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Tá jé koz tat juk a Tisz telt la -
kos sá got, hogy a Ven del
na pi bú csú al kal má ból
2009. OKTÓBER 17-ÉN 
2000 és 2100 kö zött a Do bó
té ren tû zi já ték ke rül meg -
ren de zés re.

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

-Rendezõség-

Tûzijáték

Lap zár ta után lesz – ha gyo má nyo san azo nos na pon - a
Soly mász mi se és a Fegy ver nek Szel le me Pantheon 10.
ta lál ko zó ja.

A soly má szok em lék mi sé jé re messze föld rõl ér kez nek
azok, akik Gyur ka bá csi ra akar nak em lé kez ni és azok is,
akik kí ván csi ak a ma da rak vi sel ke dé sé re.

A Fegy ver nek Szel le me Pantheon nyil vá nos ren dez vény, 
mely re min den fegyverneki la kost sze re tet tel vá runk.

Bí zom ben ne, hogy 2009-ben is sok kel le mes be szél ge -
tés nek, egy más ra ta lá lás nak, em lé kek fel idé zé sé nek a
he lye lesz ez a ta lál ko zó. A ki ál lí tás a bi zo nyí ték ar ra,
hogy Fegyvernekrõl in dul va hely ben is és a vi lág bár mely
ré szén meg tud ja áll ni a he lyét az em ber.

Fon tos az is, hogy a Pantheon tag jai, mun ká juk kal, tu dá -
suk kal, szel le mi sé gük kel, sze mé lyes pél dá juk kal, pén -
zük kel se gí te ni akar ják a szü lõ föld jü ket, azt a he lyet, ahol
szel le mi út ra va lót kap tak.

Kö szön jük ne kik.

-Tû he gyi Ju li an na-

Soly mász mi se,
Fegy ver nek Szel le me Pantheon
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Pi ros a vér a pes ti ut cán
(rész let)

Pi ros a vér a pes ti ut cán,
mun ká sok - if jak vé re folyt,

- a háromszín-lobogók mel lé
- te gye tek ki gyász lo bo gót.

A háromszín-lobogó mel lé
te gye tek há rom es kü vést:

sí rás ból egy nek tisz ta könnyet,
s a zsar nok ság gyû lö le tét

s fo ga dal mat: te ki csi or szág
el ne fe lejt se, aki él,

hogy úgy szü le tett a sza bad ság,
hogy pes ti ut cán hullt a vér.

-Ta má si La jos-

1956. október 23. emlékére



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:

Au gusz tus 27.
• Az ön kor mány zat költ ség ve tés ének I. fél évi tel je sí té sé -

rõl ké szült be szá mo lót el fo gad ta a tes tü let. 
• Az ön kor mány zat ál tal lét re ho zott ala pít vá nyok be szá -

mol tak éves te vé keny sé gük rõl. 
• Né hány pon ton szük sé ges sé vált a szo ci á lis el lá tá sok -

ról szó ló ön kor mány za ti ren de let mó do sí tá sa, pon to sí -
tá sa. 

• A He lyi Épí té si Sza bá lyok ról szó ló ön kor mány za ti ren -
de le tet (ren de zé si terv) ma ga sabb szin tû jog sza bá lyi
vál to zás mi att kel lett mó do sí ta ni. 

• A Sport egye sü let tá mo ga tá si ké rel met adott be a tes tü -
let hez. Több al ter na tív ja vas lat szü le tett, de a tes tü let
egyi ket sem fo gad ta el.

• El fo gad ta a tes tü let az ön kor mány zat és a Tö rök szent -
mik ló si Rá dió Ho ri zont Kft együtt mû kö dé si meg ál la po -
dá sát, mely sze rint  a „Ré gió hí rei 5 perc ben” c.
mû sor ban köz re ad ják a fegyverneki ön kor mány zat hír -
anya gát. 

• A te le pü lés köz pont re ha bi li tá ci ó já hoz 2.331 eFt fej lesz -
té si hi tel fel vé tel ét hagy ta jó vá.

• A Pol gár õr ség ké rel mé re 70.000 Ft tá mo ga tást sza va -
zott meg a tes tü let. A Pol gár õr ség tu laj do ná ban lé võ
gép ko csi üzem be he lye zé sé hez szük sé ges költ sé gek -
re hasz nál ha tó fel az összeg. 

• A kó bor ebek be fo gá sá nak és el he lye zé sé nek meg ol -
dá sá ra a tes tü let úgy fog lalt ál lást, hogy a kö vet ke zõ évi 
költ ség ve tés ké szí té sé ig ja vas la tot kell ki dol goz ni. 

• A Fegyvernei Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz -
mény ve ze tõi ál lá sá ra ki írt pá lyá zat elõ ze tes vé le mé -
nye zé sé re 3 ta gú bi zott sá got ala kí tott a tes tü let. 

• Az I. sz. gyer mek or vo si kör zet mû köd te té si jo gá nak
meg vé te lé re tett aján la tot jo gi le he tõ ség hi á nyá ban a
tes tü let nem tud ta el fo gad ni. 

Szep tem ber 2.
• Fegy ver nek, Ör mé nyes és Kuncsorba ön kor mány zat -

ok kép vi se lõ tes tü le tei együt tes ülé sen hagy ták jó vá az
Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és Egy sé ges
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí -
tá sát, to váb bá Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba In -
téz mény fenn tar tó Mik ro-tér sé gi Tár su lás Szo ci á lis
Szol gál ta tás ter ve zé si Kon cep ci ó ját. 

• 2009. jú ni u si együt tes ülé sen Fegy ver nek és Ör mé -
nyes ön kor mány zat ok kép vi se lõ tes tü le tei úgy ha tá roz -
tak, hogy  a Kör jegy zõ ség új szer ve ze ti for má já ról
au gusz tus 31-ig dön te nek, mi vel az ed di gi for má já ban
csak de cem ber 31-ig mû köd het a Kör jegy zõ ség. Az
elõ ké szí tés meg tör tént, és a szep tem ber 2-i együt tes
ülé sen a kép vi se lõ tes tü le tek el fo gad ták, hogy 2010. ja -
nu ár 1-tõl új né ven (Fegy ver nek Nagy köz ség Pol gár -
mes te ri Hi va ta la, te lep he lye az Örményesi Hi va tal), de
alap ve tõ en a je len le gi ke re tek kö zött foly tat ja te vé keny -
sé gét a Kör jegy zõ ség. Ez zel össze füg gõ do ku men tu -
mok (Meg ál la po dás, ala pí tó ok irat ok, SZMSZ-ek)
mó do sí tás ra ke rül tek. 

• Ugyan ek kor a Kör jegy zõ ség 2009. évi költ ség ve tés ét is 
mó do sí tot ta a két tes tü let. 

• A fegyverneki kép vi se lõ tes tü let a szapárfalui óvo da fej -
lesz té sé nek pá lyá za tá ról szó ló ko ráb bi ha tá ro za tát mó -
do sí tot ta és eh hez 2.348 eFt fej lesz té si hi tel fel vé tel ét
hagy ta jó vá. 

Szep tem ber 24.
• Ko ráb bi ülé se ken a kép vi se lõ tes tü let tör vé nyi vál to zás

mi att mó do sí tot ta az ön kor mány za ti in téz mé nyek ala -
pí tó ok ira ta it. En nek foly ta tá sa ként felül kel lett vizs gál ni 
a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za to kat is, me lye ket a 
tes tü let ezen az ülést tár gyalt és ha gyott jó vá. 

• Min den év szep tem be ré ben ke rül nek fe lül vizs gá lat ra a
kö vet ke zõ évi költ ség ve tést meg ala po zó ön kor mány -
za ti ren de le tek. A 24-i ülé sen a kö vet ke zõ ren de let mó -
do sí tá so kat hagy ta jó vá a tes tü let:
– A kom mu ná lis adó össze ge 2010.ja nu ár 1-tõl 7.000.- 

Ft-ról 9.000.- Ft-ra emel ke dik.
– Fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról szó ló ren -

de let
– Kép vi se lõ tes tü let Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -

za ta
• Jó vá hagy ta a tes tü let a 2010-es év re szó ló nyers -

anyag nor mát, a gyer mek in téz mé nyek és a szo ci á lis in -
téz mény (Gon do zá si Köz pont) ese té ben nem vál to zik,
a fel nõtt ét ke zõk nél 7.- Ft-os eme lés lesz.  

• A Pol gár mes te ri Hi va tal 2010. évi bel sõ el len õr zé si ter -
vét el fo gad ta.

• A Könyv tár hasz ná la ti Sza bály zat mó do sí tá sa a könyv -
tá ri szol gál ta tá sok dí ja i nak vál to zá sát tar tal maz za. 

• Meg ha tá roz ta a 2009/2010-es tan év ben in dít ha tó cso -
por tok, osz tá lyok szá mát.

• A Bursa Hungarica fel sõ ok ta tá si ön kor mány za ti ösz -
tön díj pá lyá zat hoz va ló csat la ko zás ról ha tá ro zott.

• Az Or czy is ko la ré szé re en ge dé lyez te a tes tü let, hogy a 
ko ráb ban is ko lai tá bo ro zás ra jó vá ha gyott 200 ezer
Ft-ot – a tá bor meg hi ú su lá sa mi att – ki emel ke dõ ta nul -
má nyi ered ményt el érõ ta nu lók ju tal ma zá sá ra hasz nál -
has sák fel.

• A Sport egye sü let mû kö dé si gond ja i ra  hi vat koz va, is -
mé tel ten tá mo ga tá si ké rel met adott be, amit a tes tü let
na pi rend re tû zött és az egye sü let anya gi gond ja i nak
eny hí té sé re 1 mil lió Ft-ot sza va zott meg. Az összeg fel -
hasz ná lá sá ról el kell szá mol ni. 

• A  köz szol gál ta tá si és ál lam igaz ga tá si   fel ada tok fo lya -
ma tos mû köd te té sé hez 2009.de cem ber  11-i idõ pont tal 
140 mil lió Ft  fo lyó szám la hi tel fel vé tel ét hagy ta jó vá.

• A Pol gár mes te ri Hi va tal épü le té nek komp lex aka dály -
men te sí té sé re szó ló pá lyá zat be adá sá val egyet ér tett.

• A te le pü lés köz pont re ha bi li tá ci ó já hoz kap cso ló dó an
újabb pá lyá zat ra nyílt le he tõ ség, amit a tes tü let jó vá ha -
gyott.

• A 60-as évek ben épült víz to rony ban ko moly szer ke ze ti
meg hi bá so dás ok adód tak, ezért a víz tor nyon lé võ fej -
cse rét el kell vé gez ni, er re 12 mil lió Ft ( + ÁFA) kö te le -
zett ség vál la lást ha gyott jó vá a tes tü let.

• A pi ac tér re egy WC kon té ner be szer zé sé rõl és el he lye -
zé sé rõl dön tött a tes tü let.

• Zárt ülé sen sze mé lyi ügy ben ho zott dön tést a tes tü let.
A Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz -
mény 2010. ja nu ár 1-tõl kez di meg mû kö dé sét, a ve ze -
té sé re ki írt pá lyá za tok kö zül a tes tü let Nagy Mi hály
(köz tiszt vi se lõ, je len le gi víz mû ve ze tõ) pá lyá za tát fo -
gad ta el és ne vez te ki az in téz mény ve ze té sé re. 

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

A képviselõ-testület hírei
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Az ön kor mány zat 2008. évi költ ség ve tés ének vég re haj tá -
sá ról, az át en ge dett SZJA, a he lyi adó és a gép jár mû adó
fel hasz ná lá sá ról.

A mel lé kelt táb lá zat ban (4. ol dal) mu tat juk be a 2008. évi
összes mû kö dé si és fel hal mo zá si ki adá sa in kat és azok
for rá sát. Jól lát ha tó, hogy a kü lön bö zõ cí men ka pott for rá -
sok – köz tük a he lyi adók – hol let tek fel hasz nál va. Je len -
tõs ki egé szí tés re szo rul a rész ben önál ló in téz mé nyek
kö zül az Or vo si Ren de lõ, il let ve azok a te vé keny sé gek,
ahol nincs be vé tel, pl. a köz vi lá gí tás, park fenn tar tás,
vagy ahol a be vé tel nem fe de zi a ki adá so kat, pl. köz te me -
tõ fenn tar tás, te le pü lé si hul la dék ke ze lés. 

A hi tel so ron mí nusz elõ jel lel sze re pel nek azok a te vé -
keny sé gek, ahol a be vé tel meg ha lad ja a ki adást. A hi tel
el sõ sor ban az elõ zõ évi hi tel vissza fi ze tés re ke rül fel -
hasz ná lás ra. Fej lesz té se ink hez az ön erõt - pá lyá za ti for -
rá sok mel lett – ál ta lá ban fej lesz té si hi tel lel tud juk
biz to sí ta ni. 

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Tájékoztató

Fegy ver nek nagy köz ség ön kor mány zat 69.624 eFt tá mo -
ga tást nyert az Észak – al föl di Re gi o ná lis Ope ra tív Prog -
ram 4.1.2./A prog ram já ból, a há zi or vo si ren de lõ tel jes
re konst ruk ci ó já ra, a mi ni mum fel té te lek tel je sí té sé hez, a
pre ven tív te vé keny ség erõ sí té sé hez va la mint az el lá tás
bõ ví té sé hez szük sé ges inf rast ruk tú ra fej lesz tés re és esz -
köz be szer zés re. A pro jekt cél ja aka dály men tes, mo dern
or vo si in téz mény ki ala kí tá sa, mely meg fe lel a jog sza bá lyi, 
szak mai, köz gaz da sá gi és tár sa dal mi igé nyek nek.  Az or -
vo si ren de lõ bõ ví té sé vel, meg va ló sul hat a te le pü lés ré gi
el kép ze lé se, mely sze rint az in téz mény lá to ga tói, be te gek 
és dol go zók ké nyel mes, a mai kor kö ve tel mé nye i nek
meg fe le lõ kö rül mé nyek kö zött vé gez het nek meg elõ zõ és
gyó gyí tó tevékenységet. 

A be ru há zás le bo nyo lí tá sá ra ki írt köz be szer zé si el já rás
nyer te se Fegy ver nek 2009 kon zor ci um (ve ze tõ je: Ta tár
Lász ló EV.), a szer zõ dés net tó ér té ke 48.178.473 Ft, az
aláb bi mû sza ki tar ta lom meg va ló sí tá sá ra: 

A 305 m2 alap te rü le tû há zi or vo si ren de lõ tel jes re konst -
ruk ci ó ja:
• komplett nyí lás zá ró-cse re: ~115 m2
• homlokzati hõ szi ge te lés: ~90 m2
• burkolat és pa do zat cse ré je: ~225 m2
• tetõszerkezet bõ ví té se, új te tõ: ~100 m2 szend vics pa -

nel te tõ
• komplett víz-, csa tor na sze re lés
• fûtés re konst ruk ció: kor sze rû gáz köz pon ti fû tés ki ala kí -

tá sa
• elektromos há ló zat tel jes kö rû cse ré je.

2. Bõ ví tés:
• A meg lé võ há zi or vo si ren de lõk alap te rü let ének nö ve lé -

se.
• Az ügye le ti el lá tás he lyi sé ge i nek ki ala kí tá sa, ügye le ti

ren de lõ, ügye le ti or vo si, asszisz ten si-, gép ko csi ve ze -
tõi- pi he nõ szo ba.

• 90 m2 - es új épü let rész ki ala kí tá sa (két gyer mek ren de -
lõ el he lye zé sé re).+     32 m2 te rü le tû pin ce épí té se (ka -
zán ház, sze mély ze ti ke rék pár tá ro ló).

3. Teljeskörû aka dály men te sí tés: 
• rámpák, aka dály men tes WC ki ala kí tá sa
• feliratok, ve ze tõ sá vok kép zé se

(„Fo gya té ko sok esé lye köz ala pít vány: Se géd let a komp -
lex aka dály men te sí tés meg va ló sí tá sá hoz” cí mû ki ad -
vány ban fog lal tak sze rint).

4. Te rep ren de zés, kül sõ mun kák:
• 18 db + 1 db aka dály men tes par ko ló ki ala kí tá sa.

Az épü let fej lesz té sé vel össz hang ban a sür gõs sé gi és
meg elõ zõ te vé keny ség ja ví tá sa ér de ké ben az aláb bi esz -
kö zök be szer zé se  (ké szen lé ti tás ka, ste ri li zá tor, EKG ké -
szü lék, defibrilátor, 24 órás vér nyo más mé rõ,
vá la dék szí vó, laringoscop, in fú zi ós áll vány, ké zi lé le gez -
te tõ, or vo si oxi gén tar to zé kok kal, hû tõ szek rény a vak ci -
nák nak, ve szé lyes hul la dé kok nak, vér elem zés hez
szük sé ges esz kö zök) va ló sul meg, mely ma gá ban fog lal -
ja a bú tor zat cse ré jét (vá ró ter mi pa dok, mû szer szek rény,
öl tö zõ szek rény, kar ton szek rény)

Az or vo si ren de lõ fel újí tá sa 2009. szep tem ber 30 –tól
2010. jú ni us 30 –ig tart. 

A fel újí tás mi att a za var ta lan mû kö dés hez szük sé ges sé
vá lik a szol gál ta tá sok  Or vo si Ren de lõ épü le tén be lül tör -
té nõ át szer ve zé se (ren de -
lé si idõk, ren de lé si he lyek
vál toz ta tá sa), mely bõl adó -
dó kel le met len sé ge kért
elõ re is szí ves tü rel mü ket
és meg ér té sü ket kér jük. 

Az eset le ges vál to zá sok ról 
fo lya ma to san ér te sít jük
Önö ket a há zi or vos ok, il -
let ve hir det mé nyek út ján.

-Stefán And rás-
-intézményvezetõ-

Fegyvernek Orvosi Rendelõ rekonstrukciója

15/2009.(IX.4.) önk.rend. A szo ci á lis el lá tá sok ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa

16/2009.(IX.4.) önk.rend. He lyi Épí té si Sza bály zat ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa

17/2009.(X.2.) önk. rend. A ma gán sze mé lyek kom mu -
ná lis adó já ról szó ló ren de let mó do sí tá sa.

18/2009.(X.2.) önk.rend. A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá -
mo ga tá sok mó do sí tá sa

19/2009.(X.2.) önk.rend. A Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat mó do sí tá sa

20/2009.(X.2.) önk.rend. A 2010. évi nyers anyag nor ma 
meg ha tá ro zá 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 mó do sí tá sok kal 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

Tá jé koz tat juk Fegy ver nek la kos sá gát, hogy a 2009. de -
cem ber 1-5-ig tar tó egész ség na pok szer ve zé se fo lya -
mat ban van. A konk rét prog ra mok ról tá jé koz ta tást a
ké sõb bi ek ben pla ká to kon, szó ró lap okon és a www.fegy -
ver nek.hu hon la pon nyúj tunk. Sze mé lye sen kér dé se ik kel 
for dul hat nak a vé dõ nõk höz, vagy Stefán And rás meg bí -
zott in téz mény ve ze tõ höz.

-Szerkesztõség-

Fegyverneki egész ség na pok

3 szo bás csa lá di ház
el adó

 Fegy ver nek,

Mar ti no vics út 9. sz. alatt
nagy mel lék épü let tel,

2 ga rázzsal.

Érd.: 06/30-496-0497 vagy
Dó zsa Gy. út 93. sz. alatt.
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Már két éve mû kö dünk, hét fõi na po kon ta lál ko zunk a Mû -
ve lõ dé si Ház kis ter mé ben. Lét szá munk egy re nõ, de még
van hely az új be lé põk szá má ra is. Ta pasz ta la to kat adunk 
át, öt le te ket cse ré lünk, meg ta nít juk egy mást a kü lön bö zõ
ké zi mun kák ra. Sü te mény- és étel re cep te ket cse ré lünk.

Azo kat is szí ve sen lát juk, akik még nem tud nak ké zi mun -
káz ni s sze ret nék ezt el sa já tí ta ni.

El ké szí tett mun ká in kat be mu tat juk a te le pü lé si ké zi mun -
ka ki ál lí tá so kon.

Egy év ben egy szer ki rán dul ni me gyünk. Cé lunk, hogy
meg is mer jük ha zánk leg ne ve ze te sebb nép vi se le ti tá ja it.
Idén Me zõ kö ves den vol tunk. Elõ ször a Ma tyó Mú ze u mot
majd a Ha das vá ros részt néz tük meg. A mú ze um ban lát -
hat tuk a ma tyó nép vi se le tet, la ko dal mas me ne tet, fo tó- és 
kék fes tõ mû helyt, pa raszt ház ha gyo má nyos be ren de zé -
se it. A vá ros rész ben Kis Jan kó Bo ri em lék há zat, ba ba ké -
szí tõ, né pi já ték ké szí tõ, nád fe de les táj há za kat
cso dál hat tunk meg.

In nen Noszvajra utaz tunk, ahol a ba rokk stí lu sú De La
Motte kas télyt, majd a gaz da há zat lá to gat tuk meg. Ha -
gyo má nyo san, ke men cé ben sült lek vá ros buk tá val kí nál -
tak meg ben nün ket. A tánc ház ban töb bek kö zött
ka lo ta sze gi nép tán cot is lát hat tunk.

Dél után ra ér tünk Szil vás vá rad ra. Meg néz tük az itt lát ha tó
ne ve ze tes sé ge ket, fel sé tál tunk a Szalajka völgy be.

Az egész nap sze mer ké lõ esõ el le né re egy na gyon kel le -
mes nap ra em lé kez tünk ké sõ es te, ami kor hazaértünk.

Jö võ re Ka lo csá ra és kör nyé ké re sze ret nénk el jut ni.

Mû kö dé sün ket az önkörmányzat ci vil alap ja se gí ti, me lyet 
ez úton is kö szö nünk.

-Rimóczi Imréné-

Ügyes Ke zek Klub ja

Lap zár ta kor már állt a köl csön ka pott kó rus do bo gó, he -
lyén volt az át ho zott, új ra han golt kí sé rõ pianino, min den
szer ve zõ tud ta a dol gát, de még elõt te vol tunk a me gyei
kó rus ta lál ko zó nak.

A me gye 10 te le pü lé sé nek 13 együt te se ének li a kö zön -
ség nek és egy más nak a kó rus iro da lom leg szebb mû ve it.
Szak em be rek hall gat ják egy más elõ adá sa it, így a té -

vesz té sek re még job ban ügyel nek az elõ adók, mint ami -
kor la i ku sok nak da lol nak.

A Ze nei Vi lág nap idei ün ne pét tart juk Fegyverneken. Em -
lé ke zünk Haydn ha lá lá nak 200. év for du ló já ra a me gyei
kó rus élet idõs irá nyí tó já ra Bu dai Zol tán ra és a mart fûi kó -
rus szü le tés nap já ra. 

Bí zom ben ne, hogy sokmindenkinek okoz(ott) örö met a
fesz ti vál.

-Tû he gyi Ju li an na-

Me gyei kó rus ta lál ko zó

Messze van még Ad vent, de a Fegyverneki Hír mon dó kö -
vet ke zõ lap szá ma nem je le nik meg ad dig.

Ezért most tu da tom Önök kel, hogy a ha gyo má nyos Ad -
ven ti hang ver senyt decmeber 5-én, szom ba ton 16 órá tól
tart juk a Re for má tus Temp lom ban.

Min dig nagy él mény szo kott len ni, vár ha tó an így lesz ez
2009-ben is.

Min den kit sze re tet tel vá runk!

A fel lé põ cso por tok ne vé ben:
-Tû he gyi Ju li an na-

Ad ven ti hang ver seny
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Fel hí vás a Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat hoz

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

A pá lyá zat ki írá sá ra 2009. ok tó ber 1. nap ján ke rül sor.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2009. ok tó ber 30.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel tét ele i rõl bõ vebb fel vi lá go sí -
tást kap hat nak a Köz ség há za 4-es szá mú iro dá já ban és
a pá lyá zat hoz szük sé ges nyom tat vá nyok is itt igé nyel he -
tõk.

-Körjegyzõség-

Bursa Hungarica

Meg je lent a fegyverneki Kál vá ria domb ról szó ló ki ad vány.

Kü lön bö zõ mû vé sze ti ágak ban te vé keny ke dõ em be rek
Domb-ihlette csok rát fog ja össze.

El in dult a má so dik ki ad vány fegyvernekrõl A Holt-Ti sza
va rá zsa cím mel.

A könyv 2009. ok tó ber 10-én 14 óra kor, író-ol va só ta lál -
ko zó ke re té ben a Kál vá ria dom bon lesz be mu tat va.

Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk.
-Az Al ko tók-

Könyv a Kál vá ria domb ról



A nyár utó-õsz elõ ál ta lá ban csen de sebb a fel lé pé sek
szem pont já ból. 

2009-ben ez nem így volt.

A nép tán co sok a szlo vá ki ai Fegyverneken, a szol no ki

Folkdancenet cí mû nem zet kö zi tán cos ta lál ko zón, a ken -
gye li Fa lu na pon, a Pa csir ták a Zbrojnkyn és a ken gye li
be mu tat ko zá son kí vül Zagyvarékason a Vass La jos Nép -
ze nei ver se nyen, ahol arany mi nõ sí tést kap tak, a Nõi Kar
és a Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar Ör mé nye sen a Fa lu na -
pon, a nép ze nei és nép dal cso por tok a kenderesi Ka to na -
dal ta lál ko zón mu tat koz tak be az utób bi idõben. 

Eh hez az év köz be ni és a nyá ri fo lya ma tos mun ka szük -
sé ges volt. Gra tu lá lunk!

-Tû he gyi Ju li an na-

Nyár utó fel lé pé sei
A ta va lyi nagy rész vé te len fel buz dul va idén is meg hir det -
tük a ké zi mun ka ki ál lí tás ra szó ló fel hí vá sun kat. 

A ki ál lí tás kü lön le ges sé ge volt, hogy egy néptáncruha is
sze re pelt ben ne, mely kép vi se le te azo kat a ru há kat,
ame lye ket a fegyverneki asszo nyok hímezetek ki az
Ananházi Tánc cso port ka lo ta sze gi tán cá hoz.

Ke vés, de an nál szebb anyag gyûlt össze. A lá to ga tók
nagy örö mé re két hét tel meg hosszab bí tot tuk a ki ál lí tás
nyitvatartását. A ki ál lí tás elõ ké szü le te i ben az Ügyes Ke -
zek Klub tag jai se géd kez tek. A leg kö ze leb bi ki ál lí tást
2010-ben ké sõ õsszel lát hat juk.

A be ér ke zett mû vek nagy sze rû ek vol tak. A lá to ga tók ne -
vé ben kö szö nöm!

-Tû he gyi Ju li an na-

Ké zi mun kák ki ál lí tá sa

A könyv tár be já ra ti aj ta já nál idõn ként le he tett lát ni né -
hány vad da ra zsat ko ráb ban is. Né hány éve szin tén az
õsz utol só me leg nap jai kész tet ték õket ke rin gés re. Eb -
ben az év ben min den ere jük kel ké szül tek a hi deg tél re,
így fé lel me tes sé tet ték a ki-be ju tást.

Úgy érez tük, az elõtt kell ten ni va la mit, mi e lõtt egy al ler gi -
ás em bert meg mar nak. A ro va rok a te tõ és az épü let ta lál -
ko zá sá nál jár tak ki-be az ott ho nuk ból, ami nek a

meg kö ze lí té se az elõ te tõ és az iz ga tott da ra zsak mi att
na gyon ne héz volt. Ezért hív tuk se gít sé gül a Kis új szál lá si 
Tûz ol tó Egye sü le tet.

A szak em be rek ne héz mun ká val, vé dõ ru há ban szed ték
szét az épü le tet és emel ték ki az óri á si, va ló szí nû leg több
év ti zed alatt megnövekedett fész ket.

Ez úton is kö szön jük a ma gunk és az ol va sók ne vé ben!

-Tû he gyi Ju li an na-

Tûz ol tók szed ték ki a da ra zsa kat

MEGHÍVÓ

És Ön, ked ves Höl gyem, Uram!
Aki még nem, vagy csak hír bõl is me ri a Tupperware ter mé -

ket,  ké rem tisz tel jen meg Ön is je len lé té vel.

Gyõ zõd jön meg sze mé lye sen, 

hogy mit je lent ház tar tá sunk ban a Tupperware.

Fris ses ség, hi gi é nia, rend szer, át lát ha tó ság?

Bundáskenyér, tü kör to jás zsír nél kül?

Szottyos krump li 8 perc alatt?

Ha fel kel tet tem ér dek lõ dé sét, jöj jön el
egy kö te le zett ség nél kü li ta lál ko zónk ra

Ok tó ber 19-én, hét fõn 17:30-kor a
Hu nya di úti volt ét te rem be.

Ezt a hírdetést hoz za ma gá val,
hogy meg le pe tés ben ré sze sül hes sen!

Én ott le szek, üd vöz let tel:

Ábel Miklósné Er zsi ke, Tupperware ta nács adó
(Tel: 30/905-68-60)
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Alig hasz nált után fu tó
(3 éves), 

2010. nya rá ig mû sza ki val
el adó.

Ér dek lõd ni:
06-70/3131186

Kor re pe tá lást
vál la lok:

Ter mé szet tu do mány ok
(ma te ma ti ka, fi zi ka,
ké mia, in for ma ti ka)

min den szin ten.
Tel.: 20/362-3729



Mayer Ist ván: 

Fel a netre, öre gem! – Idõ seb bek is
el kezd he tik gya kor la ti tud ni va lók az 
internetes vi lág ról és a szá mí tó gép -
rõl az „ezüst ge ne rá ció” ré szé re

Ked ves Ol va só ink!

Köz tu dott, hogy az „ezüst ge ne rá -
ció” ide gen ke dik a szá mí tó gép tõl,
hi szen õk nem az internet vi lá gá ban 
nõt tek fel, mint a mai gye re kek. A
tech ni ka ro ha mos fej lõ dé sé nek kö -
szön he tõ, hogy ma már az Internet
vi lá gá ban a szá mí tó gép meg -

könnyí ti az éle tün ket, mun kán kat. Bi zo nyá ra so kan hal lot -
tak már ar ról, hogy a tá vol ban élõ gyer me ke ik kel,
uno ká ik kal a szá mí tó gé pen tud nak be szél get ni,
web-kamerán ke resz tül meg néz ni õket, fény ké pe ket
küld het nek és fo gad hat nak, sza bad ide jük ben sok hasz -
nos in for má ci ó hoz jut hat nak az interneten ke resz tül,
elekt ro ni kus le ve le zést foly tat hat nak, és hi va ta los ügye -
ket is in téz het nek.

Mayer Ist ván „FEL A NETRE ÖREGEM!” most meg je lent
köny vét el sõ sor ban azok nak aján lom, akik szí ve sen

hasz nál nák a szá mí tó gé pet, de nincs meg fe le lõ is me re -
tük hoz zá.

Az író az internet vi lá gá ba in vi tál ja az ol va só kat a le he tõ
leg ért he tõbb nyel ven. Az elekt ro ni kus le ve le zés, a te le fon 
nél kü li táv be szél ge tés, a hi va ta los ügyek in té zé sé nek
meg könnyí té se és még szám ta lan, az internet nyúj tot ta
le he tõ ség hasz ná la ta ta nul ha tó meg a könyv bõl. A szá mí -
tó gép be kap cso lá sá tól az egér, a bil len tyû zet hasz ná la tá -
ig rész le tes tá jé koz ta tást ad a fel hasz ná lók ré szé re. A
hard ve rek (egér, bil len tyû zet, nyom ta tó) hasz ná la ta után
az író meg is mer te ti a hasz ná lók kal, ho gyan kell fáj lo kat
és könyv tár rend sze re ket lét re hoz ni, hang-, kép- és vi de o -
já té ko kat men te ni, nyom tat ni, bön gész ni, ke res ni, le töl te -
ni az internet vi lá gá ban. A könyv utol só fe je ze té ben
szem lél te tõ áb rák kal meg ta lál ha tó ak a szá mí tó gép pel, il -
let ve az internettel kap cso la tos fo gal mak, és
magyarázatok.

Bí zom ben ne, hogy e rö vid is mer te tõ fel kel tet te azok ér -
dek lõ dé sét, akik szí ve sen hasz nál nák a szá mí tó gé pet, de 
nem tud ják, ho gyan kezd jék azt el. Ne fe led jék „Jobb ké -
sõn, mint so ha”! Kí vá nom, hogy a könyv se gít sé gé vel sok
örö met lel je nek az új is me re tek meg szer zé sé ben!

To vább ra is sze re tet tel vár juk ked ves ré gi és le en dõ Ol va -
só in kat!

-Né meth Ju dit-

Könyvajánló

Szep tem ber 30-án a Nép me se nap ján Be ne dek Elek szü -
le té sé nek 150., ha lá lá nak 80. év for du ló já ra em lé kez tünk.

A nem zet me se mon dó ja ként tart juk szá mon. Õ ma ga is a

jö võ ge ne rá ci ó i nak iro dal mi ne ve lé sét te kin tet te egyik leg -
fon to sabb fel ada tá nak.

Kép vi se lõi be szé dé ben a ma gyar gyer mek iro da lom ér de -
ké ben kért szót, több gyer mek lap szer kesz tõ je ként is dol -
go zott. „Az én új sá gom”, „Jó Paj tás”, „Cim bo ra” cí mû
gyer mek lap az Õ ne vé hez kö tõ dik. Sír fel ira ta is a kül de té -
sé re utal: 
„Jé zus ta nít vá nya vol tam,
Gyer me kek hez le ha jol tam,
A szí vem hez fel emel tem,
Sze re tet re úgy ne vel tem.”

Az óvo dai me se dél elõt tön 6 tag óvo dá ból 18 kis gyer mek
ör ven dez tet te meg me sé jé vel a kö zön sé get és a zsû rit.
Ez úton sze ret ném meg kö szön ni a kol lé ga nõk nek a lel ki -
is me re tes fel ké szí tõ mun ká ját, mert e nél kül nem tud tuk
vol na ezt a dél elõt töt ilyen tar tal ma san el töl te ni. 

A zsû ri ér té ke lé se alap ján 
 I. he lye zett: Négyesi At ti la Erik (Szapárfalui óvo da)
 fel ké szí tõ óvó nõ: Csaj ági Ge or gi na
 II. he lye zett: Rabóczki Sa rol ta (Annaházi óvo da)
 fel ké szí tõ óvó nõ: Mráv And rea
 III. he lye zett: Ve res Gréta (Kuncsorbai óvo da)
 fel ké szí tõ óvó nõ: Gelléné To kai 

Er zsé bet

A kez de mé nye zés sze ret nénk, ha ha gyo mánnyá vál na az 
óvo dánk ban.

-Galsi Imréné-
-tagóvoda ve ze tõ, Szapárfalu-

Me se dél elõtt a Szapárfalui óvo dá ban

A nyá ri szü net ben meg kez dõ dött az óvo da ré gen várt fel -
újí tá sa. Meg szé pül tek a cso port szo bák, új bur ko la tot ka -
pott a vi zes blokk, meg szûn tet ték a te tõ hi bá it és a
nyí lás zá rók cse ré je is meg tör tént. A kül sõ ta ta ro zás és a
jár dák fel újí tá sa is el ké szült. 

Szep tem ber má so dik fe lé ben öröm mel vet ték bir tok ba a
gye re kek és az óvó né nik a fel újí tott óvo dát. 

Min den ki nek, aki részt vett a mun ká la tok ban, sze ret nénk
kö szö ne tet mon da ni a gye re kek, az óvó né nik és a szü lõk 
ne vé ben.

-Ternákné Gál Ilo na-
-szülõ-

Meg újult a Szapárfalui óvo da

KÖZLEMÉNY

A mai köz élet re jel lem zõ int ri kák és mél tat lan tá ma dá sok
meg elõ zé se mi att kö zöl jük, hogy a Kos suth La jos ut ca út -
fel újí tá sa nem az Ön kor mány zat költ ség ve té sé bõl, ha nem

az ut ca kö zös sé gé nek össze fo gá sá ból tör tént.

Fegy ver nek, 2009. 07. 20.

Bordásné Ko csis Pi ros ka

Kos suth La jos út 24/a.
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A nyá ri szün idõ ben is ko lánk 36 ta nu ló ja, is mer ked ve a
ter mé szet tel, kör nye zet és ter mé szet vé de lem mel 5 fe lejt -
he tet len na pot töl tött el Tiszapüspökiben az Ör dög sze kér
Kör nye zet vé del mi Ok ta tó köz pont ter mé szet is me re ti tá -
bo rá ban.

Sza ka dó esõ ben in dult ve lünk a busz. El he lyez ked tünk,
majd ki men tünk a kö ze li gát kör nyé ké re. Bõ rig áz va, de a
vizs gá la ti anya got be gyûjt ve ér kez tünk vissza. Át öl tö zés
után fe dett he lyen nagy ér dek lõ dés sel vizs gál tuk a víz ben 

élõ két él tû e ket, teg ze se ket, bot po los ká kat. Meg fi gyel tük
a sze gé lyes csík bo gár és az óriáscsíbor moz gá sát. A gõ -
te lár vá kat és a fol tos sza la mand rát vé dett sé gük mi att a
jegy ze te lé sek után vissza en ged tük ere de ti élõ he lyük re.
Er re al kal mas volt az ebéd lõ elõt ti OKTA-TÓ is.

A má so dik nap reg ge lén is fel hõk ta kar ták a na pot. Ba -
goly kö pet vizs gá lat tal kezd tük a dél elõt ti fog lal ko zá so kat.
Sok min dent meg tud tunk az éj sza kai ra ga do zó ma da rak
élet mód já ról, táp lál ko zá suk ról, hasz nuk ról. A kö pe tek bõl
ki gyûj tött cson to kat fe ke te kar ton lap ra ra gasz tot tuk. Ki ál -
lí tást ren dez tünk be lõ lük.

Ma gyar And rás (Ban di bá csi) a tá bor ve ze tõnk videofilmet
ve tí tett a víz ben élõ ap ró élõ lé nyek rõl. Meg fi gyel tük az
ágas csá pú rák moz gá sát, szív do bo gá sát, a tes té ben lé -
võ tar tós pe té ket. Az elõ adó te rem ben ezt kö ve tõ en min -
den ki sza ba don vizs gál hat ta mik ro szkóp pal az ál ta la
be gyûj tött, vagy a ki tett anya go kat, pre pa rá tu mo kat. 

Az esõ ka bá to kat és a gu mi csiz má kat el fe lejt ve már jó idõ -
ben in dul tunk a kö ze li er dõ be. Ro var és rág csá ló csap dát
ál lí tot tunk fel, ma dár gyû rû zõ há lót húz tunk ki. Elõ adást
hal lot tunk a ma dár gyû rû zés rõl. Ek kor már a „ve zér gú nár”
hang já ra pil la na tok alatt fel so ra koz tunk, igaz a kes keny
ös vény mi att nem V-be tû alak zat ban. El lá to gat tunk egy
ve res nad rág csen ke szes ür mös pusz tá ra. A szi ki ür möt
meg kós tol va igen bá na tos ké pet vág tunk. Több tõ me zei
irin gót is lát tunk, mely nek né pi es ne ve ör dög sze kér. Fel -
sza kadt tö ve it õsszel, té len a szél gör ge ti. A tá bor er rõl a
nö vény rõl kap ta a nevét.

Ke vés gye rek járt még kö zü lünk a fo lyó par to kat sza lag -
sze rû en kí sé rõ pu ha fás er dõ kel lõs kö ze pén. Dzsun gel -
ben érez tük ma gun kat. Ér dek lõd ve szem lél tük a
hul lám té ren lé võ KEREK-TÓ élet kö zös ség ét.

Meg is mer tünk sok õs ho nos az ár té ri er dõk re jel lem zõ fa -
fajt, il let ve az azo kat ki szo rí ta ni pró bá ló ag resszí ven ter je -
dõ fajt is.

Bo ga rak, lep kék, szá raz és ned ves ré ten élõ gyö nyö rû vi -
rág szí nû fa jok is me re té vel gaz da god tunk.

Tiszapüspöki ha tá rá ban lé võ lösz fal par ti fecs ke és gyur -
gya lag te le pé re is el ju tot tunk. Utunk so rán gya ko rol tunk a
táv csõ ke ze lé sét, be ál lí tá sát.

Kü lön bö zõ tí pu sú ma dár odút is ké szí tet tünk, an nak ér de -
ké ben, hogy az odú la kó fa jok fész ke lé sét, el sza po ro dá sát 
elõ se gít sük. 

A tá bor vé gén kó rus ban utá noz tuk a ná di ri gó
KARA-KARA-KI-K és a vo nu ló dar vak krú ga tó hang ját.

Sok kal gaz da gab bak let tünk. Még azok a gye re kek is
vissza vágy nak, akik ed dig nem fe dez ték fel az élõ ter mé -
szet va rá zsát, nép sé gét.

Vál to za tos sza bad idõs prog ra mo kat szer vez tek ta ná ra -
ink. A ta ka ro dók nem min dig si ke rül tek idõ re. A szú nyo -
gok ben nün ket nem bán tot tak. Az idei tan év ben szí ve sen
meg is mé tel nénk ezt a tá bort.

Ma gyar And rás tá bor ve ze tõ nek és ta ná ra ink nak kö szön -
jük ál do za tos mun ká ját, va la mint a kép vi se lõ tes tü let tá -
mo ga tá sát. 

A tá bor ról ké szült ké pek meg te kint he tõk az is ko la hon lap -
ján www.mora-fegyvernek.sulinet.hu.

-Sza bó Fru zsi na 7.a-
Csortos Dó ra 7.a ta nu lók

Ter mé szet is me re ti tá bor

2009-ben is nagy si ker ko ro náz ta a Mó ra Fe renc Ál ta lá -
nos Is ko lá ban meg szer ve zett nyá ri nap kö zit. Idén 42
gyer mek nek szer vez tünk ér de kes prog ra mo kat In di án tá -

bor né ven Szabóné Soós Il di kó, és Tukarcs Pi ros ka kol lé -
ga nõim mel. A lét szám na gyobb ré szét a ,,Mó rás” gye re -
kek ad ták, de nagy örö münk re az Or czy An na Ál ta lá nos
Is ko lá ból is több je lent ke zõ akadt. A ta pasz ta lat az, hogy
aki meg íz le li, mi lyen ez a két he tes tá bor, a kö vet ke zõ év -
ben is vissza tér. Nem is cso da, hi szen a gye re kek imád -
ják a túrkevei stran dot, el lá to gat tunk Bu da pest re a
Cso dák Pa lo tá já ba, jár tunk Nagy kö rû ben, és az is ko la ud -
va ron sát rat is ver het tek a kü lön bö zõ indiántörzsek. Volt
arc fes tés, kõ fes tés, és nagy örö münk re –nem elõ ször- Al -
bert Lász ló és csa lád já nak kö szön he tõ en
íjászkodhattunk is. Ezen kí vül bog rá csoz tunk,
kézmûveskedtünk, tú ráz tunk, ver se nyez tünk, vé gül na -
gyon el fá rad tunk. Az utol só na pot tom bo la sor so lás zár ta,
ahol is mét ér té kes aján dé ko kat nyer het tek a gye re kek.
Jö võ nyá ron is mét nagy sze re tet tel vár juk a jelentkezõket!

-Vízkeletiné Fe ke te Esz ter-
-tanítónõ-

Új ra nyá ri nap kö zi a Mó rá ban
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Is mét el kez dõ dött a tan év. 46 el sõs is mer ke dik az is ko lai
élet tel a 355 ta nu ló ból. 27 ne ve lõ igyek szik át ad ni tu dá sát
nap, mint nap a gye re kek nek. Eb ben a tan év ben foly ta tó -

dik a fel sõ ta go za ton, 6-8. év fo lya mon a fa kul tá ci ós rend -
szer a szü lõk kí ván sá ga alap ján. Cé lunk, hogy az
érett sé git adó kö zép is ko lá ba kí ván ko zó gye re ke in ket se -

gít sük. A nem szak rend sze rû ok ta tás az 5-6. év fo lya mon
in dult, mely nek cél ja a ké pes sé gek, kész sé gek fej lesz té -
se. Al só ta go za ton a bel sõ gon do zói rend szer se gí ti a
gye re kek mi nél jobb meg is me ré sét, fej lõ dé sét. Ké pes ség
ki bon ta koz ta tó prog ram mal se gít jük a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû ta nu lók ha la dá sát. Alig hogy el kezd tük a
tan évet, sport nap pal kí ván tuk a gye re ke ket az egész sé -
ges élet mód fe lé te rel get ni. A ki csik a sport ud va ron ve tél -
ked tek a kü lön bö zõ ál lo má so kon. Volt cél ba do bás,
kö té len má szás, ügyes sé gi fel ada tok, kö zös reg ge li tor -
na, fu tás, stb. A szü lõk gyü mölcs sa lá ta ké szí tés sel se gí -
tet ték a mun kán kat. A fel sõ sök a köz sé gi sport pá lyán,
aka dály ver se nyen vet tek részt. A be ug ró a csa pa tok nak
me net le vél ké szí té se volt. Itt bi cik lis ügyes sé gi ver seny,
ka pu ra rú gó ver seny, zsák ban fu tás és sok más ügyes sé -
gi fel adat szí ne sí tet te a na pot, me lyet a ho zott gyü möl -
csök fo gyasz tá sa zárt. A lap zár ta kor még folyt az
ered mé nyek össze sí té se. A sze les idõ já rás el le né re a
gye re kek na gyon jól érez ték ma gu kat mind két hely szí -
nen. A tan év to váb bi ré szé ben is igyek szünk mi nél hasz -
no sabb, szí ne sebb prog ra mok kal szí ne sí te ni a gyerekek
mindennapjait. 

-Ko vács Il di kó-
-tagint. ve ze tõ

Tan év kez dés a Mó rá ban

A 2.b osz tály 11 ta nu ló ja szep tem ber 11-én, cso dá la tos
nap sü té ses idõ ben, kel le me sen si mo ga tó szél ben, és 5
fel nõtt óvó kí sé re té vel pó tol ta be a ta valy ról el ma radt ki -
rán du lá sát.

Több gye rek szí ve sen fo gott tol lat, hogy él mé nye ik egy
ré szét írás ban is rög zít sék. Íme, né hány gon do lat:

Ko csis Eri ka:

„Pén te ken dél ben, ami kor ha za ér tem az is ko lá ból, lá za -
san ké szü lõd tem a ke rék pár tú rá ra. A ta nár né ni jó ta ná -
csa it kö vet tük. A lej tõn le gu rul va a Holt-Ti szát lát tuk. Út
köz ben csip ke bo gyót és dió fát lát tunk. A ré gi kon zerv -
gyár nál pi hen tünk és fa la toz tunk. Ha ma ro san meg ér kez -
tünk. Ami kor az élõ Ti szá hoz ér tünk, meg lát tuk a kom pot.
A táj na gyon szép volt. A szõ ke Ti sza ör vény lett. Ha ma ro -
san in dul tunk ha za. Kel le me sen el fá rad tunk.”

Ré ti La jos:

„Na gyon él vez tem a tú rát. A komp ra rá men tünk, lát tunk
kis ör vé nye ket.”

Gerõcs Ani ta:

„Le men tünk a komp ra, fel men tünk a domb ra.”

Göõz Ba lázs:

„Az volt a leg jobb, ami kor le men tünk a komp ra, meg ami -
kor egy cso mó mus li ca jött ránk, és ez na gyon jó volt.”

Girincsi Dá vid:

„Na gyon jó, va ló já ból ki vá ló. Jó volt a lej tõ, gyö nyö rû volt a 
part.”

Má té Mer cé desz:

„Jó volt a bi cik li zés. Fel men tünk a komp ra és lát tunk ör -
vényt, és egy só lyom ma da rat. Szép volt a táj és az er dõ
is. És ennyi.”

Sárándi Tilla:

„Jól si ke rült a bi cik li tú ra. Ne kem az tet szett a leg job ban,
hogy le men tünk a komp ra, és lát tunk kis ör vényt.”

Tóth Nán dor:

„Fá rasz tó volt. Jó volt, mi kor ket tõ ször el es tem, mi kor fa -
rol tam egyet. És mi kor az er dõ ben vol tunk, mi kor le men -
tünk a hí don.”

Tóth Bar na:

„Ki rály volt a bi cik li tú ra. A leg jobb az volt, mi kor be le bo rul -
tam a csip ke bo kor ba. És az is jó volt, mi kor a kom pon áll -
tunk és néz tük a víz áram lá sát.”

A gye re kek vé le mé nye it össze gyûj töt te, köz re ad ta:

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet
Fo tó: Sárándiné Baksay Zsu zsan na-

„Tu dós tücs kök” ke rék pár tú rá ja
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Fon tos dön tés elõtt áll nak a szü lõk  és a gyer me kek.

Az éle tünk nek majd nem fe lét tölt jük a mun ka he lyün kön.
Fon tos, hogy amit vég zünk, azt jó mi nõ ség ben te gyük. Az
sem mel lé kes, hogy olyas mit te vé keny ked jünk, ami ér de -
kel ben nün ket.

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

Ab ból a cél ból, hogy pá lyát ne csak di vat ból, ha nem a sa -
ját ké pes sé ge ik, le he tõ sé ge ik fi gye lem be vé te lé vel

válasszanak a fi a ta lok, meg kell is mer ni a kö zép is ko lát és
azt, hogy on nan mi lyen pályautak ve zet nek tovább.

Eh hez ad se gít sé get az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la,
Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat min -
den tag in téz mé nyé ben ta nu ló nak. A Mû ve lõ dé si Ház ban
2009. ok tó ber 20-án 17 óra kor pá lya vá lasz tá si szü lõi ér -
te kez le tet szer ve zünk, ahol a kör nyék kö zép is ko lá i nak
igazgatói, vagy meg bí zott kép vi se lõi nyúj ta nak tá jé koz ta -
tást.

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

-Tû he gyi Ju li an na-

Továbbtanulási tájékoztató

2009. jú li us 1-tõl új in téz mény egy ség gel bõ vült az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la. Ne vünk: Egy sé ges
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat.
Fõ te vé keny sé gi kö re ink:
• ne ve lé si-pszi cho ló gi ai ta nács adás
• lo go pé di ai el lá tás
• to vább ta nu lá si, pá lya vá lasz tá si ta nács adás.

Mun ka tár sa ink:
• Sza bó Il di kó: meg bí zott ve ze tõ, gyógy pe da gó gus
• Kuiné Var ga Má ria: gyógy pe da gó gus
• Stefán Ri ta: gyógy pe da gó gus- lo go pé dus
• Csíkné Gábli Eri ka: pszi cho ló gus
• Vargáné Ko csis Edit: ad mi niszt rá tor

Az in téz mény ál tal el lá tott kor osz tály ok:
• 3 éven alu li gyer me kek,
• 3- 18 éves gyer me kek, fi a ta lok,
• 18 év fe lett csak kö zép fo kú ok ta tás ban részt ve võk.

A vizs gá la tok és ta nács adás vég zé se szak mai kom -
pe ten ci ák nak meg fe le lõ en tör té nik: 
• be széd fej lõ dé si za var,
• ér tel mi ké pes ség ben va ló el ma ra dás,
• és a pszi chés fej lõ dés za va rai te kin te té ben.

Ne ve lé si ta nács adás, pszi cho ló gi ai ta nács adás, gon -
do zás:
• A be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel

küz dõ gyer me kek vizs gá la ta, en nek alap ján szak vé le -
mény ké szí té se

• A be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel
küz dõ gyer mek/ta nu ló fej lesz tõ fog lal koz ta tá sa pe da -
gó gus és a szü lõk be vo ná sá val

• Is ko la érett sé gi vizs gá lat szak vé le mény ké szí tés sel az
is ko la kez dés hez

• A be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel
küz dõ gyer me kek/ta nu lók fej lesz tõ fog lal koz ta tá sá nak
el len õr zé se az adott ne ve lé si in téz mé nyek ben.

• A meg is me rõ funk ci ók, vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek
or ga ni kus ok ra vissza nem ve zet he tõ tar tós és sú lyos
rend el le nes sé gé vel küz dõ gyer me kek/ta nu lók,
intézménybeni el lá tá sá nak se gí té se.

• A te het sé ges ta nu lók tá mo ga tá sa, a gyer me kek, di á -
kok ké pes sé gé nek, te het sé gé nek fel is me ré se, tá mo -
ga tá sa.

• Szo ron gás, ön bi za lom hi ány, ma ga tar tá si za va rok, lel ki
krí zi sek (gyász, vá lás, stb.), han gu la ti za va rok (de -
presszió) ke ze lé se a fen ti kor osz tály ok ban.

Lo go pé di ai el lá tás:

• Be széd hi bák szû ré se, vizs gá la ta 5 éves kor tól
• Lo go pé di ai te rá pi ák al kal ma zá sa
• Meg ké sett, aka dá lyo zott be széd fej lõ dé sû gyer me kek

vizs gá la ta, el lá tá sa 3 éves kor tól (be széd in dí tás te rá pi -
ák)

• Be széd fo gya té ko sok vizs gá la ta, szak sze rû el lá tá sa,
szük ség ese tén pszi cho ló gus és fül-orr-gé gész szak or -
vos be vo ná sá val

• Ta nu lá si za var (disz le xia, diszgráfia, diszkalkulia) meg -
elõ zé se, csök ken tés

To vább ta nu lá si, pá lya vá lasz tá si ta nács adás
• Ön is me ret fel mé ré se és fej lesz té se
• Pá lya vá lasz tás sal kap cso la tos adott sá gok, ké pes sé -

gek vizs gá la ta
• A fi a ta lok pá lya vá lasz tá si dön té sé nek se gí té se az ál tal,

hogy meg tör té nik a ké pes sé ge ik, adott sá ga ik, le he tõ -
sé ge ik össze ve té se az egyé ni el kép ze lé se ik kel

Ter ve zett szol gál ta tás:
Jö võ év tõl, a he lyi igé nye ket fi gye lem be vé ve ter ve zett a
gyógytestnevelés in dí tá sa is.
El lá tá si te rü le te ink:
• Fegy ver nek ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyei.
• Ör mé nyes ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyei.
• Pri vát meg ke re sé sek a 3-18 éve sek szá má ra.

Be je lent ke zés:
Az in téz mé nyek ál tal kez de mé nye zett kö te le zõ vizs gá la -
to kon kí vül is ke res het nek ben nün ket te le fo non az
56/481-077 szá mon, vagy sze mé lye sen a Fel sza ba du lás
út 165. sz. alatt.
Nyá ri szü net ben szer dai na po kon ügye le tet tar tunk 8-12
órá ig.
PROBLÉMÁIKKAL, KÉRDÉSEIKKEL FORDULJANAK
HOZZÁNK BIZALOMMAL!

-A szak szol gá lat mun ka tár sai-

Bemutatkozik az Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
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Has tánc tan fo lyam in dul a 
Fegyverneki Mû ve lõ dé si

Ház ban
2009. ok tó ber 17-én
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30
-tól.

6-66 éves ko rig
min den kit

sok sze re tet tel vá rok.

Há rom Ani kó
06-20/319-1942

web: www.anikohastanc.uw.hu



2009. szep tem ber 11. és 13. kö zött már XI. al ka lom mal
ke rült meg ren de zés re a Szol no ki Gu lyás fesz ti vál. Az Or -
czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és Egy sé ges Pe -
da gó gi ai Szak szol gá lat mint már több éve, idén  is
kép vi sel tet te ma gát egy szak is ko lai és egy ál ta lá nos is ko -
lai ta nu lók ból ál ló csa pat tal. A ko rai ke lés el le né re a gye -

re kek nagy lel ke se dés sel in dul tak ne ki a nap nak. 10
óra kor már égett a tûz a bog rá csa ink alatt és ro tyo gott a
két gu lyás, a bab gu lyás és a tenkesgulyás. A zsû riz te tés -
nél is és az ered mény hir de tés nél is az el múlt évek hez ké -
pest vál to zá so kat ve zet tek be. A zsû ri zés nél sor szám
biz to sí tot ta a csa pa tok anonímitását. A ren ge teg díj kö zül 
a tenkesgulyás ezüst érem re lett mél tó. A nap vé gén fá -
rad tan, de an nál lel ke seb ben tér tünk ha za a kö vet ke zõ
Gu lyás fesz ti vál ra gondolva.

-Bacsóné Füleki Gab ri el la-
-szakoktató-

Gu lyás fesz ti vál Szol no kon

Szol no ki Gaz da sá gi Na pok 2009. né ven gaz da sá gi fó ru -
mot ren dez tek Szol no kon
szep tem ber 10-11. kö zött.
A ren dez vény kon fe ren ci ák
kö ré szer ve zõ dött, ame lye -
ket a bel vá ros ban tar tot tak. 

A ta nács ko zá so kon cé gek,
tár sa dal mi szer ve ze tek és
az ok ta tás szer ve zõi vet tek
részt. Olyan ta lál ko zá si le -
he tõ ség meg te rem té se volt
a cél, ahol a gaz da sá gi élet
sze rep lõi hasz no sít ha tó in -
for má ci ók hoz, ta pasz ta la -
tok hoz és kap cso la tok hoz
jut nak.

A prog ram ré sze ként töb -
bek kö zött a kö vet ke zõ té -
mák kal fog lal koz tak,
ame lyek Szak is ko lánk szer ve zé sét köz vet le nül is érin tik:
• Az ok ta tás és a gaz da ság kap cso la ta
• Ak tu á lis vál to zá sok, fej lesz té sek és re mélt ha tá sa ik a

szak kép zés ben
• A szak kép zé si irá nyok és ará nyok kö ze lí té se a gaz da -

ság igé nye i hez
• A gaz da ság el vá rá sai a szak kép zés sze rep lõi fe lé

A ren dez vé nyen szá mos ki ál lí tó mel lett – a
Jász-Nagykun-Szolnok Tér sé gi In teg rált Szak kép zõ Köz -
pont ke re te in be lül - Szak is ko lai Tag in téz mé nyünk is kép -
vi sel te Fegy ver nek nagy köz sé get.

 -Bukta Gi zel la-
- gyak. oktatásvezetõ-

A szak kép zés és gaz da ság
kap cso la ta

A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz -
pont kö szö nõ je az Idõ sek Vi lág nap ja al kal má ból

Az õsz az idõ sek év sza ka. 1991-ben az ENSZ
közgyûlésének ha tá ro za ta alap ján ren dez ték meg elõ -
ször az Idõ sek Vi lág nap ját, és az óta is min den év ben
meg ren de zik ok tó ber 1-én.

Ahogy az egész or szág ban, me gyénk ben, te le pü lé sün -
kön is jel lem zõ az idõ sek szá má nak a nö ve ke dé se. Az
öre ge dés té má ja egy re in kább az ér dek lõ dés kö zép pont -
já ba ke rül.

Mi az öreg ség?

Ne héz len ne ezt a kér dést meg vá la szol ni. Az bi zo nyos,
hogy éle tünk fo lya mán va la mit el ve szí tünk, va la mi meg -
vál to zik, és ez öre ge dés hez ve zet. Az öreg ség egy ter mé -
sze tes, bo nyo lult, szö ve vé nyes fo lya mat, mely nek so rán
ál lan dó an szem be ke rü lünk múlt bé li ta pasz ta la ta ink kal,
elõ í té le te ink kel, énünk és a kül vi lág nyo má sa i val. Nem
mind egy azon ban, hogy az idõs em ber ho gyan éli meg az
öre ge dés fo lya ma tát.

„Nem csüg ge dünk, ha kül sõnk meg rom lik is, a bel sõnk
meg újul nap ról-nap ra” (Pál Apos tol)

A mai kor idõ se i nek ez a gon do lat mu tat ja meg éle té nek
ké sõi sza ka szá ban a kö ve ten dõ utat. A tár sa dal mi vál to -
zá sok nem a ki szol gál ta tott, tét len ség re kár ho za tott öreg -
kort ír ja elõ idõ se ink nek, ha nem egy ak tív, ön ma gán
se gí te ni aka ró, bölcs ta pasz ta la tok kal ren del ke zõ nyug dí -
jas kort. Fon tos, hogy a csa lá dok és az em be rek el sa já tít -
sák, elõ se gít sék az idõs kor ral szem be ni ma ga tar tá si

mó do kat. A po zi tív ma ga tar tást az élet so rán meg fe le lõ
ne ve lés sel le het el sa já tí ta ni. A fel adat mai tár sa dal munk -
ban nem könnyû. De az biz tos, hogy két do log gal tar to -
zunk az idõ se ink nek: Tisz te let tel és Hálával.

In téz mé nyünk dol go zói ne vé ben kö szönt jük te le pü lé sünk 
min den idõs ko rú la ko sát az Idõ sek Vi lág nap ja al kal má -
ból.

Az in téz mény dol go zói ne vé ben: 
-Barta Józsefné-

-Igazgató-

Idõsek Világnapja

Fá jó szív vel em lé ke zünk

Náhóczki István
ha lá lá nak 1. éves év for du ló ja al kal má ból

„Vi szont lá tás ra a föld nek po rá ban,
Vi szont lá tás ra az égi su gár ban,

Vi szont lá tás ra a Hold nak ud va rán,
 vagy a Tej út va la mely csil la gán.”

Sze re tõ fe le sé ge és csa lád ja
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2009. szep tem ber 19-én, szom ba ton 11 óra kor osz tály fõ -
nö ki óra kez dõ dött az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la I. eme -
le té nek 9-es tan ter mé ben.
Az osz tály fõ nök, Nida Ist ván meg hall gat ta a na po sok,
Bercsényiné Var ga Er zsé bet és Doroszlai Dé nes je len té -
sét: az osz tály lét szá ma 35 fõ, iga zol tan hi ány zik 6 fõ, je -
len van 16 fõ.
Utol já ra „nem rég”: 1969. jú ni u sá ban hang zott el ha son ló
je len tés az utol só osz tály fõ nö ki órán.
Hi he tet len ér zés volt 40 év után új ra ta lál koz ni egy más sal, 
az osz tály fõ nö künk kel és az is ko lánk kal. A két szer ve zõ,
Var ga Pötyi és Doroszlai Di ni meg ke re sett min den kit, akit
csak va la mi lyen úton fel tud tak ku tat ni az osz tály tár sa kon, 
ro ko no kon, is me rõ sö kön ke resz tül. Akit más úton nem ér -
tek el, sze mé lye sen is, akár több ször is fel ke res tek, bár -
hol is la kott az or szág ban.
Mert a 35 fõ bõl 14-en el ke rül -
tek Fegyvernekrõl, akik kö zül 
he ten meg is je len tek most.
Az iga zol tan hi ány zó – az
idõ köz ben el hunyt – osz tály -
tár sa ink em lé ké re mé csest
gyúj tot tunk, mi köz ben Nida
ta nár úr fel ol vas ta a ne ve i ket.
Majd egy kis em lé ke zést tar -
tott az 1966-1969 kö zöt ti
együtt el töl tött évek rõl, kü lö -
nös te kin tet tel az utol só év -
rõl, amely mind annyi unk
szá má ra kü lön le ges volt, hi -
szen ak kor fe jez tük be az ál -
ta lá nos is ko lát és
ki re pül tünk, meg kezd tük a
fel nõtt éle tünk fe lé ve ze tõ utat.
Meg em lé ke zett elõ zõ osz tály fõ nö künk rõl, Pál Sán dor ról,
aki sú lyos be teg ként már nem tu dott részt ven ni a ta lál ko -
zón kon, de üzent ne künk és üd vö zölt ben nün ket.
Név sor ol va sás sal foly ta tó dott az osz tály fõ nö ki óra, amely 
ke re té ben ki-ki el mond ta ma gá ról a 40 év alatt tör tén te -
ket, to vább ta nu lá sát, csa lád ala pí tá sát.  El me sél tük rö vi -
den a mun ká ban töl tött éve in ket, be szá mol tunk
há zas tár sunk ról, gye re ke ink rõl, töb ben uno ká ik ról. Majd
vi dám anek do tá zás sal foly tat tuk 13 órá ig, ami kor át sé tál -
tunk a szak is ko la tan ét ter mé be.
A volt út tö rõ ház ban a tan ét te rem ve ze tõi és gya kor lós nö -
ven dé kei cso dá la to san fel dí szí tett te rem mel, gyö nyö rû en

meg te rí tett asz tal lal, pezs gõ vel, na gyon íz le tes és vál to -
za to san össze ál lí tott hi deg tál lal vár tak ben nün ket.
Ez a te rem an nak ide jén a gya kor la ti ok ta tá sunk
helyszíne volt, nem vol tunk hoz zá szok va, hogy sü rög je -
nek kö rü löt tünk. Így szin te meg ha tó volt a nö ven dé kek fi -
gyel mes sé ge, ud va ri as sá ga, ahogy min den
kí ván sá gun kat les ve szol gál tak ki ben nün ket, bár hol foly -
tat tuk is a be szél ge tést, hoz ták utá nunk a ká vét több ször
is. A dél után fo lya mán fel szol gál ták még a sa ját ké szí té sû
na gyon fi nom sü te mé nye i ket, ami el lá tá sunk ko ro ná ja
volt. Ha tal mas di csé ret il le ti ezért mind nyá ju kat és ve ze tõ -
i ket, mert fel hõt len né tet ték a szá munk ra ezt az em lé ke -
ze tes, na gyon fon tos na pot.
Dél után öt órá ig – mint ha csak meg sem sza kad tak vol na
40 év vel ez elõtt – új ra foly ta tód tak a ba rát sá gok, a le he tõ

leg töb bet el me sél tük ma -
gunk ról és hoz zá tar to zó ink -
ról, küz del me ink rõl,
örö me ink rõl, eset le ges ku -
dar ca ink ról. Ha nem is lát tuk
egy mást 14 éves nek, de nem 
is vet tük ész re az idõ mú lá sát 
egy má son, új ra mi let tünk a
8/a osz tály.
Nida ta nár úr ren ge teg em lé -
két me sél te el ve lünk kap -
cso lat ban, és fel ele ve ní tet te
az ak ko ri ban ál ta lunk, vagy
is ko la tár sa ink ál tal el kö ve tett 
gye rek csí nye ket. És per sze
mi is szin te min den mon da -
tun kat úgy kezd tünk: em lék -
szel ar ra, hogy … És csak

me sél tünk, me sél tünk.
Azt hi szem, mind annyi unk szá má ra cso dá la tos él mény
volt, és na gyon szép em lék lesz ez a nap. Még a meg nem 
je lent osz tály tár sak nak is (akik több nyi re csa lá di, vagy
mun ka he lyi el fog lalt ság ra hi vat koz va ki men tet ték ma gu -
kat) meg pró bál juk át ad ni en nek a nap nak a kró ni ká ját a
be szá mo ló kon és az itt ké szült fény ké pe ken ke resz tül.
Kö szö nöm a szer ve zõk nek: Bercsényiné Var ga Er zsé -
bet nek, Doroszlai Dé nes nek, Huberné Doroszlai Évá nak,
a tan ét te rem ve ze tõ i nek és nö ven dé ke i nek, osz tály fõ nö -
künk nek Nida Ist ván nak és per sze osz tály tár sa im nak,
hogy ilyen em lé ke ze tes nap pá va rá zsol ták ezt a szep tem -
be ri szom ba tot szá mom ra:

-Tóthné Czimmer Ág nes-

40 éves osz tály ta lál ko zó

Ide ig le nes nek in dult – a nyer tes pá lyá zat be ru há zá sát
akar ták már meg kez de ni – de mos tan tól vég le ges nek tû -
nik, hogy az Or vo si ren de lõ bõl a Mû ve lõ dé si Ház ba köl -
tö zik a vér adás. A szapárfalusi hely szín ma rad az Idõ sek
Klub ja. 

Szep tem ber 24-én, 68-an je len tek meg a vér adá son,  kö -
zü lük 55-en ad hat tak vért, 6-an most el sõ alkalommal.
Bí zunk ben ne, hogy ezt na gyon sok szor te szik még.

Szapárfaluban ok tó ber 2-án 28-an je len tek meg, kö zü lük
23 em ber adott vért. El sõ vér adó ket tõ volt. 

Kö szön jük!

Vér adás ra leg kö ze lebb feb ru ár 3-án Szapárfaluban az
Idõ sek Klub já ban és már ci us 4-én a Mû ve lõ dé si Ház ban
lesz le he tõ sé gük. 

-Tû he gyi Ju li an na-

Vér adás
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„Elõbb csi náld azt, ami szük sé ges, 

utá na azt, ami le het sé ges, 

és már is azt fo god csi nál ni, ami le he tet len.”
As si si Szent Fe renc

Szá munk ra is le he tet len nek tûnt, hogy a Dé vai Szent Fe -
renc Ala pít vány gon do zot tja it ven dé gül tud juk lát ni. Sok
mun ká val, szer ve zés sel és tá mo ga tó ink se gít sé gé vel
2009. au gusz tus 10-16-ig Tiszagyendán si ke rült fo gad -
nunk Böjte Csa ba fe ren ces ren di szer ze tes „gye re ke it”.
Dé vá ról és Szalontáról 16 gye rek és 2 kí sé rõ ér ke zett
hoz zánk. Vi szon tag sá gos út után ké sõ éj jel ér kez tek
meg. Azon nal meg tet szett ne kik a kör nye zet, lel ke sen
vet ték bir tok ba a szé pen fel újí tott plé bá nia hely sé ge it. Jó
ét vággyal va cso ráz tak, íz lett a há zi as gu lyás le ves, és a
karitász ta gok il let ve a gyendai hí vek ál tal sü tött sü te -
ményt.

  A tá bor so rán meg is mer ked tek Tiszagyendával, a fa lu -
ház ban kéz mû ves fog lal ko zá son vet tek részt. Itt több al -
ka lom mal szent mi sén vol tak, a kü lön le ges fa dí szí té sû
temp lom ban. Ki rán du lást szer vez tünk ré szük re Eger be,
Szol nok ra és vol tunk a túrkevei stran don is. Íjász be mu ta -
tót tar tott ne kik a kunhegyesi ha gyo mány õr zõ cso port.
Min den prog ram na gyon tet szett ne kik, de leg job ban a
für dést él vez ték. Es tén ként a plé bá nia kert ben a
tiszagyendai gye re kek kel sö té te dé sig ját szot tak. Jó ba -
rát sá gok ala kul tak ki, re mény ked nek a ké sõb bi rend sze -
res ta lál ko zá sok ban. Va cso rák után el ma rad ha tat lan volt
a dinnye evés, úgy lát tuk na gyon ki vol tak éhez ve a gyü -
mölcs re.

  Fegyverneket is be mu tat tuk ne kik, busszal kör be jár tuk a
ne ve ze tes sé ge ket. Itt is részt vet tek egy szent mi sén, ezt
kö ve tõ en meg ven dé gel tük õket a kö zös sé gi ház ban. Elõ -
ször ámul va néz ték, - a kí sé rõ ik még le is fény ké pez ték-,
majd bol do gan fo gyasz tot ták a fi nom cuk rász sü te mé nye -
ket, mely Bog nár Zol tán fel aján lá sa volt. Kö szön jük szé -
pen a gye re kek ne vé ben. Ek kor ad tuk át
bú csú aján dé kun kat, mely ben ka ba lán kí vül a meg lá to ga -
tott he lyek rõl ké pes lap ok, és a Cson ka tor nyot áb rá zo ló
üveg fest mény is volt. 

Az ét kez te té sük rõl és a prog ra mok le bo nyo lí tá sá ról a
karitász ta gok, a tiszagyendai hí vek és az ön kén tes se gí -
tõ ink gon dos kod tak 

  Pél da ér té kû szá munk ra a tiszagyendai em be rek sze re -
te te, se gí tõ kész sé ge, ami vel el hal moz ták az er dé lyi gye -
re ke ket. Na pon ta hord ták a sü te ményt, friss gyü möl csöt,
üdí tõt, tar tós élel mi szert és gye rek ru há kat. Sok eset ben
egy sze rû en le tet ték az aj tó elé, nem is tud tuk ki tõl kap tuk.
Kö szön jük szé pen min den jószándékú tiszagyendai la -
kos nak.

  Az er dé lyi gye re kek vi sel ke dé se, egy más és irán tunk
meg nyil vá nu ló sze re te te öröm mel töl tött el ben nün ket. Jó
len ne ezt át érez ni a mi gye re ke ink nél is. Kö zöt tük nem ta -
pasz tal tunk ön zést, irigy sé get. Minden nek örül tek, min de -
nért há lá sak vol tak. Töb ben más or szá gok ban is jár tak
már kö zü lük, de itt az anya or szág ban, csa lá di as lég kör -
ben ér zik iga zán jól ma gu kat, ezt több ször is han goz tat -
ták. Az év nagy ré szé ben sze rény kö rül mé nyek kö zött
él nek, az ilyen tá bo rok ba sem jut el kö zü lük min den gye -
rek. Er rõl mi is meg bi zo nyo sod hat tunk, hi szen ér ke zés kor 
és vissza uta zás kor is el kí sér tük õket né há nyan. Öröm mel 
vit ték ha za a fegyvernekiek ál tal ado má nyo zott ru há kat,
tar tós élel mi szert, és gyü möl csöt.

  A bú csú es tén a tá bor tûz nél ígé re tet tet tünk ar ra, hogy
meg pró bál juk éven ként ven dé gül lát ni õket. Eh hez már
most ke res sük tá mo ga tó in kat. Fon tos nak tart juk, hogy az
er dé lyi ek érez zék, õk is ide tar toz nak.

Há lá val és kö szö net tel tar to zunk ön kén tes se gí tõ ink nek.
Sze ret nénk, ha en nek ha gyo má nya len ne, és meg fe le lõ
meg be csü lés övez né.

Se gí tõ ink vol tak: Hornyákné Sza bó Ber na dett, Kindert
Károlyné, Nida Im re, Szentpéteri Tiborné, Stefán Iván
Jánosné, Csõke Istvánné, Csaj ági Ge or gi na, Leblanc Ta -
más, Hapek Im re, Már ton Mi hály, Si mon Im re, Var ga Edit, 
Náhóczki Józsefné.

Tá mo ga tó ink vol tak: Tiszagyenda Köz ség Ön kor mány za -
ta, Pisók Ist ván Tiszagyenda pol gár mes te re, Fej ér An dor
a Me gyei Köz gyû lés el nö ke, Eg ri Fõ egy ház Me gyei
Karitász, Ipacs And rás, Daku Mihályné, Sza ba dos
Lajosné, Bi ha ri Lajosné, De ák Györgyné, Szapártfalui
Idõ sek Klubbja, Baunok Béláné, Dr. Mé hész Ju dit, Bu dai
Klá ra, Dr. Kiss György, Cif ra Er zsé bet, Nagy Károlyné,
For gács Te réz, Rabóczki Lukácsné, Hapek Imréné, Már -
ton Mihályné, Szentpéteri Tiborné, Tö rök Mártonné, Fa -
ze kas Andrásné, Csécsei Má ria, Susz ter Zsig mond, Áy
Zoltánné. Füller Jó zsef.

A tá bor nem jö he tett vol na lét re Bordács Pé ter atya anya -
gi és er köl csi tá mo ga tá sa nél kül.

Bí zom a jö võ évi tá bor meg ren de zé sé ben.

-Leblanc Lajosné-
-Csoportvezetõ-

A sze re tet rõl

Kö szö ne tet mon dunk
az aláb bi sze mé lyek nek,

hogy kis há zam fel épí té sé ben
ön zet len se gít sé get nyúj tot tak:

Engler Se bes tyén, Ifj. Czimmer Se bes tyén,
Náhóczki Kár oly, La dá nyi Ist ván,

Krupatechnika Kft., Sza bó és Tár sa Kft. ,
Ta tár Lász ló, Dó ka Gá bor, Fegyverneki Víz mû,
Ga lam bá szok: - Bata Jó zsef, Ba logh Mi hály,

Tö rök Já nos
 Gúth Gá bor, Ifj. Csécsei Jó zsef,

Id. Donkó Fe renc, Id. Tajti Lász ló, Tajti At ti la,
Sza bó Je nõ, Zimmer Józsefné, Ficsor Jánosné,
Jancsó Já nos, Gazsó La jos, Náhóczki And rás.

Csécsei At ti la és szü lei
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SAPS ki fi ze té sek 

Az Eu ró pai Unió dön té se
le he tõ vé tet te, hogy a
SAPS elõ leg ki fi ze té se ket
ko ráb ban meg kezd jék a
tag or szág ok, a gaz dák lik -
vi di tá si hely ze té nek ja ví tá -
sa ér de ké ben.

Ezt az Unió idén ok tó ber
15-tõl en ge dé lyez te. Az
MVH 2009. ok tó ber 16-tól
meg kez di a tá mo ga tá si

elõ le gek ki fi ze té sét.  Mér té ke a tá mo ga tá si összeg 70%-a 
de csak ab ban az eset ben ha a ke reszt el len õr zé sek nem
szûr nek ki hi bát, nincs egy adott fi zi kai blok kon be lül túl -
igény lés, az el len õr zé sek el té rést nem mu tat tak to váb bi
egyez te tést nem igé nyel nek.

Még a pon tos összeg rõl nincs tu do má sunk, nem je lent
meg a jog sza bály mely ezt euróban meg ha tá roz ta vol na,
az át vál tás ár fo lya mát sem is mer jük.

Tör té nel mi bá zis jog

 A Tör té nel mi bá zis jo got  a 106/2007-es FVM ren de let ha -
tá roz za meg, me lyet már több íz ben mó do sí tot tak.

A leg újabb mó do sí tás a 115/2009-es FVM ren de let.  

Lé nye ge, hogy a tör té nel mi bá zis jog át írá sát 2009-re vo -
nat ko zó an 2009. no vem ber 30-ig te he tik meg a gaz dák (a 
tej tör té nel mi bá zis jog ki vé te lé vel, mely ha tár ide je 2009.
szep tem ber 30) 

A tör té nel mi bá zis jog át írá sát a K9000-es nyom tat vá -
nyon, kell be je len te ni,va la mint mel lék let ként csa tol ni kell
azt a bi zo nyí tó ere jû ok ira tot, mely egy ér tel mû en ren del -
ke zik a tör té nel mi bá zis jo go sult ság át ru há zá sá ról, vagy
ide ig le nes át en ge dé sé rõl. Ez az ok irat egy meg ál la po dás, 
mely nek tar tal maz ni kell, ki az áta dó, az át ve võ, mennyi a
tör té nel mi bá zis jog ér té ke  (két ti ze des je gyig), az át adás
vagy át en ge dés idõ tar ta ma,  (ha ide ig le nes, met tõl med -
dig tart, vagy vég le ges) ter mé sze te sen alá kell ír ni min két
fél nek, és kell két tanú.

Tör té nel mi bá zis jo got a gaz dál ko dó a 2006.év ben meg -
ter melt nö vé nyek, tar tott ál la tok alap ján  sze rez te meg,
mind er rõl MVH ál tal ki ál lí tott ha tá ro zat ad tá jé koz ta tást,
me lyet 2007-ben meg ka pott min den bá zis jog gal ren del -
ke zõ.

Mi ért van er re szük ség?

Az Uni ó ba va ló be lé pé sünk kor  vá laszt hat tunk a tá mo ga -
tá si rend sze rek kö zött. Ed dig a Saps és az ezt ki egé szí tõ
Top-up  tá mo ga tás alap ján igé nyel het ték a gaz dák a tá -
mo ga tá so kat. Már volt szó a má sik SPS rend szer be ve ze -
té sé rõl, hisz úgy volt eb ben az év ben már e sze rint lesz
ki szá mol va a tá mo ga tá sok mér té ke. Be ve ze té sé re nem
ke rült sor, de ha a kö vet ke zõ év ben még is át té rünk az
SPS rend szer re, ak kor a gaz dák ér de ke, hogy a bá zis jo -
gok ren dez ve le gye nek.

Az SPS jo go sult sá gok le osz tá sá nak és ki fi ze té sé nek szá -
mí tá sa kor az egyik té nye zõ a meg lé võ és tény le ge sen
hasz nált bá zis jog, va la mint a hasz nált, meg mû velt föld te -
rü let. Eze ket ne ve zik re gi o ná lis, és ki egé szí tõ rész nek,
vagy összeg nek. A ki fi ze té si össze gek kü lön böz ni fog -
nak, még két azo nos te rü let tel ren del ke zõ gaz dál ko dó es -
té ben is ha  a tör té nel mi bá zis jo guk ér té ke nem egye zik
meg.

Lé nyeg, rö vi den az, hogy an nak ér de ké ben hogy a gaz da
a tá mo ga tá si le he tõ sé ge ket men nél job ban ki ak náz has -
sa, a  föld hasz ná la ton kí vül a tör té nel mi bá zis jog  jo go sult -
sá got is ren dez ni kell.  

Az ag rár ka ma ra iro dá já nak cí me: Fegy ver nek  Fel sza ba -
du lás út 161. 

nyit va tar tá si idõ min den hét szer da:  8.00-16.30

te le fon:06-40-888-300-es  kék szám  11-110-es mel lék

fax:06-1-802-0893

Mo bil : 0630-3322639 
-Mol nár Er zsé bet-

Gazdasági hírek

Fá jó szív vel em lé ke zünk

Széman János
ha lá lá nak 1. éves év for du ló ja al kal má ból.

„Vi szont lá tás ra a föld nek po rá ban,
Vi szont lá tás ra az égi su gár ban,

Vi szont lá tás ra a Hold nak ud va rán,
vagy a Tej út va la mely csil la gán.”

Em lé ked szí vünk ben örök ké él.

Fe le sé ged, lá nyod, ve jed
és két uno kád.

Tukarcs Lász ló
Ha lá lá nak 1. éves év for du ló já ra

„Pi henj csen de sen a csil la gok közt,
hol nincs már több fáj da lom,

de szí vünk ben itt le szel,
míg élünk a vi lá gon.”

Sze re tõ fe le sé ge, lá nya, fia
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EMLÉKEZÉS

Kor pás Jánosné
ha lá lá nak 1. év for du ló já ra.

„Vi rá got vi szünk egy né ma sír ra,
de ez zel õt már nem hoz hat juk vissza.

Míg köz tünk vol tál, mi na gyon sze ret tünk,
hi ány zol ne künk, so ha nem fe le dünk.”

„Örök az ar cod, nem száll el sza vad,
min den mo so lyod a szí vünk ben ma rad.

Nem az a fáj da lom, mely tõl könnyes a szem,
ha nem amit szí vünk ben hor do zunk né mán, csen de sen.”

Sze re tõ fér je és Csa lád ja



Mi u tán le zá rult a me gyei I.o. 2008/2009-es baj nok ság, a
fegyverneki ké zi lab dás lá nyok nem csak pi he nés sel töl -
töt ték a nya rat. A nyá ri szü net ben töb ben rend sze re sen
lá to gat ták az edzé se ket, bár saj nos ez nem min den ki re
volt jel lem zõ. A csa pat nak most 18 iga zolt já té kos a tag ja
(Nagy Mag dol na, Csíkné Bernáth Gab ri el la, Nagy Ilo na,
Négyesi Ka ta lin ka pu sok, Bozsó Tí mea, Nagyné Pely he
Ani ta, Gál Re ná ta, Vágán Csabáné, Zakar Már ta, Nagy
Ri ta, Cseszka Re ná ta, Kindert Éva, Bodáné Akinysin Ilo -
na, Hor váth Krisztiánné, Csortos Dó ra, Ko vács Kit ti,
Pomázi Eri ka, Donkó Lil la). Az egyik ka pus, Négyesi Ka -
ta lin, el tá vo zott a csa pat ból, de he lyet te si ke rült Nagy Ilo -
nát le iga zol ni, aki szin tén ka pus posz ton erõ sí ti a
csa pa tot. A me zõny já té ko so kat pe dig, Donkó Lil la erõsíti.
A nyá ron több meg hí vá sos fa lu na pi ku pán is részt vet -
tünk. Elõ ször a Vi rág zó Ti sza nap já ra hir det tünk meg egy
baj nok sá got 6 csa pat iga zol ta vissza a rész vé tel ét, de saj -
nos az esõ köz be szólt.  Így egy hét múl va új ra össze jött 4
csa pat (Ör mé nyes, Tiszatenyõ, Fegy ver nek I-II.). Fegy -
ver nek I. lett az el sõ, má so dik a Fegy ver nek II., har ma dik
Tiszatenyõ, ne gye dik Ör mé nyes. A leg jobb já té kos
Pomázi Eri ka lett, a leg több gólt Ko vács Kit ti lõt te. A mér -
kõ zé sek után ebéd del ven dé gel tük meg a csa pa to kat,
amit ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni Huber Fe renc
pol gár mes ter úr nak, Szilasi Pé ter úr nak, va la mint Krupa
Ist ván úr nak, akik szpon zo rál ták a ven dég lá tást.
Au gusz tus 22-én az Örményesiek hív tak meg ben nün ket
a fa lu na pi ku pá ra. Itt is a Fegy ver nek csa pa ta lett a baj -
nok, má so dik Tiszatenyõ, har ma dik Ör mé nyes, ne gye dik
Nagy kö rû. A leg több gólt Kindert Éva lõt te.
Augustus 29-én Tiszatenyõn vet tünk részt a fa lu na pon. Itt 
is Fegy ver nek hoz ta el a ku pát, má so dik he lyet
Tiszatenyõ, har ma di kat Besenyszög, ne gye di ket
Tiszasüly, ötö di ket Ör mé nyes, ha to di kat Nagy kö rû csa -
pa ta, a gól ki rály nõ Kindert Éva lett.
A csa pat edzõ je, Bur ján At ti la, be ne vez te a csa pa tot az
ama tõr baj nok ság ba is. A csa pat tag jai: Csíkné Bernáth
Gab ri el la ka pus, Bozsó Tí mea, Nagyné Pely he Ani ta, Gál
Re ná ta, Cseszka Re ná ta, Zakar Már ta, Bodáné Akinysin
Ilo na, Ko vács Kit ti, Csortos Dó ra, Donkó Lil la, Vágán
Csabáné.  Szep tem ber 6-án, Ör mé nye sen ren dez ték az

el sõ for du lót. Ezen a na -
pon csak egy mér kõ zést
ját szot tunk Besenyszög
csa pa tá val, amit si ke rült
meg nyer ni, ugyan is dél -
után 1 órá ra meg hí vást
kap tunk
Törökszentmiklósra a
CLAAS ku pá ra. Itt há rom
csa pat sze re pelt, el sõ he -
lyen vég zett a
Törökszentmiklós csa pa ta, 
má so dik lett a Fegy ver nek, 
har ma dik pe dig a Szol nok
csa pa ta. Az ama tõr baj -
nok ság má so dik for du ló ját
szep tem ber 12-én
Fegyverneken ren dez ték,
ahol csa pa tunk
Tiszasüllyel és Nagy kö rû -
vel ját szott, mind két mér -
kõ zé sét si ke re sen hoz ta. A 
har ma dik for du lót, szep -
tem ber 19-én, Tiszatenyõ
ren dez te. Itt is két mér kõ -
zést ját szot tunk,

Tiszatenyõt saj nos nem si ke rült meg ver ni, de Ör mé nyes
el len gyõ zött a csapat.
Csa pa tunk be ne ve zett a 2009/10-es me gyei I. o. baj nok -
ság ba. A baj nok ság ban 8 csa pat vesz részt, úgy mint Be -
rek für dõ, Fegy ver nek, Jászfényszaru, Jászladány,
Kun he gyes, Szol nok, Tiszaföldvár, Törökszentmiklós
csa pa tai. A baj nok ság két for du ló ból áll, õszi- és ta va szi
for du ló. Az õszi for du ló el sõ ver seny nap ja szep tem ber
20-án Törökszentmiklóson ke rült le bo nyo lí tás ra. Nagy iz -
ga lom mal és vá ra ko zás sal te kin tet tünk az el sõ mér kõ zés
elé. El sõ meccsün ket Be rek für dõ csa pa ta el len vív tuk. Az
el sõ fél idõ fe lé ig fej-fej mel lett ha ladt a két csa pat, de ez -
után a Fegy ver nek meg ál lít ha tat la nul elõ re tört és
27:20-ra meg nyer te a meccset. Min den ki na gyon örült az
ered mény nek, az edzõ is di csér te a csa pa tot. A má so dik
mér kõ zés re kb. 3 óra múl va ke rült sor, ami kor is
Tiszaföldvár csa pa ta el len lép tünk pá lyá ra. Ez a mér kõ -
zés is ha son ló ké pen kez dõ dött, de itt ha ma rabb el hú zott
a Fegy ver nek, a vé gé re a Tiszaföldvár csa pa ta tel je sen
szét zi lá ló dott és 24:13-ra nyer tünk. Így az el sõ for du ló
után a Fegy ver nek ve ze ti a ta bel lát jobb gól aránnyal a
Mik lós elõtt. Na gyon bol dog volt az edzõ és a já té ko sok
egy aránt. Re mél jük a foly ta tás is ha son ló an fog si ke rül ni.
A kö vet ke zõ for du ló ok tó ber 04-én Tiszaföldváron lesz,
Törökszentmiklóssal és Jászfényszaruval fo gunk meg -
mér kõz ni. A tá vo lab bi hely szí nek re Hanák Ist ván fu va roz -
za csa pa tot. Az elõ zõ sze zon ban rá szá mít hat tunk az
uta zás kor és ezt ez úton sze ret nénk meg kö szön ni. Re -
mél jük, a to váb bi ak ban is számíthatunk rá.
Na gyon sok si kert, ki tar tást és erõt kí vá nok a köz ség ne -
vé ben a csa pat nak és az edzõ nek egy aránt.
HAJRÁ FEGYVERNEK!!!!!!

Nõi ké zi lab da

EMLÉKEZÉS

Bor sós Fe renc
ha lá lá nak

17. év for du ló já ra

„Oly szo mo rú min dig
egye dül len ni, va la kit
min dig hi á ba ke res ni,

va la kit vár ni, ki nem jön
el töb bé, va la kit sze ret ni,

szív bõl és örök ké.”

Sze re tõ gyer me ke id és
csa lád juk.

MEGHÍVÓ
Ked ves Tupperware ra jon gó,

ré gi és új ven dé ge im!

Sze mé lye sen meg ke res ni
nincs le he tõ sé gem,

ez úton ér te sí te lek, hogy
Ok tó ber 19-én, hét fõn 17:30-kor a

Hu nya di úti volt ét te rem ben

SZÜLINAPI FÕZÕSHOW-t
tar tunk, mely re sze re tet tel meg hív lak.

Ext ra kü lön le ges sé gek, kós to ló, meg le pi!

Ezt a meg hí vó szel vényt hozd ma gad dal!

Vár lak, Ábel Miklósné Er zsi ke, 

Tupperware ta nács adó (Tel:
30/905-68-60)
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A Fegy ver nek KSE el nök sé ge 2009. szep tem ber 28-án
le mon dott. En nek okán, ok tó ber 6-án rend kí vü li köz gyû -
lést tar tott, két na pi ren di pont tal. A 2009.évi be szá mo lót a 
köz gyû lés el fo gad ta. A tiszt ség vi se lõk vá lasz tá sa
kudarcaba ful ladt, mi vel a je löl tek nem vál lal ták a tiszt ség
be töl té sét. A kö vet ke zõ köz gyû lésre 2009. ok tó ber 27-én
18 óra kor ke rül sor. Amennyi ben a köz gyû lés nem tud el -
nö köt és el nök sé get vá lasz ta ni, ab ban az eset ben a
nagymultú Fegy ver nek Köz sé gi Sport egye sü le tet a
közgyõlésnek fel kell osztlatni, az az meg kell szûn tet ni.
Bí zunk ben ne, hogy ak kor meg ala kul egy új el nök ség,
mely nem en ge di hogy meg szûn jön az egye sü let.

-Polgár Ist ván-

Közgyûlést tartottak



Elõ ször a te le pí té sek rõl sze ret ném tá jé koz tat ni a hor gá -
szo kat. Szep tem ber ben be fe je zõ dött a ho rog ra érett pon -
tyok te le pí té se az Al só ré ti Holt-Ti szán. Össze sen 142 q

50 kg há rom nya ras ponty ke rült a holt ágak ba. Ok tó ber -
ben 3800 kg két nya ras ponty és 114 kg  sül lõ te le pí té sé re
ke rül sor. Ez zel a Víz mû ele get tesz a Ha lá sza ti Ütem terv -
ben fog lal tak nak. Re mél jük, hogy jö võ re is ilyen sok szép
hal ke rül a víz be, majd a hor gá szok hor gá ra.

A Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség az aláb bi dön tést 
hoz ta: a  2010. év tõl a Jászkeszeg, a Pa duc és a Szil va or -
rú ke szeg má jus 2. és  jú ni us 15. kö zött nem fog ha tó. A jö -

võ évi fo gá si na plók már el ké szül tek, így ezek a ti lal mak
saj nos már nem ke rül het tek be le. A MOHOSZ ké ré sé re
ez úton tá jé koz ta tok min den hor gászt a vál to zá sok ról. Ké -
rem, hogy tart sa be min den ki a fel so rolt ti lal ma kat is a fo -
gá si nap ló ban fel so rol tak kal együtt. A ter vek sze rint a
jö võ ben  fém hal tar tó ban nem le het majd a ki fo gott ha lat
tá rol ni, va la mint a csu kát a ko pol tyú ján ke resz tül nem le -
het fel fûz ni. A Hor to bá gyi Nem ze ti Park kör nye zet vé dõ i -
hez ter jesz tet te be ezt a ja vas la tot a Ha lász Kft., de ed dig
még nem szü le tett ben ne dön tés. Az vi szont már tény,
hogy a Szen tély holt ága kon az ala csony víz ál lás mi att a
kft. elekt ro mos há ló val le ha lá szást vé gez és a ki fo gott ha -
lat a Ti szá ba he lye zi át.

A jö võ évi hor gász en ge dé lyek árá nak ala ku lá sá ról és a
he lyi rend vál to zá sá ról még nem tu dok be szá mol ni, mert
a hor gász egye sü le tek és a ha lá sza ti hasz no sí tó kö zött
az egyez te tés még nem tör tént meg. Majd a Hír mon dó kö -
vet ke zõ szá má ban ol vas hat nak er rõl. De, akit ha ma rabb
ér de kel, meg ke res het ben nün ket. A hor gász iro dá ban és
a la ká son is, szí ve sen adunk fel vi lá go sí tást.

Mi re a Hír mon dó meg je le nik, már le zaj lik az õszi hor gász -
ver se nyünk. Az el ért ered mé nyek rõl szin tén a kö vet ke zõ
szám ban ol vas hat nak.

Az év hát ra lé võ ré szé ben ered mé nyes hor gá sza tot kí vá -
nok min den ked ves hor gász tár sam nak!

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-

A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei

Tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos sá got, hogy 2009. ok tó ber
hó nap ban a te le pü lé si ivó víz há ló zat kar ban tar tá sá nak ré -
sze ként az el öre ge dett sza ka szo ló to ló zá rak cse ré jét vé -
gez zük. Elõ ze tes ál la pot fel mé rés alap ján 10
to ló zár ak ná ban kell 1-1 sze rel vényt ki cse rél ni, me lyek
80-150 mm át mé rõ jû to ló zá rak, 5 ak ná ban pe dig ele gen -
dõ ja ví tá si mun kát vé gez ni. A to ló zár cse rék nek kö szön -
he tõ en to vább ja vul a köz ség ben a víz szol gál ta tás
biz ton sá ga, a sze re lé si mun ká la to kat a ké sõb bi ek ben ke -
ve sebb kor lá to zás sal tud juk megoldani. 

A mun ka vég zés idõ tar ta ma alatt (elõ re lát ha tó lag 2-3 óra)
az érin tett ut cák ban és a be csat la ko zó ve ze ték sza ka szo -
kon az ivó víz szol gál ta tás szü ne tel.

To ló zár cse rék he lye:
• Fel sza ba du lás út - Út tö rõ út sa rok
• Vi o la út - Ár vács ka út sa rok
• Tu li pán út - Roz ma ring út sa rok
• Mar ti no vics út - Tu li pán út sa rok
• Or go na út - Vi o la út sa rok
• Marx K. út - Tán csics M. út sa rok
• Fel sza ba du lás út - Liszt F. út sa rok
• Tán csics M. út - Sallai út sa rok
• Fel sza ba du lás út (kör for ga lom nál)
• Dó zsa Gy. út - Kiss J. út sa rok

Ja ví tá si mun kák vég zé se:
• Fel sza ba du lás út - Bu dai Nagy A. út sa rok
• Dó zsa Gy. út 65. szám elõtt
• Tán csics M. út - Zrí nyi út sa rok
• Fel sza ba du lás út - Pe tõ fi S. út sa rok
• Fel sza ba du lás út - Jó zsef A. út sa rok

A mun ka vég zést kö ve tõ en az áram lá si irá nyok meg vál to -
zá sa mi att az ivó víz át me ne ti leg za va ros sá vál hat, mely
esz té ti ka i lag ki fo gá sol ha tó, azon ban egész ség re ár tal -
mat lan. A to ló zár cse rék és ja ví tá si mun kák után a
Fegyverneki Víz mû meg kez di a te le pü lé si víz el osz tó há -
ló zat tel jes kö rû õszi mo sa tá sát az ivó víz há ló za ton lé võ
tûz csap okon ke resz tül. 

A mo sa tás kor a víz ve ze ték ben lé võ ter mé sze tes le ra kó -
dá sok (vas- és man gán-ki üle pe dé sek) fel ka va rod hat nak,
il let ve nyo más csök ke nés ta pasz tal ha tó, mely ter mé sze -
tes je len ség.

A mun ká la tok idõ tar tam ára kér jük a Tisz telt La kos ság tü -
rel mét és meg ér té sét!

-Fegyverneki Víz mû -
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A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 

Pol gár mes te ri Hi va tal Fel sza ba du lás út 173. szám alat ti épü le té be 

(volt gyógy szer tár), vagy az mszervez@fegyvernek.hu e-mail cím re.

A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: KIS-ÚJ-LAP KFT. 

5310 Kis új szál lás Mun kácsy út 8.

Meg je le nik 2.700 pél dány ban, Fegy ver nek Nagy köz ség 

köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Nagy köz ség

 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.
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