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Ok tó ber 22-én ün ne pi ülé sen em lé ke zett meg a kép vi -
se lõ-tes tü let az 1956-os for ra da lom ról és a köz tár sa -
ság ki ki ál tá sá nak 20. év for du ló já ról.

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:

Ok tó ber 8-i ülé sen:
• Mó do sí tot ta a tes tü let a hal gaz dál ko dá si ter vet, ezen

be lül a hor gász je gyek ára it.
• Mó do sí tot ta az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve tés ét.
• A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si

Köz pont új Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát hagy -
ta jó vá.

• Az ipar ûzé si adó ról szó ló ren de let mó do sí tá sa az adó -
men tes sé get érin ti, ami sze rint 2010. ja nu ár 1-tõl az
ide ig le nes jel leg gel vég zett ipar ûzé si te vé keny ség ese -
tén a pi a ci és vá sá ro zó kis ke res ke del met foly ta tó vál -
lal ko zó kat il le ti meg a men tes ség. 

• A szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló ren de let mó do -
sí tá sá ra azért volt szük ség, mert ed dig két faj ta vas tag -
sá gú zsák volt a ren de let sze rint, most vi szont már csak 
egy faj ta.

• A te le pü lés köz pont re ha bi li tá ci ó já ra be adott pá lyá zat
költ sé gei, for rá sai a so ron kí vü li ülés re let tek vég le ge -
sít ve, ezért a jú li us ban jó vá ha gyott ha tá ro za tot mó do sí -
ta ni kel lett. 

No vem ber 19-i so ron kí vü li ülé sen:
• A me gyei rend õr fõ ka pi tány ja vas la tá ra, a rend õr ség rõl

szó ló tör vény ben biz to sí tott jog kör ben a tes tü let nek vé -
le mé nyez ni kel lett a tö rök szent mik ló si rend õr ka pi tány,
és a fegyverneki rend õr õrs ve ze tõ jé nek ki ne ve zé sét. A
kép vi se lõ tes tü let egyet ér tett Dr.Tóth Pé ter r.al ez re des
Tö rök szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság ve ze tõ jé vé, va -
la mint Szebenyi Zol tán r.szá za dos Fegyverneki Rend -
õr õrs ve ze tõ jé vé tör té nõ ki ne ve zé sé vel. 

• A volt böl csõ dei épü let kony ha ré szé nek te tõ szi ge te lé -
sé rõl és a Gyer mek élel me zé si Kony ha tetõszerkeze-
tének rész le ges fel újí tá sá ról dön tött a tes tü let, és két
aján lat kö zül egy sió fo ki cég (Akvaplast Te tõ szi ge te lõ
Kft) aján la tát fo gad ta el. 

No vem ber 26-i ülé sen: 
• Az ön kor mány zat költ ség ve tés ének 3 éves tel je sí té sé -

rõl ké szült be szá mo lót a tes tü let el fo gad ta.

• Meg ha tá roz ta a jö võ évi költ ség ve tés ké szí tés kon cep -
ci ó ját.

• A 2010. évi költ ség ve té si tör vény ja vas lat és az ez zel
kap cso la tos jog sza bály mó do sí tá sok kal össz hang ban
felül kel lett vizs gál ni és mó do sí ta ni a már jó vá ha gyott
2010. évi nyers anyag nor mát, to váb bá önál ló ren de le tet 
al ko tott a tes tü let az ön kor mány za ti in téz mé nyek nél fo -
lyó ét kez te tés rõl.

• A jö võ évi költ ség ve té si meg szo rí tá sok mi att át kel lett
te kin te ni a tar tós kö te le zett ség vál la lá so kat is, és így
2010. ja nu ár 1-tõl az in téz mé nyek ben ad ha tó pót lé ko -
kat csök ken tet te a tes tü let, to váb bá tö röl te az is ko lá nál
a rend szer gaz dai fel ada to kat, az el té rõ ta go za tos ta nu -
lók in teg rált ne ve lé sé nek több let fel ada ta it, va la mint a
Ko dály Zol tán ze ne is ko la tá mo ga tá sát.

• A tes tü let meg ha tá roz ta a 2010-es év ülé se i nek idõ -
pont ját és na pi rend je it. A mun ka ter vet a hír mon dó ban
közzétesszük.

• A Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár -
su lás tör vé nyi elõ írás nak meg fe le lõ en be szá molt a tes -
tü let nek az I. fél évi mun ká ról.

• A köz tiszt vi se lõk tel je sít mény kö ve tel mé nye it éven te
meg kell ha tá roz ni. A 2010. év re vo nat ko zó fel ada to kat
most hagy ta jó vá a tes tü let. 

• A he lyi köz mû ve lõ dés rõl szó ló ren de let ben a köz mû ve -
lõ dé si alap fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó részt mó do sí tot -
ta a tes tü let, mely sze rint az alap ra „A pá lyá za tot a
pá lyá zat  ki hir de té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül le het
be nyúj ta ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.”

• A ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról szó ló ren de le tet a 
költ ség ve té si terv kon cep ció el fo ga dá sá nak és a pá lyá -
zat ki írá sá nak idõ pont ja mi att kel lett mó do sí ta ni. A mó -
do sí tott szö veg az aláb bi: 
„A pá lyá za tot meg kell je len tet ni a leg kö ze leb bi Fegy-
verneki Hír mon dó ban.
A pá lyá zat ki hir de té sé nek nap ja a Fegyverneki Hír -
mon dó meg je le né sé nek nap ja.
A pá lyá za tot a pá lyá zat ki hir de té sé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül le het be nyúj ta ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.”

• A kör nye zet vé del mi ren de let ben - ha son ló an az elõ zõ
két ren de let hez – a Kör nye zet vé del mi Alap ra be adan -
dó pá lyá zat ha tár ide jét is pon to sí ta ni kel lett: „A pá lyá -
za tot a pá lyá zat ki hir de té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül

A képviselõ-testület hírei

Ez az év az ön kor mány za tunk nak si ke res éve volt. Biz to -
sí ta ni tud tuk az in téz mé nyek za var ta lan mû kö dé sét, a te -
le pü lés szeb bé té te lét szol gá ló fej lesz té se ink vol tak. Így:
a te le pü lé si táb la rend szer (ut cá kat, te re ket, fon to sabb
köz épü le te ket jel zõ táb lák), a te le pü lés köz pont ki épí té sé -
nek el sõ üte me; az Or vo si Ren de lõ bõ ví té sé nek is ma
már lát ha tó je lei van nak; a ci vil szer ve ze tek egy több köz -
fel ada tot át vál lal va se gí tet ték a rá szo rul ta kat, a gye re kek -
nek nyá ri szü net ben hasz nos prog ra mo kat szervetek. 

Saj nos a la ko sok ter hei évközbeni ÁFA eme lés mi att nõt -
tek, a ko ráb bi évek tõl el té rõ en több a mun ka nél kü li, ha
nem szá mol juk a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ ket, aki ket az ön kor mány zat tu dott fog lal koz tat ni.
Mun ká ju kat a köz te rü le tek szé pí té sé ben, tisz tán tar tá sá -
ban ér zé kel het ték a fa lu la kói. Az ön kor mány za ti in téz mé -
nyek nek is hasz nos se gí tõi voltak.

A 2010-es év te le pü lé sünk szem pont já ból már nem ilyen
re mény tel jes. Kö zel 50 mil li ó val ke ve sebb köz pon ti for -
rást ka punk a köz szol gál ta tás ok el lá tá sá ra, ami már
hosszú idõ óta nem for dult elõ. 

Re mé nye ink sze rint a 2010-ben az in téz mé nyek mû kö dé -
sét je len tõ sebb fel adat csök ke nés sel biz to sí ta ni tud juk.

Az uni ós for rá sok le he tõ sé get ad nak, hogy a te le pü lés to -
vább fej lõd jön, foly ta tó dik az Or vo si Ren de lõ bõ ví té se, az
Annaházi Idõ sek Klub ja fel újí tá sa, a 2009-ben meg kez -
dett szenny víz be ru há zás elõ ké szí té sé nek foly ta tá sa, re -
mé nyek sze rint el ké szül a há ló zat és a szenny víz te lep
ter ve, és 2011. után meg in dul hat a ki vi te le zés is. 

Nyer tes pá lyá za tunk van a köz ség há zá nál moz gás kor lá -
to zott be já ró épí té sé re. A ter vek kö zött sze re pel a te le pü -
lés köz pont má so dik üte mé nek foly ta tá sa, a böl csõ de
bõ ví té se 12 fé rõ hellyel. 

A 2010-es év je len tõs gaz da sá gi fel len dü lést nem hoz,
ezért na gyon fon tos, hogy a ne héz sé gek le küz dé sé ben a
csa lá dok, ki sebb cso por tok se gít sék egy mást. Eb ben bíz -
va kí vá nok min den ki nek Kel le mes Ka rá csonyt és Bol dog
új évet. 

-Huber Fe renc-
-polgármester-

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet!
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le het be nyúj ta ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.” Ed dig a
pá lyá za tot a leg kö ze leb bi (de cem be ri) Hír mon dó ban
kel lett köz zé ten ni, az ön kor mány zat költ ség ve té si terv -
kon cep ci ó já nak el fo ga dá sát kö ve tõ 15 na pon be lül.  A
„de cem be ri” meg je len te tés nem szük sé ges, ezért azt
tö röl te a tes tü let a ren de let bõl. 

• A köz igaz ga tás ról szó ló el já rá si tör vény mó do sí tá sá ból 
adó dón az elekt ro ni kus ügy in té zés ál ta lá nos ki zá rá sa
kö ré ben al ko tott 57/2005. /XII.16./ ön kor mány za ti ren -
de le tet a 2010. ja nu ár 1-el a kép vi se lõ tes tü let ha tá lyon
kí vül he lyez te, mi vel az ügy fél szá má ra biz to sí ta ni kell
az elekt ro ni kus úton tör té nõ ügy in té zés le he tõ sé gét is
a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend sze ren (az
ún. hi va ta li ka pu) ke resz tül. 

• A Kun ha lom Agrária Kft te lep hely ét sze ret né bõ ví te ni,
amit a ren de zé si terv je len le gi épí té si öve ze tei nem
tesz nek le he tõ vé, ezért ké rel mez te a tes tü let nél a terv
mó do sí tá sát. A tes tü let több sé gi sza va zat tal egyet ér -
tett a terv mó do sí tás kez de mé nye zé sé vel. 

• A kép vi se lõ tes tü let a 202/2008. (XI. 27.) sz. ön kor -
mány za ti ha tá ro zat ban el fo gad ta a köz ok ta tá si in téz -
mé nyek esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si ter vét. Eb ben
konk rét fel ada tok fo gal ma zód nak meg mind az in téz -
mé nyek, mind az ön kor mány zat ok ré szé re. E ha tá ro zat 
alap ján az in téz mé nyek nek ér té kel ni kell az éves te vé -
keny sé gü ket, me lyek rõl éven te be kell szá mol ni a Kép -
vi se lõ tes tü let nek. Ezt a be szá mo lót a tes tü let el fo gad-
ta.

• Az ok ta tá si mi nisz té ri um pá lyá za tot hir de tett a te le pü lé -
si ön kor mány zat ok szá má ra a te le pü lé sü kön la kó -
hellyel ren del ke zõ, te het sé ges, 8. év fo lya mos
ta nu ló i nak a Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos
Te het ség gon do zó Prog ram ban va ló rész vé te lé re. A
kép vi se lõ tes tü let a pá lyá zat tal egyet ér tett és egy ta nu -
lót de le gált.

• A Víz mû át szer ve zé se foly tán lét re jött „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 hi va tal és az  in téz -
mény kü lön bö zõ sza bály za ta it, ala pí tó ok ira ta it
mó do sí tot ta a tes tü let.

• A Zal ka M. út épí té sé re, az Or vo si Ren de lõ fel újí tá sá ra, 
bõ ví té sé re és köz cé lú fog lal koz ta tás hoz esz köz be -
szer zés re az ön kor mány zat si ke re sen pá lyá zott. Mind -

há rom fel adat meg va ló sí tá sá hoz fej lesz té si hi tel fel vé -
te lé rõl dön tött a tes tü let.

• Az If jú sá gi Par kot és  Holt-Tisza par tot érin tõ 2,21 ha te -
rü le ten tör té nõ er dõ te le pí tés költ sé ge i re  brut tó 350 eFt
össze get ha gyott  jó vá a tes tü let. A ter vek sze rint Fe hér 
nyár, Szil, Kõ ris, mind össze sen 10.500 db  fa cse me te
(60-100 cm;70-100 cm) te le pí té sé re ke rül sor.

• A Nem ze ti Di ver zi fi ká ci ós Prog ram ke re té ben, le he tõ -
ség van a vi dé ki te le pü lé sek meg újí tá sá ra és fej lesz té -
sé re  pá lyáz ni. A pá lyá zat tal a kép vi se lõ tes tü let
egyet ér tett és  a Mû ve lõ dé si Ház, Fel sza ba du lás u.
184. (hrsz: 32/1) fel újí tá sát és a Ady E. té ren (1815/1
hrsz.) ját szó tér épí té sét je löl te meg. 

Ön kor mány za ti ren de le tek:
21/2009.(X.2.) önk.rend. A 2010. évi nyers anyag nor ma
meg ha tá ro zá sa
22/2009.(X.15.) önk.rend. Az Ön kor mány zat 2009. évi
költ ség ve té sé rõl szó ló 2/2009.(III.2.) szá mú ön kor mány -
za ti ren de let mó do sí tá sá ról
23/2009.(X.15.) önk.rend. A he lyi ipar ûzé si adó ról szó ló –
4/2009.(IV.1.) ren de let tel mó do sí tott - 21/1999. (X.2.)
szá mú ren de let mó do sí tá sá ról
24/2009.(X.15.) önk.rend. A szi lárd hul la dék gaz dál ko dás -
ról szó ló – több ször mó do sí tott - 46/2004.(XI.25.)  ren de -
let mó do sí tá sá ról
25/2009.(XII.3.) önk.rend. A 2010. évi nyers anyag nor má -
ról szó ló ren de let mó do sí tá sa
26/2009.(XII.3.) önk.rend. Fegy ver nek Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta ál tal fenn tar tott in téz mé nyek nél fo lyó ét kez -
te tés rõl
27/2009.(XII.3.) önk.rend. A he lyi köz mû ve lõ dés rõl szó ló
ren de let mó do sí tá sa
28/2009.(XII.3.) 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
29/2009.(XII.3.) önk.rend.  A te le pü lés kör nye zet vé del -
mé rõl szó ló ren de let mó do sí tá sa
30/2009.(XII.3.) önk.rend. Az elekt ro ni kus ügy in té zés rõl
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 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-
-kör jegy zõi fel ada to kat el lá tó jegy zõ-

A képviselõ-testület hírei

I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT ÜNNEPEK
• Ja nu ár 22. Ma gyar Kul tú ra Nap ja: 

az ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: ja nu ár 22.
• Már ci us 15. Nem ze ti Ün nep

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

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

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

II. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI
RENDEZVÉNYEK
• Má jus 1.

ün nep ség meg ren de zé sé nek idõ pont ja: má jus 1.
• Di ák Gu lyás fesz ti vál

meg ren de zé sé nek idõ pont ja: má jus 15.
• „Vi rág zó Ti sza Nap ja”

meg ren de zé sé nek idõ pont ja: jú ni us 25-26-27.

III. LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS

• Már ci us 4. Szapárfalu Klub könyv tár
• Már ci us 11. Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
• Már ci us 18. Mû ve lõ dé si Ház

Kez dé si idõ pont:  18 óra

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

IV. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE

15 órai kez det tel

JANUÁR 28.
 1.) 2010. évi költ ség ve tés elõ ze tes tár gya lá sa
 2.) A terv kon cep ció mó do sí tá sa.
 Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

FEBRUÁR 25.

Fegyvernek Önkormányzat képviselõ-testülete 2010. évi munkaterve
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 1.) Az ön kor mány zat 2010. évi költ ség ve tés ének jó vá -
ha gyá sa. (Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tv. (Áht.) 71. §. (1) bek.

 2.) A 2009. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
 Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter

MÁRCIUS 25.
 1.) Be szá mo ló a köz ség köz rend jé nek, köz biz ton sá gá -

nak hely ze té rõl, köz meg hall ga tás ke re té ben
 2.) Tá jé koz ta tó a 2009. évi el len õr zé sek rõl
 Elõ adó:

rend õr ka pi tány ság ve ze tõ je az 1. na pi rend nél
 Huber Fe renc pol gár mes ter a 2. na pi rend nél

ÁPRILIS 29.
 1.) Az ön kor mány zat 2009. évi zár szám adá sá nak jó -

vá ha gyá sa (Áht. 82. §.).
 2.) Az ön kor mány zat 2009. évi pénz ma rad vá nyá nak

jó vá ha gyá sa
 (Ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló

217/1998.(XII.30.) Korm.r. 66. §. (2) bek.)
 3.) A 2010. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
 4.) Törökszentmiklós Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi

Tár su lás be szá mo ló ja. (köz meg hall ga tás ke re té ben)
 Elõ adó:
 Huber Fe renc pol gár mes ter az 1-3. na pi rend nél
 4. na pi rend nél: Rácz Pé ter iro da ve ze tõ

MÁJUS 27.
 1.) Be szá mo ló a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo -

ci á lis in téz mény mun ká já ról, ki emel ten a szak mai
mun ká já ról

 (Szoc. igaz ga tás ról szó ló 1993. évi III. tv. 92/B. §. (1)
bek. d.)

 2.) Tá jé koz ta tó a gyer mek vé del mi tör vény he lyi vég re -
haj tá sá ról

 (Gyer me kek vé del mé rõl szó ló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. 
(6) bek. 

 3.) A 2010. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
 Elõ adó:
 Barta Józsefné igaz ga tó 1. na pi rend nél
 Buzás Istvánné jegy zõ 2. na pi rend nél
 Huber Fe renc pol gár mes ter 3. na pi rend nél

JÚNIUS 24.
 Be szá mo ló a Gyer mek élel me zé si Kony ha mun ká já ról.
 elõ adó: Fo dor Mihályné kony ha ve ze tõ

AUGUSZTUS 26.
 1.) Az ön kor mány zat 2010. évi költ ség ve tés ének I. fél -

évi tel je sí té sé rõl
 (Áht. 79. §. (1) bek. )
 Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter 

SZEPTEMBER 23. 
 1.) 2010. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
 2.) Költ ség ve tést meg ala po zó ren de le tek fe lül vizs gá -

la ta
 Elõ adó: Huber Fe renc pol gár mes ter

OKTÓBER 22.

Ün ne pi ülés

NOVEMBER ----

DECEMBER 9.
 1.) 2010. évi költ ség ve tés mó do sí tá sa
 2.) Kép vi se lõ tes tü let 2011. évi mun ka ter ve
 3.) Az ön kor mány zat 2010. évi költ ség ve tés ének 3

éves tel je sí té se
 4.) 2011. évi költ ség ve té si terv kon cep ció
 elõ adó: pol gár mes ter

Fegyvernek Önkormányzat képviselõ-testülete 2010. évi munkaterve

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a 2010. évi ma -
gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak mér té ke 2010. ja -
nu ár 01. nap já tól 9.000,- Ft/év. To vább ra is 50 %-os
mér té kû adó ked vez mény il le ti meg azon ma gán sze mé -
lye ket, akik nek tu laj do ná ban üre sen ál ló la kás, vagy be -
épí tet len te lek van, így ezen adó zók adó fi ze té si
kö te le zett sé ge 4.500,- Ft/év. (az üre sen ál ló la kás ra ér vé -
nye sí te ni kí vánt adó ked vez ményt a he lyi adó cso port nál
be kell je len te ni) Amennyi ben a ma gán sze mély kom mu -
ná lis be ru há zást hajt vég re (út, víz, vil lany), a be fi ze tést
iga zo ló bi zony la tot szí ves ked je nek be mu tat ni az adó cso -
port nál, és kér ni a kom mu ná lis adó men tes sé get. Az adó -
men tes ség a be fi ze tés évé ben ér vé nyes he lyi adó
össze gé vel ér vé nye sít he tõ, a be fi ze tett összeg mér té ké -
ig, ma xi mum 5 évig. In gat lan ér té ke sí tés, il let ve vá sár lás
ese tén az Ön kor mány za ti Adó ha tó ság nál be val lást kell
be nyúj ta ni az adó kö te le zett ség ke let ke zé sét, vál to zá sát,
meg szû né sét követõ 15 napon belül. 

A 2010. évi ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó meg ál la pí -
tá sá ról min den adó zó 2010. feb ru ár hó nap ban ha tá ro za -
tot fog kap ni, mely ben kö zöl ni fog juk a fi ze ten dõ adó
össze gét, fi ze té si ha tár ide jét, va la mint mel lé kel jük a be fi -
ze tés hez szük sé ges csek ke ket is.  

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 zás ese tén az el adó és a

ve võ is a vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül je lent sék a
Tö rök szent mik ló si Ok mány iro da (Tö rök szent mik ló si Pol -
gár mes te ri Hi va tal 5200 Törökszentmiklós, Kos suth L. út
135/a. ) fe lé.

Kér jük a Tisz telt Föld hasz ná ló kat, amennyi ben a hasz nált 
föld te rü let nagy sá gá ban vál to zás tör tént, 2009. de cem ber 
31-ig te gyék meg me zõ õri be val lá su kat, be val lá si nyom -
tat vá nyo kat és fel vi lá go sí tást a Köz ség há za 13. szá mú
iro dá já ban kér het nek.

A no vem ber hó nap ban ki kül dött me zõ õri be val lá si nyom -
tat vá nyo kat ab ban az eset ben kell vissza jut tat ni, ha a
föld te rü let nagy sá gá ban 2009. év ben vál to zás kö vet ke -
zett be. (nö ve ke dett, csök kent, át mi nõ sí tés, stb.) Ab ban
az eset ben, ha már föld tu laj don nal / föld hasz ná lat tal nem
ren del ke zik, a Pol gár mes te ri Hi va tal 13. szá mú iro dá já -
ban nyi lat koz ni kell!

Kér jük Önö ket, hogy fi ze té si kö te le zett sé ge ik nek ha tár -
idõ ben te gye nek ele get, ez zel el ke rül he tõ a vég re haj tá si
el já rás meg in dí tá sa. (fi ze té si le til tás, in kasszó, for ga lom -
ból va ló ki vo nás kez de mé nye zé se)

To vább ra is ál lunk szí ves ren del ke zé sük re a he lyi adók -
kal, gép jár mû adó val, me zõ õri já ru lék kal il let ve köz cé lú ér -
de kelt sé gi hoz zá já ru lás sal kap cso la tos ügy in té zés ük
so rán.

-Adóhatóság-

Adóinfó
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A Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti -
sza üze mel te té sé vel kap cso lat -
ban - 2009. ok tó ber 05-én –
meg be szé lés re ke rült sor a te -
rü le ti en ge dé lye ket ér té ke sí tõ
hor gász egye sü le tek kép vi se lõ -
i vel. (Fegyverneki Hor gász -
egye sü let, Sár szö gi Sporthor-
gász Egye sü let, Kis új szál lá si

Mun kás Hor gász egye sü let, Tö rök szent mik ló si Hor gász -
egye sü let, Tiszapüspöki Szõ ke Ti sza Hor gász egye sü let)
A részt ve võk tá jé koz ta tást kap tak a 2009. év ben el vég -
zett fel ada tok ról, va la mint a ha lá sza ti üze mel te tés sel kap -
cso la tos ki adá sok ról és be vé te lek rõl. A meg be szé lés
té má ja volt a 2010. évi hor gász rend ki ala kí tá sa, va la mint
a te rü le ti en ge dé lyek ára i nak meg ál la pí tá sa. 

A meg be szé lé sen a rész tve võ egye sü le tek, va la mint az
üze mel te tõ - Fegyverneki Víz mû  - az aláb bi  ja vas la to kat
fo gal maz ta meg a 2010. évi hor gász rend ki ala kí tá sá val
kap cso lat ban:

A hor gász egye sü le tek egyet ér tet tek a te rü le ti en ge dé lyek 
árá nak eme lé sé ben. Az üze mel te tõ sze rint az eme lés bõl
szár ma zó plusz be vé tel lel meg old ha tó a hal õr egész évi
fog la koz ta tá sa. A te rü le ti en ge dé lyek kö zül a gyer mek
éves és a na pi je gyek ára it vi szont nem kí ván ták emel ni. A
ja vas la tok vé gén meg ál la pod tak, hogy a fel nõtt éves és

az if jú sá gi éves te rü le ti en ge dé lyek 2010. év re ér vé nyes
ára it, a kép vi se lõ tes tü let az aláb bi ak sze rint mó do sít sa.

2009. év       2010. év re 

Fel nõtt éves: 14.000.-Ft 16.000.-Ft

If jú sá gi éves   7.000.-Ft 8.000.-Ft

A víz te rü le ten rég óta vissza té rõ prob lé ma volt a csó na kos 
hor gá szat, va la mint az ete tõ ha jó hasz ná la ta. A csó na kos
hor gá sza tot az elõ zõ évek ben már sza bá lyoz tuk, az ete -
tõ ha jó hasz ná la tá nak azon ban ed dig nem vol tak sza bá -
lyai. A meg be szé lé sen a hor gász egye sü le tek nek si ke rült
kö zös ál lás pon tot ki ala kí ta ni a kér dés sel kap cso lat ban, a
kö vet ke zõk sze rint:
• le gyen ki ad va egy pót jegy, amely csak az éves te rü le ti

en ge déllyel együtt jo go sít ja fel a hor gászt ar ra, hogy
csó na kot vagy ete tõ ha jót hasz nál jon.

• na pi jegy bir to ká ban nem le het csó na kot és ete tõ ha jót
hasz nál ni

• ete tõ ha jót csak a 4-es tó egy sé gen le het hasz nál ni
• a pót jegy dí ja 2500 Ft/év 

A mó do sí tá si ja vas la to kat Fegy ver nek Ön kor mány zat
Kép vi se lõ tes tü le te a 208/2009. szá mú ha tá ro za tá val el -
fo gad ta, így ezek a hor gász rend sza bály ok 2010. év ben
ér vény be lép nek.  

-Fegyverneki Víz mû-

Horgászatról

Ez év ta va szán pá lyá za tot nyúj tot tunk be  az American
Jewish Joint Distribution Committee ala pít vány hoz az
„Egyen lõ Eséllyel a Rák El len 2009-ben” cí mû pá lyá za ti
ki írás ra. Pá lyá za tunk nyert és a bí rá ló bi zott ság 600.000.- 
Ft össze get biz to sí tott szá munk ra a prog ram ban va ló
rész vé tel hez. A prog ram el sõd le ges cél ja az em lõ szû ré -
se ken va ló rész vé tel nö ve lé se, az az az ÁNTSZ ál tal ki -
gyûj tött ve szé lyez te tett kor osz tá lyú nõk (45-65 év)
nép egész ség ügyi em lõ szû ré se ken tör té nõ meg je le né sé -
nek ja ví tá sa az zal, hogy ez hely ben mo bil szû rõ ál lo más -
okon tör té nik. A prog ram le he tõ sé get biz to sí tott
szá munk ra az eh hez kap cso ló dó fel vi lá go sí tó elõ adá sok
meg tar tá sá ra is. Mind ezek mel let az egész ség na pok ke -

re tén be lül le he tõ ség nyílt Rózsáné Ri gó Éva ÁNTSZ
mun ka tár sa se gít sé gé vel kü lön bö zõ meg elõ zõ szû ré sek
meg szer ve zé sé re is. Már az ele jén ki de rült, hogy a pá lyá -
za ti pénz (600.000.- Ft) gya kor la ti lag ar ra elég, hogy a
mam mog rá fi ai szû rõ busz üze mel te té sét és az eh hez szo -
ro san kap cso ló dó szû ré sek, elõ adá sok, prog ra mok (kul -
tu rá lis is) fi nan szí ro zá sát biz to sít sa. El in dí tot tuk te hát
Dományné Si mon Ani kó val a szer ve zést és an nak ér de -

ké ben, hogy a la kos ság ré szé re az elõ ze tes igény fel mé -
rés alap ján a szû ré sek in gye nes sé vál has sa nak tá mo ga -
tó kat ke res tünk. Sze mé lye sen, il let ve le vél ben is
meg ke res tük a vál lal ko zó kat, in téz mé nye ket, ma gán sze -
mé lye ket, hogy ado má nya ik kal le he tõ vé tud juk ten ni min -
den la kos szá má ra az in gye nes rész vé telt a szû ré se ken.
A gyûj tés si ke res volt, az ado má nyok ból 837.000.- fo rint
kész pénz gyûlt össze, va la mint ter mé szet be ni hoz zá já ru -
lás, amely nek ér té ke 200.000.- Ft. A ren dez vény egyéb
ki adá sok kal együtt kb. 2.000.000.- Ft-ba ke rült. A prog -
ram so ro zat 2009. no vem ber 28-án Ró zsa szín fel vo nu lás -
sal in dult. A ked ve zõt len idõ já rás mi att a prog ram ban
sze rep lõ fel vo nu lás el ma radt. A meg hir de tett Rózsáné Ri -
gó Éva ál tal tar tott  elõ adást kö ve tõ en Nagy Gyu la tar tott
me di tá ci ót.  A 2009. de cem ber 1-5-ig tar tó egész ség na -
po kon a meg hir de tett szû ré se ken a la kos ság nagy
számban vett részt.

Mam mog rá fi ai szû rés re az ÁNTSZ 315 be hí vót kül dött
ki a ve szé lyez te tett kor osz tály ré szé re, mely bõl 269 fõ je -
lent meg, ez a be hí vot tak szá mát fi gye lem be vé ve  85
%-os meg je le nést je lent.

Kistérségi Egészségnapok
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Vér adá son 49 fõ je lent meg és 42 vér adó tól vet tek vért.

COPD lég zés funk ci ón 137 fõs rész vé tel mel lett 13 ki -
emelt sze mély nek kell to váb bi vizs gá la to kon meg je len ni.

Vér nyo más, vér cu kor, ko lesz te rin szint mé ré sen 169
fõ vett részt, ahol a részt ve võ ket ter mé sze te sen tá jé koz -
tat ták és ta náccsal lát ták el.

Szár üre gi szû ré sen 45 fõ vett részt, ahol a szû rést vég -
zõk tá jé koz ta tá sa sze rint da ga na tos és egyéb el vál to zást
nem ta pasz tal tak.

Al ler gia szû ré sen 31 fõ je lent meg, eb bõl 14 fõ lett po zi -
tív.

Liszt ér zé keny ség vizs gá la ton 38 fõ töl töt te ki a teszt la -
pot és eb bõl 30 fõn vé gez ték el a szû rést,  ezek kö zött
nem lett po zi tív ered mény.

Melanóma (bõr el vál to zá sok) szû ré sen 75 fõ je lent
meg, da ga na tos be teg nem volt, meg vál to zott pa nasz ra
haj la mos anya jegy ke rült ki szû rés re aki ket a tö rök szent -
mik ló si EGYMI plasz ti kai se bé sze ti szak ren de lés re  let tek 
irá nyít va, 30 fõ nél ta lál tak bõr gyógy ásza ti prob lé mát ami -

nek a  to vább ke ze lé sé re tet tek ja vas la tot.

Prosz ta ta szû ré sen 27 fõ je lent meg,  akik egye di leg
kap tak be hí vót a Hetényi Gé za Kór ház uro ló gi ai osz tá lyá -
ra, ahol so ron kí vü li komp lex uro ló gi ai vizs gá la ton ve het -
nek részt.

Ha si UH-on 110 fõ vett részt, szû rés sel de rült ki epe kö -
ves ség 3-4 %-nál, máj ban va la mi lyen jel le gû góc 2-3
%-nál, il let ve egy-két eset ben ve se kõ. Ezek a részt ve võk
ta náccsal el let tek lát va, il let ve ja vas la tot kap tak to váb bi
vizs gá la to kon va ló rész vé tel re.

Nõ gyógy ásza ti rák szû ré sen a prog ram so ro za tot meg -
elõ zõ en, de a prog ram ré sze ként ok tó ber hó nap ban 121
fõ vett részt a szû ré sen,  de cem ber 5-én pe dig 60 fõ vett
részt, mely nek ered mé nyé rõl min den ki sze mé lye sen ér -
te sül.

Gyo mor fe kély szû ré sen 60 fõ (17 fõ ki szûrt), vas tag bél
da ga nat szû ré sen 73 fõ vett részt (1 fõ ki szûrt), mely nek

ered mé nyét a há zi or vos ok kap ták meg és en nek
meg fe le lõ en amennyi ben szük sé ges  meg kap ják  a to -
váb bi ke ze lést. 

De cem ber 1-én  a Mû ve lõ dé si Ház ban Dr Bor sos Ani kó
kis tér sé gi tisz ti fõ or vos a meg nyi tót kö ve tõ en a H1N1-el
kap cso la tos kér dé sek rõl tar tott elõ adást. Ugyan ezen a
na pon dél elõtt Gulácsiné Mol nár Etel ka és a Vö rös ke -
resz tes ak ti vis ták  szer ve zé sé ben el sõ se gély be mu ta tót
tar tot tak az is ko lák ban. A vizs gá la ton va ló za var ta lan
rész vé tel ér de ké ben a kis gyer mek kel ér ke zõ szü lõk ré -
szé re gyer mek fel ügye le tet, ját szó há zat biztosítotunk. Ezt
kö ve tõ en a tá mo ga tók va cso rá val egy be kö tött be szél ge -
té sen vet tek részt az Ét te rem ben, mely a Va dász tár sa -
ság, a Gyer mek élel me zé si Kony ha és a Gyöngy vi rág
Cuk rász da tá mo ga tá sá val va ló sult meg. 2009. de cem ber
3-án drog meg elõ zés rõl tar tott elõ adást Dr Zacher Gá bor,
me lyen az 5-7. osz tá lyo sok és a 8. il let ve a szak is ko lás ta -
nu lók vet tek részt. A Dr Zacher Gá bor elõ adá sát meg elõ -
zõ en, il let ve azt kö ve tõ en "Aka rod lát ni a va ló sá got?"
cím mel film ve tí tés re ke rült sor, me lyet az Oxylog Kft ré -
szé rõl Im re Ist ván mu ta tott be. Majd le he tõ ség nyílt az
Oxylog Kft. men tõ au tó já nak meg te kin té sé re, szak em ber
ve ze té sé vel.

Rajz pá lyá za ton óvo dá sok és ál ta lá nos is ko lás ta nu lók
vet tek részt, mely nek  dí ja zá sa és a  tom bo la tár gyak a ter -
mé szet be ni fel aján lá sok ból let tek ki sor sol va. A leg jobb
pá lya mun kák dí ja zás ban ré sze sül tek és ki ál lí tás ra ke rül -
tek a Mû ve lõ dé si Ház ban. Ez zel egy idõ ben Chachipe fo -
tó ki ál lí tás volt meg te kint he tõ az ér dek lõ dõk szá má ra. A
ren dez vény so ro za tot  kul tu rá lis  prog ra mok tar kí tot ták,
mely nek ke re té ben a Jó ban rossz ban sze rep lõi lép tek fel,
va la mint a Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let cso port jai tar -
tot tak elõ adá so kat. A Fegyverneki egész ség na pok 2009.
de cem ber 5-én kul tu rá lis prog ram mal, il let ve tom bo la sor -
so lás sal zá rult, me lyen  ér té kes aján dék tár gyak - fõ dí ja
egy schwinn csepel ke rék pár - ke rül tek ki sor so lás ra. 

Kö szön jük min den ado má nyo zó nak az ál ta luk nyúj tott
ado má nyo kat, kö szön jük a se gí tõ ink nek, a Vö rös ke reszt -
nek, az ÁNTSZ-nek, Fegy ver nek, Ör mé nyes és
Kuncsorba Ön kor mány za tá nak, Pol gár mes te ri Hi va tal -
nak, a Mû ve lõ dé si Ház mun ka tár sa i nak, az Or vo si Ren -
de lõ ben dol go zók nak, a Gon do zá si Köz pont dol go zó i nak, 
az Óvo dá ban Is ko lák ban dol go zó pe da gó gu sok nak, di á -
kok nak, ovi sok nak, va la mint a kul tu rá lis prog ra mok ban
fel lé põ sze rep lõk nek azt, hogy  oda adó mun ká juk kal hoz -
zá já rul tak a prog ram so ro zat  si ke res meg va ló su lá sá hoz.

Meg pró bál tunk min dent úgy szer vez ni, hogy a szû ré sek,
prog ra mok zök ke nõ men te sek le gye nek, ter mé sze te sen
vol tak raj tunk kí vül ál ló okok mi att be kö vet ke zett prob lé -
mák (szû rõ busz meg hi bá so dá sa) ami ért min den ki tõl utó -
lag el né zést ké rünk. 

Az öt na pig tar tó ren dez vény so ro zat si ke rét bi zo nyít ja az,
hogy a szû ré se ken, prog ra mo kon kö zel 2.000 fõ
fegyverneki, 31 fõ kuncsorbai és 50 fõ örményesi la kos
vett részt.

-Stefán And rás-

 6. oldal Fegyverneki Hírmondó 2009. december 15.



A Mó rá sok Bu da pes ten jár tak a Fõ vá ro si Nagy cir kusz -
ban. Szabóné Soós Il di kó ta ní tó né ni is mét jó ki rán du lást
szer ve zett. 

No vem ber 7-én már ko rán reg gel el in dult a bu szunk sok

bol dog és kí ván csi gyer mek kel. Jött ve lünk két Or czys fiú
is, így új is me rõ se ink let tek. Hosszú nak tû nõ uta zás után
vég re meg ér kez tünk a fõ vá ros ba, ahol elõ ször a cir ku szi
Gá la mû sort néz tük meg. Na gyon ér de kes volt, mert lát -
tunk ak ro ba tá kat, bo hó cot, ál la to kat, tán co so kat és még
sok iz gal mas pro duk ci ót. A bo hóc tré fá in min den ki na -
gyon jól szó ra ko zott. Az ál la tok: a te ve, az ele fánt, a kis
ma jom, a zeb rák és a ken gu ruk na gyon jó han gu la tot va -
rá zsol tak a po rond ra. Az iz gal mas és lát vá nyos mû sor
után Györ gyi né ni, Zsu zsa né ni, Pi ros ka né ni kí sé re té ben 
meg néz tük a Vá ros li ge tet, ahol le he tett vá sá rol ni is. So -
kan vet tek ap ró aján dé ko kat em lék be. Fá rad tan és él mé -
nyek kel gaz da gon ül tünk fel a busz ra és el in dul tunk
hazafelé. 

A szü lõk már na gyon vár ták ha za a gye re ke ket, hogy el -
me sél jék mi lyen jól telt a nap juk. Re mél jük más kor is
szer vez nek ta ná ra ink ha son ló ki rán du lást. Kö szön jük ne -
kik ezt a szép na pot!

-Sza bó Fru zsi na és Vá sár he lyi Fan ni-

Bu da pes ten jár tunk

Ok tó ber ben egy busz nyi is ko lás gyer mek uta zott a Fil har -
mó ni ai Tár sa ság ál tal szer ve zett Hang ver seny so ro zat el -
sõ elõ adá sá ra. Ránki György XX. szá za di ma gyar
ze ne szer zõ Po má dé ki rály új ru há ja cí mû ope ra ke reszt -
met szet ét hall gat hat tuk, lát hat tuk szó ló éne ke sek kel (jel -
mez ben) és a Szol no ki Szim fo ni kus Ze ne kar
tol má cso lá sá ban.

Ta lán már több em ber nek eszé be ju tott, mi ért éne kel nek
az ope rá ban, ami kor be szél het né nek nor má li san is. Nos,
az el sõ ope rát négy száz év vel ez elõtt ír ták, hogy a szín -
pa don el mon dott szö veg ér tel me mel lett a sze rep lõk ér -
zel mi ál la po tát is ki fe jez zék. Hi szen a ze ne rit mu sa,
dal la ma, lük te té se, tem pó ja, az ének hang ma gas sá ga a
hét köz na pi élet ben hasz nált hang sú lyo kat pró bál ja
vissza ad ni. An der sen: A
csá szár új ru há ja cí mû
me sé jét dol goz za fel a Po -
má dé ki rály új ru há ja cí mû
opera is.

Ma ra dan dó él ménnyel jöt -
tünk ha za, mi vel nem csak 
meg is mer tük a mû vet, ha -
nem ak tív ré sze sei is le -
het tünk a da rab nak a
nar rá tor se gít sé gé vel.

-Var ga Gab ri el la-
-tanárnõ-

Hang ver seny után…

Ok tó ber vé gén, Kõ tel ken két hét vé gén ke rült meg ren de -
zés re a Ma gyar Gyer mek lab da rú gó Szö vet ség is ko lai
prog ram já nak el sõ, õszi for du ló ja.

Az I. kor cso port ban (1-2. osz tá lyo sok) négy csa pat ból a
3. he lyet si ke rült ki vív ni, ami – fi gye lem be vé ve azt a
tényt, hogy vé gig egy já té kos sal ke ve seb ben vol tunk a
pá lyán- jó ered mény nek mond ha tó. A fi úk em ber hát rány -
ban is hõ si e sen küzd ve egy fö lé nyes gyõ zel met arat tak
és két szo ros ve re sé get szen ved tek.

A II. kor cso port ver se nyé ben (3-4. osz tály) egy gyõ ze lem
és ve re ség mel lett két dön tet lent har col tunk ki, ami szin -
tén a har ma dik hely hez volt ele gen dõ. Saj nos itt is két
alap em ber hi ány zott a csa pat ból. En nek el le né re jobb
hely zet ki hasz ná lás sal le he tett vol na szebb ered ményt is
el ér ni.

A leg jobb ered ményt a III. kor cso por tos (5-6. osz tály) fi úk
ér ték el. Mind a négy mér kõ zé sü ket meg nyer ve, ma ga -
biz to san vé gez tek az el sõ he lyen. 

Kö vet ke zik de cem ber ben a má so dik, té li for du ló, amit
Tiszasülyön ren dez nek meg. 

-Cson tos Mi hály Ró bert-

Mó ra sport

A már ha gyo mánnyá vált „Szü re ti mu lat ság” a nap kö zi -
ben is mét meg ren de zés re ke rült. A gye re kek év fo lya -
mon ként, for gó szín pad sze rû en ve het tek részt a
vál to za tos és élménydús fog lal ko zá so kon. Nagy öröm -

mel mun kál kod tak. Le he tett ké szí te ni szõ lõ für töt fo nal ból
te ker ve vagy ujj fes tés sel, gyü mölcs ko sa rat haj to gat ni, ra -
gasz ta ni és ze nés-tán cos kör já té ko kon részt ven ni. Ezt
kö ve tõ en min den ki jó ízû en fo gyaszt hat ta el a meg ér de -
melt gyü mölcs sa lá tá ját. Na gyon jó han gu lat ban telt a dél -
után. Iz ga tot tan vár juk a kö vet ke zõ pro jekt na pot!

-Nap kö zis ta ní tók-

Szü re ti mu lat ság az Or czyban

Az is ko lá val ki rán dul ni vol tunk Bu da pes ten a Nép raj zi
Mú ze um ban. Na gyon sok ré gi dol got lát tunk pl.: hogyoan
zaj lott a ka rá csony és az es kü võ. Utá na át men tünk a Par -
la ment be. Na gyon ér de kes volt, lát tuk Szent Ist ván ko ro -
ná ját és egy száz ezer gyu fa szál ból ál ló ma ket tet.
Meg néz tük azt is, hogy hol tart ják a par la men ti ülést. Sok
ér de kes dol got meg tud tunk a Par la ment rõl pl.: hogy ott
van a leg hosszabb lép csõ sor. Vo nat tal ér kez tünk haza.

Kö szön jük a kí sé rõk nek és a ta ní tó né nik nek: Er zsi ke né -
ni nek, Irén ke né ni nek és Jetti né ni nek.

-Ta más Mik lós, Cseh Lász ló, Pé ter Pet ra  -

Ki rán du lás a Par la ment ben!
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Nyol ca di ko sa ink min den év ben meg küz de nek a kö zép is -
ko la vá lasz tás ne héz sé ge i vel. Is ko lánk igyek szik meg -
könnyí te ni a dön tést kü lön bö zõ to vább ta nu lást se gí tõ
programokkal:
• Õsz ele jén meg lá to gat ták szak is ko lán kat, ahol be te -

kin tést nyer tek az ott fo lyó mun ká ba, ke men cés lán -
gost et tek, sõt a bát rab bak trak tort is ve zet het tek.

• Részt vet tek a Pá lya vá lasz tá si ki ál lí tá son, mely nek
idén a szol no ki Szé che nyi Ist ván Gim ná zi um adott ott -
hont. Di ák ja ink nak itt le he tõ sé ge nyílt nem csak a né ze -
lõ dés re, ha nem szó ba is ele gyed het tek a kö zép fo kú
is ko lá kat kép vi se lõ ta nu lók kal, ta ná rok kal.

• To vább ta nu lá si szü lõi ér te kez le tet szer vez tünk a Mû -
ve lõ dé si Ház ban 18 me gyei kö zép fo kú in téz mény
rész vé te lé vel.

• Az a pá lya vá lasz tá si ta nács adás is se gít het a dön tés -
ben, me lyet a fegyverneki Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak -
szol gá lat mun ka tár sai nyúj tot tak a szá muk ra. 

• Né hány he te zaj la nak az is ko la lá to ga tás ok, nyol ca di -
ko sa ink két-há rom kö zép fo kú is ko lá ba lá to gat nak el
szü lõi kí sé ret tel.

• E cikk meg je le né sé nek ide jé re már múlt idõ ben be -
szél he tünk a las san ha gyo mánnyá vá ló ”nosz tal gia ta -
lál ko zó ról”. E ta lál ko zón a ta valy vég zett
nyol ca di ko sa ink meg oszt ják új is ko lá juk ról szer zett ta -
pasz ta la ta i kat to vább ta nu lás ra ké szü lõ di ák ja ink kal.

Köz ben a to vább ta nu lást se gí tõ ki ad vány ok kéz rõl kéz re
jár nak, nyol ca di ko sa ink lá za san ké szül nek az írás be li fel -
vé te li re, osz tály fõ nö ki órá kon fõ té ma a pá lya vá lasz tás,
hisz sür get az idõ, ha ma ro san dön te ni kell.

-Amb rus Esz ter

Ke zed ben a jö võd
2009. 11. 24-én di ák olim pia kis tér sé gi se lej te zõt ren dez -
tünk a tö rök szent mik ló si Lábassy is ko la sport csar no ká -
ban.

A ren dez vé nyün kön részt vet tek az Or czy An na Ál ta lá nos 
Is ko la, a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la és a Szalay Sán -
dor Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói.

Kör mér kõ zé ses rend szer ben 2x12 perc ben mér kõz tek
meg egy más sal a csa pa tok a Futsal sza bá lyai sze rint. Az
el sõ mér kõ zé sen a Mó rás di á kok a lel ke sen küz dõ
Szalaysok di ák ja it gyûr ték le. A Szalay Sán dor Ál ta lá nos
Is ko la ta nu lói a kö vet ke zõ mér kõ zé sen is alul ma rad tak
az Or czy har co sai el len, így õk a har ma dik he lyen vé gez -
tek, de szé gyen kez ni nincs okuk.

Az utol só mér kõ zés dön tött az el sõ hely sor sá ról, amit az
Or czy nyert meg a Mó ra el len, így a Mó ra Fe renc Ál ta lá -
nos Is ko la vég zett a má so dik he lyen és a vég sõ gyõz tes
pe dig az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la ta nít vá nyai let tek.

A ren dez vény ke re te in be lül meg ren de zés re ke rült még a 
he tes rú gó ver seny, amit vé gül Nagy Krisz ti án 7. b osz tá -
lyos ta nu ló nyert meg. 

A tor na ér de kes sé ge a ta ná rok ból il let ve a szü lõk bõl ál ló
csa pa tok mér kõ zé se volt, ahol ha tal mas küz de lem után
(jó kedv vel, egész ség gel) a Ta ná ri Te am gyõ ze del mes -
ke dett.

-Papp La jos-
-testnevelõ ta nár-

Te rem lab da rú gó baj nok ság

No vem ber ele jén „õszi vi gas sá go kat” tar tot tunk az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény fel sõ ta go za tán. Az
osz tá lyok õszi dísz be öl töz tet ték az is ko lát, tan ter me i ket. 

Az õsz rõl a hul ló fa le ve le ken kí vül az a sok-sok zöld ség
és gyü mölcs is eszünk be ju tott, ame lye ket eb ben az idõ -
ben szo kás szü re tel ni. Pro ject fel ada tuk - az egész sé ges
élet mód je gyé ben – egy õszi gyü mölcs- vagy zöld ség sa -
lá ta el ké szí té se volt. Már az elõ ké szü le tek is lel kes mun -
ká val jár tak, a fel adat, pe dig nagy si kert ara tott.

A gye re kek és a pe da gó gu sok is vi dám han gu lat ban és
te le has sal hagy ták el az nap az is ko lát.

-Lõrinczi Eri ka-

„Õszi vi gas sá gok”
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Idén 2009. ok tó ber 6-9 kö zött 28. al ka lom mal ke rült meg -
ren de zés re Bu da pes ten a Nem zet kö zi Ke res ke del mi és
Vendéglátótechnikai Szak ki ál lí tás. A Szak is ko la  pin cér
ta nu lói ez úton is el lá to gat tak a ren dez vény re. A szer ve -
zõk nek most min den nél na gyobb erõ fe szí tés re volt szük -
sé ge ah hoz, hogy a ne héz gaz da sá gi hely zet el le né re

ugyan olyan ní vós és je len tõs ér té ke ket fel mu ta tó ki ál lí tást 
szer vez ze nek, mint ed dig min den évben. 

A Hoventa ki ál lí tás fon tos ese mény a ven dég lá tás és a
szál lo da ipar tör té ne té ben, hisz igyek szik év rõl-év re be -
mu tat ko zá si- és ta lál ko zá si le he tõ sé get biz to sí ta ni a ven -
dég lá tó he lyek, cuk rász dák, szál lo dák, nagy kony hák és
ke res ke del mi üz le tek be szál lí tói és üzemeltetõi valamint
az érdeklõdõk számára.

A ki ál lí tók a leg kor sze rûbb esz kö zök és el já rá sok fel ku ta -
tá sá val be tud ják mu tat ni, ho gyan le het egy ven dég lá tó -
he lyet vagy szál lo dát von zób bá ten ni, ugyan ak kor a
ta ka ré ko sabb gaz dál ko dás ra is tud nak öt le te ket ad ni.
Min den olyan té ma, amely a költ sé gek kel va ló jobb gaz -
dál ko dást segíti, hasznos lehet a szakmai közönség
számára. 

Ugyan ak kor a ta nu ló kat és az ér dek lõ dõ ket is szá mos ér -
de kes prog ram,  lát ni va ló vár ta. Ott lé tünk kor ke rült meg -
ren de zés re a „MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK”
cuk rá sza ti be mu ta tó ja, va la mint a barista be mu ta tó. Az 
idén el sõ al ka lom mal ren dez ték meg min den szak ma leg -
ran go sabb or szá gos ver se nye it, mely a sza kács-, cuk -
rász-, dísz te rí té si-, és mi xer ver seny le bo nyo lí tá sát
je len tet te. Ta nu ló ink a lát ni va lók ból  számos új  ötletet
merítettek, mellyel tudásukat gazdagították.

-Négyesiné Cseh Ani kó-
- ven dég lá tó szak ok ta tó-

Ta nul má nyi ki rán du lás a Hoventa Ki ál lí tás ra

A „Dönts jól, jö võd a tét” Re gi o ná lis Pá lya vá lasz tá si Ki ál lí -
tás és Szak mai Na pok ren dez vény so ro za tot im már 13. al -
ka lom mal ren dez te meg az Észak-al föl di Re gi o ná lis
Mun ka ügyi Köz pont. A ko ráb bi évek ben ki ala kult ha gyo -

má nyok hoz hí ven a ren dez vény le he tõ sé get te remt ar ra,
hogy a fi a ta lok a hely szí nen tá jé ko zód ja nak a me gyé ben,
il let ve a ré gi ó ban mû kö dõ szak is ko lák ban, szak kö zép is -
ko lák ban fo lyó kép zé sek tar tal má ról, a je lent ke zé sek fel -
tét ele i rõl és az is ko lai, kol lé gi u mi élet rõl. A fel sõ fo kú
ok ta tá si in téz mé nyek, is ko la rend sze ren kí vü li kép zõ szer -
vek, mun kál ta tók is kép vi sel tet ték ma gu kat. De emel lett
részt vet tek a pá lya vá lasz tást se gí tõ in téz mé nyek, a ka -
ma rák is. A meg ala po zott pá lya vá lasz tá si dön tést kí ván -
ták elõ se gí te ni a mun ka ügyi köz pont szol gál ta tá sai és a
pá lya vá lasz tást se gí tõ in téz mé nyek szak em be rei. 
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 di ák ja i val mi is kép vi sel tet tük
ma gun kat a ren dez vény so ro zat idei két ál lo má sán, 2009.
ok tó ber 20-21-én Szol no kon, és 2009. no vem ber 12-én
Törökszentmiklóson.
Szol no kon egy új hely szí nen, a Szé che nyi Ist ván Gim ná -
zi um Sport csar no ká ban „lát tuk ven dé gül” két na pon ke -
resz tül a pá lya vá lasz tás elõtt ál ló 8. osz tá lyos ta nu ló kat.

Törökszentmiklóson új ra a Mun ka ügyi Köz pont épü le té -
ben fo gad tuk az ér dek lõ dõ ket. 
Mind két hely szí nen a di á kok ál tal ké szí tett sü te mé nyek -
kel, dísz te rí tés sel pró bál tuk, nép sze rû sí te ni is ko lán kat.
Ami szép dí szí tés nek és a lát vá nyos cse me gék nek kö -
szön he tõ en si ke rült is. So kan ér dek lõd tek a ná lunk fo lyó
kép zé sek rõl, kö ve tel mé nyek rõl, is ko lai élet rõl. Vol tak,
akik vet ték a bá tor sá got és ki is pró bál ták a sü te mé nyek
töl té sét, dí szí té sét.
A ki ál lí tás szol no ki ál lo má sa több mint 100 szak ma meg -
is me ré sé re adott le he tõ sé get, több mint 60 in téz mény és
szer ve zet ál tal, me lyek kö zött meg ta lál ha tók vol tak: ok ta -

tá si in téz mé nyek, felnõttképzõ szer ve ze tek, pá lya vá lasz -
tást se gí tõ és ci vil szer ve ze tek, mun kál ta tók, ka ma rák,
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és az Észak-al föl di Re gi o ná lis
Mun ka ügyi Köz pont. 
A ki ál lí tá sok ide je alatt is mét vál to za tos szín pa di prog ra -
mok szí ne sí tet ték a ren dez vé nye ket. Is ko lánk Kindert Fe -
ri bá csi ve ze té sé vel, ci te ra mû sor ral kép vi sel tet te ma gát
mind két hely szí nen. Utó lag is kö szön jük ne ki.

-Bacsóné Füleki Gab ri el la -
-szakoktató-

Pályaválasztási kiállítás
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No vem ber 14-ére meg hí vó ér ke zett Mart fû rõl egy 12 órás
ve tél ke dõ re. Öröm mel ne ve zett be Fegy ver nek is egy
csa pat tal. Már több al ka lom mal is részt vet tünk ha son lón.

Reg gel 7 óra kor in dult el a busz nyi csa pat, amely ben több 
kor osz tály is kép vi sel tet te ma gát, a fel nõt tek és az if jú ság. 
A fi a tal sá got a szak is ko la min den re el szánt ta nu lói al kot -
ták. Kb. 8 óra kor el kez dõ dött a ver seny, amely es te nyolc
órá ig tar tott. Szü net nél kül zá po roz tak a ko moly ze nei, az
ûr ha jó zás sal, a sport tal... stb. kap cso la tos kér dé sek. Köz -
ben na gyon ér de kes fel adat la po kat kel lett ki töl te ni. Ren -
ge teg ál ló ké pes sé get igény lõ és tré fás fel ada tot is
kap tunk, amit a fi a ta lok nagy lel ke se dés sel haj tot tak vég -
re. A csa pa tok fej-fej mel lett ha lad tak, a zsû ri nek ne héz
fel ada ta volt. Vé gül min den csa pat ha tal mas, édes sé ge -
ket tar tal ma zó cso ma got ka pott ju tal mul.

 Mind annyi an na gyon jól érez tük ma gun kat, jól szó ra koz -
tunk, so kat ne vet tünk a szel le mes fel ada to kon és egy má -
son. El ha tá roz tuk, hogy leg kö ze lebb is szí ve sen részt
ve szünk ilyen ve tél ke dõn. Sze ret nénk még több
fegyverneki la kos nak ked vet csi nál ni eh hez, és be von ni
több fel nõt tet és fi a talt, mert a töb bi település na gyobb lét -
szám mal kép vi sel tet te magát.

-Kindert Károlyné-

12 órás ve tél ke dõ Mart fûn

Mint min den év ben, most is sor ke rült a 12. osz tá lyos pin -
cér és ker tész szak is ko lás ta nu lók ki rán du lá sá ra, ahol ha -
zánk igen ne ves bor vi dé ke in tet tek lá to ga tást Ficsor
Dé nes Ta nár Úr ve ze té sé vel. 

A ta nu lók a Mát ra al jai bor vi dé ken át az Eg ri és Bükk al jai
bor vi dék gyö nyö rû lan kás, szõ lõ ül tet vé nyek kel bo rí tott
hegy ol da la men tén ju tot tak el a To ka ji bor vi dék re. Út köz -
ben Bog ácson meg áll va a ta nu lók egy bor kós to lás sal
egy be kö tött pin ce lá to ga tá son vet tek részt. Ezt kö ve tõ en a 
már las san ha gyo mánnyá vált lá to ga tás ra is sor ke rült a
Benkõ Bor ház ban, mely To kajban a Sze rel mi Pin ce so ron
ta lál ha tó. Sze ren csét len sé günk re a hi deg, esõs idõ mi att
a szõ lõ ül tet vé nyek re nem volt le he tõ ség ki lá to gat ni, és
ez ál tal a ta nu lók a szü re te lés ben sem tud tak részt ven ni.
De kár pó tolt min ket a Pin ce tu laj do nos Asszony
élménydús be szá mo ló ja, mely fel tár ta elõt tünk a To ka ji
Aszú ké szí té sé nek tit kát, a To ka ji Fur mint, a Hárs le ve lû
és a Sár ga Mus ko tály jel leg ze tes íz vi lá gát, s  har mó ni á ját 
a kü lön bö zõ éte lek kel. A ta nu lók nak fel tett kér dé sek kel
pe dig igye ke zett mi nél job ban meg ér tet ni a szü re te lés, a
bor ké szí tés, a tá ro lás  és ér té ke sí tés nem min den na pi
folyamatát. 

A ta nu lók fá rad tan, de an nál na gyobb él mé nyek kel és új,
hasz nos is me re tek kel tér tek ha za. 

-Négyesiné Cseh Ani kó-
-vendéglátó szak ok ta tó-

Ta nul mány út a To ka ji Aszú ké szí té sé nek nyo má ban

Tészabó Jú lia: Karácsony – Ma gyar ha gyo má nyok

A ka rá csony szép, õsi ün ne -
pünk, ép pen ezért fon tos, hogy
meg is mer jük en nek ere de tét.
Eh hez aján lom Tészabó Jú lia
Ka rá csony – Ma gyar ha gyo má -
nyok szé pen ki vi te le zett köny -
vét. 

Az író nõ a je les na pot be fo lyá so -
ló ha tá sok iz gal mas ré te ge it tár -
ja fel, kör be jár va min den
le het sé ges szem pont ból az ün -
nep kör tör té ne tét. Re mek il luszt -
rá ci ók ta lál ha tó ak ben ne, a

kü lön bö zõ fest mé nyek, ké pek, fény ké pek, ké pes lap ok,
rek lám gra fi kák jól jel zik, hogy ez az ün nep áll leg kö ze lebb 
az em be rek hez. A ka rá csony ezen felül ki vé te les pil la nat,
ame lyet min dig tü rel met le nül vá runk. A val lá sos lé nye gén 

túl a leg fon to sabb a má sok kal va ló együtt lét, ro ko nok kal,
ba rá tok kal va ló ta lál ko zás, mely nek ro ha nó vi lá gunk ban
igen nagy je len tõ sé ge van.

A könyv Jé zus szü le té sé tõl, a mai mo dern ka rá csony ki -
ala ku lá sá ig be mu tat ja a sze re tet ün ne pé nek szo ká sa it,
vál to zá sa it. A szer zõ szá mos iz gal mas kér dést is fej te get
a könyv vé gén, ezek kö zül ki emel ném a Mi ku lás és a töb -
bi aján dék ho zó cí mû fe je ze tet, mert min den ki szá má ra
köz tu dott, hogy az aján dé ko zást a ti tok za tos ság és a tit -
ko ló zás len gi kö rül.

Bí zom ben ne, hogy a könyv aján ló fel kel tet te ér dek lõ dé -
sü ket, és könyv tá runk Ol va só ter mé ben nyu godt lég kör
ke re té ben kel le mes ki kap cso ló dást nyújt.

Bé kés Ka rá csonyt és Bol dog Új Évet kí vá nok min den
ked ves Ol va sónk nak!

-Né meth Ju dit-
-ve ze tõ könyv tá ros-

Könyvajánló
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• Test vér-te le pü lé si kül dött ség járt köz sé günk ben.
A Ga ram men ti Fegy ver nek kép vi se lõ-tes tü le te kör utat
tett a fa lu ban, majd meg is mer ke dett a he lyi tes tü let
gaz dál ko dá sá val. Bár el té rõ a két or szág ban a he lyi
dön tés ho zók sze re pe, le he tõ sé ge, a meg be szé lés vé -
gén a ven dé gek is és a ven dég lá tók is új is me re tek kel,
öt le tek kel gaz da god tak.

• Ad ven ti hang ver seny
Eb ben az év ben a Re for má tus temp lom ban tar tot tuk a
ha gyo má nyos Ad ven ti hang ver senyt. Saj nos, a Hír -
mon dó lap ja in a ze ne nem szó lal meg, így a kép se gít
ab ban, hogy azok, akik ré sze sei vol tak az ese mény nek 
fel idéz hes sék a hangulatát.

• A kre a ti vi tás ról és az in no vá ci ó ról 
A kre a ti vi tás ról és az in no vá ci ó ról tar tott elõ adást prof.
Dr. Há mo ri Jó zsef agy ku ta tó, aka dé mi kus. A pro -
fesszor úr szü lõ fa lu já ban be szélt kö zért he tõ en az agy

tu laj don sá ga i ról, ar ról, hogy mi lyen mó don ve szít jük el
a kre a ti vi tá sunk 98%-át a fel nõt té vá lá sunk fo lya mán.
Ar ról is, hogy mi lyen fon tos az, hogy ezt meg elõz zük.
Az ér de kes fej te ge tést na gyon ta nul sá gos nak ér té kel te 
a hall ga tó ság.

• Könyv be mu ta tó
A Fegy ver nek Szel le me Pantheon két tag ja is gya ra pí -
tot ta az utób bi idõ ben Fegy ver nek szel le mi éle tét. Pro -
fesszor Dr. Há mo ri Jó zsef elõ adá sán kí vül Hu bai
Gruber Mik lós mu tat ta meg a szü lõ fa lu já ban leg újabb
köny vét, a "Dön tet len" cí mût. A szer zõ a be mu ta tót
meg elõ zõ hét vé gén ve het te át „Az év rá di ó sa” ki tün te tõ 
cí met.
Gra tu lá lunk!

• Kerecseny nap
Az im már ha gyo má nyos nak mond ha tó Kerecseny nap
a Kál vá ria dom bon de cem ber 20-án 14 óra kor kez dõ -
dik. A me di tá ció mel lett só lyom röp te tés, íjlövés is lesz.

• Rockfesztivál
De cem ber ben a 4. al ka lom mal ren dez nek rockfesz-
tivált. A he lyi ek mel lett a tö rök szent mik ló si Zsömje lesz
a vendég.

-Tû he gyi Ju li an na-

A Mûvelõdési Ház hírei

 2009. de cem ber 19. (szom bat) 900-1200

 2009. de cem ber 24. (csü tör tök) 900-1200

 2009. de cem ber 31. (csü tör tök) 900-1200

 2010. ja nu ár 01. (pén tek) ZÁRVA
 2010. ja nu ár 02. (szom bat) 900-1200

A könyvtár ünnepi nyitvatartása
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Az õszi hó na pok be kö szön té vel vál to za tos sza bad idõs
prog ram, ren dez vény vár ja az in téz mény há rom Idõ sek
Klub já nak tag ja it. „Õszi be szél ge tés” kö zös fõ zé sek, név -
nap ok meg ün nep lé se, Idõ sek Nap ja, „Mi se az idõ se kért”
a Ró mai Ka to li kus temp lom ban, or to pé di ai szû rés. Ezek -
rõl sze ret ném egy ki csit bõ veb ben tá jé koz tat ni a la kos sá -

got, hogy aki sze ret né a ma gá nyát ol da ni, sze ret ne
kö zös ség ben él ni, ked ve li a vi dám sá got és sze ret né a
sza bad ide jét hasz no san el töl te ni, bát ran ke res se fel az
Idõ sek Klubjait.

Az õszi prog ra mok a szapárfalui klub ban kez dõd tek „Õszi
be szél ge tés” el ne ve zés sel. Õszi gyü möl csök bõl, a be lõ -
lük ké szí tett sü te mé nyek bõl (al más, di ós) le he tett kós tol -
ni. Vissza idéz tük a ré gi be ta ka rí tá si szo ká so kat a nap
fo lya mán. Az Új te le pi Idõ sek Klub ja ká posz tás bab fõ zés -
sel és kö zös el fo gyasz tá sá val foly tat ta a prog ra mok so rát. 
Ki emel ke dõ ren dez vény a ha gyo má nyo san ok tó ber ben
meg ren de zett Idõ sek Nap ja volt, me lyet a Mû ve lõ dé si
Ház ban ren dez tünk meg a há rom Klub tag ja i nak. A szó ra -

ko zás ról és jó han gu lat ról Far kas Ro zi ka ezüst ko szo rús
dal éne kes ve zet te szol no ki Ka ba ré és Dal kör gon dos ko -
dott, akik szin tén szép ko rú ak. Nagy si kert ara tott fer ge te -
ges ci gány tán cuk, és a fi a ta lok nak is be csü le té re vá ló
rock-and-roll tán cuk. Az íz le tes és kü lön le ges ebéd rõl
Sza ba dos Lajosné Évi ke né ni gon dos ko dott, aki szin tén
klub ta gunk. A kü lön le ges ebéd mar ha pör költ tú rós tész tá -
val, amely az ud va ron bog rács ban fõtt a 140 fõs ven dég -
se reg szá má ra. A fi nom ebéd és a som lói ga lus ka után
tom bo lá zás sal, nó tá zás sal telt el a vidám nap. 

A mi klub tag ja ink kö zött is van nak ki emel ke dõ egyé ni sé -
gek, itt sze ret ném ki emel ni Raj na Imréné Pan ni kát, aki a
Szol nok TV Nó ta ver se nyén be ju tott a dön tõ be és szép,
tisz ta hang já val, ter mé sze tes egyé ni sé gé vel nagy si kert
ara tott. Hi bát lan elõ adá sát még a szi go rú zsû ri is ki emel -
te. Druk kol tunk ne ki és gra tu lá lunk a sze rep lé sé hez!

No vem ber ele jén Bor dás Pé ter ka to li kus plé bá nos sal
együtt a he lyi bent la ká sos idõs ott ho nok be vo ná sá val „Mi -
se az Idõ se kért” prog ra mot szer vez tünk a ka to li kus temp -
lom ban. A lel ki gya kor la tot kí vá nó idõ se ket Gyáni And rás
busszal szál lí tot ta a temp lom ba és vissza az ott ho nok ba
is. Kö szön jük se gít sé gét.

Mi vel mind há rom Idõ sek Klub já nak tag jai kö zül töb ben
Er zsé bet és Ka ta lin név re hall gat nak, név na po zás sal
foly ta tó dott a ren dez vény so ro zat. 1-1 szál vi rág gal kö -
szön töt ték az idõ sek egy mást, kö zös ének lés sel, nó tá -
zás sal szí ne sí tet ték a kö dös õszi na po kat.

Az annaházi Idõ sek Klub já ban or to pé di ai szû rés re vár ták
a klub tag okon kí vül a la kos sá got is, aki nek gyógy ci põ re,
or vo si vizs gá lat ra, gyógy ásza ti se géd esz köz re volt szük -
sé ge.

Az év hát ra lé võ prog ram jai a Mi ku lás vá rás és a Ka rá cso -
nyi ren dez vé nyek mind há rom Idõ sek Klubjában, ahol az
óvo dá sok mû so rá val lesz tel jes az ünnep.

-Barta Józsefné-
-Igazgató-

Õszi ren dez vény so ro zat az Idõ sek Klub ja i ban

„Út a mun ká hoz” prog ram a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á -
lis Alap szol gál ta tá si Köz pont fegyverneki te lep he lye in
In téz mé nyünk ben 2009. áp ri lis 01-tõl dolgoztak eb ben a
prog ram ban köz fog lal koz ta tot ta k. Mind há rom Idõ sek
Klub já ban 1-1 fõ, il let ve a 60 éven fe lü li ek ál la pot-és szük -
ség let fel mé ré sé ben 5 fõ se gí tet te a szak mai mun kát.
Ezen felül két fõ kar ban tar tói fel ada to kat ka pott. Az in téz -
mény ben dol go zók szá má ra ha tal mas se gít sé get je len -
tet tek, az ed dig idõ hi ány ban el ma radt te vé keny sé ge ket
pó tol ták, meg szé pül tek az épü le tek kí vül-be lül, ren de zet -
teb bé vált a kör nye zet. Mi, dol go zók is ve gyes ér zel mek -
kel ké szül tünk fo ga dá suk ra. Kik jön nek hoz zánk, õk
mi lyen ér zé sek kel jön nek, kény szer nek ér zik-e, el fo gad -
ják-e õket az idõ sek. Rö vid idõ alatt el múl tak a szo ron gá -
sok, a lá nyok nagy se gít sé get je len tet tek, be il lesz ked tek,
az idõ sek meg sze ret ték õket. A fel mé rés is szá mos kér -
dést ve tett  fel. Fél tünk, hogy a ház ról-ház ra já rást il le ték -
te len sze mé lyek ki hasz nál ják, ezért iga zo lás sal lát tuk el
õket. Aki még is bi zal mat lan volt, fel hív hat ta az in téz -
ményt, hogy nem csa lók lá to gat ták-e meg. Min den hé ten
meg be szél tük a ta pasz ta la to kat. Ennek ered mé nye ként
10 fõ kér te az ét kez te tést, be lá to gat tak az Idõ sek Klub já -
ba. Azon na li há zi se gít ség nyúj tás ra rá szo ru lót is ta lál tak.
Mi, dol go zók el tud tunk men ni sza bad ság ra, ki tud tuk ven -
ni a sza bad na po kat, el ma radt te vé keny sé ge ket pó tol tuk.
A te le pü lés idõ se it meg tud tuk lá to gat ni. Volt idõ be szél -
get ni ve lük, fel mér tük kik azok, akik a kö zel jö võ ben igé -
nyel ni fog ják a szol gál ta tá sa in kat, il let ve kik azok, akik re

oda kell fi gyel ni. Tisz te let tel bán tak az idõ sek kel, vi szont
õk is el mond ták, hasz nos nak érez ték ma gu kat, meg vál to -
zott az élet szem lé let ük. Fur csa ér zés volt fi a tal lé tük re az
idõ sek kel fog lal koz ni, vál to zott az ér ték rend jük, az ön be -
csü lés ük.
Össze gez ve, a mi mun ka he lyün kön ér té kes em be rek te -
vé keny ked tek és te vé keny ked nek je len leg is. Min den ki tõl
ne héz szív vel vál tunk meg, kö szön jük, hogy meg is mer -
het tük õket.

-Mácsárné Lõkös Éva-
-Klubvezetõ-

Út a munkához
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A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si
Köz pont fegyverneki te lep hely ének

szo ci á lis szol gál ta tá sa i ról
Az in téz mény szo ci á lis szol gál ta tá sa it meg ha tá ro zó
1993. évi III. tör vény, il let ve a szol gál ta tá sok igény be vé -
tel ének vál to zá sai mi att ez úton sze ret ném a Tisz telt La -
kos sá got tá jé koz tat ni az egyes szo ci á lis el lá tá sok ról,
me lye ket az in téz mény nél le het igény be ven ni. Eb ben az
év ben a 60. éven fe lü li la kos ság kö ré ben ké szí tet tünk egy 
fel mé rést, ahol tá jé koz tat tuk az érin tet te ket, de ez csak a
la kos ság egy kö rét érin tet te. Az aláb bi ak ban a fel nõtt szo -
ci á lis el lá tá so kat: ét kez te tést, há zi se gít ség nyúj tást, az
idõs ko rú ak nap pa li el lá tá sát, és a csa lád se gí tést sze ret -
ném is mer tet ni.
Ét kez te tés:
Azok a sze mé lyek, akik ko ruk, vagy be teg sé gük alap ján
nem tud ják a na pi me leg ebé det ön ma guk nak, vagy az ál -
ta luk el tar tot tak ré szé re biz to sí ta ni, le he tõ ség van or vo si
iga zo lás és jö ve de lem iga zo lás alap ján hét fõ tõl szom ba tig 
ebé det igé nyel ni sa ját el vi tel lel, vagy ház hoz szál lí tás sal.
Az ebé dért az 1 fõ re esõ jö ve de lem alap ján kell a té rí té si
dí jat meg fi zet ni. Aki nek szük sé ge van rá, je lez zen sze mé -
lye sen vagy te le fo non az 556-025-ös te le fon szá mon
Barta Józsefné igaz ga tó nál.
Há zi se gít ség nyúj tás:
Köz is mert né ven há zi gon do zást azok igé nyel he tik, akik
sa ját ott ho nuk ban ön ma gu kat csak se gít ség gel tud ják el -
lát ni, il let ve hoz zá tar to zó hi á nyá ban nincs aki ró luk gon -
dos kod jon. A szol gá lat szol gál ta tá sai a be vá sár lás, ügyek 
in té zé se, mo sás, va sa lás, ta ka rí tás, be teg ápo lás, or vos -
sal rend sze res kap cso lat tar tás, rend sze res vér nyo más-
és vér cu kor mé rés. Akik idõs ko ruk, vagy be teg sé gük mi -
att kér nék a se gít sé get, kér jük je lez ze nek szin tén az
556/025-ös te le fon szá mon.

Idõs ko rú ak nap pa li el lá tá sa:
A Hír mon dó ha sáb ja in rend sze re sen tá jé koz tat juk a la -
kos sá got az Idõ sek Klub ja i nak ren dez vé nye i rõl, prog ram -
ja i ról. Aki ma gá nyos, sze re ti a kö zös sé get, sze ret
tár sa ság ban len ni, be szél get ni, lel ki tá masz ra vá gyik, er -
re meg ol dást ta lál, s igény sze rint a me leg ebé det te rí tett
asz tal nál kí ván ja el fo gyasz ta ni, va la mint igény li, hogy
oda fi gyel je nek rá, rend sze res egész ség ügyi el len õr zés re
szo rul, az ke res se fel a te le pü lés há rom Idõ sek Klub ját:
annaházi ré szen Tukarcs Miklósnét, az új te le pi ré szen
Mácsárné Lõkös Évát, Szapárfaluban Ta tár Gyulánét, a
klub ve ze tõ ket, akik még to váb bi in for má ci ó val szol gál nak 
a szol gál ta tás sal kap cso lat ban.
Csa lád se gí tés:
A je len le gi tár sa dal mi vi szo nyok meg ne he zí tik a csa lá -
dok, sze mé lyek min den nap ja it. Nõ a mun ka nél kü li ség,
csa lá dok ke rül nek ne héz hely zet be. A kü lön bö zõ csa lád -
tá mo ga tá si nyom tat vá nyok ki töl té se bo nyo lult, az egyes
el lá tá sok igény lé se ne he zen ért he tõ. Ezek ben se gí te nek
a Családsagítõ Szol gá lat csa lád gon do zói. Ha va la ki
egye dül ma rad, nem lát ki utat jö võ jét il le tõ en, szin tén tá jé -
koz ta tást, se gít sé get kap hat. Szí ve sen lát juk a már meg -
unt, hasz nált ru ha ne mû ket, já té ko kat, egyéb fel aján lott
tár gya kat, me lye ket a rá szo ru lók nak tu dunk jut tat ni. Az el -
múlt idõ szak ban sok eset ben kap tunk hasz nált ru ha ne -
mû ket, me lye ket sze ret nénk meg kö szön ni. Sok csa lá don, 
gyer me ken tud tunk se gí te ni.
Kér jük, aki nek bár mi lyen kér dé se, gond ja, prob lé má ja
van, ke res se fel a csa lád se gí tõ szol gá la tot (a Pol gár mes -
te ri Hi va tal mö gött), hogy tud junk se gí te ni.

-Barta Józsefné-
-Igazgató-

Tájékoztató

No vem ber 27.-én a Vér adók
Nap ja al kal má ból,
Fegyverneken is kö szön töt ték
a vér adó kat.

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

A Ma gyar Vö rös ke reszt és
Fegy ver nek Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta ok le ve lek kel,
aján dé kok kal és va cso rá val

kö szön te meg ezen a na pon a több szö rös vér adást.

10-sze res vér adó:

Czifra Ró bert, Köpösdi Im re, Kõrösi Istvánné, Sipos Ilo na, 
Tukarcs Ger gõ, Ratkai Im re

20-szoros vér adó:

Bauer Mihályné, Dió sze gi Jánosné, Fa ze kas Pálné,
Göblyös Mihályné, Köpösdi György, Pely he Edi na, Si mon 
Im re

25-szö rös vér adó:

Csõke Zol tán, Gõdér Istvánné, Hangyási György
Tamásné, Ko vács Ró bert, Pely he Sándorné, Sá gi
Istvánné, Szûcs At ti la

30-szo ros vér adó:

Göõz Ti bor, Ollé Fe renc, Pa ta ki Józsefné, Sza bó Jó zsef

40-sze res vér adó:

Csík Istvánné, Korpásné Czifra Edit

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

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

- Ré ti Lajosné és Ollé Lászlóné-

Véradás
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So ha se ve szítsd el Önön
erõd ben ve tett hi te det,
s így min den re ké pes le szel
eb ben a vi lág min den ség -
ben.
Ne lan kadj!
Min den erõ a ti éd! 

(Vivekananda)

Ta lán ezt a gon do la tot foly -
tat va ar ra  biz ta tom  a ked -
ves ol va sót, hogy együtt
men jünk fel most men tá li -
san a Kál vá ria domb ra – ab -
ból az al ka lom ból, hogy egy
he lyi al ko tó cso port meg ál -
mod ta, lét re hoz ta a Domb
cí mû köny vet a sa ját szer -

ze mé nye ik kel.

Azok tud nak meg gyógy ul ni, akik hisz nek az  or vo suk ban,
hisz nek a gyógy sze rek ben, vagy hisz nek a ter mé szet -
gyógy ászat ban, eset leg egy al ter na tív ke ze lé si mód ban –
de leg in kább ön ma guk ban.

Tör té nel mi múlt ra vissza te kint ve s on nan kezd ve év szá -
zad okon át a Domb gyó gyí tó ere jét és var ászát meg ta -
pasz tal hat juk  - fõ leg ha hi szünk.

Kö szö net il le ti az al ko tó kat és min den kit, aki se gí tett, dol -
go zott azon, hogy ez a ki ad vány meg je len hes sen és meg -
szó lal has son.

A domb ban nem hí võk nek is üzen nek és el gon dol ko dás ra 
biz tat nak.

A  könyv az egyik leg na gyobb köl tõnk tõl kezd ve szû kebb
pát ri ánk po é tá in ke resz tül mu tat ják be a Kál vá ria dom bot.
Ver sek, írá sok mel lett ki fe je zõ gra fi kák, fény ké pek, raj zok
lát ha tók a könyv ol da la in  -  szin tén he lyi  al ko tók mû vei.

A könyv iránt  a 06/20 3946030  szá mon le het ér dek lõd ni.

Meg vá sá rol ni Mé szá ros Il di kó nál le het Fegy ver nek, Hárs -
fa u. 7/c. 1.100 Ft-os  áron.

Az al ko tó cso port nak gra tu lá lok, jó egész sé get és to váb bi
szép mun kát kí vá nok!

A domb nak üze nem - sze ress, szol gálj, me di tálj!

-Dr. Kiss Györgyné Ju dit-

Domb

Út já ra in dult a Fegyverneket  nép sze rû sí tõ, könyv-ek so -
ro za ta.

A má so dik könyv cí me: A Holt-Ti sza va rá zsa.

Vá runk min den olyan al ko tót, aki szí vén vi se li e ne mes
kez de mé nye zést, és mél tó köz ve tí tõ je lesz köz sé günk -
nek.

Vá runk ver set, no vel lát, meg ze né sí tett ver set, le írást, raj -
zot, ké pet, fo tót, sa ját ké szí té sû  öt le te ket, hím zés, hor go -
lás és egyéb öt le tek ad ta mun ká kat, ami szo ro san
kap cso ló dik a Holt-Ti szá hoz.
Rész le tes tá jé koz ta tás: Mé szá ros Il di kó
Fegy ver nek, Hárs fa  u. 7/c.
06/20 3946030.

-Mészáros Il di kó-

Könyvsorozat
Ad vent el sõ va sár nap ján az Élet fa Kul tu rá lis és Ha gyo -
mány õr zõ Egye sü let ré vén ke rült meg ren de zés re, a ha -
gyo mány te rem tõ mû sor. Az egye sü let cél ja az volt, hogy
kö zö sen Fegy ver nek la ko sa i val együtt kez dõd jék meg az 
ad ven ti ké szü lõ dés.

E szép ün nep nek a Szent Im re tér adott „ott hont”, mely al -
ka lom ra na gyon so kan össze gyûl tek. A meg hí vott ven dé -
gek, szí nes kis mû sor ral ked ves ked tek a kö zön ség nek; a
gyö nyö rû ka rá cso nyi da lok mel lett, hall ha tó volt még há -
rom vers, és egy no vel la rész let is.

Ez után, Bor dás Pé ter es pe res úr, mond ta el gon do la ta it
az ün ne pi ké szü lõ dés rõl, és meg gyúj tot ta az el sõ gyer -
tyát az ad ven ti ko szo rún, majd kö zö sen „el kí sér ték” a ko -
szo rút a ka to li kus temp lom kert be.

Re mé lem, hogy jö võ re is mél tó kép pen ve szi kez de tét az
ad ven ti vá ra ko zás.

-Bog nár An na má ria-

Advent

Ja nu ár 15-én 13 órá tól Lelovits Krisz ti na be szél get a Mû -
ve lõ dé si Ház ban a fegyverneki la ko sok kal nagy ap já ról,
Galántai Lelovich György rõl. Vár ja azo kat, akik sok em -
lék kel ren del kez nek és azo kat is, akik ar ra kí ván csi ak,
mi lyen ada to kat, ké pe ket, fil me ket si ke rült össze gyûj te -
nie ed dig.

Ter vei sze rint a be szél ge tés vé gén fil me ken idé zi fel a
soly mászt.

-Tû he gyi Ju li an na-

Galántai Lelovich György rõl
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A Tö rök szent mik ló si Rend õr ka pi tány sá -
gon sze mély ze ti vál to zá sok tör tén tek, me -
lyek rõl az aláb bi ak ban Tá jé koz tat juk
Fegy ver nek Nagy köz ség la kos sá gát:
• 2009. au gusz tus 01-tõl Dr. Tóth Pé ter r.

al ez re des Úr ve ze ti a Törökszentmiklós
Vá ro si Rend õr ka pi tány sá got.

• A Bûn ügyi Osz tályt Var ga Jó zsef r. fõ -
had nagy Úr irá nyít ja, 2009. no vem ber 01-tõl.

• A Fegy ver nek Rend õr õrs irá nyí tá sát önál ló osz tály -
ként, 2009 ok tó ber 01-tõl, Szebenyi Zol tán r. szá za dos
Úr lát ja el.

• 2009. no vem ber 15-tõl, bûn ügyi cso port vég zi az Õrs il -
le té kes sé gi te rü le té hez tar to zó bûn ügyek fel de rí té sét,
vizs gá la tát. A cso port, Tóth Csa ba r. szá za dos Úr ve ze -
té sé vel, 2 fõ nyo mo zó val és egy fõ bûn ügyi tech ni kus -
sal vég zi mun ká ját.

Hí rek
• 2009. ok tó ber 01. és 2009. no vem ber 26-a kö zöt ti idõ -

ben, Fegy ver nek Nagy köz ség ben, 10 eset ben ren del -
tünk el nyo mo zást va gyon el le ni bûn cse lek mé nyek
el kö ve té se mi att.

• 2009. ok tó ber 13-án a nap pa li órák ban hasz nál ta ki az
el kö ve tõ a sér tett óvat lan sá gát.

 A la kás tu laj do no sa a kis ka pu és a be já ra ti aj tó mel let ti
ge ren da õri ze té re bíz ta a ka pu- és a la kás kul csot.

 Az is me ret len el kö ve tõ a kul csok kal be ment a sér tett
la ká sá ba és on nan 80.000 Ft kész pénzt és arany ék -
sze re ket tu laj do ní tott el, össze sen 13.000 Ft ér ték ben.

Is mé tel ten jó üz let a drótszamarak meg lo va sí tá sa.

Az el múlt idõ szak ban, két eset ben je len tet tek be ke rék -
pár lo pást Fegyvernekrõl. Az el kö ve tõk oly mér ték ben fel -
bá to rod tak, hogy az „üz let” ér de ké ben az ud va ro kon
el he lye zett, és az épü let ben el zárt ke rék pár ok meg szer -
zé sé ért is min dent meg tesz nek.

Ezért is mé tel ten ké rem Önö ket, hogy fi gyel je nek a szom -
széd tel ké re is, mert le het, hogy kö vet ke zõ al ka lom mal,
„mert ezen a kör nyé ken mind et meg le het ten ni, úgy sem
fi gyel fel sen ki az ide ge nek re” az Önök va gyon tár gyai ra -
gad nak az eny ves ke zû hon fi tár sa ink ke zé hez.

 Amennyi ben ide ge ne ket lát nak ólál kod ni la kó kör nye ze -
tük ben, min den kép pen hív ják a rend õr sé get.

Fel hív juk a Tisz telt la kos ság fi gyel mét, hogy jár mû ve ik kel
a kö dös, csú szós idõ ben az út- és lá tá si vi szo nyok nak
meg fe le lõ en köz le ked je nek! 

A Tö rök szent mik ló si Vá ro si Rend õr ka pi tány ság tá jé koz -
tat ja a la kos sá got, hogy 2009. de cem ber 01-tõl, a sza -
bály sér té si el já rá sok ban, sze mély-és va gyon õri, va la mint
a fegy ver ügyek ben / gáz, ri asz tó fegy ve rek en ge dé lye zé -
si és egyéb ügy in té zés/ tör té nõ ügy in té zés az aláb bi ügy -
fél fo ga dá si idõ ben tör té nik:
• Hét fõ: 0800-1200 órá ig
• Kedd: az ügy fél fo ga dás szü ne tel
• Szerda: 0800-1500 órá ig
• Csütörtök: 0800-1200 órá ig
• Pén tek: az ügy fél fo ga dás szü ne tel

Bûn és bal eset men tes szép na po kat kí ván a Tö rök szent -
mik ló si Rend õr ka pi tány ság.

-Antal Irén rend õr al ez re des-

Rendõrségi hírek

A ká bí tó szer rõl min den ki nek, kü lö nö sen szü lõk nek.

Össze ál lí tá sunk kal szán dé -
kunk sze rint se gít sé get sze -
ret nénk nyúj ta ni ab ban, hogy
Ön fel tud ja is mer ni a je le ket,
ha a csa lád já ban, vagy kör -
nye ze té ben a ká bí tó szer- él -
ve zet elõ for dul, akár csak
al kal mi lag is. Kö zös erõ vel
meg kell ál lí ta ni, hogy a drog
to váb bi ál do za to kat szed jen,
tönk re té ve ez zel em be ri sor -
so kat, csa lá do kat, kap cso la -

to kat. Tu do má sul kell ven nünk, hogy bár mely gye rek
ál do za tul es het a csá bí tás nak, ha ká bí tó szer rõl van szó,
füg get le nül at tól, mi lyen csa lád ból va ló, ho vá jár is ko lá ba,
s mi lyen ér tel mi ké pes sé gek kel bír. A csa lád és a köz vet -
len kör nye zet sze re pe na gyon nagy. Egy részt ko rán ész -
re ve he tik azo kat a kez det ben ap ró fi gyel mez te tõ je le ket,
amik ká bí tó szer fo gyasz tás ra utal hat nak. Más részt sze -
re te tük kel, ki tar tá suk kal kü lö nö sen se gít he tik az él ve ze ti
szer rõl va ló le szo kást. Ez az össze ál lí tás a leg alap ve tõbb
is me re te ket tár ja a szü lõk elé, hogy fel ké szül ten be szél -
hes se nek e té má ról gyer me kük kel. Ne fe led jük azon ban,
hogy nin cse nek min den ha tó re cep tek, sok min den függ a
drog fo gyasz tó sze mé lyé tõl, lel ki ál la po tá tól, ma gá tól a
drog tól, a be vett mennyi ség tõl, s a körülményektõl is.

Most in du ló cikk so ro za tunk ban fog lal ko zunk az zal, mi is a 
ká bí tó szer, mi lyen ha tá sai van nak -nemcsak az egész -
ség re- mik a ká bí tó szer fo gyasz tás je lei, mit te het a szü lõ,
ki hez for dul hat se gít sé gért.

Mi lyen je lek árul kod hat nak ar ról, hogy gyer me künk ká bí -
tó szer él ve zõ?

Gyak ran na gyon ne héz meg ál la pí ta ni, kü lö nö sen, ha a
gyer mek most pró bál ta ki  elõ ször,  vagy  csak  al kal man -
ként  él  ve le. 

Rend sze res fo gyasz tás mel lett árul ko dó ak le het nek pél -
dá ul a meg vál to zott ma ga tar tás, ill. a sze mé lyi ség je gyek,
mint a hir te len han gu lat vál to zá sok, szo kat lan in ger lé -
keny ség vagy ag resszió, ét vágy ta lan ság. A ko ráb ban ér -
dek lõ dõ fi a tal ér dek te len né vá lik a hob bi ja, a ked velt
sport ja, az is ko lá ja vagy a ba rá tai iránt. Egy re gya ko rib -
bak le het nek a ha zu do zá sok, a tit ko ló zás. Elõ for dul hat,
hogy pénz és egyes ér té ke sebb tár gyak (óra, te le fon,
stb.) el tûn nek ott hon ról. 

A ká bí tó szer fo gyasz tás di rekt je lei le het nek ön gyúj tó,
meg égett alu fó lia, kis ka nál, szí nes, vagy fe hér tab let ták,
„cu kor ka”; bé lyeg. Szo kat lan, éme lyí tõ sza go kat érez he -
tünk a la kás ban ru hán. Be vér zé ses fol to kat lát ha tunk tes -
tén, ami re nem tud el fo gad ha tó ma gya rá za tot ad ni. A tes ti 
tü ne tek kö zül jel lem zõ a hir te len je lent ke zõ fá ra dé kony -
ság, ál mos ság. Fi gyel mez te tõ tü net le het a vér sze gény -
ség, sû rûn is mét lõ dõ vi ze let- el vá lasz tá si za va rok (vér,
fe hér je vi ze lés, ve se gyul la dás). A bõ rön fol tok ban gyul la -
dás, vér zé keny ség ész lel he tõ. Gya ko ri le het az orr fo lyás.
Ki ala kul hat rit mus za var, ma gas vér nyo más.

A ma ga tar tás be li tü ne tek több sé ge azon ban a  ka ma szo -
dás  ter mé sze tes ve le já ró ja is le het, ezért mi e lõtt tet tek re
szán ná el ma gát, gyõ zõd jön meg a té nyek rõl, ne hogy hir -
te len té ves kö vet kez mé nye ket von jon le. 

Folyt. köv.
-Dr. Tóth Ka ta lin-

A kábítószerrõl I.
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A fen ti cím mel a Szol nok TV nó ta ver senyt szer ve zett.
Raj na Imréné, Losonczi Mihályné és Siposné Ba logh Éva 
mer ték vál lal ni a meg mé ret te tést. Büsz kék va gyunk,
hogy Rajnáné Pan ni ka 100-nál több ver seny zõ kö zül az
elõ-,és kö zép dön tõ ní vós ver se nye in át jut va, a dön tõ ben
is meg vil lant hat ta te het sé gét. Egy fa lu kö zös sé ge iz gult
ér te. Nagy sze rû tel je sít mé nyé hez szív bõl gra tu lá lunk.

-Szerkesztõség-

Sze ret ném meg kö szön ni min den fegyverneki la kos nak,
akik szur kol tak a nó ta ver se nyen va ló sze rep lé sem hez.

Kü lön kö szö ne tet mon dok Fegy ver nek Pol gár mes ter -
ének, Huber Fe renc nek és Buk ta Jánosnénak, az ÁFÉSZ 
el nö ké nek.

-Raj na Imréné-

„Van egy ház a Ti sza par ton”

FOTÓ: Hermann József

A Ka to li kus Karitász Cso port
2009. évi te vé keny sé gé rõl.

Ese mény dús, prog ra mok ban gaz dag évet tud hat ma gá é -
nak a cso port.
Nagy böjt ide jén élel mi szert gyûj töt tünk a temp lom ban,
me lyet ado mány ként el jut tat tunk a rá szo ru lók nak.
A nyár fo lya mán tá bort szer vez tünk a fegyverneki gye re -
kek nek a Kö zös sé gi Ház ban, amely na gyon si ke res volt.
Tiszagyendán a fel újí tott plé bá nia épü le té ben er dé lyi
gye re ke ket nya ral tat tunk.
Az EU élel mi szer tar ta lé ká ból az or szá gos Karitász szer -
ve zé sé ben jú ni us ban két al ka lom mal -10 kg liszt és 5 kg
szá raz tész ta for má já ban- 67 csa lád nak tud tunk se gí te ni.
No vem ber ben a csa lá dok lét szá má tól füg gõ en- 10 kg, il -
let ve 5 kg cuk rot osz tot tunk szét szin tén 67 ház tar tás ban.
Min den al ka lom mal Sza bó Gá bor, a Sza bó Kft. Ve ze tõ je
hoz ta el az élel mi szert Me zõ kö vesd rõl. Kö szön jük ön zet -
len tá mo ga tá sát, se gí tõ szán dé kát.
Eb ben az év ben is Szent Er zsé bet ke nye ré vel aján dé -
koz tuk meg a hí ve ket a no vem ber 15-i szent mi se ke re té -
ben.
A ke nye ret Pol gár Jó zsef ado má nya ként, az örményesi
pék ség ben sü töt ték. Kö szön jük, hogy 3 éve jó szív vel tá -
mo gat min ket.
Be kap cso ló dunk "Az egy mil lió csil lag a sze gé nye kért"
ak ci ó ba. Pénzt gyûj tünk és az ado má nyo zók nak a prog -
ram jel ké pé vel el lá tott gyer tyát adunk aján dék ba. Eb bõl
sze ret nénk ka rá cso nyi aján dé kot el jut tat ni a lát ha tat lan
sze gény ség ben élõk nek. Azok nak, akik nem kér nek, de a 
mi sze rény aján dé kunk is so kat je lent.
Há lá sak va gyunk min den tá mo ga tónk nak, se gí tõnk nek,
ön kén tes mun kát vég zõk nek. Fon tos az össze fo gás,
mert ez meg sok szo roz za erõ fe szí té sünk ered mé nyes sé -
gét.
„Is ten sze ret ne meg ta ní ta ni ben nün ket ar ra,
Hogy meg fog juk egy más ke zét.
Ön zet le nül és jó sá go san.”
Böjte Csa ba er dé lyi fe ren ces szer ze tes
Ál dott Ka rá cso nyi Ün ne pe ket, Bé kés Bol dog Új Esz ten -
dõt kí vá nok!

-Leblanc Lajosné-

Karitász

Nagy Ba lázs fegyverneki la kos pár éve kez dett el leg ked -
ve sebb szen ve dé lyé nek hó dol ni az ama tõr rallynak.
Szép si ke re ket ért el „hát só ke re kes” ka te gó ri á ban, amit
az I. helyezetes ku pák is bi zo nyí ta nak. Ke let Ma gyar or -
szág több ama tõr ver se nyén in dult, hogy pró bá ra te gye
ügyes sé gét, részt vett Be rek für dõ, Nád ud var, Kun szent-
márton, Kis új szál lás és Ken de res több ver se nyén is. Így
gaz da go dott egy Far san gi ku pá val, egy Au tós Ma já lis ku -
pá val, és a leg utol já ra szer zett Ba rát ság kupával.

Ver se nye i re csa lád ja és ba rá tai is el kí sé rik ez zel is biz tat -
va õt cél ja el éré sé ben.

Gra tu lá lunk az ed dig el ért ered mé nye id hez és re mél jük
tu dod, na gyon büsz kék va gyunk rád!

-He ge dûs Bar ba ra-

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

Dió sze gi Ist ván
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

Kö szö ne tet mon dok
va la mennyi há zi or vos nak

és asszisz ten se i nek.

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

Golyha Józsefné

te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got,
ko szo rút he lyez tek, gyá szunk ban osz toz tak.

A gyá szo ló csa lád

A Fegyverneki Hír mon dót
2010-ben meg újult tar ta lom -
mal sze ret nénk meg je len tet ni.
• Ja nu ár 1-tõl új ro va tot in dí -

tunk Anya köny vi hí rek cí -
men. 

 Sok szor he tek tel nek el,
mi re el jut hoz zánk ked ves,
rég nem lá tott is me rõ sünk
há zas ság kö tés ének, gyer -
me ke szü le té sé nek, vagy
saj ná la tos tá vo zá sá nak hí -
re. 

 Ezt az ûrt kí ván juk a ro vat -
tal pó tol ni. Ké rünk min den
ked ves érin tet tet, hogy az ügy in té zés so rán - a sze mé -
lyi sé gi jo gok tisz te let ben tar tá sa vé gett- egy nyi lat ko -
zat tal já rul jon hoz zá, hogy hírt ad junk az ese mény rõl.
A nyi lat ko za tot szü le tés kor a vé dõ nõk nél, há zas ság -
kö tés kor az anya köny vi, el ha lá lo zás kor a te met ke zé si
ügy in té zõ nél le het alá ír ni.

• Al ko tók ol da la ro va tunk ba vá runk: 
 cik ke ket, ké pe ket kü lön le ges hob bi te vé keny ség rõl,

al ko tá sok ról, szer zett tró fe ák ról. Itt sze ret nénk meg je -
len tet ni ver se ket, étel re cep te ket is.

• Kü lön le ges szto rik: 
 Vá runk min den olyan írást, amely ben pél da ér té kû

ese mény rõl, erõ fe szí tés rõl, össze fo gás ról szá mol nak
be a Tisz telt Ol va sók oku lá sá ra.

Kö szön jük szí ves köz re mû kö dé sü ket.
-Szerkesztõség-

Tisz telt Ol va sók!
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Az õszi hor gász ver se nyünk meg ren de zé sé re ok tó ber
4-én ke rült sor az Alsóréti-Holt-Tisza 2-es sza ka szán. A
ta va szi hoz ha son ló an, hor gá sza ink ké ré sé re, vegyeshal-
fo gó ver senyt hir det tünk. Az elõ zõ évek tõl el té rõ en, szép
idõt fog tunk ki. A ren dez vény iránt olyan nagy volt az ér -
dek lõ dés, hogy a ver seny zõk a holt ág mind két part ját el -
fog lal ták. Sok hor gász nak csa lá di ese mény a hor gász-
ver se nye ink lá to ga tá sa, öröm mel és meg elé ge dés sel
vesz nek raj ta részt. Ami ért he tõ is, hi szen ma xi má li san ki
van nak szol gál va. Szer ve zõk kel, kí sé rõk kel együtt kb.
150 em ber vett részt a prog ra mon. Ne ve zés kor min den
in du lót a szo ká sos mó don ven dé gel tünk meg. A ha gyo -
má nyok tól el té rõ en min den ki fo gott hal be szá mí tott a ver -
seny be. Csu ka, sül lõ, ke szeg, tör pe har csa  és ponty is
akadt a ho rog ra. A leg ered mé nye sebb ver seny zõ ink:

Fel nõtt ka te gó ria:
  1. Tú ró Jó zsef 28531 pont
  2. Mága Jó zsef 2463 pont
  3. Mága Er nõ 2101 pont
  4. Sza bó Im re 1807 pont
  5. Tú ró Ist ván 1712 pont
  6. Pá va Osz kár 1455 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:
  1. Bog nár Zsolt 3705 pont
  2. Domány Ist ván 1311 pont
  3. Kindert Dá ni el 1231 pont
  4. Cson gor Má té 1105 pont
  5. Dió sze gi Ta más 856 pont
  6. Náhóczki Vivienn 803 pont

A nyer te sek nagy öröm mel fo gad ták az ér té kes ju tal ma -
kat, ami szo kás sze rint hor gász fel sze re lés volt. Ezen kí -

vül aján dék cso ma got ka pott még a leg idõ sebb és leg fi a -
ta labb ver seny zõnk is, ez út tal Im re Sán dor és Náhóczki
Vivienn.

A díj ki osz tás után min den ver seny zõ, kí sé rõ és szer ve zõ
jó ízû en ka na laz ta a fi nom ebé det, me lyet sza ká csunk,
Csécsei Kál mán a ver seny alatt  nagy oda adás sal ké szí -
tett el.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok nak a mun ká -
ját, akik hoz zá já rul tak ah hoz, hogy ilyen ma gas  szín vo -
na lú ver senyt tud tunk ren dez ni. Kü lön meg kö szö nöm a
Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ, Jancsó Gá bor és Sökösd
Kár oly tá mo ga tá sát. Ezen kí vül kö szö ne tet mon dok a Pol -
gár mes te ri Hi va tal nak, hogy a ver seny hely szí nét elõ ké -
szí tet ték és a hal õr se gít sé gét is. 

Az idei év ben is na gyon szé pen ala kult a tag lét szá munk.
Ez kö szön he tõ egy részt a hal te le pí té sek nek, más részt
an nak, hogy a hor gá szok ren del ke zé sé re ál lunk a nap
min den sza ká ban még a la ká son is, és az olyan szín vo -
na las ren dez vé nyek nek, mint pél dá ul az elõ zõ ek ben le írt
hor gász ver seny. Ve ze tõ sé günk tö rõ dik a hor gá szok kal,
kép vi se li az ér de ke it. A Pol gár mes te ri Hi va tal is meg tesz
min dent, hogy  mi nél több em ber lá to gas son a víz part ra
és kul tu rált kö rül mé nyek  kö zött tölt se a sza bad ide jét. Iga -
zi ver seny pá lyát si ke rült ki ala kí ta ni a 2-es holt ágon a
rend sze re tõ hor gá szok örö mé re.

 Jö võ re is vá runk min den olyan hor gászt az egye sü le tünk -
be, et ni kai ho va tar to zás nél kül, akik tisz tá ban van nak a
hor gá szat írott és írat lan sza bá lya i val, akik be tart ják az
or szá gos hor gász ren det és a ha lá sza ti hasz no sí tó ál tal
elõ ír ta kat. 

Kér jük tag ja in kat, hogy a fo gá si nap ló kat és a fegyverneki
holt ágak ra vo nat ko zó fo gá si táb lá za to kat (amely egy ben
van az éves te rü le ti jeggyel) 2010. ja nu ár 10-ig ad ják le az 
aláb bi he lye ken:
• Hor gász iro da (fo ga dó óra alatt)
• Fü le Tiborné hor gász bolt ja
• Min de nes Ke res ke dés Szapárfalu
• Vö rös mar ty u. 22.

A fo gá si nap ló ba is be kell ír ni a fegyverneki holtlágakon
fo gott ha lat is. Év vé gén össze sí te ni kell a fo gást
halfajtánként. A Fegyverneki Hor gász Egye sü let tag jai ki -
zá ró lag a fel so rolt he lye ken ad hat ják le a  eze ket a do ku -
men tu mo kat. Aki ezt el mu laszt ja, jö võ re nem kap hat
hor gász en ge délyt a Jász-Nagykun Szol nok Me gyei Mg.
Hi va tal Ha lá sza ti Fel ügye lõ sé gé nek ren de le te alap ján.
Ak kor is le kell ad ni, ha va la ki sem mit nem fo gott. Na gyon
ké rek min den kit, hogy ezt ve gye ko mo lyan, mert  ez után
min den ki nek sze mé lye sen kell ki vál ta ni a hor gász en ge -
délyt, mert en ge dély vál tás kor nyi lat ko za tot kell ki töl te ni
az ál la mi jeggyel és a fo gá si nap ló le adá sá val kap cso la to -
san. Eze ket a hor gász egye sü le tek nek 5 évig meg kell
õriz ni, hogy bár mi kor el len õriz he tõ le gyen a hor gász. A
nyi lat ko za tok nyil ván tar tá sát a Hor gász Szö vet ség el len -
õr zi. Aki va lót lan ada tot kö zölt, az a to váb bi ak ban bün tet -
he tõ lesz.

Tá jé koz ta tom tag ja in kat, hogy a hal te le pí té sek rend ben
meg tör tén tek. Az egye sü le tünk kép vi se lõ je je len volt leg -
több al ka lom mal. Hor gá sza ink több sé ge meg van elé ged -
ve a fo lya ma tos te le pí tés sel és az zal, hogy nincs ti la lom a
hal be le he lye zé se után.

Né hány szót a jö võ évi vál to zá sok ról:

A  ha lá sza ti hasz no sí tó meg emel te a te rü le ti en ge dé lyek
árát 2010-tõl, így a fel nõtt  hor gász en ge dé lyek ára a
fegyverneki holt ágak ra  elõ re lát ha tó lag 21 ezer Ft, az if jú -
sá gi en ge dé lye ké 11 ezer Ft, a gye re ké pe dig 4 ezer Ft
kö rül vár ha tó. Ezek az össze gek tar tal maz zák az ál la mi

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

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

Fo ga dó órák: Szer da: 17-18 óráig

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

He lye: Horgásziroda.

Elõ ze tes egyez te tés után a Vö rös mar ty u. 22-ben is vár -
juk azo kat a hor gá szo kat, akik a nyit va tar tá si idõ ben nem
tud ják meg ol da ni a hor gász en ge dé lyek ki vál tá sát (te le -
fon: 06/30-2667374, vagy 481-782). Tév hit , plety ka, hogy 
lakáson nem ad juk ki a hor gász en ge délyt.

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

Tá jé koz ta tom mind azo kat, akik a Ti sza-tó ra is szok tak
jár ni hor gász ni, hogy 2010-tõl a Ti sza-ta vi Sport hor gász
Kft. ve szi át a MOHOSZ-tól a ha lá sza ti jo got. Te rü le ti en -
ge dé lye ket er re a víz re a to váb bi ak ban is le het vál ta ni
hor gász egye sü le tünk nél. Ezen a víz te rü le ten a kö vet ke -
zõ meg szo rí tá sok vár ha tók: A csu ka ese té ben 40 cen ti rõl
50-re, a sül lõ nél 30 cen ti rõl 35-re, a har csá nál 50 cen ti rõl
60-ra, a kõ sül lõ nél 20 cen ti rõl 25-re nõ a ki fog ha tó hal mé -
re te. Az utób bi faj ból az ed di gi 3 kg he lyett 3 da rab vi he tõ
el. Vál to zás lesz az is, hogy a zsi li pek 50 mé te res kör ze té -
ben meg tilt ják a hor gá sza tot.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind azok nak, akik az
adó juk 1%-át az egye sü le tünk nek ad ták. A be folyt össze -
get a ren dez vé nye ink szín vo na la sab bá té te lé re hasz nál -
juk fel.

Aki tá mo gat ni sze ret ne ben nün ket, a jö võ ben is szí ve sen
fo gad juk fel aján lá sát.

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

-Tukarcs Istvánné- 
-el nök-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let Hí rei

Öröm mel szá mol ha tunk be ar ról, hogy ez év ben 50 fõ vel
emel ke dett az Egye sü le tünk tag lét szá ma. Ez ta lán kö -
szön he tõ an nak, hogy job ban meg is mer nek ben nün ket,
ver se nye in ken egy re na gyobb lét szám ban vesz nek részt
tag ja ink, hí rül vi szik azt, hogy ezek a ren dez vé nyek jó
han gu lat ban, csa lá di as lég kör ben zaj la nak. Tag ja ink kö -
zött van gyön gyö si, kis új szál lá si, bu da pes ti, deb re ce ni,
csobánkai, tö rök szent mik ló si, tiszaszentimrei la kos, mely
kü lön öröm és el is me rés szá munk ra.

Az el sõ és a har ma dik ver seny hely szí nét az Ön kor mány -
zat biz to sí tot ta ré szünk re, a má so dik ver se nyünk a Krupa
ta von ke rült meg ren de zés re, amely ta lán a leg si ke re -
sebb nek mond ha tó, és itt nem csak a hal fo gás ered mé -
nyes sé gé rõl van szó, ha nem a han gu lat ról is, ugyan is ez
egy sá to ro zás sal egy be kö tött két na pos ren dez vény volt.
Ez úgy a gye re kek, mint a fel nõt tek szá má ra is nagy él -
ményt je len tett, a hor gá sza ton kí vül já té kok ra, be szél ge -
té sek re is ma radt idõ, sok ba rát ság kö tõ dött, kü lö nö sen a
gye re kek kö zött. El mond hat juk, hogy Egye sü le tünk na -
gyon gyermekcentrikus, min den al ka lom mal kü lö nös fi -
gyel met for dí tunk rájuk.

Az utol só ver se nyünk ok tó ber 24-én volt, mely nek hely -
szí nét az Ön kor mány zat biz to sí tot ta, to váb bá a ver senyt
meg elõ zõ na pok ban hal te le pí tés rõl is gon dos ko dott, me -
lyet ez út tal is tisz te let tel meg kö szö nünk Huber Fe renc
pol gár mes ter úr nak. Saj nos azon ban hal fo gás ban ez a
ver seny nem volt si ke res, de kár pó tolt ben nün ket a ver -
seny vé gén az a re mek töl tött ká posz ta ebéd, amit Csík
Já nos és ne je ké szí tett a je len lé võk nek. 

Ren dez vé nye ink si ke res le bo nyo lí tá sá hoz egész év ben
hoz zá já rul tak az aláb bi, szin te már ál lan dó nak mond ha tó
szpon zo ra ink:

Herbály Im re or szág gyû lé si kép vi se lõ, Fegy ver nek és Vi -
dé ke ÁFÉSZ, Krupa Ist ván, Krupa Lász ló, Jancsó Gá bor,
Bog nár Zol tán, Né meth Ri ta és Föl di Gá bor, ifj. Tukarcs
Mi hály és ne je, Bur ján At ti la, Föl di Zsolt, Fü le Ti bor, va la -
mint Mándoki Lász ló és ifj. Mándoki Lász ló, aki ko ráb ban
ifj. Eu ró pa Baj nok volt. 

Ver se nye ink gör dü lé keny le bo nyo lí tá sá hoz nyúj tott se gí -
tõ tá mo ga tá sát kö szön jük Tû he gyi Ju li an ná nak és Fa ra gó 
At ti lá nak.

Tá jé koz tat juk a Hír mon dó ol va só it, hogy Nagy Ró bert ta -

gunk nak kö szön he tõ en el ké szült az Egye sü le tünk WEB-
lap ja, mely ok tó ber 22-tõl lát ha tó, igaz je len leg még fej -
lesz tés alatt áll, de re mél he tõ leg ha ma ro san tel jes kö rû
in for má ci ót nyújt az ér dek lõ dõk szá má ra. (Web-lap cí me:
sarszogi_he.mlap.hu).

A hor gász je gyek jö võ évi áru sí tá sa már el kez dõ dött a
Huber hor gász bolt ban.

Az Egye sü let El nök sé ge meg kö szö ni azon sport tár sak
se gít sé gét, akik a ren dez vé nyek szín vo na las le bo nyo lí tá -
sá ban köz re mû köd tek, és az el kö vet ke zen dõ év re min -
den ki nek ered mé nyes fo gást kí ván.

Sport tár sa ink nak és a Hír mon dó ked ves ol va só i nak kí vá -
nunk

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKERES
BOLDOG ÚJ ÉVET !

-SH-T.SHE ve ze tõ sé ge-

A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület hí rei
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Az 1999. ja nu ár 1. és 2000. de cem ber 31. kö zött szü le tett
gyer kõ cök bõl ál ló U11-es csa pat, jú li us 27-tõl he ti két –
sza bad té ri – edzés sel ké szült a so ron kö vet ke zõ meg mé -
ret te té sek re, át lag ban 8-10 fõs edzés lá to ga tott ság gal. A
sze zon el sõ tor ná já ra au gusz tus má so dik hét vé gé jén,
Kis új szál lá son ke rült sor, ami kor is a he lyi egye sü let meg -
hí vá sá nak ele get té ve, strand fo ci tor nán sze re pel tünk,
ame lyen in kább az ön fe ledt lu bic ko lá son volt a hang súly.
A tor nán vé gül az 5. he lyet sze rez tük meg. A tan év kez de -
té vel 14-16 fõ re nõtt az edzés re já rók szá ma, ami egy -
részt az U9-bõl fel ke rült, más részt a lab da rú gást az õsz
fo lya mán el kez dõ há rom-há rom já té kos nak kö szön he tõ. 

Az õszi NUSI tor na el sõ for du ló já ra szep tem ber vé gén ke -
rült sor Szajolban, ame lyen rend kí vül lel kes, és he lyen -
ként tu da tos já té kot nyúj tot tak a fi úk. Mind a négy
mér kõ zé sün kön si ke rült az aka ra tun kat rá erõl tet ni el len -
fe le ink re, de ez út tal a já ték iga zi sa va bor sa a gól, nem
na gyon akart össze jön ni. Vé gül egy gyõ ze lem mel és há -
rom dön tet len nel zár tuk a for du lót. A má so dik for du ló
Törökszentmiklóson lett le bo nyo lít va, amely so rán már
nem állt a csa pat ren del ke zé sé re a Kar cag SE-nek köl -
csön adott két te het sé ges já té kos, Fá bi án Dá ni el és Mes -

ter Má té. Nagy vá ra ko zás sal te kin tet tünk a meg mé ret te -
tés elé, hi szen nem tud hat tuk, hogy mi re le szünk ké pe sek 
leg jobb ja ink nél kül. Vé gül tu da tos csa pat já ték kal - ami
sok jó egyé ni tel je sít ménnyel is pá ro sult – lep ték meg a
srá cok az el len fe le in ket és az edzõt is, aki úgy be le fe led -
ke zett az utol só két mér kõ zés be, hogy még han gos szó
se na gyon hagy ta el a szá ját. Igaz az el sõ mér kõ zé sün -
kön dön tet lent ját szot tunk, a má so di kat pe dig el ve szí tet -
tük – a má sik ket tõt meg nyer tük – de a mu ta tott já ték, ill. a
ki lenc rú gott gól azt hi szem kár pó tolt min den kit. A zá ró
for du ló szin tén Szajolban zaj lott, ahol saj nos "mik ló si" ön -
ma gá nak ár nyé ka volt a csa pat, de összes sé gé ben így is
a 3. he lyen zár tunk Szanda és Szajol csa pa tai mö gött. 

Az edzé se ket egyen lõ re sza bad té ren vé gez zük, de a
rossz idõ be áll tá val igény be vesszük az ál ta lá nos is ko la
tor na ter mét is. Bí zom ben ne, hogy az edzés lá to ga tott ság
a tél fo lya mán sem csök ken az át la gos 10-14 fõ alá és ak -
kor a fi úk fej lõ dé se tö ret len ma rad hat. Aki eset leg töb bet
sze ret ne meg tud ni csa pa tunk ról, az ke res se fel a kö vet -
ke zõ weboldalt: www.fegyverneku11.mlap.hu 

-Náhóczki Sán dor-

Fegy ver nek KSE U-11

No vem ber 29-én be fe je zõ dött a nõi ké zi lab da õszi for du ló -
ja. Fegy ver nek csa pa ta, Törökszentmiklós és Szol nok
csapa ta mö gött, a har ma dik he lyen zár ta a baj nok ság el sõ
for du ló ját. Na gyon ne héz mér kõ zé se ken van túl a csa pat,
és még ugyan ennyi vár a lá nyok ra a ta va szi for du ló ban is.
Úgy gon do lom, ne héz lesz meg tar ta ni a har ma dik he lyet,
úgy hogy a té li szü net ben sem le het la zí ta ni. To vább ra is
ké szü lünk a meg pró bál ta tás ra és Törökszentmiklóson
edzünk he ti egy al ka lom mal. Gra tu lá lok a lá nyok nak és
edzõ jük nek, va la mint kö szö nöm a vál lal ko zók tá mo ga tá -
sát és a kis szá mú, ám de lel kes szur ko lók ki tar tá sát. Re -
mé lem to vább ra is meg ma rad a lel ke se dés és a küz de ni
aka rás. 

HAJRÁ FEGYVERNEK!!!!!!!!
-Kindert Károlyné-

Nõi ké zi lab da

Ne héz idõ sza kon van túl a sport -
egye sü let. Bõ egy hó nap pal ez -
elõtt, még a meg szû nés sze le is
meg le gyin tet te az egye sü le tet.
Most új ve ze tõ ség gel vág hat ne -
ki egy újabb esz ten dõ nek.

A Fegy ver nek Köz sé gi Sport -
egye sü let 2009. ok tó ber 27-én
tar tot ta má so dik köz gyû lés ét,
me lyet azért hí vott össze, hogy
új tiszt ség vi se lõ ket vá lasszon a
tag ság. A le mon dott Pol gár Ist -
ván he lyé re Sza bó Fe ren cet vá -
lasz tot ták a je len lé võk. Az egye-
sület el nök he lyet te se egy han gú

dön tés sel Krupa Ist ván lett. Mi vel az el nök ség is le mon -
dott, így ezek re a tiszt sé gek re is új sze mé lye ket kel lett vá -
lasz ta ni. 

Az új el nök sé gi ta gok:

Bozsó Tí mea, Fa ra gó Zsolt, Hanák Ist ván, Ollé Já nos,
Szatlóczki Jó zsef.

Az új el nök ség ez úton sze ret né meg kö szön ni a távozó el -
nök és el nök sé gi ta gok ed di gi ál do zat kész mun ká ját, to -
váb bá Fegy ver nek Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü let ének a
Sport egye sü let szá má ra nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tást,
mellyel hoz zá já rult az egye sü let "életbenmaradásához".

Egy he te ért vé get a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Lab -
da rú gó Baj nok ság I. osz tályának õszi sze zon ja. Fel nõtt
csa pa tunk je len leg a pontvadászat 14. he lyén áll, ifjúsági
csa pa tunk a 17. helyen várja a foly ta tást, serdülõ csa pa -
tunk a 8. he lyen, míg 13 éves gár dánk a 7. he lyen te -
lelnek. Két utób bi együttesünknek két mér kõ zé sét is
ta vasz ra ha lasz tot tuk.

A té li fel ké szü lés a  fel nõt tek nél január kö ze pén, míg az
után pót lás csa pa tok nál feb ru ár ele jén kezdõdik. 

Fel nõtt csapatunk vár ha tó an ja nu ár ban több te rem lab da -
rú gó tor nán is részt vesz, me lyek rõl a lap kö vet ke zõ szá -
má ban szá mo lunk majd be. 

A Fegyverneki KSE el nök sé ge és já té ko sai ne vé ben Kel -
le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és Bol dog Új Évet Kí vá nok!

-Faragó Zsolt-
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