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Is mét vé ge fe lé kö ze le dik egy nap tá ri esztendõ: Ad vent,
Ka rá csony, Szil vesz ter, Új év. Lá zas ké szü lõ dé sek
idõszaka áll a kü szö bün kön, de még mi e lõtt ma gá val so -
dor na az ilyen kor már szin te meg szo kot tá vált „me net -
rend sze rin ti" ára dat, áll junk meg egy pil la nat ra, és
for dít suk fi gyel mün ket sze ret te ink re.

A ke resz tény em be rek szá má ra ka rá csony üze ne te Is ten
és az em be rek sze re te te, olyan erõ, ami nek ha tá sa alól
szin te sen ki sem tud ki búj ni. Ka rá csony tit ka a kis Jé zus
szü le té sé nek ha mi sí tat lan egy sze rû sé gé ben rej lik: nem
volt hoz zá szük ség más „kel lék re", mint is tál ló ra, já szol ra
és pász to rok ra. Min den kor ka rá cso nyá nak va rá zsa az
elsõ ka rá csony egy szerû tisz ta sá gá ból táp lál ko zik és ezt
a tit kot nem le het meg fej te ni, csak át érez ni, át él ni le het
gyer mek ként, az õszin te rá cso dál ko zás, a bol dog vá ra ko -
zás tisz ta sá gá val.

Ka rá csony meg ha tó nap ja nem csak a ke resz tény ség,
ha nem a csa lád, a bé kes ség, az élet be ve tett hit ün ne pe
is, mely nek nyu gal mát, gyer me ki tisz ta sá gú meg hitt sé gét
elõ ször is ma gunk ban kell ki ala kí ta ni, kö rü löt tünk har mó -
ni át és bé kes sé get te remt ve.

Saj nos a 21. szá zad em be re szá má ra a ka rá csony je len -
té se át ala kult és ki me rül ab ban, hogy fenyõfát vá sá ro -
lunk, ha lat, bejg lit ké szí tünk és per sze a pénz tár cánk
vas tag sá gá tól függõen aján dé ko kat ve szünk. Pe dig a ka -
rá csony al kal mat kí nál szá munk ra, hogy meg nyis suk szí -
vün ket az öröm re, a má sok irán ti sze re tet re. És eh hez
nem fé nyes külsõségek kel le nek. Egy ked ves szó val, mo -
sollyal és a közelgõ új esz ten dõ re szó ló jó kí ván sá gok kal
kö ze led jünk egy más hoz. Ilyen kor gon dol junk ar ra, hogy
az ál lan dó stresszel és gaz da sá gi vál sá gok kal ter helt ko -
runk ban a hét köz nap ok so rán nem a pén zünk kel, ha nem
a sze re tet kin cse i vel kel le ne pazarlóbban bánnunk!

Bíz nunk kell és hin nünk ab ban, hogy a sze re tet át se gít a
min den nap ok prob lé má in, itt az ide je el fe lej te ni az el múlt
rosszat! Most áll junk meg és néz zünk gyer me ke ink sze -
mé be, ahol tün dö köl a bol dog ság vá gya, az oda fi gye lés
igé nye, mely nek pil la na tát meg kell ra gad nunk! Örül jünk
együtt ve lük és ün ne pel jünk. Min den ki nek van mi ért és
van ki ért, az in do kot ma gunk ban ta lál juk: jót tet tünk, ne -
vel tünk, sze ret tünk és hit tünk, re mél tünk és ne vet tünk. A
bol dog ság ben nünk van és a leg szebb do log, ha ezt át
tud juk ad ni gyer me ke ink nek, sze ret te ink nek. Em lé kez -
zünk a sa ját gyer mek ko runk sok kal sze ré nyebb, de fe led -
he tet len em lé ke i re, a ka rá cso nyok il la tá ra, a leg fi no mabb
éte lek re és a leg öröm te libb pil la na tok ra. Ad juk meg sze -
ret te ink nek az ál ta lunk át élt él mé nyek va rá zsát, le gyünk
ve lük együtt bol do gok. Csak egy ked ves szó, egy ba rá ti
moz du lat, egy kéz nyúj tás. Ennyi. Bo csás sunk meg és
sze res sük egy mást, ha más kor nem, hát most, fel té te lek
nél kül, igaz em ber ként, ba rát ként, sze retõ csa lád
tagjaként.

Kí vá nom mind annyi unk nak, hogy a sze re tet és a ve le
együtt já ró bé kes ség te gye szép pé az ün ne pü ket. Kí vá -
nom, hogy ez az ün ne pi idõ - akár egye dül, akár sze ret te ik 
kö ré ben töl tik a ka rá csonyt - se gít se Önö ket iga zi ki kap -
cso ló dás hoz, tes ti, szel le mi és lel ki meg úju lás hoz,
feltöltõdéshez, hogy az új esz ten dõt új szív vel és újult
erõvel kezd hes sük. Kí vá nom, hogy ál ma ik tel je sül je nek,
de ne fe led jük: a sze re tet és a bol dog ság raj tunk mú lik és
belõlünk fa kad, azt nem meg ven nünk kell, ha nem át él -
nünk!

Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és si ke rek ben gaz dag
Bol dog új Esztendõt kí ván Fegy ver nek min den la kó já nak
Ön kor mány za tunk dol go zói és Képviselõtestülete ne vé -
ben:

-Ta tár Lász ló-
-polgármester-

Tisz telt Fegyvernekiek, Tisz telt La kos ság!

Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXI. évfolyam 6. szám    2010. december 15.



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

A Kép vi se lõ tes tü let no vem ber 18-án rend kí vü li ülést, no -
vem ber 25-én pe dig so ros ülést tar tott:
• El fo gad ta az M4 gyors for gal mi út új nyom vo na lát az

Örményesi Önkrmányzat kezdeményezésére.
• Mó do sí tot ta az Örményesi Ví zi Köz mû üze mel te té sé rõl 

szó ló Tár su lá si Meg ál la po dást.
• Si mon Im re r.szá za dos Fegyverneki Rend õr õrs ve ze -

tõ jé vé tör té nõ ki ne ve zé sé vel egyet ért.
• Az 1990. évi LXV. 33/A. §. (2) be kez dés bb.) pont ja

alap ján hoz zá já rul a REXTOR Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi
Szol gál ta tó Kft. kép vi se lõi te vé keny ség vég zé sé hez.

• Az Al só ré ti Holt-Ti sza - 208/2009. (X.08.) sz. ha tá ro zat -
tal mó do sí tott - Hal gaz dál ko dá si Ter vét mó do sí tot ta és
jó vá hagy ta.

• Fe lül vizs gál ta a Fegyverneki Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta és a Te le pü lé si Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat
kö zött lét re jött együtt mû kö dé si meg ál la po dást.

• Mó do sí tot ta a Kép vi se lõ tes tü let 2010. évi mun ka terv ét.
• A TISZK Tár su lá si Ta nács ban az ön kor mány zat kép vi -

se le té re Ta tár Lász ló pol gár mes tert bíz ta meg.
• Hoz zá já rult a szenny víz te lep te rü le té bõl a „c és d”

alrészlet ki vett te rü let nek tör té nõ át mi nõ sí té sé hez.
• A 2010. évi költ ség ve tés ter hé re pol gár mes te ri ke ret re

160.000,- Ft összeg ben kö te le zett sé get vál lalt.

• Kö te le zett sé get vál lalt 526.145,- Ft ki fi ze té sé re a 2010. 
évi költ ség ve tés ter hé re Hu bai Sándorné Fegy ver nek,
Fel sza ba du lás út 157. fel pe res nek Fegy ver nek Nagy -
köz ség Ön kor mány zat al pe res el len in dí tott kár té rí tés -
ben jog erõ sen meg ál la pí tott fel jegy zett költ ség
meg fi ze té sé re.

• Ön kor mány za ti fõ épí tész fog lal koz ta tá sá ra a 2010. évi
költ ség ve tés ter hé re 50.000,- Ft + 12.500,- Ft ÁFA =
62.500,- Ft össze gû meg bí zá si díj ra kö te le zett sé get
vál lalt.

• 2010. de cem ber 10-i idõ pont tal 200 mil lió Ft fo lyó szám -
la hi tel fel vé tel ét hagy ta jó vá.

• A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló mó do sí tott 1992.
évi XXIII. tv. 34. §. (3) bek. alap ján a Pol gár mes te ri Hi -
va tal köz tiszt vi se lõ i nek tel je sít mény-kö ve tel mény alap -
ját ké pe zõ 2011. évi cé lo kat ha tá ro zott meg.

• Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 20. §. (2) bek. alap ján a
2011. évi mun ka terv ét jó vá hagy ta.

• El fo gad ta az Ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tv. 79. §. (1) be kez dé se alap ján az ön kor -
mány zat 2010. évi költ ség ve tés ének I-III. ne gyed éves
vég re haj tá sá ról szó ló tá jé koz ta tót.

• Jó vá hagy ta a 2011. évi költ ség ve té si terv kon cep ci ót.

-Buzás Istvánné dr.-
-jegyzõ-

A kép vi se lõtes tü let hí rei

Tisz telt Adó zók!

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a 2011. évi ma -
gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak mér té ke vál to -
zat la nul 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. In gat lan ér té ke sí tés, il let -
ve vá sár lás ese tén az Ön kor mány za ti Adó ha tó ság nál be -
val lást kell be nyúj ta ni az adó kö te le zett ség ke let ke zé sét,
vál to zá sát, meg szû né sét kö ve tõ 15 na pon be lül. 

A tár sa sá gi adó elõ leg nek az adó évi vár ha tó fi ze ten dõ adó 
össze gé re tör té nõ ki egé szí té sé re kö te le zett vál lal ko zó -
nak a he lyi ipar ûzé si adó elõ le get a vár ha tó éves fi ze -
ten dõ adó össze gé re az adó év de cem ber 20. nap já ig ki
kell egé szí te nie, mely adóelõlegkiegészítés össze gé -
rõl a tárgy év utol só hó nap já nak 20. nap já ig be val lást
kell ten nie.  (2010. de cem ber 20-ig)

Fel hív juk adó zó ink fi gyel mét, hogy a ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó já nak és a he lyi ipar ûzé si adó 2011.
el sõ fél évi adó elõ leg be fi ze té sé nek ha tár ide je 2011.
már ci us 16., a be fi ze té si csek kek nem ke rül nek ki pos -
tá zás ra, a Pol gár mes te ri Hi va tal fo lyo só ján, vagy a 17.
sz. iro dá ban át ve he tõk, il let ve a díj be sze dõk tõl le het
kérni. 

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 te gyen

be je len tést 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.
FONTOS!!! 2010. jú li us 01-tõl új adat tar tal mú, for má -
tu mú adás-vé te li szer zõ dés ke rült be ve ze tés re, mely
min den nyom tat vány bolt ban be sze rez he tõ. Fen ti idõ -
pont tól az Ok mány iro da már csak az új tí pu sú
adás-vé te li szer zõ dé se ket fo gad ja el.

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, 2010. 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 17.
szá mú iro dá já ban kér het nek.

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 kap cso la tos ügy -
in té zés ük so rán.

-Adóhatóság-

Adóinformáció

Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat tá mo ga tást
nyert Tár sa dal mi Inf rast ruk tú ra Ope ra tív Prog ram 1.1.1
-07/1-2008-0269 kód szá mú pá lyá za tá val „Or czy An na
Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat in for ma ti kai inf rast ruk tú ra fej lesz té sé re”. A 
fej lesz tés össz költ sé ge brut tó 34.452.514 Ft, a pro jekt
össz költ ség ét tel jes egé szé ben az Eu ró pai Re gi o ná lis
Fej lesz té si Alap és a Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja.

A fej lesz tés meg va ló sí tá sá nak vég sõ ha tár ide je: 2011.
jú ni us 22.

-Nardai Dá ni el-

Fej lõ dik az is ko la
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Öröm mel tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy Fegy ver nek
Nagy köz ség új busz meg ál ló ja 2010. no vem ber 30-án át -
adás ra ke rült. 

Az uta zó kö zön ség az új busz meg ál lót a for ga lom bahe lye -
zé si el já rás le zá rá sa után ve he ti igény be, ad dig a bu szok
a Dó zsa György úti ide ig le nes meg ál ló ban áll nak meg.

Az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap tá mo ga tá sá val
mag va ló su ló te le pü lés fej lesz té si mun kák, - a rossz idõ já -

rá si kö rül mé nyek el le né re - jó ütem ben ha lad nak. Meg újul 
a ka to li kus temp lom ke rí tés, az ÁFÉSZ üz let ház elõt ti jár -
da sza kasz. Öt fé rõ he lyes par ko ló épül az Ipar tes tü let
épü le te elõtt. A tel jes jár da szakasz meg újí tás ra ke rül. A
te rü let re ha bi li tá ci ó ja 2011. év ben fe je zõ dik be.

A mun ká la tok alat ti fenn aka dá so kért és kel le met len sé ge -
kért el né zést ké rünk, meg ér té sü ket és tü rel mü ket ez úton
is meg kö szön jük!

-Nardai Dá ni el-

Gõz erõ vel zaj lik a te le pü lés köz pont já nak meg újí tá sa

Tá jé koz tat juk a szo ci á lis és gyer mek vé del mi el lá tás ban
ré sze sü lõk és igény lõk fi gyel mét , hogy az el já rá sok so rán 
tett nyi lat ko za tok va ló di sá gát min den eset ben vizs gál ni
kell. A va lót lan ada tok, té nyek köz lé sé ért mind anya gi,
mind bün te tõ jo gi fe le lõs ség ter he li az ügy fe le ket. A jo go -
su lat la nul és rossz hi sze mû en igény be vett el lá tást ka mat -
tal nö velt összeg ben meg kell té rí te ni, a va lót lan ada to kat
köz lõ sze mély el len pe dig bün te tõ el já rást kell kez de mé -
nyez ni.
A fo ko zott el len õr zé sek kö vet kez té ben az el já rá sok idõ -
tar ta ma meg nö ve ked het, me lyért meg ér té sü ket és tü rel -
mü ket kér jük.
Lak cím be je len tés ügy in té zé se 
A lak cím nyil ván tar tás kö ré be a la kó hely, il let ve a tar tóz ko -
dá si hely lé te sí té se, vál toz ta tá sa,  meg szün te té se, meg -
újí tá sa új bó li be je len té se tar to zik. A tör vény ér tel mé ben a
pol gá rok nak a la kó hely vagy tar tóz ko dá si hely vál toz ta -
tást 3 na pon be lül kell a he lyi ön kor mány zat nál be je len te -
ni ük. 
A szo ci á lis el lá tá sok igény lé se kor a lak cím nyil ván tar tás
ada tai az irány adók.

Fon tos tud ni va lók a lak cím be je len tés rõl:
• A lak cím be je len tés in gye nes lak cím be je len tõ for ma -

nyom tat vá nyon tör té nik, he lyi leg a lak cím be je len tõ la -
pok át vé te lé vel a 7. sz. iro dá ban.

• A lakcímbejelentési kö te le zett sé get sze mé lye sen, il let -
ve tör vé nyes kép vi se lõ vagy meg ha tal ma zott út ján le -
het meg ten ni. Több együtt köl tö zõ hoz zá tar to zó
ese té ben a be je len tést va la mennyi ük re vo nat ko zó an
az egyik be je len tés re kö te le zett is tel je sít he ti. Az el já -
rás hoz be kell mu tat ni az ér vé nyes sze mély azo no sí tó
ok mányt (sze mély azo no sí tó iga zol vány, út le vél, 2001.
ja nu ár 1. után ki adott ve ze tõi en ge dély) és amennyi ben 
ren del ke zik lak cím iga zol vánnyal, ak kor azt le kell ad ni. 

• A lak cím be je len tés hez szük sé ges min den eset ben a
la kás tu laj do no sá nak vagy a la kás hasz ná la tá ra egyéb
jog cí men jo go sult nak a hoz zá já ru lá sa (a szál lás adó
alá írá sa) és jog cím ének iga zo lá sá ra szol gá ló ok irat -
tu laj do ni lap, bér le ti szer zõ dés - be mu ta tá sa .

-Polgármesteri Hi va tal-

Szociális információk

A víz mé rõk és a bel sõ ivó víz há ló za tok fagy el le ni vé del -
me, va la mint a té li idõ szak ban nem hasz nált in gat la nok
víz te le ní tés ének el vég zé se az in gat lan tu laj do no sá nak a
fel ada ta, mely nek fon tos sá gá ra min den év ben fel hív juk a
Fogyasztóink figyel mét.
A köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves szenny víz el -
ve ze tés rõl szó ló 38/1995. (IV.5.) Kor mány ren de let alap -
ján a Fogyasztók kö te le sek a víz mé rõ meg fe le lõ fagy
el le ni vé del mé rõl gon dos kod ni. A meg ron gá ló dott víz mé -
rõ ja ví tá sá nak, pót lá sá nak, sze re lé sé nek, to váb bá hi te le -
sí té sé nek költ sé ge it pe dig kö te le sek a Szol gál ta tó nak
meg té rí te ni. Az el múlt évek ben je lent ke zõ je len tõs szá mú 
mé rõ el fa gyás ar ra kész te tett ben nün ket, hogy még na -
gyobb fi gyel met for dít sunk a meg elõ zõ te vé keny ség re, és 
szak sze rû ja vas la tok kal tá mo gas suk Fo gyasz tó in kat kö -
te le zett sé ge ik vég re haj tá sá ban.
A mé rõ el fa gyás meg elõ zé se ér de ké ben va la mennyi Fo -
gyasz tónk nak ja va sol juk, hogy a víz mé rõ ak na fe lü le tét
meg fe le lõ szi ge te lés sel lás sák el. A szi ge te lés fõ ként az
ak na mennye ze té re ja va solt. A szi ge te lõ anyag te kin te té -
ben fon tos, hogy ned ves ség ha tá sá ra ne ve szít sen szi ge -
te lõ ké pes sé gé bõl, így al kal maz ha tó pl. a hun ga ro cell. Az
aknafedlap il lesz ke dé sét, meg fe le lõ zá rá sát el len õriz ni
kell. Nem le het nek hé za gok, ahol a hi deg le ve gõ az ak ná -
ba ára mol hat. A lebúvónyílást zá ró aknafedlapot szin tén
hõ szi ge te lõ anyag gal ja va sol juk el lát ni, an nak rés men te -
sen zá ród nia kell. Rend kí vül fon tos azt hang sú lyoz nunk,
hogy a hõ szi ge te lés mér té két - a szi ge te lõ anyag vas tag -
sá gát - nem le het szám sze rû sí te ni elõ re, az ugyan is a
min den ko ri kül sõ hõ mér sék let ala ku lá sá tól függ. Cél sze -
rû ezért az elõ for du ló át la gos leg ala cso nyabb hõ mér sék -
let hez ké pest is rá tar tás sal szá mol ni a hõ szi ge te lés

el ké szí té se kor. A mé rõ el fa gyás mi att fel me rü lõ mé rõ cse -
re-költ ség mel lett szá mos al ka lom mal je len tõs anya gi kárt 
okoz Fo gyasz tó ink nak az el fo lyó víz mennyi ség költ sé ge.
A té li idõ szak ban nem hasz nált in gat la no kat ezért min -
den kép pen szak sze rû en víz te le ní te ni kell a hi deg idõ já rás 
kez de te elõtt. Az eset le ges víz el fo lyá sok meg elõ zé se ér -
de ké ben ja va sol juk, hogy a víz mé rõ elõt ti, köz te rü let fe lé
esõ csa pot a té li, hasz ná la ton kí vü li idõ szak ra ide ig le ne -
sen zár ják el. Amennyi ben az el zá ró csap nem mû kö dik,
ezt je lez zék a Szol gál ta tó nak. Kö vet ke zõ lé pés ként ki kell
nyit ni a kert ben, épü le tek ben ta lál ha tó csa po kat, és le kell
en ged ni a be ren de zé sek bõl (boj ler, WC tar tály, stb.) a vi -
zet. Ezt kö ve tõ en le kell en ged ni a há zi ve ze ték há ló zat ból
a ma ra dék vi zet. A víz te le ní tés zá ró lé pé se ként el len õriz -
ni kell, hogy az el zá ró csa pok a víz mé rõ ak ná ban jól zár -
nak-e. A víz mé rõn lé võ szám lá ló ke re kek nem
mo zog hat nak! Ja va sol juk, hogy a té len nem hasz nált in -
gat la no kat rend sze res idõ köz ön ként el len õriz zék Fo -
gyasz tó ink - vagy meg bí zott út ján el len õriz tes sék - az
eset le ge sen be kö vet ke zõ károk meg elõ zé se, il let ve mi -
elõb bi ész le lé se ér de ké ben. Amennyi ben az elõ ze tes óv -
in téz ke dé sek el le né re, vagy azok hi á nyá ban el fagy a
víz mé rõ, ak kor a hi ba el há rí tá sa ér de ké ben ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni kell a Szol gál ta tót. Amennyi ben a mé rõ el fa -
gyás ész le lé se kor a víz mé rõ elõt ti go lyós csap nyit va van,
ak kor a to váb bi víz el fo lyás meg elõ zé se ér de ké ben pró -
bál juk el zár ni.
Bí zunk ben ne, hogy je len tá jé koz ta tó val si ke rül idõ ben
fel hív nunk Fo gyasz tó ink fi gyel mét kö te le zett sé ge ik re, és
ja vas la ta ink kal elõ se gít jük a fagy el le ni szak sze rû vé de -
ke zést. Se gí tõ együtt mû kö dé sü ket kö szön jük!

- Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény-

Házi ivóvízhálózatok fagy elleni védelme
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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 2010. ok tó ber
10-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 Sport 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 Kis új szál lá si Mun kás
Hor gász egye sü let nem tu dott részt ven ni
az ülé sen, ve lük te le fo non tör tént meg az

egyez te tés. A részt ve võk tá jé koz ta tást kap tak a 2010. év -
ben el vég zett fel ada tok ról. Az egye sü le tek meg kap ták a
Közép-Tisza-Vidéki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság le ve lét, amely ben kö te lez ték az Ön kor mány za tot,
hogy a holt ág víz szint jét a mi ni má lis bel víz tá ro zá si szint re 
(170 cm) csök kent se. Az el vég zett mé ré sek alap ján en nél 
a víz ál lás nál kü lö nö sen a 3. és 4. holt ág nál a tény le ges
víz ál lás ok je len tõ sen el ma rad nak a ha lá sza ti hasz no sí -
tást elõ se gí tõ meg fe le lõ víz szint tõl. Az üze mel te tõ szá -
má ra azon ban kö te le zõ ér vé nyû a holt ág üze mel te té si
sza bály za tá ban fog lal tak be tar tá sa, amely a kö vet ke zõ -
ket tar tal maz za: „ A holt ág fõ funk ci ó ja bel víz tá ro zás. A
töb bi hasz no sí tás bel víz tá ro zás fi gye lem be vé te lé vel tör -
tén het. Min den ne mû hasz no sí tás csak az en ge dé lyes
terv ben meg ha tá ro zot tak nak meg fe le lõ en, s az ott rög zí -
tett víz szin tek fi gye lem be vé te lé vel tör tén het.” A víz szint -
tel kap cso la tos prob lé ma meg ol dá sá ra, az ön kor mány zat
meg kezd te az üze mel te té si sza bály zat mó do sí tá sá nak
elõ ké szí té sét, amely azonban hosszabb idõt vesz
igénybe.

A meg be szé lés té má ja volt to váb bá, a 2011. 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 hor gász rend meg vál toz ta tá sá val kap -
cso lat ban  több ja vas lat is ér ke zett, azon ban a   meg be -
szé lé sen az egye sü le tek, va la mint az üze mel te tõ
Fegyverneki Víz mû kép vi se lõ i nek - az elõ zõ évek tõl el té -
rõ en - nem si ke rült egy sé ges ál lás pon tot ki ala kí ta ni a mó -

do sí tá sok kal kap cso lat ban. A ja vas la tok kö zül több olyan
is volt, me lyek tech ni kai okok mi att nem meg va ló sít ha tó -
ak. Ilyen volt pl.: az 1. tó egy ség tel jes hosszá ban (Paj ko si
rész) tör té nõ hor gász ha tó sá gá nak en ge dé lye zé se. A Paj -
kos je len leg kí mé le ti te rü let ként van meg je löl ve a hal gaz -
dál ko dá si terv ben, így an nak meg vál toz ta tá sá hoz a
kör nye zet vé dõk nek is hoz zá kel le ne já rul ni.

Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a 2010.
no vem ber 25-i ülé sén a 182/2010. (XI.25.) szá mú önk.
ha tá ro za tá val egy pont ban mó do sí tot ta az Al só ré ti
Holt-Ti sza Halgazdákodási Ter vét. A ha tá ro zat alap ján
2011. év tõl a holt ág 1., 2., és 5. tó egy sé gén is mé tel ten en -
ge dé lye zett lesz a mûcsalival tör té nõ per ge tés (pl.:
villantózás, gu mi ha la zás), a hor gász rend to váb bi pont jai
azon ban vál to zat la nok ma rad nak!

A hal õr zés sel kap cso lat ban fon tos elõ re lé pés, hogy a
szol no ki Ti szai Vízirendészettel tör tént meg ál la po dá sunk
alap ján, több eset ben vé gez tünk a  rend õrök kel kö zö sen
el len õr zé se ket, ame lyek a té li idõ szak ban  is foly ta tód ni
fog nak. A el len õr zé sek ha tá sá ra re mél he tõ leg si ke rül a
holt ág tól tá vol tar ta ni az orv ha lá szo kat. 

A 2011. év re ér vé nyes te rü le ti en ge dé lyek ára i ban vál to -
zás nem tör tént azok a következõek sze rint ala kul nak:
• Fel nõtt éves te rü le ti en ge dély:  16.000 Ft
• If jú sá gi éves te rü le ti en ge dély:   8.000 Ft
• Gyer mek éves te rü le ti en ge dély:   2.500 Ft
• Fel nõtt na pi en ge dély:   3.000 Ft
• If jú sá gi na pi en ge dély:   1.500 Ft
• Gyer mek na pi en ge dély:      800 Ft
• Csó na kos, ete tõ ha jós pót jegy:   2.500 Ft

Leg vé gül sze ret nénk tá jé koz tat ni a hor gá szo kat,  hogy a
2010. évi te rü le ti en ge dély mel lék le tét ké pe zõ fo gá si táb -
lá za tot a vál tás he lyén vagy pe dig a Fegyverneki Víz mû
és Községazdálkodási In téz mény 5. szá mú iro dá já ban
(Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út 175.) tud ják le ad ni.

- Fegyverneki Víz mû és Köz ség gaz dál ko dá si In téz mény-

Változások a horgászrendben
 4. oldal Fegyverneki Hírmondó 2010. december 15.

Az Idõ sek Klub jai min den hó nap ban szí nes prog ra mok kal 
vár ják az egész sé gi ál la po tuk és idõs ko ruk mi att kö zös -
ség be, tár sa ság ba vá gyó egyé ne ket vagy pá ro kat.

Az elõ zõ hír mon dó óta el telt idõ szak ban ren dez tük meg a
3 klub tag jai és nyug dí jas dol go zó ink ré szé re a ha gyo má -
nyos Idõ sek Nap ját, me lyet a Mû ve lõ dé si Ház ban tar tot -
tunk meg. Egyik klub ta gunk, Szabadosné Éva né ni fõz te
meg ebéd re bog rács ban a birkapörköltet, me lyet cuk rász -
sü te mény és ká vé kö ve tett. A dí szí tés rõl, mint min dig, a
te le pe si klub gon dos ko dott. A jó han gu la tot Murányiné
Ma ri ka nó ta éne kes biz to sí tot ta. A fi nom ebéd után szám -
ta lan tom bo la ke rült ki sor so lás ra.

Szep tem ber 24-tõl fel újí tott, új bú to rok kal be ren de zett
épü let vár ta az I. Klub tag ja it. Új le he tõ ség a moz gá suk -
ban kor lá to zot tak nak is, hogy az épü let min den he lyi sé gét 
igénybevehetik, ré szük re ki ala kí tott mos dó és WC he lyi -
ség gel. A fel újí tott épü let ben ház ava tó val in dult a bir tok ba 
vé tel. A klub tag ok nagy öröm mel vet ték hasz ná lat ba a fel -
újí tott he lyi sé ge ket, az új bú to ro kat, fo te lo kat, is mer ked -
het nek a szá mí tó gép és az internet rej tel me i vel.

Nagy gon dot for dí tunk az egész ség meg õr zé sé re, a ki ala -
kult idõs ko ri prob lé mák ke ze lé sé re. A klu bok nem csak a
klub tag ok nak, a la kos ság nak is le he tõ sé get biz to sí tot tak
sze mé sze ti-, hal lás vizs gá la tok ra, orthopédia szû rés re,
gyógy ci põ ké szít te tés re, gyógy ásza ti ter mék be mu ta tók ra 
vár ják az ér dek lõ dõ ket. Meg ün nep lés re ke rül tek a név -

nap ok. Szapárfaluban min den hó nap ban hely be megy a
fod rász és a pe di kû rös. Szer ve zett ke re tek kö zött kap hat -
ja meg az inf lu en za el le ni vé dõ ol tást, aki szeretné.

Ked ves szín folt a klu bon kén ti ka rá cso nyi ün nep ség, me -
lyet csa lá di as han gu lat ban, kö zös fe nyõ fa dí szí tés sel, ka -
rá cso nyi ün nep vá rás sal szer vez nek az Idõ sek Klub ja i nak
dol go zói a klub tag ok szá má ra. 

-Barta Józsefné-

Vá lo ga tás az Idõ sek Klub ja i nak prog ram já ból



El telt egy fél év, mi ó ta a lap ha sáb ja in kö zöl tük az el sõ fel -
vé te le ket, hogy hár mas ik rek szü let tek Fegyverneken. A
há rom kis lány az óta so kat fej lõ dött, sú lyuk el ér te a 6-7

kg-ot. Lá to ga tá sunk kor jó ízû en fa la toz tak, majd ér dek lõd -
ve fi gyel tek ben nün ket. A Pol gár mes te ri Hi va tal 1 fõ gon -
do zó nõt biz to sí tott se gít ség nek az ap ró sá gok mel lé,
hi szen raj tuk kí vül még 2 fiú is van a csa lád ban. A  csa lád
íz lé se sen be ren de zett kis csa lá di ház ban la kik. Ma még
el fér nek, de ahogy nõ nek a lá nyok, szûk nek bi zo nyul a
ház. A fi a tal pár sze ret né bõ ví te ni jö võ re há zu kat, de se -
gít ség nél kül na gyon ne héz lesz. A csa lád se gí tõ szol gá lat 
fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a csa lá dot, ba ba hol mi -
kat gyûjt ré szük re. Saj nos egy na gyobb gyer mek ágy van
La u rá nak, Pet rá nak és Aminának. Szük ség len ne még
má sik ket tõ re, hogy kü lön tud ja nak a kis lány ok alud ni,
ete tõ szék re, egyéb esz kö zök re, va la mint jö võ re a ház bõ -
ví tés hez épí tõ anyag ra, anya gi se gít ség re. A fi a tal pár sa -
ját ma ga is min dent meg tesz, hogy meg fe le lõ
kö rül mé nye ket biz to sít son a pi cik nek és a má sik 2 fi ú nak.
Egy sze rû en, csen de sen élik a min den nap ja i kat, kér jük,
ha va la ki tud, se gít sen. A csa lád se gí tõ szol gá lat to váb bít -
ja ré szük re a fel aján lá so kat.

-Barta Józsefné-

Lá to ga tóban a Négyesi hár mas ik rek nél
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Fegy ver nek Ön kor mány zat
Kép vi se lõ tes tü le te a
„Fegyvernekért Díj”, a „Fegy -
ver nek Köz szol gá la tá ért Díj”
és a „Fegy ver nek Tu do má -
nyos és Kul tu rá lis Mun ká já ért
Díj” ala pí tá sá ról és ado má -
nyo zá sá ról szó ló (24/1992.
VIII. 27.) sz. ön kor mány za ti
ren de le te alap ján a 153/2010.
(IX. 23.) sz. ha tá ro za tá val
„Fegy ver nek Köz szol gá la tá ért 
Díj”-at ado má nyo zott Dr. Tóth
Sa rol ta há zi or vos, Fegy ver -
nek, Fel sza ba du lás út 141.
szám alat ti la kos ré szé re.
Dr. Tóth Sa rol ta 1959. má jus

19-én Sze ge den szü le tett. Csa lád ja 1962-ben
Tiszajenõre köl tö zött, s itt töl töt te az ál ta lá nos is ko lás éve -
it. 
1973-tól 1977-ig a tö rök szent mik ló si Ber csé nyi Mik lós
Gim ná zi um di ák ja volt. 
Érett sé gi után a Sze ge di Or vos tu do má nyi Egye tem Ál ta -
lá nos Or vo si Ka rá ra je lent ke zett, ahol me gyei ösz tön dí jat
ka pott. 1983-ban szer zett dip lo mát.
Or vo si mun ká ját a szol no ki Hetényi Gé za Kór ház Bel gyó -
gyá sza ti Osz tá lyán kezd te.
1983-ban férj hez ment Nagy Jó zsef hez, há zas sá guk ban
két gyer me kük szü le tett, akik je len leg egye te mis ták.
1984. má jus el se jé tõl dol go zik a fegyverneki Or vo si Ren -
de lõ ket tes szá mú kör ze té ben, ahol 2000 la kos egész sé -
gé nek meg óvá sán fá ra do zik.
Tu dá sát fo lya ma to san bõ vít ve, 1999-ben há zi or vo si,
2000-ben üzem or vo si szak vizs gát tett.
Mun ká ját fe le lõs ség gel, or vo si es kü jé hez hí ven vég zi,
köz tisz te let ben ál ló sze mély.
Több éves mun ka vi szo nya, szak mai fel ké szült sé ge is mu -
tat ja a köz ség gel, a be te gek kel kap cso la tos lo ja li tá sát és
el kö te le zett sé gét.
Agi lis, az új iránt fo gé kony, a szak mai irány el vek be tar tá -
sá ra és be ve ze té sé re nyi tott. 
Egész mun kás sá gát a szak ma irán ti el kö te le zett ség ha tá -
roz za meg, fel ada ta it nagy pre ci zi tás sal vég zi.

Or vos ként és mun ka társ ként is ma gas to le ran cia, jó al kal -
maz ko dó ké pes ség és szé les kö rû em pá tia jel lem zi. Min -
den kor szak mai kon szen zus ra, kö zös meg egye zés re
tö rek võ szem lé let tel vég zi mun ká ját. Az or vo si ügye let tel,
a há zi or vo si el lá tás sal kap cso lat ban gyak ran fel vál lal ja
kol lé gái kép vi se le tét is. 
A házigondozó, a csa lád se gí tõ és az if jú ság vé del mi szol -
gá lat tal is együtt mû kö dõ a kap cso la ta. A kör ze té ben vagy 
az ügye let ben tu do má sá ra ju tott se gít ség re szo ru ló kat is
jel zi a szak em be rek nek. 
Ami kor a szo ci á lis el lá tó rend szer nek vagy a csa lád nak
je lent meg old ha tat lan ter het a sze mély el lá tá sa, a bent la -
ká sos el he lye zés ben is se gít. 
Or vo si, em be ri ma ga tar tá sa pél da mu ta tó. A be te gek kel
és hoz zá tar to zó ik kal szem ben tü rel mes, ud va ri as, mun -
ká ját lel ki is me re te sen, eti ku san vég zi. Be te gei gyógy ulá -
sa ér de ké ben mun ka idõt nem is mer ve, bár mi kor kész
túl mun kát vé gez ni. Szem lé le te, ma ga tar tá sa, em be ri sze -
rény sé ge bi zal mat, erõt ad a gyógy ul ni vá gyó nak.
A hét vé gi or vo si ügye let el lá tá sa is ko moly helyt ál lást igé -
nyel. Da col va sok szor a lét szám hi ánnyal, min dent el kö vet 
azért, hogy az ügye let mû kö dõ ké pes le gyen.
1992-tõl 2008-ig az ön kor mány zat ál tal mû köd te tett Re -
ha bi li tá ci ós Bi zott ság el nö ke volt.
Gyó gyí tó te vé keny sé ge mel lett a köz élet ben is részt vál -
lal. 
2002-tõl 2010-ig a „Szü lõk, Ne ve lõk Együtt Fegy ver nek
Ta nu ló if jú sá gá ért Ala pít vány” ku ra tó ri u má nak el nö ke
volt.
Pár to ló tag ja a Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let nek. Ha
mun ká ja en ge di, részt vesz a he lyi ama tõr mû vé sze ti elõ -
adá so kon.
A köz ség la kó i nak meg be csü lé sét, bi zal mát fo lya ma to -
san él ve zi.
Fá rad ha tat la nul vég zett ma gas szin tû szak mai mun ká já -
ért, pél da mu ta tó em be ri ma ga tar tá sá ért mél tó a ki tün te -
tés re.
A ki tün te tést a 2006-tól 2010-ig meg vá lasz tott kép vi se lõ -
tes tü let ado má nyoz ta.
Az el is me rést már az újon nan meg vá lasz tott pol gár mes -
ter úr ad ta át.

-Tûhegyi Julianna-

Kitüntették Dr. Tóth Saroltát



De cem ber van, las san be kö szönt a tél. Rö vi dül nek a nap -
pa lok, meg nyúl nak az es ték. A hosszú té li na pok ne he zen 
tel nek az idõ sek nek, fõ leg azok nak, akik ma gá nyo san,
társ nél kül, csa lád juk tól tá vol él nek. In téz mé nyünk fel ada -
ta az idõs el lá tá son be lül, gon dos kod ni azok ról, akik nek
az el lá tá sát csa lád ban nem si ke rül meg ol da ni. In téz mé -
nyünk ál tal nyúj tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok:
• szo ci á lis ét kez te tés,
• há zi se gít ség nyúj tás,
• nap pa li el lá tás (Idõ sek Klub jai),
• csa lád se gí tés,

Az aláb bi ak ban rö vi den sze ret ném be mu tat ni a szol gál ta -
tá so kat, a hoz zá ju tás le he tõ sé gét.
1. Szo ci á lis ét kez te tés
Azok, akik ko ruk vagy egész sé gi ál la po tuk mi att nem tud -
nak min den nap me leg ebé det biz to sí ta ni ma guk nak és
el tar tott ja ik nak, tar tó san vagy át me ne ti jel leg gel, jö ve del -
mük alap ján fi ze ten dõ té rí té si díj el le né ben igé nyel he tik
az ebé det hét fõ tõl-szom ba tig az in téz mény szék he lyén a
csa lád se gí tõ szol gá lat nál, vagy az Idõ sek Klub ja i ban.
Akik sa ját ma guk nem tud nak ér te men ni, gon do zó nõ
szál lít ja ki la ká suk ra.
2. Há zi se gít ség nyúj tás
A há zi se gít ség nyúj tást, vagy köz is mert ne vén a
házigondozást azok igé nyel he tik, akik sa ját ott ho na ik ban
ma gu kat csak se gít ség gel tud ják el lát ni, és nincs aki gon -
dos kod jon ró luk. A té li idõk be kö szön té vel nem tud ják a
vá sár lást, a szám lák be fi ze té sét meg ol da ni. Ne he zen
megy a la kás rend be té te le, a mo sás-va sa lás. Kór ház ból
ha za té rõ be teg ápo lá sá ban se gít ség kel le ne. Ma gá nyo -
san tel nek a na pok, nincs aki nek el le het ne mon da ni a
fon tos dol go kat. Be ad ták ké rel mü ket egy szo ci á lis ott hon -
ba, de még nem ju tot tak be, kér jük je lez ze nek az 556-025
te le fon szá mon Barta Józsefnénál, vagy a csa lád se gí tõ
szol gá lat épü le té ben. A há zi se gít ség nyúj tá sért jö ve de -
lem alap ján kell a té rí té si dí jat fi zet ni.
3. Nap pa li el lá tás (Idõ sek Klub jai)
Az Idõ sek Klub jai azok szá má ra nyújt le he tõ sé get, aki
ma gá nyos, tár sa ság ra, kö zös ség re vá gyik. Klub tag az le -
het, aki be töl töt te 18-dik élet év ét, de idõs ko ra vagy
egész sé gi ál la po ta mi att lel ki tá masz ra szo rul, ön ma gát
rész ben tud ja el lát ni. Az ét kez te tést nem kö te le zõ igény -
be ven ni, az aláb bi szol gál ta tá sok kö zül vá laszt hat:

Sza bad idõ hasz nos el töl té se: új sá gok, TV, szá mí tó gép,
internet, ügy in té zés ügyes-ba jos dol gok ban, egész sé gi
ál la pot fi gye lem mel kí sé ré se (vér nyo más, vér cu kor),
társaskapcsolatok, für dé si, mo sá si le he tõ ség. Aki ké ri, te -
rí tett asz tal nál, kö zös ség ben fo gyaszt hat ja el hét fõ -
tõl-szom ba tig a me leg ebé det. Min den hó nap ban szí nes
prog ra mok kal vár ják a klub ta go kat a klub ve ze tõk és gon -
do zó nõk. Le he tõ ség a moz gá suk ban kor lá to zot tak nak is
az Annaházi Idõ sek Klub já ba va ló be já rás. Az Idõ sek
klub ja i ban kü lön kell az ét kez te té sért és az egyéb szol gál -
ta tá so kért té rí té si dí jat fi zet ni. Az ét kez te té sért jö ve de lem
alap ján, az egyébb szol gál ta tá so kért na pi 20 Ft-ot fi zet a
klub tag.
Kér jük, akik nek fel kel tet te ér dek lõ dé sét, je lent kez zen
Annaházán Tukarcs Miklósnénál, a te le pen Mácsárné
Lõkös Évá nál, Szapárfaluban Ta tár Gyulánénál.
4. Csa lád se gí tõ szol gá lat
A csa lád se gí tõ szol gá lat igény be vé te le az elõ zõ szol gál -
ta tá sok hoz ha son ló an ön kén tes, de el té rõ en itt nem kell
fi zet ni a szol gál ta tá so kért, me lyek az aláb bi ak:
• Ügy in té zés ben se gít ség nyúj tás (E-ON, Tigáz, nyug dí -

jak kal, csa lád tá mo ga tás sal,  
szo ci á lis ott ho ni fé rõ he lyek kel kap cso lat ban)

• Az egyén vagy a csa lád gond ja i ban, prob lé má i ban ta -
nács adás.

• Ter mé szet be ni se gít ség nyúj tás ke re té ben la kos ság tól
ru ha és egyéb ado má nyok gyûj té se, rá szo ru lók hoz jut -
ta tá sa.

• Fog lal koz ta tás sal kap cso lat ban mun kát ke re sõk ré szé -
re új ság hir de tés, internetes ál lás ke re sés ben se gít ség -
nyúj tás.

Gond nok ság gal, haj lék ta lan ság gal kap cso lat ban se gít -
ség nyúj tás.
A szol gá lat a csa lá dok se gí té se ér de ké ben a krí zis hely -
ze tet és ve szé lyez te tett sé get ész le lõ jel zõ rend szert mû -
köd tet, me lyet az áp ri li si szá munk ban már je lez tünk, de a
tél be kö szön té vel egy re na gyobb a je len tõ sé ge. Kér jük a
la kos sá got, a szom szé do kat, is me rõ sö ket, a hoz zá tar to -
zó kat, hogy je lez zék te le fo non az 06-56/556-025 szá mon, 
vagy sze mé lye sen, ha lá tó kör ük be vagy tu do má suk ra jut
olyan egyén vagy csa lád, fi a tal vagy idõs, aki se gít ség re
szo rul.

-Barta Józsefné igaz ga tó-

Felnõtt szociális szolgáltatás

A tö rök szent mik ló si KAPOCS A MOZGÁSSÉRÜLTEK
SEGÍTÉSÉRE ALAPÍTVÁNY "RÁD IS SZÜKSÉG VAN"
ön kén tes mun ka a fo gya té kos ság gal élõ em be rek szol gá -
la tá ra el ne ve zés sel nyert pá lyá za tot, mely ben a CSORBA 
MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT, mint ön kén te se ket fo ga dó szer ve zet mû kö -
dik. Az ön kén tes mun ká ra je lent ke zõk egy 3 na pos kép -
zé sen vet tek részt, mely nek az in téz mény I.szá mú
Annaházi Idõ sek Klub ja adott ott hont. A mikrotérséget a
fegyvernekieken kí vül örményesi és tiszabõi je lent ke zõk
kép vi sel ték.
In téz mé nyünk 2001. óta pró bál ko zik az ön kén tes se gí tõk
fog lal koz ta tá sá val, amely a mikrotérség hosszútávú prog -
ram já ban is sze re pel. Meg va ló sí tá sa na gyon ne héz fel -
adat, hi szen a mai pénz dik tál ta vi lág ban ke vés az olyan
em ber, aki el hi va tott ar ra, hogy má so kon se gít sen. Na -
gyon nagy szük ség van vi szont rá. Fõ leg a há zi se gít ség -
nyúj tás ban, ahol a ma gá nyos em be rek nek min den
se gít ség re szük sé gük van.
Ki le het ön kén tes? Min den ki, aki el hi va tott sá got érez ar ra, 
hogy ön zet le nül, a kö zös jó ér de ké ben sze mé lyes aka ra -
tá ból vé gez zen mun kát, anya gi el len szol gál ta tás nél kül. 

Vé gez he tõ te vé keny sé gek: be szél ge tés, fel ol va sás, se gí -
tés a há zi mun ká ban, sza bad idõs te vé keny ség ben se gí -
tés, fo gya ték kal élõ em be rek sze mé lyi se gí té se.
Aki nek fel kel tet te ér dek lõ dé sét, és sze ret ne a prog ram -
hoz kap cso lód ni, kér jük je lent kez ze nek az 556-025 te le -
fon szá mon, vagy a csa lád se gí tõ szol gá lat nál.

-Barta Józsefné-
-igazgató-

Ön kén tes kép zés Fegyverneken
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A no vem ber ha gyo má nyos is ko lai ren dez vé nye ná lunk a
Ki-Mit-Tud. Is ko lánk ap ra ja-nagy ja lel ke sen ké szül ilyen -
kor egy kis meg mé ret te tés re, ar ra hogy meg mu tat has sa
tár sai, a szü lõk és nem utol só sor ban a zsû ri elõtt a tu do -
má nyát.

Az al só ta go za ton mû fa ji lag kü lön ka te gó ri án ként, két kor -
cso port ra bont va ér té kel ték a pro duk ci ó kat, ami így sem
volt könnyû fel adat a lel kes és hoz zá ér tõ zsû ri szá má ra.
Nagy örö münk re sok szü lõ el kí sér te gyer me két, meg tisz -
tel te je len lé té vel a ren dez vé nyün ket. A tu dást igye kez -
tünk össze kap csol ni az egész ség re-ne ve lés sel, ezért a
szü net ben fi nom   harapni-valóval és sok fé le gyü mölccsel 
kí nál tuk a meg je len te ket. A kis ren dez vé nyünk na gyon jól
si ke rült. Vi dám, kel le mes és ba rát sá gos han gu lat ban telt
a dél után. A ver sek, me sék, énekes-zenés-táncos
produkciók színesek és színvonalasak voltak alsó és
felsõ tagozaton egyaránt. 

A dí ja zot tak Al só ta go zat

1.-2. osz tá lyo sok: 

Vers- pró za ka te gó ria:
 1. he lye zés: Bohács Dominik 
 2. he lye zés: Tóth Eve lin
 3. he lye zés: Négyesi Márk, Zi la hi Ist ván

Tánc ka te gó ria:
 1. he lye zés: Zsemberi  Ni ko lett, Négyesi Ale xand ra

3-4. osz tá lyo sok:

Vers-pró za:
 1. he lye zés: Bu rai Ale xand ra Bi an ka

 2. he lye zés: Far kas Krisz ti na An na
 3. he lye zés: Mikle Bi an ka

Tánc ka te gó ria:
 1. he lye zés: Ba lázs Vik tó ria, Négyesi Antoniett
 Kü lön díj: Naszek Bar ba ra, Vá sár he lyi Vi vi en

Fel sõ ta go zat

Ének duó ka te gó ria:
 1. he lye zés: Nagy Im re, Rózant Éva
 2. he lye zés: Köpösdi Kar ina, Kul csár An ge li ka 
 3. he lye zés: Csík Re be ka, Mága Nel li
 Em lék lap: Köpösdi Lo ret ta, Bu rai Mer cé desz

Ének szó ló ka te gó ria: 
 1. he lye zés: Csík Re be ka

Nép dal szó ló ka te gó ria:
 1. he lye zés: Mága Nel li
 2. he lye zés: Nagy Im re Má té

Nép ze nei cso port:
 1. he lye zés: Bu rai Re be ka, Soós Ale xand ra,

                    Sza bó Stel la, Mága Nel li

Has tánc kü lön díj: Kul csár An ge li ka

Vers ka te gó ri á ban em lék la pot ka pott:
Bu dai Fe renc, Va dász Il di kó, Balla Vik tó ria

Min den ked ves ver seny zõ nek gra tu lá lunk!

-Gyurikáné Rédai No é mi -
-Db. mun ká ját se gí tõ ne ve lõ-

Ki-Mit-Tud-ott a „Mó rá ban” ?

Az õsz kin csei

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko lai Tag in téz mény fel sõs ta -
nu lói és ta ná rai „Az õsz kin csei” cím mel õszi ví gas sá gon
vet tek részt. Az elõ ze tes fel ada tok meg ol dá sá ra – a szü -
re ti nép szo kás ok gyûj té sé re, te rem dí szí tés re, aj tó dísz
ké szí tés re – több hét állt ren del ke zés re.

A kin cse ket no vem ber 19-én ér té kel te a zsû ri. E na pon
ren dez tük meg a sa lá ta-gá lát, me lyen kü lön fé le fi nom sa -
lá tá kat ké szí tet tek és fo gyasz tot tak el jó ízû en a di á kok.

-Sipos Mar ina, Rédainé Csipes Er zsé bet-

Szü re ti bál a „Sár gá ban"

Az ok tó be ri nap kö zis pro jekt dél utá nunk szü re ti han gu lat -
ban telt.

A gye re kek nagy iz ga lom mal és lel ke se dés sel vár ták az
ér de kes és jobb nál jobb fel ada to kat.

Le he tõ sé ge volt min den ki nek szõ lõ für töt te ker ni fo nál ból,
õszi gyü möl csö ket ra gasz ta ni mag vak ból, lo gi kai fel adat -
la pot meg ol da ni, il let ve da los-tán cos kör já té kok ban részt
ven ni.

A fog lal ko zás után egy kis fi nom ság (pe rec) volt a ju ta lom, 
amit ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni Dá vid Ma ri ká nak
a pék ség bõl.

-Nap kö zis ta ní tó né nik-

Ki-Mit-Tud a Sár ga is ko lá ban

No vem ber 18-án meg ren dez tük az al só ta go za tos gye re -
kek szá má ra ezt a rég óta ha gyo mány nak szá mí tó ver -
sen gést. Ta nu ló ink most is szép szám mal je lent kez tek,
és szor gal ma san ké szül tek er re a nap ra. A zsû ri és a je -
len lé võk szebb nél szebb me sé ket és ver se ket hall gat hat -
tak ezen a dél utá non. A gyõz te sek a me gye kü lön bö zõ
ver se nye in fog ják majd kép vi sel ni is ko lán kat. Kö szön jük
a szép él mé nye ket!

Ol va só ver seny

Az Or czy Tag in téz mény al só ta go za tán ok tó ber 20-án
szépol va só ver senyt ren dez tünk a 2. 3.  és a 4. osz tá lyo -
sok ré szé re. Ta nu ló ink na gyon lel ke sen vet tek részt a
meg mé ret te té sen. Bát ran, ügye sen , szé pen ol vas ták a
kor osz tá lyuk nak ki je lölt szö ve get. A 3. és a 4. osz tá lyo sok 
I. he lye zett jei me gyei ver se nyen kép vi sel ték is ko lán kat.

Arany száj Szépolvasó-Szép Be széd me gyei ver se -
nyen vol tunk

Az idén a 3. és 4. év fo lyam el sõ he lye zett jei –Sárándi Tilla 
3.b és Országh Fan ni 4.b osz tá lyos ta nu lók a szol no ki II.
Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban ren de zett me gyei
ver se nyen is részt vet tek. A vi dé ki is ko lá kat kép vi sel ve
de re ka san helyt áll tak: Tilla 7. he lye zett, Fan ni 8. he lye zett 
lett. Gra tu lá lunk!

-Al só ta go za tos mun ka kö zös ség-

Pezsgõ élet az "Orczyban"

2010. december 15. Fegyverneki Hírmondó 7. oldal



Ro ma vers- és pró za mon dó ver seny
Évek óta nagy vá ra ko zás sal tölt el ben nün ket a Tiszabõi
Ál ta lá nos Is ko la ál tal meg hir de tett ver seny. Az idén ok tó -
ber 29-én áll hat tak új ra pó di um ra az is ko lánk al só ta go za -
tos ta nu lói. Ci gány köl tõk, írók mû ve i bõl sza val tak és
me sél tek.
A ha tár idõ szû ke mi att ke ve sen tud tak ala po san fel ké -
szül ni. A 3. éve sze rep lõ ta nu lók nál öröm mel vet tük tu do -
má sul, hogy ru ti no sab ban, könnyeb ben vet ték az
aka dá lyo kat. Ez min den ki nek pél da ér té kû le het! Is ko lánk -
nak is mét jó hír ne vet sze rez tek. Csak így to vább min den
te rü le ten!

Ne héz sé gek a Sár ga Is ko la BENDEGÚZ Aka dé mi án
Akik fi gye lem mel kí sé rik az is ko lás gyer me kek ta nu lá sát,
ér tel mi ké pes sé ge i nek gyors fej lõ dé sét, ész re ve he tik,
hogy szin te nap, mint nap egy re na gyobb ki hí vá sok vár -
nak a ta nu lók ra. Ez az or szá gos le ve le zõ ta nul má nyi ver -
seny is igen ha té kony esz kö ze a te het ség gon do zás nak.
A cél: nem a tan anyag el sa já tít ta tá sa, szá mon ké ré se, ha -
nem az ér dek lõ dés fel kel té se 1-1 szak tárgy iránt. Szü -
lõi/ne ve lõi se gít ség nél kül még nem ké pe sek a kis
ne bu lók az emelt szin tû is me ret anyag el sa já tí tá sá ra és a
meg ol dá si me cha niz mu sok be gya kor lá sá ra. A ro ha nó vi -
lág ban kell, le gyen annyi idõ, amennyi cse me té ink
szárny bon to ga tá sá hoz fel tét le nül szük sé ges. A konk rét
tu dás mel lett sok eset ben a tá jé ko zott ság a leg hasz no -
sabb se gít ség. A gye re kek meg há lál ják a fo lya ma tos tö rõ -
dést, a jó je gye ket és a bi zo nyít vá nyo kat ez után is min den 
szü lõ büsz kén fog ja majd alá ír ni.
Kér jük ol va só in kat is, ér dek lõd je nek a mi kis
„bendegúzosaink” ered mé nye i rõl!

Meg újult báb szín há zi elõ adá sok pa ra ván nél kül

Az Or czy Tag in téz mény báb-drá ma osz tá lyos ta nu ló i nak
szín ház lá to ga tást szer vez tünk a Bu da pest Báb szín ház ba 
2010. nov. 21-én, a dél utá ni CSIPKERÓZSA elõ adás ra. A 
Grimm test vé rek klasszi kus Csip ke ró zsi ka me sé je át dol -
goz va ke rült a kö zön ség elé. Pró za he lyett vi dám vers-
so rok csen ge nek ma is (a gye re kek tõl) a fü lünk be, és a
csók já val éb resz tõ ki rály fi bo hó kás, majd küz del mes éle -
té be is be le kuk kant hat tunk. Ze nés me se já té kot lát tunk
sok dal lal, tánc cal, 2 rész ben. Az elõ adás ma gá val ra gad -
ta a kö zön sé get. A ha tás min den ki ben más képp rak tá ro -
zó dott. A Sár ga Is ko la zsi bon gó já ban ta nu ló ink
él mény raj za i ból szer vez tünk ki ál lí tást. Kö szön jük az
anya gi tá mo ga tást a Fegy ver nek és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka -
rék szö vet ke zet Ki ren delt sé gé nek, és a „Fegy ver nek Mû -
velt If jú sá gá ért” Alapítványnak!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

Ta nul má nyi ki rán du lás

A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um 2010-es ki ál lí tá -
sai és prog ram jai igye kez nek rá irá nyí ta ni a fi gyel met Föl -
dünk sok szí nû sé gé nek a meg õr zé sé re. Az Or czy An na
Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény nyol ca dik év fo lya mos ta -
nu lói le he tõ sé get kap tak Fegy ver nek Ön kor mány za tá nak 
Kör nye zet vé del mi alap já tól egy ta nul má nyi ki rán du lás ra,
hogy meg is mer ked hes se nek kör nye ze tünk ke vés bé is -
mert nö vény- és ál lat vi lá gá val.

Ka lan dos uta zá sunk után az Or czy par kon ke resz tül ér -
kez tünk meg a mú ze um fõ be já ra tá hoz, ahol a Fo ga dó tér
ku po lá já ban egy ba ráz dás bál na fel füg gesz tett csont vá za 
fo ga dott ben nün ket. A szak ér tõk ál tal írt is mer te tõk és in -
te rak tív já té kok szó ra koz tat tak ben nün ket. Az Ész-le le tek
cí met vi se lõ ki ál lí tás ban azt a tör té ne ti ívet is mer het tük
meg, amely az ala pí tó-gya ra pí tó ter mé szet tu dós ok út tö rõ
mun kás sá gán át, az ak kor in du ló tu do mány ágak, tu dós
tár sa sá gok, ter mé szet tu do má nyos la pok fej lõ dé sén ke -
resz tül a XXI. szá za di, mo dern ter mé szet raj zi-ter mé szet -
tu do má nyos ku ta tá so kig ter jedt. Vé gül, de nem utol só
sor ban a di no sza u rusz szo bor ki ál lí tást néz tük meg a
„Dínókert”-ben.

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Fegy ver nek Ön kor -
mányzatának, ta nul má nyi ki rán du lá sunk anya gi tá mo ga -
tá sá ért.

-8. ab osz tály ta nu lói-

To vább ta nu lás

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény nyol ca di -
kos ta nu lói szá mos to vább ta nu lás sal kap cso la tos prog ra -
mon ve het tek részt a tan év kez dés óta. Jár tak
pá lya vá lasz tá si ki ál lí tá so kon Törökszentmiklóson és
Szol no kon, ahol meg is mer ked tek több me gyei és me -
gyén kí vü li kö zép is ko lá val. Az õszi szü net utá ni pá lya vá -
lasz tá si szü lõi ér te kez le ten ti zen öt me gyei is ko la
kép vi se lõi tá jé koz tat ták a meg hí vott szü lõ ket és di á ko kat.
No vem ber ben a kö zép is ko lák na gyobb ré sze a nyílt na -
po kat tar tott, aho vá di ák ja ink is el lá to gat tak, így még kö -
ze lebb rõl meg is mer het ték az adott is ko lát vagy szak mát,
ami fe lõl ér dek lõd nek. Is ko lánk Pe da gó gi ai Szak szol gá -
latának pszi cho ló gu sa a gye re kek nek pá lya vá lasz tá si ta -
nács adást tar tott az is ko lá ban. A Szak szol gá lat
le he tõ sé get biz to sít egyé ni el be szél ge tés re is, az
érdeklõdõk számára.

Az elõt tünk ál ló fel ada tok hoz ki tar tást, a fel vé te li hez sok
si kert kí vá nunk az érin tett ta nu lók nak.

-Gyáni Má ria és Lõrinczi Eri ka osz tály fõ nö kök-

Szak is ko lánk be mu tat ko zá sa a Pá lya vá lasz tá si Ki ál lí tá -
so kon
A mun ka ügyi köz pon tok ko or di ná ci ó ja alatt már 2001. óta
szer vez nek pá lya vá lasz tá si ki ál lí tá so kat, mely nek cél ja,

hogy a to vább ta nu ló di á kok nak és szü le i nek is hasz nos
in for má ci ók kal szol gál ja nak. 
A fel mé ré sek sze rint a fi a ta lok mint egy 60 szá za lé ka a
szü lõi inst ruk ci ók alap ján hoz za meg dön té sét. Ezért az
ese mé nyen az ér dek lõ dõk sze mé lyes ta nács adá son ve -
het nek részt, ki ad vá nyo kat kap nak kéz be és pá lya is mer -
te tõ fil mek bõl sze rez het nek konk rét in for má ci ó kat a
le he tõ sé ge ik rõl. 
Szol no kon a 2010. évi Pá lya vá lasz tá si Ki ál lí tást Dr.
Czomba Sán dor fog lal koz ta tá sért fe le lõs ál lam tit kár nyi -
tot ta meg, aki a ko rai pá lya vá lasz tás fon tos sá gá ról be -
szélt a részt ve võk nek.
Szak is ko lai In téz mény egy sé günk - az elõ zõ évek hez ha -
son ló an - ak tí van részt vett a be is ko lá zást se gí tõ prog -
ram ban. A Mó ra Fe renc Tag in téz mény ci te ra cso port ja és
szó ló éne ke sei se gít sé günk re vol tak a szín vo na las mû sor
biz to sí tá sá ban. Az Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi
Köz pont Tö rök szent mik ló si Ki ren delt sé gén I. dí jat kap -
tunk a lát vá nyos ki ál lí tá si stan dun kért.

-Buk ta Gi zel la-

Pályaválasztási kiállítás
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Im már XII. al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a szol no ki
Gu lyás fesz ti vál Tiszaligetben. Ven dég lá tós ta nu ló ink két
csa pat tal in dul tak az or szág leg na gyobb gu lyás fõ zõ ren -
dez vé nyén.

Az egyik csa pa tot 13. a osz tá lyos, vég zõs di á kok al kot -
ták. Õk pa ca los bab gu lyás ké szí tet tek Ficsor Dé nes ta -
nár úr re cept je nyo mán. A má sik csa pat 11.a-s fi úk ból és
12.a osz tá lyos lá nyok ból ala kult. Õk a két osz tály fõ nök
Egerváriné Tót Zsu zsan na (11. a) és Bacsóné Füleki
Gab ri el la (12. a) se gít sé gé vel bog rács gu lyást ké szí tet tek
és vit tek a zsû ri elé.

A csa pa tok éte lei a zsû ri szá má ra íz le tes nek bi zo nyul tak,
mi vel a pa ca los bab gu lyás „Arany ér mes gu lyás”, a bog -
rács gu lyás pe dig „Bronz ér mes gu lyás” he lye zést ért el.
Ezen kí vül is ko lánk egy Szé kely Le ven te em lék dí jat is át -
ve he tett, me lyet a Dam ja nich Já nos Mú ze um zsû ri je ad ja
a leg szeb ben, leg ha gyo má nyo sab ban meg je le nõ csa -
pat nak.

Részt ve võ di á kok: Csõke At ti la, Ormándi Zol tán, Si mon
At ti la, Knipfel Ta más, Somodi Ka ta lin, Mága An na má ria,
Mága Má ria, Bu rai Me lin da, Köpösdi Jú lia, Tóth Zsu zsan -
na.

Pe da gó gu sok: Ficsor Dé nes, Egerváriné Tót Zsu zsan na,
Bacsóné Füleki Gab ri el la.

-Bacsóné Füleki Gab ri el la-

Szol no ki Gu lyás fesz ti vál
Õsszel ta nul má nyi ki rán du lást
szer vez tünk ker tész ta nu ló ink -
nak a Hortus Hungaricus Nem -
zet kö zi Ker té sze ti Szak ki ál lí tás
és Vá sár ra a szigetszentmiklósi 
Flora Hungaria Nagy ba ni Vi rág -
pi ac te rü le tén. 

A ren dez vé nyen ke rült sor a vi -
rág kö tõ szak ma meg mé ret te té -
sé re, VI. Vi rág kö té sze ti Ku pa és 
Vi rág kö té sze ti Maratonra. A fa -
is ko lák és áru dák be mu tat ko zá -
sa mel lett idén a Ma gyar
Kert épí tõ Ver seny 2010. volt a
ki ál lí tás egyik leg ran go sabb
ese mé nye. A ver seny cél ja, hogy be mu tas sa az új tren -
de ket és a mi nõ sé gi kert épí tés re me ke it.

A ki ál lí tá son meg te kint het tük a ter mesz tõk, a for gal ma -
zók pi a ci kí ná la tát. Vá gott vi rág, cse re pes nö vény, fa is ko -
la, táj- és kert épí té szet, ker té sze ti tech ni ka,
táp anyag-után pót lás, nö vény vé de lem, cso ma go lás és
de ko rá ció, szá raz vi rág, gyógy-és fû szer nö vény, friss és

fel dol go zott zöld ség és gyü mölcs, sza po rí tó anyag meg fi -
gye lé sén ke resz tül új is me re tek kel gaz da god tak ta nu ló -
ink.

-Buk ta Gi zel la-

Ker té sze ti Szak ki ál lí tás

La ka tos Ju dit Fegyverneken szü le tett, szü lei, test vé re ma
is fegyverneki la kos. 

Colorama Kép ke re te zõ Ga lé ria né ven az 1990-es évek
ele jén nyi tott sza lont Szol no kon. So kan Fegyvernekrõl is
hoz zá vi szik a fal ra akasz tan dó szép sé ge i ket.

A kap cso la ta a csa lá don kí vül is meg ma radt a köz ség gel.
Az Or czy is ko la és a Mû ve lõ dé si Ház üveg fes tõ it sok alap -
anyag gal se gí tet te, ke re tei kö zül is vá sá rol ha tunk a te le pü -
lé sen.

Az idei Prima Dí jak át adá sa kor a Vál lal ko zók és Mun kál ta -
tók Or szá gos Szö vet sé ge me gyei vál lal ko zó kat is dí ja zott.  
Az el is me rést azok kap hat ták, akik éve ken ke resz tül ki ma -
gas ló tel je sít ményt nyúj tot tak sa ját te rü le tü kön.

Kö zöt tük La ka tos Ju di tot is. Aki bár ma Szol no kon él, szí -
vé ben hord ja a fegyverneki gyer mek kor em lé ke it.

Gra tu lá lunk!
-Tû he gyi Ju li an na-

Díj a Fegyverneken szü le tett
vál lal ko zó nak Fi gye lem!

A Se gí tünk Or szá gos Egye sü let Szapárfalu, Mó ricz
Zsig mond út 1. sz. alatt mun ka te rü le tet lé te sí tett a
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû em be rek szá má ra.

Kér jük a la kos sá got, hogy az aludobozokat, va la -
mint a mû anyag fla ko nok össze gyûj té sét ne a ha -
gyo má nyos for má jú sze mét gyûj tés be te gyék. Kü lön 
gyûjt sék egy bár mi lyen zsák ba, ami össze sze dés re
ke rül. 

Be gyûj té se 2011. ja nu ár
1-tõl min den hó nap utol só 
hét fõ jén tör té nik.

Az össze sze dés el sõ idõ -
pont ja: 2011. ja nu ár 31.

Tá mo ga tá su kat kö szön -
jük:

Bencze Sán dor
te lep ve ze tõ
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A nó ta sze re te tét a szü le im tõl örö köl tem. Ti pi kus csa lá di
vo nás ná lunk az ének lés, a gén je ink ben van.

Mi vel a ma gyar nó ta is a ma gyar kul tú ra ré sze, kö te les sé -
gem nek érez tem en nek a ha gyo mány nak is az ápo lá sát.

Sze ret tem vol na a Te le ví zió se gít sé gé vel nép sze rû sí te ni
Fegyverneket is.

A Szol nok Te le ví zió ál tal meg hir de tett Nó ta ver se nyen a
se lej te zõ után elõ dön tõ be, majd in nen a dön tõ be ke rül tem 
a leg jobb 12 ver seny zõ egyi ke ként.

 Az egyik mû sor ve ze tõ úgy fo gal ma zott: "Fegy ver nek már 
iga zi ma gyar nó ta-nagy ha ta lom".

Köz sé günk bõl egy "da rab kát" át nyúj ta ni a Nagy kö zön -
ség nek nem volt ne héz, hi szen büsz ke ség gel töl tött el
hogy hon nan ér kez tem a ver seny re. 

A nép dal kö ri fel lé põ ru hám ban is na gyon jól érez tem ma -
gam és so kan meg cso dál ták a szép sé gét.

Örül tem, hogy ott le het tem.

Szív bõl kö szö nöm ez úton is az õszin te bíz ta tást, amit
kap tam el sõ sor ban a csa lá dom tól, is me rõ sök tõl, a
fegyverneki la ko sok tól.

Sze ret ném ki emel ni ma gán em ber ként Ollé Lászlóné Ka ti -
ka ön zet len tá mo ga tá sát, biz ta tá sát, me ne dzse lé sét. Min -
den ki nek, aki druk kolt ne kem, hi szen va ló ság gal
"dop pin gol ta" a tel je sít mé nye met.

Kü lön kö szö nöm a fegyverneki tá mo ga tók el is me ré sét: 
• Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta, kép vi se lõi, 
• Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ, 
• Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let, 

• Fegy ver nek és Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet, 
• Szilasi és Tár sa Ter me lõ és Szol gál ta tó Kft, 
• Hermann Fe lü let ke ze lõ és Szol gál ta tó Kft, 
• Bozsóné Si mon Mag dol na Vi rág bolt ja.

Nagy meg le pe tés ként él tem meg a fe lém ára dó sze re te -
tet, szur ko lást, bol dog vol tam, hogy ilyen so kan gon dol tak 
rám. 

Büsz ke va gyok ar ra, hogy fegyverneki le he tek!
-Náhóczki Lászlóné-

Gra tu lá ció il le ti a szép han gú, nó tás ked vû Már ti kát a ké -
pes sé gei mel lett a bá tor sá gá ért, fel ké szü lé sé ért, si ke res
sze rep lé sé ért!

-Tû he gyi Ju li an na-

„Van egy ház a Tisza-parton…” - nótaverseny

Ka rá cso nyi ké szü lõ dés a Mû ve lõ dé si Ház ban és
Szapárfalu Klub könyv tár ban

Sok éve már, hogy Ad vent má so dik fe lé ben, a Mû ve lõ dé si 
Ház ban és Szapárfalu Klub könyv tár ban mû sor ral, já ték -
kal, fog lal ko zás sal, étel-ital lal és lel ki táp lá lék kal ké szü -
lünk szü lõk kel és gyer me kek kel együtt a Ka rá csony
ün ne pé re.

Saj nos, az ön kor mány zat anya gi ere je és az épü le tek be -
fo ga dó ké pes sé ge ha tárt szab an nak, hogy bár ki ré sze se
le hes sen en nek az ese mény nek. A Csa lád se gí tõ Szol gá -
lat szak em be rei – ar ra is fi gyel ve, hogy mi nél több em ber -
nek le gyen he lye – az ál ta luk is mert kö rül mé nyek alap ján
vá laszt ják ki, kik le het nek azok, akik el jö het nek a ren dez -
vény re.

Idén de cem ber 14-17-én tart juk a ké szü lõ dé se ket. 

V. Fegyverneki Rockfesztivál

A rock és az Ad vent a rockrajongókon kí vü li em be rek
gon dol ko dá sa sze rint egy mást ki zá ró fo ga lom. Azok vi -
szont, akik e ze nei irány zat és a hoz zá kap cso ló dó vi lág -
szem lé let ra jon gói, ré sze sei tud ják, hogy ez nem így van.

Õk is ér zõ em be rek, kö zöt tük is van val lá sos és ate is ta és
õket is meg érin tik azok az ér zé sek, az az áhí tat, ami a Ka -
rá csony vá rá sá hoz kap cso ló dik.

Min den év ben ilyen kor be mu tat koz nak azok a ze ne kar ok, 
amely nek a tag jai egész év ben gya ko rol nak. Füg get len
az elõ adás at tól, hogy va la ki az év ben 50-100 kon cer tet
adott vagy egyet sem.

Ta lán de cem ber 18-ra, a rockfesztivál nap já ra az ol va sók
a ke zük be ve he tik e lap szá mot is.

Ad ven ti hang ver seny a Ró mai Ka to li kus Temp lom ban

A te le pü lés ad ven ti kö zös sé gi ese mé nyei kö zül ki emel -
ked nek a temp lo mok ban (pá ros szá mú évek ben a ka to li -
kus, pá rat lan szá mú évek ben a re for má tus temp lom ban)
tar tott ad ven ti hang ver se nyek.

A temp lom a vi lá gi elõ adás hely szí ne ként is hit tel töl ti meg 
a han go kat. Az ad ven ti és ka rá cso nyi éne kek nem mel -
lõz he tik a val lá sos szö ve ge ket, az áhí tat tal tel jes dal la mo -
kat. 

Ez min den részt ve võ nek és hall ga tó nak fel eme lõ ese -
mény. Most de cem ber 19-én le he tünk ré sze sei.

Kerecseny Nap

A gyó gyí tá sa i ról messze föl dön is mert té vált Kál vá ria -
domb ol da lá ban idén har ma dik al ka lom mal száll fel a só -
lyom a nap irá nyá ba de cem ber 21-én. A ha gyo má nyok
sze rint ez zel le het vé get vet ni a hosszú té li na pok ural má -
nak.

-Tû he gyi Ju li an na-

Közelgõ események
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"a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár mû kö dé sé re"

TIOP 1.2.3

A pá lyá zat se gít sé gé vel a könyv tár he lyi sé gé bõl
szá mí tó gép rõl és hon lap ról is el ér he tõ lesz a
könyv tár ál lo má nya.

A gé pek el he lye zé se mi att volt szük ség egy he tes
be zá rás ra, hogy fal ki vé tel lel te remt sünk he lyet az
új gé pek nek.

Az új gé pek kö zül lesz nek olya nok, ame lyek kel az
ol va sók ren del ke zé sé re ál lunk és lesz nek olya nok
is, ame lyek szer ver ként mû köd nek, va la mint a
könyv tá ros ok mun ká ját se gí tik.

A va kok és gyen gén lá tók hát rá nya i nak le küz dé sé -
re a TIOP 1.2.3 pá lyá zat ke re té ben a könyv tár
egye di esz közt és szoft vert vá sá rolt.

TÁMOP 3.2.4

A pá lyá zat a foly ta tá sa, szel le mi ré sze a TIOP
1.2.3-al el kez dett mun ká nak. Eb bõl a pá lyá zat ból
fi nan szí roz zuk azt, ami re az új gé pek kel le he tõ sé -
günk nyílt. 

A hely tör té ne ti ál lo mány ból 20.000 ada tot fel dol -
go zunk a TextLib könyv tá ri rend szer rel, így azok
ke res he tõ ek lesz nek akár a Könyv tár ban el he lye -
zett gé pek rõl, akár a hon la pon ke resz tül az ott ho -
nunk ból.

A TIOP 1.2.3-as pá lyá zat ból ki ala kí tott alap-hon -
lap (cí me: www.kultura-fegyvernek.hu) fej lesz té -
se, mellyel elõ jegy zést, köl csön zé si idõ
hosszab bí tást és más ké nyel mi szol gál ta tá so kat
ér het nek el az ér dek lõ dõk.

Ez a pá lyá zat nyújt le he tõ sé get ar ra, hogy az új
gé pek hez asz ta lo kat is vá sá rol junk.

Pénzt ka punk ar ra is, hogy kü lön bö zõ könyv tá ri
ren dez vé nye ket meg va ló sít sunk. 

En nek se gít sé gé vel a ré gi és le en dõ ol va sók az
egész ség ügy kap csán a ha gyo má nyos eu ró pai, a
ke le ti és egyéb gyógy mód ok kö zös hasz ná la tá ról,
az ez zel kap cso la tos köny ve ink rõl tá jé ko zód hat tak 
Dr. Szénássi Csil la se gít sé gé vel.

Õ volt az, aki a 7-8. osz tá lyos gye re kek kel a
könyv tár ban és a kö ze li he lye ken ki pró bál tat ta,
hogy mi lyen hát rá nyo kat él nek át azok, akik va la -
mi lyen tes ti fo gya té kos ság gal élik az éle tü ket. 

Fe jõs Éva, aki a 2010. no vem be ri könyv si ker lis ta
2. he lye zett je, az új köny ve meg je le né se elõtt, ok -
tó ber vé gén volt a könyv tár ven dé ge. Köny vei köl -

csö nöz he tõ ek, bár egy
ré szé re elõ jegy zést
kell fel ven nünk a nagy
ér dek lõ dés mi att.

A könyv tá ri me se mon -
dó ver senyt is a pá lyá -
zat ke re te in be lül
ren dez tük meg. Az ál -
ta lá nos is ko lá sok nagy
öröm mel vet tek részt a 
meg mé ret te té sen.

Két kor osz tály ban, az
1-2-osok és a 3-4-esek 
kö zöt ti me se mon dás
nem csak a gye re kek -
nek és a szü le ik nek,
ha nem a zsû ri nek is

nagy él ményt je len tett.

Ered mé nyek kor cso por ton ként:

1-2. osz tály

1 he lye zett: Czifra Bo tond, Lukovszki At ti la

2. he lye zett: Náhóczki Vi vi en

3. he lye zett: Cseh Pat rik

3-4. osz tály:

1 he lye zett: Országh Fan ni

2.he lye zett: Ré ti La jos

3.he lye zett: Ko csis Eri ka

A jö võ év ele jén rajz ver seny, babaolvasow, csa lá di 
szom bat, báb szín ház, me se ol va sás, író-ol va só ta -
lál ko zó, EU-s be mu tat ko zás vár ja azo kat is, akik
ed dig is kap cso lat ban vol tak az in for má ci ók eme
tár há zá val és azo kat is, akik nem is gon dol ták,
hogy az una lom ûzõ, fe lejt he tet len ol vas má nyo kon 
kí vül az élet min den te rü le tét át fo gó is me re te ket
tud nak meg sze rez ni a könyv tár se gít sé gé vel.

TÁMOP 3.2.3

A fa fa ra gó, a ci te ra és a fiú nép tánc cso por tot fi -
nan szí roz zák az EU la kó i nak be fi ze té sei a Ma gyar
Ál lam ki egé szí té sé vel 100%-ban.

A nyá ri tá bo ro kon és a szak kö rö kön kí vül eb ben az
év ben csak ta vasszal tar tot tunk elõ adá so kat. Az
õszi ese mé nye ket a pá lyá zat elõ le gé re vár va a ta -
vasz ra ha lasz tot tuk.

Ek kor lesz sok fé le le he tõ ség azok nak, akik most
mun ka nél kül van nak, vagy a mun ka erõ pi a con
hát rá nyos hely ze tû ré teg nek szá mí ta nak (anyák,

akik a gyer me kük ne ve lé se mi att nem vesz nek
részt most ke re sõ te vé keny ség ben, azok, akik tes -
ti fo gya té kos sá guk mi att hát rá nyos hely ze tû ek,
ro mák).

A ké pes sé ge ik meg is me ré sé vel, ki bon tá sá val kap -
cso la tos tré nin gek, tan fo lyam ok, órák és az in téz -
mény rend szer meg is me ré se azért, hogy
könnyeb ben el iga zod ja nak a hi va ta lok, szer ve ze -
tek út vesz tõ i ben.

-Tûhegyi Ju li an na-

Uni ós pá lyá za ti tá mo ga tá sok
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• A Dogs Ze ne kar ROCK-SZILVESZTERT szer vez a
Mû ve lõ dé si Ház ban. Ér dek lõd ni és je lent kez ni a ze ne -
kar tag ja i nál le het.

• Har ma dik éve ren dez te meg a Mû ve lõ dé si Ház a ké zi -
mun kák be mu ta tó ját. A hím zés sel, hor go lás sal, var -
rás sal, szö vés sel, ra gasz tás sal kés ült cso dák mel lett
he lyet ka pott a pachwork, csem pe fes tés, fa ége tés is.
Kü lön le ge sek vol tak a pa pír ból, fa le vél bõl, zseniliából
ké szí tett vi rá gok és a „3D”-képek.

• A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let fel nõtt cso port jai sok -
fe lé jár tak az õsz fo lya mán.
A Nõi Kar a Ze ne Vi lág nap ján Mart fûn sze re pelt, ad -
ven ti mû so rá val Márianosztrán, Bu dán és Be rek für dõn
mu tat ko zott be.
A Szapári Nép dal kör a”Fegy ver nek Szel le me
Pantheon” ren dez vé nyén lé pett fel nagy si ker rel.
A Mû vé sze ti Egye sü let cso port jai a Me gye há zán, és
Szol no kon cé ges ren dez vé nyen sze re pel tek
2011. ja nu ár 22-én a Baldácsy Es ten a fegyverneki
fel nõtt mû vé sze ti cso por tok mu tat koz nak be.

A gyer mek cso por tok a he lyi Coop Partyn és a Mes ter -
sé gek Vá sá ra ren dez vé nye in sze re pel tek.

• A Könyv tár de cem ber 24-én és 31-én 9 12 ig nyit va
tart. De cem ber 25-26-án és ja nu ár 1-én ZÁRVA.

• A Mû ve lõ dé si Ház Tár sas tánc tan fo lyam ra vár ja az
ér dek lõ dõ fel nõt te ket, pá ro kat.

• Ér dek lõd ni sze mé lye sen vagy te le fo non: 56/481-028
• A fegyverneki pol gár õrök a Ha lot tak Nap ján fo ko zott te -

me tõi ügye le tet tar tot tak. Kö szön jük.
• A Mû ve lõ dé si Ház meg ren dez te el sõ ba ba ru ha bör zé -

jét. Tá jé koz tat ja az ér dek lõ dõ ket, hogy 2011. áp ri lis
10-én, va sár nap is mét meg ren de zi. Az el adó kat és vá -
sár ló kat sze re tet tel vár ja.

• 2010. no vem ber 13-án a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
la Tag in téz mény 47 ta nu ló val Bu da pest re ki rán dult a
Cso dák Pa lo tá já ba. Az er rõl szó ló él mény sze rû be szá -
mo lót a ter je del me mi att nem áll mó dunk ban kö zöl ni.
El ol vas hat ják a www.fegy ver nek.hu hon la pon.

-Szerkesztõség-

Rövid híreink

A köz hasz nú szer ve ze tek rõl szó ló 1997. évi CLVI. Tör -
vény 5. §. b.) pont ja ér tel mé ben „a ki emel ke dõ en köz -
hasz nú szer ve zet a lé te sí tõ ok ira ta sze rin ti
te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb
ada ta it a he lyi vagy or szá gos saj tó út ján is nyil vá nos ság ra 
hoz za.”

A Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány zat ál tal lé te sí -
tett ala pít vá nyok leg fon to sabb ada tai:

„Fegy ver nek mû velt if jú sá gá ért” ala pít vány szám lá já ra 
a 2009. évi sze mé lyi jö ve de lem adó 1 %-ából 204.846 Ft
ér ke zett, mely bõl mû kö dés re fel hasz nált összeg 23.925
Ft, kö vet ke zõ év re tar ta lé kolt összeg 180.921 Ft volt. Ta -
nu lók tá mo ga tá sá ra (cse kély összeg mi att) 2009. év ben
nem ke rült sor.” 

„Fegy ver nek la kos sá gá nak egész sé ges és biz ton sá -
gos éle té ért” ala pít vány szám lá já ra a 2009. évi sze mé lyi
jö ve de lem adó 1 %-ából 87.835 Ft ér ke zett, mely bõl óvo -
dás gyer me kek víz hez szok ta tá sát, úszás ok ta tá sát, va la -

mint is ko lás gyer me kek nyá ri tá bo ro zá sát (Tiszapüspöki)
tá mo gat ták.

„Fegy ver nek biz ton sá gos és egész sé ges kör nye ze té -
ért”ala pít vány szám lá já ra a 2009. évi sze mé lyi jö ve de -
lem adó 1 %-ából 55.484 Ft ér ke zett, mely bõl 50.000 Ft-tal 
az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény ré szé re a
gyer me kek ter mé szet vé del mi tá bo ro zá si költ sé ge i hez,
va la mint 5.484 Ft-tal a Karitász Fegyverneki Cso port ja ré -
szé re nyá ri ter mé sze ti tá bo ro zás költ sé ge i hez já rult hoz -
zá. 

A 2008-ban utalt 63.648 Ft sze mé lyi jö ve de lem adó 1 %-a
is most lett fel hasz nál va. A Fegyverneki Rend õr õrs ré szé -
re 56.250 Ft ér ték ben 2 db nyom ta tó vá sár lá sá ra és át -
adá sá ra ke rült sor, va la mint a fenn ma ra dó, 7.398 Ft a
Karitász Fegyverneki Cso port ja ré szé re nyá ri ter mé szet -
vé del mi tá bo ro zás tá mo ga tá sá ra lett ki fi zet ve.

-Szilasi Péterné Ku ra tó ri u mi el nök-
-Buk ta Jánosné ku ra tó ri u mi el nök-

Alapítványi beszámolók
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Új ra el telt egy év, igaz ez a lab da rú gó baj nok sá gok ban,
csak a té li szü ne tet  je len ti. A 2010/2011-es sze zon el té -
rõ en az elõ zõ évek tõl, 16 csa pat tal in dult, mely nek kö -
szön he tõ en az utób bi idõk leg ki egyen sú lyo zot tabb
pont va dá sza tát hoz ta. A fel nõtt csa pat elé el éren dõ cél -
ként a biz tos benn ma ra dást tûz te ki  egye sü let ve ze tõ sé -
ge, an nak el le né re, hogy vár ha tó volt, hogy a fel ju tó
csa pa tok is ko moly já ték erõt kép vi sel nek. Ek kor még nem 
le he tett tud ni, hogy mi lyen hát rál ta tó té nye zõk fog ják aka -
dá lyoz ni a gár dát. Meg ha tá ro zó já té ko sa ink kö zül töb ben
is sé rü lés mi att, szin te a sze zon fe lét kény te le nek vol tak
ki hagy ni. Csortos Jó zsef és Fa ra gó Zsolt 7-7, ifj Far kas
Zol tán öt, míg Tóth At ti la 4 mér kõ zé sen nem állt Fa ra gó
At ti la edzõ ren del ke zé sé re. Ennyi gond el le né re is elõ re -
lé pés mu tat ko zott a vé de ke zés ben. Míg egy esz ten de je
17 mér kõ zé sen 64 gólt kap tunk, ad dig ugyan ez a mu ta tó
most 15 mér kõ zé sen 31. Tá ma dó já té kunk nagy já ból
meg egye zik a ta va lyi val. Idén is 19 gól lal ter hel tük meg az 
el len fe lek há ló ját. Ta vasszal ko moly mun ka vár a fi úk ra,
hi szen ki kell har col ni a benn ma ra dást.

Ejt sünk né hány szót az if jú sá gi csa pat ról is, mely ma ga -
san vá ra ko zá son felül tel je sí tett. Nyáron az if jú sá gi gár da
ka pus nél kül ma radt. Rostás La ci ra a fel nõtt ke ret ben volt
szük ség. Ezen a posz ton igen-igen baj ban van min den
korosztályunk. Az el sõ mér kõ zés re ez a gond meg ol dó -
dott. Bu rai Fe renc sze mé lyé ben olyan ka pust si ke rült ta -
lál ni, aki ma gas szin ten meg ol dot ta ezt a fel ada tot is. Az
ifik je len leg a negyedik he lyen te lelnek, s ha az el hul laj tott
pon to kat vesszük fi gye lem be, akár az élen is vár hat nák a
foly ta tást. Min den eset re így is dícséretet ér de mel nek. 

Saj nos az ide i hez ha son ló an ne héz gaz da sá gi évet vár -
ha tunk 2011-ben. Ne he zen, de 2010-ben is si ke rült elõ te -
rem te ni a meg fe le lõ pénz ügyi tá mo ga tást ar ra, hogy az
egye sü let el tud ja lát ni alap fel ada ta it. Köszönjük az Ön -
kor mány zat, és a szpon zo rok tá mo ga tá sát, bí zunk ben -
ne, hogy 2011-ben is tá mo gat ják egye sü le tün ket. Kü lön
kö szö net il le ti a Ba rá ti Kör tag ja it. 

Min den sport ba rát nak Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket
és Gó lok ban Gaz dag Bol dog Új Évet Kí ván nak a Fegy -
ver nek KSE ve ze tõi és spor to lói.

-Faragó Zsolt-

Labdarúgás



Az õszi hor gász ver se nyünk meg ren -
de zé sé re szep tem ber 19-én ke rült
sor az Alsóréti-Holt-Tisza 2-es sza ka -
szán. A hor gá sza ink ké ré sé re, a ta va -
szi hoz ha son ló an, vegyeshalfogó
ver senyt hir det tünk. Saj nos na gyon
rossz idõt fog tunk ki, de ez nem szeg -
te tag ja ink ked vét. Szép szám mal ne -
vez tek be fel nõt tek és gye re kek
egy aránt. Sok hor gász nak csa lá di
ese mény a hor gász ver se nye ink és
egyéb ren dez vé nye ink lá to ga tá sa,
öröm mel vesz nek raj ta részt. Ami ért -
he tõ is, hi szen ma xi má li san fi gye lem -
be vesszük hor gá sza ink igé nye it.
Szer ve zõk kel, kí sé rõk kel együtt kb.
120 em ber vett részt a prog ra mun -
kon. 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.
A vál toz ta tás meg ér te, mi vel sok szép 
ponty akadt a ho rog ra. A leg ered mé -
nye sebb ver seny zõ ink az aláb bi ak
voltak:

Fel nõtt ka te gó ria:
 1. Pá pai Jó zsef 4902 pont
 2. Far kas Bar na bás 3812 pont
 3. Bu rai Ist ván 2802 pont
 4. Pá va Lász ló 2709 pont
 5. Pa ta ki Pé ter 2702 pont
 6. Né me ti Jó zsef 2054 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:
 1. Naszek Ist ván 2454 pont
 2. Mé szá ros Má tyás 2403 pont
 3. Ko vács Gá bor 1953 pont
 4.  Tóth Mart ina 855 pont
 5. Vitáris Zsolt 806 pont
 6. Csomor Má té 602 pont

A nyer te sek nagy öröm mel fo gad ták
az ér té kes hor gász fel sze re lé se ket.
Szo kás sze rint 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 Pál Sán dor és
Vitáris Zsolt. Egyet len lány ver seny -
zõn ket, Tóth Mart inát is kü lön ju ta -
lom ban ré sze sí tet tük.

 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 mar ha láb szá rat , me lyet sza ká csa -
ink, Csécsei Kál mán és Kor pás Sán -
dor a ver seny alatt  nagy oda adás sal
ké szí tet tek 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 kö szö ne tet mon dok a ver -
seny fõ tá mo ga tó já nak Ta tár Lász ló
pol gár mes ter úr nak, nem utol só sor -
ban Né meth At ti lá nak és Herman Jó -
zsef nek, és ál lan dó tá mo ga tó ink nak
Jancsó Gá bor nak, a Fegy ver nek és
Vi dé ke ÁFÉSZ-nek, ezen kí vül
Mervai Ist ván nak és Sökösd Kár oly -
nak, akik tá mo ga tá suk kal se gí tet ték
prog ra mun kat. Nél kü lük sok kal sze -
ré nyebb ke re tek kö zött kel lett vol na
hor gász ver senyt le bo nyo lí ta ni. 

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 , ami
most egy ben van az éves te rü le ti
jeggyel ja nu ár 10-ig ad ják le az aláb bi
he lye ken:
• Hor gász iro da (fo ga dó óra alatt)
• Vö rös mar ty u. 22.
• Fü le Tiborné Hor gász bolt ja

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
nagy ré sze azt sze ret né, ha a fo lya -
ma tos te le pí té sek he lyett egy szer re
több hal ke rül ne a holt ágak ba , ti la lom 
len ne el ren del ve 3 na pig és a be le tett
hal meg len ne õriz ve. No vem ber ben
a hor gász ve ze tõk és a ha lá sza ti
hasz no sí tó egyez te té sén fel ve tet tük
ezt a ja vas la tot és tol má csol tuk a hor -
gá szok óha ját. 10 pont ban fog lal tuk
össze egye sü le tünk tag ja i nak ja vas -
la ta it. Eb bõl csak hár mat emel nék ki.
Sok hor gász sze ret te vol na, hogy a
4-es holt ágon is mét le hes sen csó -
nak ból hor gász ni és a villantózás le -
gyen meg en ged ve a holt ág min den
ré szén. Ugyan úgy kér ték, hogy a 8 kg 
fe let ti ponty és a  12 kg fe let ti amur el -
vi he tõ le gyen. Azt sze ret tük vol na, ha
a MOHOSZ ál tal az Or szá gos Hor -
gász rend ben elõ írt mé ret és da rab -
kor lá to zás lép ne élet be. Ja va sol tuk,
hogy az 1-es holt ág tel jes hossz ban
hor gász ha tó le gyen, de ezt a ha lá -
sza ti hasz no sí tó el ve tet te. A kép vi se -

lõ tes tü let
dön té sén 
mú lott, hogy me -
lyik ja vas la tot fo -
gad ta el és me lyi ket
nem. Saj nos a dön tést
olya nok hoz zák akik ke -
zé ben so ha nem volt
hor gász bot, azt sem
tud ják, mi a hor gá szat.
Bár az elõ ter jesz tés
sem a hor gász egye sü -
le tek  va ló di ja vas la tát
tartalmazta.

A te rü le ti je gyek árá -
ban nem ter vez nek vál toz ta tást sem a 
Fegyverneki Víz mû, sem a Ha lász
Kft. ré szé rõl. Vi szont na gyon fon tos,
hogy a hor gász ok má nyo kon sze rep lõ 
sza bá lyo kat min den ki ol vas sa el,
mert azok meg vá sár lá sá val szer zõ -
dést köt az adott ví zen va ló hor gá -
szat ra és el fo gad ja a raj ta lé võ
fel té te le ket. Így, ha sza bály ta lan sá got 
kö vet el, bün tet he tõ érte.

A hor gá szok vé le mé nye sze rint a hal -
õr zés is kí ván ni va lót hagy ma ga után. 
Az 1 hal õr ke vés, de kér jük a ha lá sza -
ti hasz no sí tót csak olyan em ber se gít -
sé gét ve gye igény be, aki a hor gá sza ti 
sza bá lyok kal tisz tá ban van, aki meg
tud ja kü lön böz tet ni, hogy mi a
bodorka, vagy a balin. Mer jen oda -
men ni bár me lyik hor gász hoz, el len -
õriz zen le min den kit sza bá lyo san, ne
csak a 10 éves gye re ke ket.

Fo ga dó órák: Szer da: 17-18

Pén tek:  17-18,

il let ve amed dig igény van rá.

He lye: a hor gász iro da.

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 aján lot ták fel. A be -
folyt össze get a ren dez vé nye ink szín -
vo na la sab bá té te lé re hasz nál tuk 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- 

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let Hí rei

Fegy ver nek, Fel sza ba du lás út
5. sz. alatt

2 szo bás, für dõ szo bás,
gáz kon vek to ros, nagy ud var ral,

nagy gaz da sá gi épü let tel
 nagy kert tel ren del ke zõ,

ál lat tar tás ra al kal mas
csa lá di ház el adó.

Ér dek lõd ni:
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Ér te sí tem a Tisz telt Tag sá got, hogy 2010. 11. 09-én
egye sü le tünk meg tar tot ta idei utol só ver se nyét az
Alsóréti-Holt Ti sza II. szá mú tó egy sé gén. A ver seny a
szo ká sos csa lá di as han gu lat ban zaj lott le. A ha gyo má -
nyok kal sza kít va a ver seny dí ja zá sa ok le vél lel és ser le -
gek kel tör tént, amit a részt ve võk igen jó né ven vet tek.

 A ver seny meg ren de zé sé ben nyúj tott se gít sé ge mi att kö -
szö ne tet mon dunk Fegy ver nek Pol gár mes te ri Hi va tal nak, 
Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ-nek, Jancsó Gá bor vál lal -
ko zó nak. A dí ja kat Ta tár Lász ló pol gár mes ter ad ta át. Kö -
szö ne tet mon dunk még Csíkné Bernáth Gab ri el la
ta gunk nak, aki a ver seny le he tõ sé gé rõl le mond va el ké -
szí tet te ne künk a fi nom ebé det, mely szé kely ká posz ta
volt.

A ver seny ered mé nye a kö vet ke zõ lett:

Gyer mek ka te gó ria:
 1. he lye zett: Hornyák Le ven te  1531 pont
 2. he lye zett: Nagy Ale xand ra 1512 pont
 3. he lye zett: Pálfi Ta más 267 pont

Fel nõtt ka te gó ria:
 1. he lye zett: Czepán At ti la 2040 pont
 2. he lye zett: Knapp Pé ter 1512 pont
 3. he lye zett: Kor pás Csa ba 868 pont

Ér te sí tem to váb bá a Tisz telt Tag sá got, hogy 2010. 11.
20-án ve ze tõ sé gi ér te kez let ke re té ben meg ál la po dás
szü le tett, hogy 2011. év ben az egye sü let tag jai ré szé re
ket tõ al ka lom mal tart hor gász ver senyt. Az el sõ ver seny
2011. áp ri lis 24-én ke rül meg tar tás ra, Szent György na pi
hor gász ver seny cím mel. A má so dik ha gyo má nyos két
na pos ver seny 2011. jú li us 16-17-én, ke rül meg tar tás ra. A 
ha gyo má nyok kal el len tét ben a ver se nyek re meg hí vót
tag ja ink nem kap nak, azok kal kap cso lat ban ér dek lõd ni a
ve ze tõ ség tõl le het, hir det mény for má já ban ki füg gesz tés -
re ke rül, il let ve, aki en ge dély vál tás kor e-mail cí met meg -
ad elekt ro ni kus le vél ben kap ér te sí tést. A ver se nyek
hely szí nei je len leg még egyez te tés alatt állnak.

A to váb bi ak ban az egye sü let ve ze tõ sé ge min den tag já -
nak Bé kés Bol dog Ka rá cso nyi Ün ne pe ket, és hal fo gás -
ban gaz dag Bol dog Új Évet Kí ván!

-Csík Já nos elnök-

Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let Hí rei

Ok tó ber 22-én reg gel egy ki -
rán du ló cso port járt ná lunk:
au tó busszal ér ke zett
Fegyvernekre a szol no ki
Tiszaparti Gim ná zi um tan -
tes tü le te Tú ri Zol tán tör té ne -
lem-föld rajz sza kos ta nár úr
ve ze té sé vel. Szá má ra a
köz sé günk  ku li ná ris ol da la
volt is mert, hi szen di ák ja i val
több ször vett részt a  már
ha gyo má nyo san meg ren -
de zett fõ zõ ver se nye in ken. 
A di ák gu lyás fesz ti vál ja in -
kon a „Tiszapartis csa pat” 3
al ka lom mal  ért el ki ma gas ló 
he lye zést.

Mi vel fõ zés köz ben  nem néz he tett szét  a ta nár úr a köz -
sé günk ben, úgy dön tött, szû kebb ha zánk meg is mer te té -
sé ben  FEGYVERNEK és KENDERES lesz az õszi
ki rán du lá suk úticélja. Fel kér te Huber Fe renc volt pol gár -
mes te rün ket, hogy itt õ ka la u zol ja a kö zös sé get.  Az ide -
gen ve ze tés a hi va tal nál kez dõ dött egy  rö vid
tá jé koz ta tó val, majd kö zö sen meg te kin tet tük a ne ve ze -
tes sé ge in ket (vas ke reszt, temp lo mok, if jú sá gi park,
Csonkatorony..). Vé gül fel sé tál tunk a Kál vá ria domb ra,

ahol a ve rõ fé nyes nap fény ben pá rat lan ki lá tás nyílt a kör -
nye zõ te le pü lé sek re. Igaz, a sze les idõ ben fáz tunk és
volt, aki lé lek me le gí tõ ital lal is fel töl tõ dött a gyó gyí tó dom -
bon, de vé gül  jó han gu lat ban bal lag tunk le a busz hoz.
Töb ben  tet tek fel kér dé se ket, ér dek lõd tek kü lön bö zõ té -
mák ban. Így kö ze lebb ke rül het tünk egy más hoz, hisz szép 
szám mal van nak  ta nu ló ink, akik  eb ben a gim ná zi um ban
foly tat ták- foly tat ják tanulmányaikat.  

Én -mivel a cso port tal tar tot tam-  még meg is mer ked het -
tem a szom szé dos Ken de res Hor thy csa lád em lék he lye i -
vel (krip ta, kas tély, em lék szo ba). Ja vas lom min den
ér dek lõ dõ nek meg te kin te ni eze ket a fel be csül he tet len ér -
té ke ket! 

-Huberné Doroszlai Éva-

A gu lyás fesz ti vá lok ho za dé ka

El adó Fegy ver nek, Tán csics M. út 58/a sz. alat ti 2 szo bás, 
össz kom for tos csa lá di ház, nagy mel lék épü let tel,
fel újí tott ál la pot ban,100m2 par ko ló val a ház elõtt,

tel je sen te her men te sen.
Gáz és ve gyes tü ze lé sû ka zán nal, ipa ri áram mal és nagy
ga rázzsal. Az ud va ron 18 éve jól üze me lõ ta kar mány bolt

és gáz pa lack cse re-te lep mû kö dik,
mely mun ka hely ként szol gál hat.

Meg te kint he tõ min den nap.

Ér dek lõd ni: 06-56/481-704
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A ta va lyi hoz ké pest nõtt a hek tá ron kén ti te rü let ala pú tá -
mo ga tás össze ge

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ok tó ber
18-tól utal ja a 2010. évi te rü let ala pú tá mo ga tás 50%-os
elõ le gét, 22 793 fo rin tot hek tá ron ként, amely au to ma ti ku -
san ér ke zik azok hoz, akik má jus ban nyúj tot tak be ké rel -
met.

Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás ra (SAPS) vo nat ko zó 
összeg 47 485,53 fo rint hek tá ron ként.   (az Eu ró pai Bi -
zott ság ok tó ber 1-én meg je len te tett irány adó ár fo lya má -
val 275,75 HUF/EUR és a hek tá ron kén ti 172 EUR
szá mol va )

Az Unió ál tal jó vá ha gyott 4,829 mil lió hek tár SAPS bá zis -
te rü le tet fi gye lem be vé ve a faj la gos ma xi mum tá mo ga tás
hek tá ron ként 47 485,53 fo rint le het a ta va lyi 42 173 fo rint -
tal szem ben. Mi vel a ter me lõk több mint 5 mil lió hek tár ra
nyúj tot tak be igényt, így a pon tos összeg a szük sé ges el -
len õr zé sek, adat egyez te té sek, il let ve az ará nyos vissza -
osz tás al kal ma zá sa után ál la pít ha tó meg. Az elõ ze tes

kal ku lá ci ók sze rint az ere de ti összeg 96%-ával
szá mol ha tunk. Azok nak, akik nek a te rü le te a túl igé nyelt fi -
zi kai blok kok va la me lyik ében van, azok tól a túl igény lést
le von ják, me lyet a má so dik rész let fi ze té se kor kor ri gál -
nak.  

A hek tá ron kén ti 22 793 fo rint elõ leg ki fi ze té se csak azon
ké rel mek nél in dult meg, ahol már kal ku lál ha tó az elõ leg
össze ge a le zárt el len õr zé sek kel meg ál la pí tott te rü let és
a jog sza bály ok ban elõ írt eset le ges elõ ze tes le vo ná sok
alap ján. A tá mo ga tás fenn ma ra dó ré szét 2010. de cem ber 
1. és 2011. jú ni us 30. kö zött fi ze ti ki a Hi va tal.

Az elõ le gek uta lá sa fo lya ma to san tör té nik, min den gaz -
dál ko dó tól aki még nem kap ta meg tü rel met kér az MVH.
Ha no vem ber kö ze pé ig nem ér ke zik meg a várt elõ leg az
MVH mun ka tár sa i tól, te le fo non és sze mé lye sen is le het
ér dek lõd ni az el ma ra dás oka mi att.

tel: 06-30-33-22-639
-Mol nár Er zsé bet-

-kamarai ta nács adó-

Nõtt a területalapú támogatás összege

„…hisz úgy ad nak õk vért, mint más ke zet, mint anya a
gyer mek nek éle tet.”

No vem ber 27-e a vér adók nap ja. Eb bõl az al ka lom ból
Fegyverneken is ün ne pé lyes ke re tek kö zött kö szön töt ték
a több szö rös vér adó kat. Kö szö ne tün ket fe jez zük ki és
gra tu lá lunk a ki tün te tet tek nek. Kér jük, hogy sze mé lyes
pél da mu ta tá suk kal se gít sék má sok meg gyõ zé sét a vér -
adás fon tos sá gá ról.
10-sze res vér adók:
Czakó Mó ni ka, Csa ba Gá bor, Csortos Ist ván, Do bos Zol -
tán, Donkó Ferencné, Föl di Mi hály, Hermann Vik tor, Kor -
pás Istvánné, Tóth Ist ván, Var ga Ti bor, Vá sár he lyi Tün de

20-szoros vér adók:
Gõbelné Re zes Er zsé bet, Tú ró Jó zsef
25-szoros vér adók:
Köpösdi György, Nagy An na má ria, Soós Istvánné
30-szo ros vér adók:
Bog nár Il di kó, Csõke Zol tán, Fá bi án Gáborné, Fa ze kas
Andrásné, Gábli Si mon, Ko vács Ferencné, Ko vács Ró -
bert
40-sze res vér adók:
Er dõs Zol tán, Fo dor Ár pád, Stefán And rás , Száz
Oszkárné
50-sze res vér adók:
Ko vács Jó zsef, Sza bó Gyu la
60-szo ros vér adók:
Gál Ist ván
70-sze res vér adók:
Far kas De zsõ, Tukarcs Sán dor

Véradás

2010. december 15. Fegyverneki Hírmondó 15. oldal

Ok tó ber 16-án ün ne pel te a Dogs Ze ne kar 30., a mai
fenn ál lás 10. szü le tés nap ját. Hornyák Jó zsef (Öcsi) so ra -
it, me lyet a bu li meg nyi tó já ra írt, tel jes ter je del mé ben ol -
vas hat ják az ér dek lõ dõk a www.fegy ver nek.hu hon la pon.

-Szerkesztõség-

Szülinapi Dogs koncert

No vem ber 27-én rend ha gyó bi o ló gia órán ve het tek
részt az ér dek lõ dõk a Mû ve lõ dé si Ház ban a Human-B Kft 
szer ve zé sé ben. Az eg zo ti kus ál la tok kal va ló sze mé lyes
ta lál ko zás mel lett szám ta lan ér de kes in for má ci ó hoz ju -
tot tak a gye re kek.

-Szerkesztõség-

Állatokról más szemmel



Ar ra szü let tem, hogy meg sze res se nek, 
S meg sze res sem én is azt, akit le het. 
Ar ra szü let tem, hogy bol dog is le gyek,
S to vább ad jam egy szer az éle te met." 

Ber ta Le ven te 2010. 10. 04. Szü lei: Czakó Re ná ta és Ber ta Lász ló

Berényi An na 2010. 11. 24. Szü lei: Sza bó An na má ria és Berényi Lász ló

Káldi Pé ter 2010. 10. 31. Szü lei: Kocsmár Edit és Káldi Pé ter

Hu bai Zol tán Ro land 2010. 11. 01. Szü lei: Szil ágyi Klá ra és Hu bai Zol tán

Kiss Vik tor Lász ló 2010. 11. 07. Szü lei: Stalmájer Csil la és Kiss Lász ló

Bu rai Vi rág 2010. 11. 08. Szü lei: Tú ró Ani ta és Bu rai Zsolt

Sass Jáz min Esz ter 2010. 11. 09. Szü lei: Buk ta Mó ni ka és Sass Zol tán

Var ga Lász ló 2010. 11. 10. Szü lei: Nagy Kit ti és Var ga Lász ló

Négyesi Jan ka 2010. 11. 15. Szü lei: Cseh Ani kó és Négyesi Já nos 

Ta tár Csil la 2010. 11. 16. Szü lei: Ollé Csil la és Ta tár Lász ló

Jancsó Jáz min 2010. 11. 19. Szü lei: Tukarcs Mó ni ka és Jancsó Gá bor

Fa ra gó Ró bert 2010. 11. 22. Szü lei: Jancsó Zsu zsan na és Fa ra gó Ró bert

Il lés Pé ter And rás 2010. 11. 23. Szü lei: Hajdrik Szon ja és Il lés Pé ter
Va la mennyi ba bá nak és csa lád já nak hosszú bol dog éle tet, jó egész sé get kí vá nunk.

Anyakönyvi hírek

„Ve led bol dog va gyok,

Ve led sze líd va gyok,

Ve led erõs va gyok,

Ve led nyu godt va gyok,

Ve led min dig mo soly gok,

Ve led én, énmagam va gyok,

Nincs töb bé olyan, hogy nél kü led,

Ter vem és jö võm van ve led."

Bal zac

Né meth Ani ta és Ké pes Ist ván

2010. 10. 30-án há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk és sok bol dog sá got
kí vá nunk ne kik.

Kel le mes Ka rá cso nyi
ün ne pe ket és bé kés, bol dog

új esz ten dõt kí vá nunk
min den ki nek.

Ke re kes csa lád Zsámbékról
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„Nem múl nak õk el, kik szí vünk ben él nek,
Hi á ba száll nak ár nyak, ál mok, évek.

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

/Ju hász Gyu la/

Meg ren dü lés sel bú csú zunk:
Szõ ke Jánosnétól, élt 66 évet
Né meth Jó zsef tõl, élt 76 évet 

Jancsó Lászlónétól, élt 75 évet 
Fe hér Jó zsef tõl, élt 58 évet

Engler Józsefnétõl, élt 80 évet
Golyha Ist ván tól, élt 63 évet
Bedõ Ist ván tól, élt 52 évet

Jancsó Ist ván tól, élt 53 évet
Ko vács Pálnétól, élt 70 évet

Hillender Ágos ton tól, élt 76 évet
Barta Sándornétól, élt 77 évet

Em lé kü ket meg õriz zük.

Gyászjelentés Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik
sze re tett fe le sé gem, édes anyánk,

Szõ ke Jánosné
Vincze Mar git

te me té sén részt vet tek, utol só út já ra
el kí sér ték, sír já ra vi rá got,

ko szo rút he lyez tek, és mind azok nak,
akik lé lek ben gyá szunk ban osz toz tak.

Meg pi hen ni tér tél,
hol nincs több fáj da lom,
de szí vünk ben itt le szel,
mert hi ány zol na gyon.

Kö szö ne tet mon dunk
mind azok nak,

akik sze re tett ha lot tunk,

Golyha 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. 

A gyá szo ló csa lád

Kö szö ne tet mon dunk
mind azok nak, akik

Jancsó Ist ván
te me té sén részt vet tek,
mély fáj dal munk ban

ve lünk együtt érez tek,
sír já ra vi rá got,

ko szo rút he lyez tek. 

A gyá szo ló csa lád

2010. december 15. Fegyverneki Hírmondó 19. oldal

A „hungarikum” szó min tá já ra a „fegyvernekikum” (rö vi dít -
ve: fegyvernekum) kü lön le ges, egye di, jel leg ze tes, csak
Fegyvernekre jel lem zõ do log, amely le het egy
fegyverneki mû, fegyverneki ter mék, épí té sze ti, ter mé -
sze ti ér ték, kul tu rá lis té nye zõk, szo ká sok, de ese ten ként
al kal maz zák tár sa dal mi vagy köz éle ti je len sé gek re is.

A ké szü lõ Ma gyar Ér ték tár – Hungarikum tör vényt elõ ké -
szí tõ Par la men ti Hungarikum Mun ka cso port fel hí vá sá ra,
az or szág ér té ke it te le pü lé sen ként, te rü le ten ként is szám -
ba ve szik, ha a te rü let, te le pü lés la ko sai ve szik a fá radt sá -
got a kü lön le ges sé gek szám ba vé te lé re. 

Ezt 2003-ban el fo ga dott, Ma gyar or szág ál tal a 2006. évi
XXXVIII. tv-nyel ki hir de tett, a szel le mi kul tu rá lis örök ség
vé del mé rõl szó ló UNESCO Egyez mény is elõ ír ja.

A tör vény ter ve zet a kor mány ál ta li tár gya lás ra vár. 

Az ér té kek kö zött leg alul a he lyi ér té kek he lyez ked nek el;
min den te le pü lés, kö zös ség vá laszt hat a sa ját ér té kei,
kin csei kö zül, ezek nem csak tár gyak, de ide o ló gi ák, szel -
le mi sé gek, mun kás sá gok is le het nek. A me gyei ér ték,
me gyei örök ség egy te le pü lés nél na gyobb ér té ket kép vi -
sel. Eze ket kö ve tik a me gye ha tá rán is túl mu ta tó nem ze ti
ér té kek, nem ze ti örök sé gek, a hungarikumok.

A hungarikumok, azok a ki vá lasz tott ér té kek, me lye ket jól
is me rünk, me lyek szá má ra eu ró pai uni ós jog vé del met, el -
is mert sé get, mi nõ sí tést sze ret nénk sze rez ni; ilye nek
most is lé tez nek. A ke ret tör vény al ko tói  úgy fo gal maz tak,
hogy ez egy le he tõ ség le gyen, min den ki ki vá laszt hat ja
szép sé ge it, ér té ke it. 

Ké szül egy ér ték tár, az ér ték tá ron be lül a hungarikumok
nem ze ti gyûj te mé nye. Az, hogy szám sze rint hány ér ték
sze re pel het eb ben a tár ban, nem meg ha tá ro zott. Az ér ték 
és a mi nõ ség lesz a mér ték.

A„szel le mi kul tu rá lis örök ség”: olyan szo kás, áb rá zo lás,
ki fe je zé si for ma, tu dás, kész ség - va la mint az ezek kel
össze füg gõ esz köz, tárgy, mû al ko tás és kul tu rá lis szín -
hely -, ame lyet kö zös sé gek, cso por tok, ese ten ként egyé -
nek kul tu rá lis örök sé gük ré sze ként el is mer nek. Ez a
nem ze dék rõl nem ze dék re ha gyo má nyo zó dó szel le mi
kul tu rá lis örök ség - ame lyet a kö zös sé gek, cso por tok a

kör nye ze tük re, a ter mé szet tel va ló kap cso la tuk ra és a tör -
té nel mük re adott vá lasz ként ál lan dó an új ra te rem te nek -
az iden ti tás és a foly to nos ság ér zé sét nyújt ja szá muk ra,
ily mó don se gít ve elõ a kul tu rá lis sok szí nû ség és em be ri
kre a ti vi tás tisz te le tét. Eb ben az eset ben csak az ér vény -
ben lé võ nem zet kö zi em be ri jo gi ok má nyok kal, va la mint a 
kö zös sé gek, cso por tok és egyé nek kö zöt ti köl csö nös
tisz te let és a fenn tart ha tó fej lõ dés kö ve tel mé nyé vel össz -
hang ban ál ló szel le mi kul tu rá lis örök sé get kell fi gye lem be
ven ni.

Nem szá mí ta nak be le azok a va la mi ko ri ér té kek eb be az
ér ték lel tár ba, amik ma már csak el be szé lé sek ben él nek. 

Fegy ver nek 2004-ben szám ba vet te az épí tett örök sé gét.
Így en nek össze gyûj té se már nem sür gõs fel adat. Az ott
sze rep lõ ér té kek fel ve he tõ ek a fegyvernekumok kö zé.

Ter mé sze te sen, so kan va gyunk, akik meg tud juk ír ni eze -
ket a lis tá kat a sa ját is me re te ink re ha gyat koz va. Le het nek 
olyan szo ká sok, ha gyo má nyok, kéz mû ve sek, olyan he -
lyek, sze mé lyek, ame lyek az egyi künk, a má si kunk lis tá já -
ból hi á nyoz na. 

Ha azt akar juk, hogy a gyûj tés bõl a mi he lyi ér té ke ink ne
ma rad ja nak ki, ne künk kell össze gyûj te ni, lis tá ba szed ni
õket.

Ar ra ké rem Önö ket, hogy ér té ken ként a sa ját ne vük kel,
cí mük kel el lá tott pa pír la pon je lez zék, hogy mit, kit tar ta -
nak a he lyi örök ség ré szé nek. Eze ket a jel zé se ket jut tas -
sák el a Könyv tár ba, vagy a Mû ve lõ dé si Ház ba ja nu ár
15-ig.

Azért, hogy a gyûj tést se -
gít sük, a be ér ke zett ja vas -
la tok ból sor so lás sal
ki vá lasz tott 1 be kül dõ
aján dék cso ma got nyer.

Te hát, mi nél több ja vas la -
tot küld va la ki, an nál na -
gyobb lesz a nye rés
esé lye.

-Tû he gyi Ju li an na-

Fegyvernekumok

El adó la kás
Fegy ver nek

Szi vár vány út 16. sz.

Ér dek lõ di:

06-20/240-2558

Sze re tõ csa ládja



„Eu ró pa szín pa dán mi is ját szot tunk,
S mi enk nem volt a leg ki sebb sze rep;”
 (Pe tõ fi)

Ün ne pi tes tü le ti ülé sen em lé kez tünk az 1956. ok tó ber
23-i for ra da lom ra. Az ün ne pi be szé det Ta tár Lász ló pol -
gár mes ter úr mond ta el. Az ün ne pi mû sor szín vo na las
volt, az 50-es évek han gu la tát idéz te, ame lyet az Élet fa
Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let ál lí tott össze,
„Egy kis di ák em lé kei az 50-es évek rõl” cím mel. Az ének -
szá mo kat a Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let Nõi Ka ra éne -
kel te a tõ lük meg szo kott ma gas szín vo na lon. A ver se ket
Ma gyar György ad ta elõ em lé ke ze te sen. Ked ves szín folt
volt az Orczácska cso port za ka to lá sa és a ke rin gõ zõ fi a -
ta lok (Ficsor Kor né lia és Szatlóczki At ti la) el bû vö lõ lát vá -
nya, me lyet Bercsényiné Var ga Er zsé bet ta ní tott be.
Han gu la tos volt a Dogs ze ne kar Ó, Ma gyar or szág cí mû
szá ma. Emel lett a szín vo na las ze nei kí sé re tet Polster Il -
di kó (zon go ra), Mo soly gó Ág nes (he ge dû), Ko vács Zol -
tán (szin te ti zá tor, mû vé sze ti ve ze tõ) ad ta.
Köz re mû kö dött még: Tû he gyi Ju li an na, Rencz Ti bor és
Rencz Mi lán. Az ün nep ség har ma dik ré szé ben Dr. Tóth
Sa rol ta há zi or vos meg kap ta a Fegy ver nek Köz szol gá la -
tá ért Dí jat. A zsú fo lá sig meg telt te rem ben meg ér de mel -
ten ka pott vas tap sot. Kon fe rált: Szatlóczki Edit.

Lé lek eme lõ es té nek le het tünk ré sze sei.

-ÉLETFA Kul tu rá lis és ha gyo mány õr zõ Egye sü let-

Október 23-ra emlékeztünk

Ad vent el sõ va sár nap ján az Élet fa Kul tu rá -
lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let szer ve -
zé sé ben ve het tünk részt a dél után 15
óra kor meg ren de zett ad ven ti ün nep-
ségen, mely hez csat la ko zott a Ka to li kus

Karitasz Fegyverneki cso port ja is. 

A mû sor mot tó ja: „Me leg ség, Jó ság és Sze re tet” volt,
mely nek re per to ár ját leg hí re sebb ma gyar köl tõ ink ver se i -
bõl és kü lön fé le ka rá cso nyi da lok ból ál lí tot ták össze a
szer ve zõk. Hall hat tuk a Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let
Nõi Ka rát, mely nek ve ze tõ je Polster Il di kó. A ver se lõk kö -
zött ott vol tak a Mó ra Fe renc Tag in téz mény ked ves kis di -
ák jai is: Ko vács Kar ina Kit ti, Széman Ale xand ra, Pén tek
Bar ba ra, Sza bó Stel la Vi vi en és Bu dai Fe renc. Az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko lá ból Már ton Mar tin sza valt egy Ady
ver set. Vízkeleti Lász ló pe dig egy gyö nyö rû en elõ a dott
Ju hász Gyu la vers sel káp ráz ta tott el ben nün ket.
Ezen felül az ün ne pi elõ ké szü le te ket be ara nyoz ták sza -
va ik kal Nagyné Ba kó Ka ta lin, köz sé günk tisz te le tes
asszo nya; Bor dás Pé ter es pe res úr pe dig meg ál dot ta azt
a ha tal mas ad ven ti ko szo rút, me lyet az Élet fa Egye sü let
aján dé ko zott a köz ség nek és Víz ke resz tig a ró mai ka to li -
kus temp lom díszíti. A mû sör vé gén Leblanc Lajosné
ada ko zás ra kér te a meg je len te ket a vörösiszap ká ro sult -
ja i nak a meg se gí té sé re. A ren dez vény zá rá sa ként a
szer ve zõk és a Karitasz sze rény aján dék kal ked ves ked -
tek a né zõk nek. A hang tech ni ká ért kö szö ne tün ket fe jez -
zük ki Bár di Lász ló nak.
Ál dott ad ven ti vá ra ko zást és sze re tet tel jes, bé kés ka rá -
cso nyi ün ne pe ket kí vá nunk Fegy ver nek min den ked ves
la ko sá nak!
„A sze re tet ál do zat, me lyet má so kért ho zunk, a leg szebb
aján dék, amit má sok nak ad ha tunk.”

-Pinczés Vik tó ria-

Ün ne pi han gu lat
a Szent Im re té ren Ré gi nép szo ká sunk, hogy ka rá csony ün ne pé re ké szü -

lõd ve ad ven ti ko szo rút ké szí tünk, ám a ré gi idõk ben az
em be rek mást-mást gon dol tak az ad ven ti ko szo rú ról.
Volt, ami kor még az em be rek hit tek a go nosz lel kek ben
és több fé le is te nek ben, ak kor egy va rázs kört szim bo li zál -
tak a szal má ból, fûz fa-vesszõ bõl  vagy fe nyõ ágak ból ké -
szült ko szo rú val. Gon dol ták, hogy a ko szo rú az
örök ké va ló ság jel ké pe és egy olyan va rázs erõt tu laj do ní -
tot tak ne ki, mely sosem törik meg. Majd késõbb
feledésbe merült ez a pogány szokás. 

A XIX. szá zad ban egy né met pro tes táns lel kész Ham -
burg ban ala pí tott egy gyer mek ott hont, a ház egyik ha tal -
mas ter mé be ké szít te tett egy nagy csil lárt fá ból és ar ra
tet tek de cem ber el se jé tõl min den nap egy gyer tyát. Majd
a szá zad vé ge fe lé már csak egy fe nyõ ko szo rú val he lyet -
te sí tet ték a fa ka ri kát és a 24 gyer tya he lyett csak né gyet
tet tek rá, szim bo li zál va a négy va sár na pot. Így lett egy re
ki sebb az ad ven ti ko szo rú és ke rült egy-egy család
otthonába, ma pedig már szinte mindenhol megtalálható. 

Egy idõs bá csi me sél te egy szer, hogy ná luk az ad ven ti
ko szo rú az nem csak egy kör, ere de ti szer ke ze te kör és
ke reszt. Elõ ször egy ke resz tet ké szí tett két fá ból, ma id
ezt a ke resz tet fon ta kö rös-kö rül szal má val. A kör jel ké -
pe zi a vi lá got, a ke reszt pe dig Jé zus éle tét szim bo li zál ja,
ami ként Is ten be lép eb be a vi lág ba és mun kál ko dik. A kör 
alak ma radt meg a mai na pig is, de ho va lett a ke reszt a
mi ad ven ti ko szo rú ink ból? A ke reszt lát ha tat lan, el fe lej -
tet tük? Is ten nélkül készülnénk a karácsonyra? Csak a
világ az, ami fontos? 

Ne fe lejt sük el így ad vent ben, ne Is ten nél kül in dul junk és
ké szül jünk az ün nep re, ne csak a kül sõ sé gek re szán junk
idõt, ha nem a lel künk re is, öl töz tes sük ün nep lõ be tes tün -
ket és lel kün ket, így vár juk azt a szü le tés na pot, amire
olyannyira készültünk. 

Is ten tõl ál dott bé kés, bol dog ka rá cso nyi ün nep lést kí vá -
nok min den ked ves olvasónak!

A ka rá cso nyi ün nep kör re for má tus al kal mai:
• szer dán ként 1600 „ad ven ti csendespercek”
• de cem ber 24. 1500 „gyer me kek ka rá cso nya”
• de cem ber 25. 1000 ün ne pi is ten tisz te let úr va cso ra osz -

tás sal egy be köt ve
• de cem ber 26. 1000 ün nep zá ró is ten tisz te let
• de cem ber 31. 1700 óév bú csúz ta tó is ten tisz te let
• ja nu ár 1.1000 új évi is ten tisz te let 

-Nagyné Bakó Ka ta lin
-re for má tus lel kész-

Ad ven ti gon do la tok
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