kel. Szük ség van a tár sa dal mi össze fo gás -
ra a prevncióra a jel zõ rend szer mû köd te té sé re. Eb ben
tud se gí te ni a ve szé lyez te tett kör nye ze té ben élõ va la -
mennyi fel nõtt. 

-Sû rû De zsõ-

A kábítószer fogyasztása, terjesztése, és az ahhoz kapcsolódó
bûncselekmények köre.

A Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let 2009. áp ri -
lis 25-én tar tot ta vegyeshalfogó ver se nyét, az Al só ré ti
Holt-Ti sza II. tó egy sé gé ben. A ver seny re giszt rá ci ó val
kez dõ dött, majd Né meth Ti bor el nök kö szön töt te a meg je -
lent sport tár sa kat. Ezt kö ve tõ en Tukarcs Krisz tán is mer -
tet te a ver seny sza bá lya it és me ne tét. A ver seny na gyon
jó han gu lat ban telt gyer me kek és fel nõt tek szá má ra egy -
aránt, amit erõ sí tett az, hogy a Pol gár mes te ri Hi va tal a
ver senyt meg elõ zõ na pon te le pí tés sel já rult hoz zá a fo gá -
sok hoz.

Mér le ge lés után ki ala kult a vég ered mény az aláb bi ak
sze rint:

Fel nõtt ka te gó ria:

I. Ma gyar Mik lós (6925 pont)

II. Nagy Ró bert (4314 pont)

III. Bauer Mi hály (3036 pont)

Gyer mek ka te gó ria:

I. Tukarcs Do nát (2478 pont)

II. Négyesi Márk (2441 pont)

III. Föl di Cson gor (1742 pont)

Né meth Ti bor és csa lád ja jó vol tá ból min den gyer mek ver -
seny zõ hor gász aján dék cso ma got, Tukarcs Mi hály és
csa lád ja jó vol tá ból pe dig édes ség cso ma got ka pott.

A ver seny si ke res le bo nyo lí tás hoz – fel aján lá sa ik kal –
nagy ban hoz zá já rul tak Jancsó Gá bor és csa lád ja, a
Fegyverneki ÁFÉSZ, Bur ján At ti la va la mint Föl di Zsolt,
ame lyért a hor gász tár sak ne vé ben itt mon dunk kö szö ne -
tet. A Huber Hor gász bolt ban to vább ra is vár juk azo kat a
hor gá szo kat akik sze ret né nek egye sü le tünk tag jai len ni.

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

A Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let hírei

...Megy ez a höl gyek nek is...
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Hor gász egye sü le tünk éle té nek egyik leg ki emel ke dõbb
ese mé nye a ta va szi vegyeshalfogó ver seny, me lyet
2008. áp ri lis 26-án ren dez tünk meg az Al só ré ti Holt-Ti sza
2. szá mú ré szén. A ren dez vény iránt most is, mint min dig,
nagy volt az ér dek lõ dés.  Ver seny zõ ink be né pe sí tet ték a
holt ág mind két part ját. Szer ve zõk kel és kí sé rõk kel együtt
kb.150-170 em ber ér dek lõ dött a prog ram iránt. Így má jus
el se je elõtt pár nap pal kis ma já lis nak is mond hat nánk, hi -
szen so kan csa lá dos tól  vet tek raj ta részt, és na gyon jó,
vi dám han gu lat ban zaj lott le..

Ne ve zés kor min den in du lót a szo ká sos mó don ven dé gel -
tünk meg. An nak el le né re, hogy az elõ zõ nap is hor gász -
ver senyt ren dez tek ezen a ví zen sok, hor gász nak si ke rült
ha lat fog ni. Ponty, ká rász, amur, tör pe har csa és ke szeg is 
akadt bõ ven a ho rog ra. Több, mint 50 kg hal ke rült mér le -
ge lés re, na gyon sok hor gász nak si ke rült ha lat fog ni. Az
ér té ke lés az or szá gos ver seny sza bá lyok sze rint tör tént,
így min den gramm egy pon tot és min den ki fo gott hal egy
pon tot ért. 

A leg ered mé nye sebb ver seny zõ ink:

Fel nõtt ka te gó ria:

 1. H.Tóth Jánosné     3552 pont
 2. Gu lyás Im re          2902 pont
 3. Knopp Pé ter          2661 pont 
 4. Tú ró Ist ván            2461 pont
 5. Tukarcs Zsolt        2010 pont
 6. Négyesi Já nos       1758 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:

 1. Gu lyás Ger gõ   5490 pont
 2. Má nyi Ti bor     1122pont
 3. Kindert Dánie     560 pont 
 4. Pá pai Jó zsef        559pont
 5. Vitáris Zsolt       552pont
 6. Rézsó Zol tán      457 pont 

A nyer te sek hor gász fel sze re lést kap tak ju tal mul. Min den -
ki meg elé ge dés sel vet te át a meg ér de melt dí jat. Ér té kel -
tük a leg na gyobb ha lat ki fo gó ver seny zõt is. A leg jobb
ered ményt H.Tóth Jánosné ér te el a 3,5 kg-os amur já val
és a Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye sü le tek kü lön dí ját
kap ta.. Már évek óta ha gyo mány, hogy  meg aján dé koz -
zuk a leg idõ sebb és a leg fi a ta labb in du lót, ez út tal Poós
Fe ri bá csit és Vitáris Zsol tit. Ezen kí vül  kü lön dí jat ka pott a 
leg ered mé nye sebb nõi  ver seny zõnk is, aki szin tén H.
Tóth Jánosné volt. A nyer te sek öröm mel vet ték át az aján -
dé kot. Úgy lát szik, a hor gá szok ér té ke lik a ki ala kult szo -
kást, de más egye sü le tek sze rint is jó le het, mert ezt  is,
mint ahogy más öt le te ket is át vet tek tõ lünk. De, úgy gon -
do lom, hogy egy ilyen múlt tal ren del ke zõ egye sü let tõl van 
mit ta nul ni.

Ren dez vé nyün kön részt vett Huber Fe renc pol gár mes ter
úr és Tû he gyi Ju li an na ön kor mány za ti kép vi se lõ is.

Vé gül a ver seny zõ ket, kí sé rõ it, ven dé ge ket és szer ve zõ -
ket ser tés pör költ tel ven dé gel tünk meg, ami sza ká csa ink -
nak kö szön he tõ en na gyon íz le tes re si ke rült és amit 
min den ki jó ízû en fo gyasz tott a ver seny után. A fõ sza ká -
csunk , Kor pás Sán dor és se gí tõi jól re me kel tek.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok nak a tá mo ga -
tá sát, akik hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ilyen szín vo na las
ver senyt tud junk ren dez ni. Ezek a kö vet ke zõk vol tak: a
Fegyverneki Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te, a Fegy -
ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ, Far kas Bar na bás, Tiszabõ pol -
gár mes te re, Jancsó Gá bor, Sükösd Kár oly, va la mint Ka tó 
Sán dor és Sza bó Ti bor kunhegyesi  ma gán vál lal ko zók. 

Kü lön meg kö szö nöm a Pol gár mes te ri Hi va tal nak, hogy a
ver seny hely szí nét szé pen rend be tet ték és iga zi ver seny -
pá lyán mér het ték össze tu dá su kat hor gá sza ink.

Hor gász egye sü le tünk ve ze tõ sé gé nek lel kes és fá rad sá -
gos mun ká já ért is kö szö ne tet mon dok, hi szen enélkül a 
hor gász ver se nyünk nem lett vol na ilyen ma gas szín vo na -
lú.

Tá jé koz ta tom hor gász tár sa i mat, hogy áp ri lis 19-én a
Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge
kül dött köz gyû lést tar tott, me lyen hor gász egye sü le tünk
me gyei kül döt tei vet tek részt. A szö vet ség tag lét szá ma
409 fõ vel emel ke dett az elõ zõ évi hez ké pest. A fo gá si
nap lók le adá sa alap ján a hal fo gás nõtt a 2007. évi hez ké -
pest. Az el múlt év ben az egy fõ re ju tó ki fo gott hal mennyi -
sé ge 22 kg volt. A jö võ ben ter ve zik a com pó, ke szeg és
kõ sül lõ fo gá sá nak kor lá to zá sát. A tár gya lá sok még foly -
nak a ha lá sza ti hasz no sí tók kal. A dön tés meg szü le té se
után tá jé koz tat ni fo gom a hor gá szat iránt ér dek lõ dõ ket.

Öröm te li hír, hogy egyik hor gá szunk, név sze rint Vá sár -
he lyi Mik lós egy szá mí tó gép pel aján dé koz ta meg az
egye sü le tet, mert ne ki már nincs rá szük sé ge. Jó do log,
hogy van nak olyan em be rek, akik nem csak min den ben a
gán csot ke re sik, ha nem se gí te nek, ahol tud nak.

Az ifi és gye rek hor gá szok fi gyel mét sze ret ném fel hív ni
ar ra, hogy a szá muk ra ren de zett hor gász ve tél ke dõt hor -
gász is me re tek bõl jú ni us ele jén ren dez zük meg, a már
meg szo kott HORGÁSZ-TOTÓ for má ban. A ve tél ke dõn
ér té kes hor gász fel sze re lést nyer het nek a leg ügye seb -
bek. 

A jú ni us hó nap je len tõs ese mé nye lesz a
Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé gé -
nek ve ze tõ sé gi ver se nye, ami az idén Tó sze gen ke rül
meg ren de zés re. Ezen a ren dez vé nyen, mint min den év -
ben, in dul ni fog az egye sü le tünk ve ze té sé nek csa pa ta. 

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

-Tukarcs  Isvánné-
-elnök-

A Fegyverneki HE hírei
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Ta lán már csak idõ sebb hor gá szok em lé kez nek ar ra,
hogy an nak ide jén mennyi cso dás an gol nát rej tett a holt -

águnk. Az utób bi idõ ben  ezek rõl a ha lak ról és fõ leg fo gá -
suk ról nem iga zán hal lot tunk.  Ezért meg le pe tés ként

ha tott a hal õre ink azon be je len té se, hogy a IV. tó egy ség -
ben an gol nát fog tak. Fény ké pe zõ gép pel fel sze rel kez ve
in dul tunk hát a hely szín re, hogy meg örö kít sük és fel jegy -
zést ké szít sünk er rõl a rit ka ság szám ba me nõ fo gás ról .
Áll jon hát itt Sotus Gyu la kis új szál lá si hor gász (Mun kás
HE. Kis új szál lás) el mon dá sa a fogásról:

„2009. má jus 12. nap ján sül lõ re pró bál tam hor gász ni kis -
hal lal, 1400 óra táj ban ka pás ra let tem fi gyel mes, a be vá -
gás után azon ban nem iga zán tud tam meg ál la pí ta ni, hogy 
mi lyen mé re tû de leg in kább mi lyen faj tá jú ha lat si ke rült
meg akasz ta nom. A fel sze re lés má sik vé gén ta lál ha tó hal
na gyon fur csán vi sel ke dett. A szá ko lás kor meg le põd ve
vet tem tu do má sul hogy an gol ná val ho zott össze a sors. A
mér le ge lés nél ki de rült hogy az an gol na mé re te kb.: 1 mé -
ter a sú lya pe dig 1,6-1,7 kg.”

Gra tu lá lunk a hor gász nak és ezek után csak re mény ked -
he tünk  ben ne, hogy rejt még ilyen cso dá la tos an gol ná kat
a holt águnk, hi szen ahogy mon da ni szok ták:  „Ahol egy
van, ott van több is!”

-Fegyverneki Víz mû-

Angolna fogás a IV.-es tóegységen

2008/2009. ta va szi idény be szá mo ló ja
2009. feb ru ár 22-én el kez dõ dött a „Ta va szi Nõi Ké zi lab da 
Baj nok ság”. Min den ki szá má ra nagy meg le pe tés volt a
ko rai kez dés.
Az el sõ for du ló Törökszentmiklóson ke rült meg ren de zés -
re, ahol Szol nok és Tiszaföldvár csa pa tá tól ve re sé get
szen ved tünk, de nem csüg ged tünk el, és ke mé nyebb
edzés be kezd tünk.
Idõ köz ben csa pa tunk há rom tag gal bõ vült, név sze rint
Csortos Dó rá val, Ko vács Kit ti vel és Pomázdi Eri ká val.
Már ci us 8-i mér kõ zés el ma radt, így eb ben a hó nap ban
egy for du ló ra ke rült sor. Már ci us 22-én Kar ca gon ját szot -
tunk, ahol ke mény har cot vív tunk Be rek für dõ és

Törökszentmiklós csa pa tá val, en nek el le né re ve re sé get
szen ved tünk.
Áp ri lis hó nap ban há rom for du ló volt. Áp ri lis 5-én
Törökszentmiklóson mér kõz tünk meg elõ ször Kun he gyes 
csa pa tá val, nagy meg le pe tés re 20:14-es gyõ zel met arat -
tunk. A má so dik meccset vi szont el vesz tet tük Jászladány
el len. Áp ri lis 19-én Tiszaföldvár adott ott hont a kö vet ke zõ
meg mé ret te tés nek, Kun he gyes sel és Jászfényszaruval
ját szot tunk ek kor, mind két mér kõ zés ve re ség gel zá rult.
Áp ri lis 26-án Jász be rény ben lép tünk pá lyá ra, az el sõ

mér kõ zést Az idá ig ve ret len Törökszentmiklóssal mér tük
össze erõn ket, a csa pat min den tag ja tel jes mér ték ben
helyt állt, a ke mény vé de ke zés nek és a szer zett lab dák -
nak kö szön he tõ en meg le põ en kö zel ke rül tünk a dön tet -
len hez (két gól kü lönb ség gel). A mér kõ zés vé ge elõtt két
perc cel bal eset tör tént, az egyik já té ko sunk, név sze rint
Ko vács Kit ti össze üt kö zött az el len fél egyik já té ko sá val.
Kit ti nek el tö rött az or ra, a má sik lány nak fel re pedt a hom -
lo ka. A tör tén tek meg ráz ták mind két csa pa tot, így ma radt
a két gó los kü lönb ség. A má so dik mér kõ zé sen Be rek für -
dõ volt az el len fe lünk, meg pró bál tunk túl lép ni a tör tén te -
ken és min den erõnk kel er re a meccs re kon cent rál ni,
hi szen az ek kor már kór ház ban lé võ Kit ti ért is ját szot tunk.
Na gyon össz pon to sí tot tunk, fi gyel tünk egy más ra és
össze dol goz tunk, en nek kö szön he tõ a 20:22-es gyõ zel -
münk. Min den ki na gyon örült en nek, hi szen, már ci us ban
ugyan et tõl a csa pat tól hat gól lal kap tunk ki.
Má jus 17-én volt az évad utol só for du ló ja, is mét
Törökszentmiklós adott ott hont a mér kõ zés nek. Az el len -
fél Jászladány. A mér kõ zés elég szo ros volt, ugyan is
mind két csa pat ke mé nyen vé de ke zett, de mi még is erõ -
sebb nek bi zo nyul tunk, a vég ered mény 22:18 lett a ja -
vunk ra.
Ez volt Fegy ver nek csa pa tá nak az el sõ tel jes éve a Baj -
nok ság ban, büsz kék le he tünk ar ra, hogy el tud tunk in dul -
ni ezen a
meg mé ret te té sen. Igaz, a
ta bel la utol só he lyén vé -
gez tünk, de bí zunk ben ne,
hogy a kö vet ke zõ évad ban 
ered mé nye seb bek le -
szünk. En nek ér de ké ben
vár juk azo kat a lá nyo kat és 
asszo nyo kat akik szí ve sen 
len né nek tag jai a ké zi lab -
da csa pat nak je lent kez ze -
nek a csa pat edzõ jé nél. 
Itt meg sze ret nénk em lí te -
ni, hogy a baj nok ság ide je
alatt több edzõ mér kõ zé -
sen vet tünk részt (Szol nok, 
Törökszentmiklós). Le he -

Nõi kézilabda

TV, DVD, MÛHOLDVEVÕ
ja ví tá sát, be ál lí tá sát vál la lom. 

Táv irá nyí tók ja ví tá sa

és be szer zé se. 

Tel: 06-70/340-6563 

Krupa La jos
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A 3. for du ló val vé get ér tek az MLSZ és a NUPI ál tal ki írt
egye sü le ti tor nák. A szajoli kör zet be a ha za i a kon kí vül a
Fegy ver nek, a Törökszentmiklós, a Tiszapüspöki és a
Szanda Focisuli ka pott be so ro lást. Öröm mel mond hat juk,  
hogy a há rom kor osz tály ban ki sor solt 90 mér kõ zés kö zül

egy sem ma radt el, min den
egye sü let min den kor osz -
tállyal kép vi sel tet te ma gát a
tor ná kon. Az ered mé nyes -
ség eb ben az élet kor ban
még má sod la gos, de ter mé -
sze te sen min den ki a gyõ ze -
lem re mé nyé ben lé pett
pá lyá ra, az tán mint a na -
gyok nál, volt aki nek si ke rült, 
volt aki nek nem. Az el sõ két
for du ló után ap ró aján dé ko -
kat, cso ko lá dét ve het tek át
tel je sít mé nyü kért a gye re -
kek, a har ma dik for du ló után 
vi szont már ér mek is ke rül -
tek a nya kak ba, azon kí vül
több, mint har minc kü lön díj

is gaz dá ra talált.

Az U-7-es kor osz tály ban ha mar ki ala kul tak az erõ vi -
szony ok, a Szandaszõlõs vé gül min den meccsét meg -
nyer ve di a dal mas ko dott. A má so dik he lyért a Szajol és a

Püs pö ki csa tá zott, ket te jük utol só össze csa pá sát a
szajoliak nyer ték, így õk vé gez tek a 2. he lyen. Har ma dik a 
Püs pö ki, ne gye dik a Mik lós, ötö dik a Fegy ver nek.

Az U-9-ben a Szanda és a Mik lós vé gig fej-fej mel lett ha -

ladt, messze el húz va a töb bi ek tõl. A má so dik kör után a
Szanda állt job ban, de az tán ik szelt a Szajollal, majd ki ka -
pott a Fegyvernektõl, míg a Mik lós hoz ta a meccse it. Egy -
más el le ni rang adó ju kat vi szont a Szanda nyer te, így ha
mi ni má lis elõnnyel is, de övé ké lett az arany, az ezüst pe -
dig a Törökszentmiklósé. A bron zért leg alább ek ko ra har -
cot ví vott a má sik há rom csa pat, vé gül a Szajol áll ha tott fel 
a do bo gó 3. fo ká ra. Ne gye dik a Püs pö ki, ötö dik a Fegy -
ver nek.

Az U-11 har ma dik kö re elõtt még há rom csa pat re mény -
ked he tett az el sõ hely meg szer zé sé ben. Két meccs után
a Fegy ver nek ki szállt a ver seny bõl, a Szajol és a Szanda
vi szont egy más el len dönt he tett az el sõ ség rõl. So ká ig
nem kel lett iz gul ni uk a ha zai szur ko lók nak, az ötö dik perc
vé gén már há rom mal ve zet tek gyer me ke ik, és már nem is 
en ged ték ki ke zük bõl a gyõ zel met. El sõ te hát a Szajol,
má so dik a Szanda, har ma dik Fegy ver nek, ne gye dik Püs -
pö ki, ötö dik a Mik lós. En nek a kor osz tály nak még foly ta tó -
dik a prog ram, jú ni us 5-én a leg ügye sebb gye re kek bõl
össze ál lí tott kör ze ti vá lo ga tott össze mé ri ere jét a má sik 7
kör zet vá lo ga tott já val, szin tén Szajolban.

-jaszkunfoci.telesms.hu-

Véget ért az MLSZ-NUPI tavaszi szezonja

Ház el adó
Fegy ver nek Gát út 5 sz.

Irány ár: 9,2 mil lió

Ér dek lõd ni le het 16:00 után.

 56/374-660

Né met
nyelv ta ní tást,

for dí tást vál la lok.

Tel: 06-70/340-6563   
Krupa La jos

Kõ mû ves-
bur ko ló mun kát

vál la lunk
Érd.:

06-56/ 480-180

06-70/ 931-0893

tõ sé günk volt Túrkeve és Mart fû (NB II.) csa pa tá val is
össze mér nünk erõn ket.
Ez úton meg kö szön jük Bur ján At ti la edzõnk nek a ki tar tó
és ke mény mun ká ját, tü rel mét, hi szen nem volt könnyû
dol ga ve lünk.
Va la mint kö szö ne tet mon dunk Kiss Ger gõ edzõ nek és
csa pa tá nak a le he tõ sé gért, hogy szám ta lan al ka lom mal
edzõ mér kõ zést játsz hat tunk ve lük, ami nagy ban hoz zá já -
rult fej lõ dé sünk höz.

Kö szö net mind azok nak a szur ko lók nak, akik mér kõ zé se -
ink re el kí sér tek és buz dí tot tak min ket.
Tá mo ga tók nél kül nem tud tuk vol na mind ezt meg va ló sí ta -
ni, így ez úton ne kik is kö szö ne tet mon dunk, és to vább ra is 
szá mí tunk a tá mo ga tá suk ra a kö vet ke zõ évad ered mé -
nyes sze rep lé sünk ér de ké ben: Fegy ver nek Nagy köz ség
Ön kor mány za ta és kép vi se lõ tes tü le te, Bog nár Zol tán,
Bur ján At ti la, Herbály Im re, Frank Hornich, Jancsó Gá bor, 
Kocsmár An tal, Nagy Mihályné, Négyesi Mik lós.

-Nagyné Pely he Ani ta-
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Cso por tunk egy he tes nyá ri tá bort szer vez 2009. jú li us
20.-25. kö zött az Ár pád-há zi Szent Er zsé bet kö zös sé gi
ház ban a szo ci á li san rá szo ru ló gye re kek ré szé re.

A részt ve võk név so ra már ki ala kult, örül tek a fel kí nált le -
he tõ ség nek. Eh hez a prog ram hoz Fegy ver nek Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 75.000 Ft anya gi tá mo ga tást
nyújt, me lyet ez úton meg kö szö nünk. A té rí té si díj na pi
500 Ft/fõ.

A fegyverneki egy ház köz ség hez tar to zó tiszagyendai plé -
bá ni án egy he tes nyá ri tá bort szer ve zünk er dé lyi gye re -
kek nek. Ezek a gye re kek Böjte Csa ba Fe ren ces ren di
szer ze tes ál tal lét re ho zott in téz mény rend szer la kói. Ár -
vák, ut ca gye re kek na gyon sze gény csa lá di kör bõl ke rül -
nek az ott ho nok ba.

Ezt a prog ra mot ön erõ bõl és ado má nyok ból kí ván juk
meg va ló sí ta ni.

Kér jük, aki nek le he tõ sé ge en ge di, nyújt son tá mo ga tást!

Az ado má nyo kat a Fegyverneki ró mai Ka to li kus Egy ház -
köz ség: 69300114-10015799 szá mú szám lá já ra vár juk.
Sze mé lye sen Leblanc Lajosnénál a Pa pír bolt ban is le he -
tõ ség van a tá mo ga tás át adá sá ra.

Mind a két tá bor hoz ön kén tes se gí tõk je lent ke zé sét vár -
juk.

Bí zunk ben ne, hogy fel hí vá sunk meg hall ga tás ra mél tó,
és lel kes tá mo ga tók ra ta lá lunk.

-Katolikus Karitász-

Fegyverneki Ka to li kus Karitász ese mé nye i rõl

Idõs Ken gyel Istvánné 
ha lá lá nak 1. és

id. Ken gyel Ist ván
ha lá lá nak 20. év for du ló já ra em lé ke zik a sze re tõ csa lád.

„El csi tult egy szív, mely ér tünk do bo gott,
Pi hen egy kéz, mely ér tünk dol go zott.

Ál mod tál egy öreg kort, cso dá sat és szé pet,
Az uno kák ri csa já tól vi dá mat és szé pet.
A ke gyet len ha lál min dent össze té pett,

Sze re tünk, nem fe le dünk té ged.”

Em lé ke zés
Ifj. Fo dor Já nos 

ha lá lá nak 10. év for du ló já ra

„Szo mo rú az út mely sí rod hoz ve zet, 
Meg pi hent a drá ga gyer me künk szí ve.

Vi rá got is vi szünk egy né ma sír ra, 
de ez zel té ged nem hoz ha tunk vissza.”

Sze re tõ csa lá dod Fegy ver nek

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

Nagy La jos
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got, ko -

szo rút he lyez tek, gyá szunk ban osz toz tak.

Em lé két örök ké õriz zük.

A gyá szo ló csa lád

Ollé Jó zsef
1970-2006

Ha lá lá nak kö zel gõ 3 éves év for du ló já ra

Rég már örök álom zár ta le sze med.
Könnyek kö zött em le get jük a Te drá ga ne ved..

El men tél tõ lünk egy vég te len út ra,
Mely rõl csak vissza néz ni le het,

de vissza jön ni so ha.
Ha za fe lé nem épít hetsz utat,

De ha még is len ne irány,
ami a szü lõi ház fe lé muta,

Ugye, vissza jön nél?
Vissza hoz na a test vé ri sze re tet,

És le tö röl néd az ér ted hul ló,
fá jó könnye ket. 

Fá jó szív vel em lé ke zünk Rád: 
Anyu kád, Eri ka, Ti bor és csa lád ja

Gyászjelentés - Emlékezés

A tri a no ni bé ke szer zõ dés az I. vi lág há bo rút le zá ró Pá rizs
kör nyé ki bé ke szer zõ dé sek rend sze ré nek ré sze ként, Ma -
gyar or szág (mint az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia egyik
utód ál la ma) és az an tant (Nagy-Bri tan nia, Fran cia or szág, 
Olasz or szág) kö zött lét re jött bé ke szer zõ dés, amely töb -
bek kö zött meg ha tá roz za Ma gyar or szág és Auszt ria, Ro -
má nia, va la mint az újon nan lét re jött Cseh szlo vá kia és a
Szerb-Horvát-Szlovén Ki rály ság új ha tá ra it. (Auszt ria ha -

tá ra i ról emel lett a Saint Germain-i bé ke szer zõ dés is
ren del ke zik.)

A szer zõ dés Ma gyar or szág (Ma gyar Ki rály ság) új ha tá ra i -
nak meg ál la pí tá sa mel lett (35 000 fõ ben) kor lá toz ta a ma -
gyar had se reg lét szá mát, meg til tot ta lé gi erõ és
ne héz fegy ve rek tar tá sát. Tar tal maz ta az ak kor lét re jött
Nép szö vet ség alap ok má nyát is. 1920. jú ni us 4-én ír ták
alá a fran cia or szá gi Ver sailles -hoz tar to zó Nagy-Tri a non
kas tély ban.

A trianoni békeszerzõdés évfordulója

2009. június 10. Fegyverneki Hírmondó 23. oldal



Vár juk Önt és a csa lád ját a
Vi rág zó Ti sza Nap ja

ren dez vé nye i re,
Fegyvernekre!

Ven dé günk lesz a szlo vá ki ai 
Fegy ver nek kül dött sé ge.

Prog ram a Sport te le pen:

jú ni us 26. pén tek

1900-tól: Gyü le ke zés a Kál -
vá ria dom bon a Tûzönjárásra

Dé vai Nagy Ka mil la elõ adá -
sa

Dob kör

jú ni us 27. szom bat

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

1900 Lo vas-me net tán cos fel -
vo nu lás a Do bó tér rõl a
Sport te le pig,

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

Ün ne pé lyes meg nyi tó:
• Ga ram men ti Fegy ver nek

pol gár mes te re 
• Ti sza men ti Fegy ver nek pol gár mes te re 
• „Dal és tánc” 
• Tû zi já ték, pá lya bál, karaoke

jú ni us 28. va sár nap - Sport te le pen

730 Ne ve zé sek

800 Vi rág zó Ti sza Ku pa: fér fi, fel nõtt és if jú sá gi csa pa tok
kis pá lyás lab da rú gó ku pá ja.

900- szín pa don: nép ze ne, nép dal, nép tánc, mo dern tán -
cok, has tánc, di vat be mu ta tó, bû vész, vers, nó ta, óri ás bá -
bos elõ adá sok: 

gyer mek fog lal koz ta tók: gyöngy fû zés, fa ze kas, rajz ver -
seny, né pi já té kok ké szí té se

ver se nyek: 11-es rú gás, 33-azás, íjá szat, asz ta li te nisz,
fõ zõ ver seny  

ki ál lí tá sok: szal ma fo nás, ha lász szer szá mok, ga lam bász -
ered mé nyek, fegy ver ko vács, ko sár fo nás, ha lász há ló szö -
vés, patchwork

egye bek: tûz ol tá si be mu ta tó, sé ta re pü lés, gra fo ló gus,
kár tya jós lás, aszt ro ló gus, hen na fes tõ, smink ta ná csok,

sors jegy, óri ás sakk, sé ta ko csi ká zás, sár kány ere ge tés, 
vér nyo más mé rés, vá sá ro zók.

Vi rág zó Ti sza Nap ja - 2009. programelõzetes
24. oldal Fegyverneki Hírmondó 2009. június 10.
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