A Képviselõ-testület hírei
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ülésein
az alábbi döntéseket hozta:
• Megismerte és elfogadta a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde
„A mi óvodánk” Helyi Pedagógiai Programját, valamint elfogadta
2018/2019. nevelési év munkatervét, az abban foglaltakkal egyetért.
• Fegyvernek városa csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, valamint
döntött az A” és „B” típusú pályázatok szerzõdési feltételek szerinti
kiírásáról.
• Hozzájárult Fegyvernek, Berényi út 87. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának földhivatali nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez
• Hozzájárult Fegyvernek 1539/46 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos
földhasználati szerzõdés megkötésérõl a Mr. Klíma 0 EnergyKft-vel
• Döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld város kialakítása
Fegyverneken” elnevezésû közbeszerzési eljárás eredményérõl. Tekintettel az ajánlattevõ által nyújtott legkedvezõbb ár-érték arányra,
valamint a szerzõdés és a felhívás feltételeinek való megfelelésre
aLisznyai Építõipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft (5420 Túrkeve
Szabadság út 7.) ajánlattevõt választotta a húsbolt, nonprofit szolgáltatóház , kereskedelmi és szolgáltató terek, játszótér és parkolóhelyek, felnõtt fittnespark kialakítására és a Szent Erzsébet út
fásítására
• Döntött az EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 Esély Otthon – Esély
Fegyverneken címû projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás
megindításáról
• Döntött a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú
épületek energetikai korszerûsítése Fegyvernekencímû projekt közbeszerzési eljárás megindításáról
-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Fegyvernek Város Önkormányzata nevében, Tatár László polgármester úr 2018. október 8-án köszöntötte Koós Lajos bácsit 90. születésnapja alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk neki!
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Szüreti mulatság

Nyílt napok
ORCZY Nyílt napok az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és
Óvodában
Iskolánk október 24-én és 25-én kinyitotta kapuját. A nagycsoportos
óvodásokat és szüleiket és az óvónéniket az elsõ iskolanyitogató foglalkozáson láttuk vendégül. Az elsõsök nyílt óráin a szülõk és a volt
óvónénik megláthatták, milyen ügyesen olvasnak betûket, szótagokat és szavakat a tanulók. A 4. évfolyamosok és szüleik a felsõ tagozat
óráit látogathatták meg.
A 4.b osztályos tanulók mondták a nyílt órákról:
„A földrajz óra nagyon jó volt. Filmet is néztünk a Föld kialakulásáról
és a dínók kihalásáról. Timi néni nekünk is adott feladatot. Izgultunk
kicsit, de megdicsértek minket, mert szépen olvastunk.”
„Engem mindig érdekelt a kémia. Szeretem az ilyen tudóskodós órákat. Nagyon érdekes és jó volt ott lenni.”
„Erzsike néni és a gyerekek izgalmas kísérleteket végeztek kémia
órán. Az is tetszett, hogy nem robbant fel semmi kísérletezés közben.”
„Matek órán Peti bácsi nagyon vicces és aranyos volt. Sok okosságot
tanultunk. Megtanultam a zárójeles egyenleteket megoldani. A hetedikesek nagyon jól számolnak.”
„Angol órán Marina néni nagyon kedves volt a gyerekekkel. Jó volt,
hogy már ismerjük egymást, mert nekünk is õ tanítja az angolt. A nagyok jól beszéltek angolul.”
„Nagyon tetszett, hogy az óra végén mi is bekapcsolódtunk, együtt
énekeltünk angolul a nagyokkal.”
„Szerintem minden gyerek jól érezte magát, még a felnõttek is.”
Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte iskolánkat.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt december 5-én, szerdán 1500 órakor Mikulás-váró, második iskolanyitogatónkra.
-Baranyiné Bujdosó Ágnes-

November 27-e a Véradók Napja
Ezen alkalomból szeretnénk köszönteni önkéntes Véradóinkat,
akik idõt és fáradságot nem kímélve jönnek a véradásokra és
segítenek beteg embertársaikon.
Jól tudjuk, hogy e pár sor köszöntõ ki sem fejezheti azt a mérhetetlen hálát, amit a felépülõk
éreznek Önök iránt.

ORCZY Október 10-én, szerdán az Orczy Anna Katolikus Általános
Iskola megrendezte hagyományos szüreti mulatságát. A szikrázó
napsütésben a gyerekek bepillantást nyerhettek a szõlõpréselés rejtelmeibe Kindert Ferenc és Nida István nyugdíjas pedagógusok segítségével. Miután megkóstolták a finom mustot, számos érdekes és
színes program várta õket. Kipróbálhatták magukat ügyességi versenyeken, ahol a szõlõé volt a fõszerep. Megmutathatták kreativitásukat a kézmûves sarokban és számot adhattak ismereteikrõl, a szüreti
hagyományokról egy totó kitöltésével. Akik kedvet kaptak, õszi dalokat énekelhettek citera kíséret mellett.
Ezen a délutánon vendégül láttuk az Orczy Anna Katolikus Általános
Iskola Szent Rita tagóvodájának nagycsoportosait is. Õket az elsõ osztályos tanulók fogadták egy nagyon kedves, énekes, zenés mûsorral.
A programot egy közös táncházzal zártuk ahol kicsik, nagyok együtt
táncoltak egy hatalmas körben.
Azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát és jó hangulatban telt a délután. Bízunk abban, hogy egy év múlva ismét ilyen
fergeteges mulatság kerekedik.
-Sarkadi Andrea-

Nosztalgiázás a Sárgában
ORCZY Egy szép októberi délelõttön az õszi falevelekben gyönyörködve egyet gondoltam:
- Gyerekek! A mai technika órán levelet gyûjtünk! Mégpedig a Sárga
iskolában!
Nagy volt az öröm. Alig vártuk a technika órát. A Sárgához érve a 4.a
osztály kis csapata hatalmas üdvrivalgások közepette rontott be a kapun. Néhány önfeledt percet eltöltöttünk a régi udvaron, hemperegtünk egyet az avarban – a fiúk még egy rossz labdát is találtak – és
megállapítottuk: jó nekünk a nagy iskolában, de bizony szívünk még
a sárgába is visszavágyik… Az a jó nagy udvar, ahol féktelen kiscsikó
módjára lehetett kergetõzni…
Végül aztán leveleket is gyûjtöttünk, szépen lepréseltük õket. Ha az
õszi szünet után elõvesszük majd, bizonyára újra eszünkbe jut: ezeket
a szép faleveleket a SÁRGÁBAN gyûjtöttük…
-Országhné Herczeg Katalin-tanító néni-

„Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!”
Ha te is úgy gondolod és 18. életévedet már betöltötted csatlakozz a
véradók nagy táborához.
Véradás idõpontjai a 2019-es esztendõben:
január 3., április 25., július 25., október 24.
-Ollé Lászlóné-Vk titkár-
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Orczys sikerek az
Európai Mobilitási Hét rajzpályázaton

Pályaválasztási kiállításon jártak az
Orczysok

ORCZY Idén szeptember 16-22. között 17. alkalommal rendezték
meg az Európai Mobilitási Hetet, mely az Európai Bizottság által
évente meghirdetett – a kontinens legnagyobb közlekedéssel összefüggõ környezetvédelmi kampánya. Célja, hogy felhívják a lakosság
figyelmét arra, hogy a közlekedési eszközök helyes megválasztásával
a lakosok saját maguk is javíthatnak egészségügyi állapotukon, mikrokörnyezetük környezetvédelmén. Az idén Fegyvernek városa is
kapcsolódott ehhez a programsorozathoz, melynek részét képezte a
„Fegyvernek közlekedése 12 év múlva” címû rajzpályázat, amelyen
diákjaink szép sikereket értek el.
Alsó tagozatos tanulóink közül Bozsó Bianka 4.b 1.helyezést, Ficsor
Nóra 4.b 2.helyezést, Köpösdi Imre Dávid 4.b 3.helyezést ért el. Felkészítõ nevelõ Baranyiné Bujdosó Ágnes.
Felsõ tagozatos tanulóink közül Schmidt Boglárka 6.o 1.helyezést,
Jancsó Janka 7.o 2.helyezést, Nógrádi Noémi 6.o 3.helyezést érte el.
Felkészítõ
nevelõ
Páncél Tímea.
A pályamunkákból
kiállítást szerveztek
a város könyvtárában. Ezúton is gratulálunk
a
résztvevõknek és felkészítõknek.

ORCZY A szolnoki Széchenyi István
Gimnázium sportcsarnokában ismét
pályaválasztási kiállítást rendezett a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2018. október 16-17-én „
Szakmák világa címmel”, melyen mi is
részt vettünk a 7-8. évfolyamos diákjainkkal. A program célja, hogy a pályaválasztással, szakmákkal kapcsolatos
információk, kérdések és a munkaerõ-piaci igények között minél nagyobb összhang alakuljon ki, mely
elengedhetetlen feltétele a sikeres pályaválasztásnak, munkába állásnak.
A kiállító iskolák a mai kor igényeihez
igazodva, az általuk oktatott szakmákat, interaktív, látványos gyakorlati bemutatókon keresztül (pl. virágkötészeti, fodrász, kozmetikus, pincér, szakács, pék)
népszerûsítették. A tanulóink ezen ismereten túl tájékoztató anyagokat és szórólapokat is kaptak, illetve egy-egy teszt kitöltése révén érdeklõdési körük is kirajzolódott. Büszkeség töltött el, mikor több volt
diákunkkal találkoztunk, akiket kiválasztottak és vállalkoztak arra,
hogy bemutassák jelenlegi iskolájukat. A rendezvény szakmai programját kulturális mûsorok, szakmabemutatók, pályaorientációs tanácsadások színesítették.

-Páncél Tímea-Kulturális élet
munkacsoport vezetõ-

-Páncél Tímea, Kulturális élet munkacsoport vezetõ-

Rózsafüzér ima az Orczyban
Mezõgazdasági fesztivál
Kenderesen járt az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és
Óvoda
ORCZY 2018. október 4-én a Kenderesi Mezõgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium udvarán került megrendezésre
az I. Mezõgazdasági és kistermelõi fesztivál és nyílt nap, melyen iskolánk tanulói is részt vehettek. A rendezvény a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával jött létre.
Az ünnepélyes megnyitó után megvendégelték a gyerekeket, majd
érdekes bemutatókon vettünk részt. Mezõgazdasági gépész vonalon:
traktorvezetés, kovácsolás bemutatása,
szelephézag mérés, porlasztó beállítás,
fémlemez megmunkálás, vetõgép bemutatása, tárcsa csere, KITE gépbemutató,
lóápolás. Kistermelõi, falusi vendéglátó
vonalon: kolbászka és saslik sütése, lángos és kenyérlángos kóstolás, lekvár fõzés
a szabadban, tejtermékek és édesipari
termékek kóstolója, papírvirágok, díszek
készítése.
Tartalmas napot töltöttünk el, több tanuló is kedvet kapott a mezõgazdasági szakmacsoportok tanulásához, illetve a
lovászat is felkeltette érdeklõdésüket.
-Kocsmár Erzsébet-osztályfõnök-
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ORCZY Iskolánk az idei tanévben elsõ alkalommal csatlakozott az
"Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért" elnevezésû kezdeményezéshez. Október 18-án, magyarországi idõ szerint 9:00-kor világszerte gyermekek imádkoztak fél órán át a békéért és az egységért.
A kezdeményezés keresztény közösségektõl, Venezuelából indul; miközben 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért.
Napjainkra nemcsak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt ez a kezdeményezés. Kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától
származó gondolat, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására iskolánk hitoktatói, a helyi rózsafüzér egyesület elnöke, pedagógusai és tanulói is
közösen imádkozták a rózsafüzért a világbékéért.

-Czifra Zsigmondné-munkaközösség-vezetõ-

Megemlékezések az Orczy Anna
Katolikus Általános Iskola és Óvodában
Az Aradi Vértanúk napján
ORCZY Október 6. az Aradi Vértanúk Emléknapja, a Magyar Nemzet gyásznapja. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az
elsõ magyar felelõs kormány miniszterelnökét.
Iskolánkban ezen a napon emlékmûsort tartottunk az iskola minden
tanulója és dolgozója elõtt, ahol felidéztük történelmünk egyik legszomorúbb napját. A megemlékezés során a 6. osztályos diákok részletesen felidézték a múlt fontosabb eseményeit rövid próza és vers
formájában. A mûsor alatt a 13 aradi vértanú fényképét helyezték el
a gyerekek. A mûsort a Republic együttes „Ezt a földet választottam”
dalával fejeztük be, mely méltó lezárása volt az aradi vértanúkra való
megemlékezésének.
-Németh Judit-osztályfõnök-

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeirõl
Méltóképpen emlékeztek meg iskolánk hetedik évfolyamos tanulói
az 1956. október 23-án történt sorsfordító eseményekrõl. Fordulatos, megható jelenetet adtak elõ, melybõl nem hiányzott a kellõen
mély történelmi háttér. A múlt felelevenítését zenés, táncos részekkel még kifejezõbbé téve adták elõ diáktársaiknak és nevelõiknek a
szorgalommal, szabadidejük feláldozásával megtanult ünnepi mûsort.
A városi ünnepségen is bemutatták darabjukat, mely reméljük, hogy
a felnõtt közönség számára is kellõ alázattal mutatta be az október
23-i eseményeket.
-Kocsmár Erzsébet-osztályfõnök-

Rajzverseny
ORCZY Az Állatok világnapját minden évben október 4-én, Ferenc
napján ünnepeljük. Ez a nap tisztelgés Assisi Szent Ferenc elõtt, aki
már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell,
ami körülvesz minket, legyen az élõ, vagy élettelen. Gondolkodásának és tetteinek középpontjában a feltétel nélküli szeretet állt. Már
életében legendák születtek az állatoknak szóló prédikációiról, az állatokkal való beszélgetéseirõl. A halálát követõ második évben,
1228-ban szentté avatták. A 20. század derekán VI. Pál pápa a környezetvédõk védõszentjévé is felavatta. Október 4-én világszerte nemcsak a ferences rendi szerzetesek emlékeznek meg rendalapítójukról,
hanem az állatok világnapja rendezvényeivel az állat- és természetvédõk is.
E nemes gondolathoz csatlakozva hirdettük meg intézményünkben,
több kategóriában rajzversenyünket, melynek témája a kedvenc állat
megjelenítése volt. A felhívásra 72 pályamû érkezett, melyekbõl kiállítás rendeztünk iskolánk folyosóján, megjelenítettük közösségi csoportunkban.
Óvódások kategóriájában a díjazottak:
1. helyezés: Berényi Zoé
2. helyezés: Hanák Stefán Tamás
3. helyezés: Oláh Milán
Iskolások kategóriában a díjazottak:
1-2. évfolyam:
1. helyezés: Korpás Rita 1. osztály,
2. helyezés: Pécsi Dóra 2. osztály,
Csõke Andrea 2. osztály,
3. Szászi Krisztina 1. osztály
3-4. évfolyam:
1. helyezés: Blága Szimonetta 3.a osztály
Mányi Barbara 3.a osztály
2. Korpás Nóra 3.a osztály
3. Köpösdi Imre Dávid 4.b osztály
5-8. évfolyam:
1. helyezés: Schmidt Boglárka 6.a osztály
2. Nógrádi Noémi 6.a osztály
3. Jónás Milán 7.a osztály
Köszönöm minden résztvevõnek, hogy alkotásukkal kifejezték az állatok iránti szeretetüket. Gratulálok a díjazottaknak és a felkészítõ
nevelõknek!
-Páncél Tímea-Kulturális élet munkacsoport vezetõ-

Juhász Andrea és Suki András 2018. október 13-án,
Poós Bianka és Földvári László 2018. október 20-án,
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!
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Pályaorientációs nap

Olimpikonunk emlékére futottunk

Pályaorientációs nap október 13-án a Fegyverneki Móra Ferenc
Általános Iskolában
MÓRA Október 13-án pályaorientációs projektnapot szervezett az
intézmény minden évfolyama. A pályaorientációs nap célja, hogy a
gyerekek idõben, már kisiskolás korban betekintsenek a munka világába. Ismerjenek meg különbözõ foglalkozásokat. Az elsõsök foglalkozások neveit gyûjtötték össze, egy szakács segítségével fûszereket
különböztettek meg, majd süteményt készítettek. A második osztály
egy érdekes bemutató alkalmával a tûzoltás és a tûzoltó munkáját láthatták, majd õk is olthatták az imitált égõ házat egy igazi tömlõ segítségével. Harmadik évfolyamon az egészségügyben dolgozók
munkájával ismerkedhettek meg. Az újraélesztést gyakorolhatták az
ambu baba segítségével. Megnézték a csontok felépítését, majd a sebkötözés módját figyelhették meg. Pihenésül a nap végén süteményt
készítettek együtt a szülõkkel. Negyedik és ötödik osztályosok nyers
fém alkatrészek fényes, rozsdamentes bevonattal való ellátásának
munkameneteit nézték meg a Hermann Kft-nél. A vegyész technikusok munkáját a laborban ismerhették meg. A hatodik évfolyamosok a
Városi könyvtárban a könyvtárosi munka rejtelmeibe tekinthettek
bele egy színes elõadás alkalmával. A hetedik osztályok a Küblerbe látogattak el. A nyolcadik osztályokat a fegyverneki autószervízben a
jármûvek alkatrészeinek megismerése és szerelésének titkaiba vezették be, majd a Magyar vendéglõben a konyhai belsõrészt, és vendéglátás alapjaiba nyerhettek részletesebb betekintést. Mivel õk már
pályaválasztás elõtt állnak, számukra már tényleg fontossá vált, hogy
alaposabban és mélyebben lássanak bele a szakmák rejtelmeibe.

MÓRA 2018. október 4-én a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola Csõke Katalin (1957-2017) olimpikon atléta emlékére szervezett
futóversenyt a tanulók számára. A verseny apropóját az adta, hogy a
sokszoros országos bajnok, olimpikon Fegyvernek szülötte, iskolánkban végezte tanulmányait, az iskola falai közül indult útjára. A
program ötletgazdája egykori osztályfõnöke, Fenyõdi Miklós, aki
személyesen vett részt a rendezvényen, s támogatásával segítette
azt. Az idõjárás is a kegyeibe fogadott bennünket, a szép napos idõben a dobogós helyezett tanulók büszkén vették át az érmeket. Mozgalmas, jó kis napot zártunk, melybõl hagyományt kívánunk
teremteni.
-Krupa Ádám- testnevelõ-

Válaszút elõtt
MÓRA Október 16-án a „mórások” az örményesi tagintézmény
nyolcadikosaival együtt Szolnokon, a Mesterségek Vásárán vettek
részt. A rendezvény az elmúlt évekhez hasonlóan magas színvonalú
volt, részletes tájékoztatást
adtak a megyei, sõt miskolci,
mátrafüredi középiskolák is a
következõ tanév terveirõl, a
választható szakokról. A szakgimnáziumok, szakközépiskolák érdekes bemutatókon
szemléltették tanított szakmáikat, a tanulók a gyakorlatban
is kipróbálhatták ezeket. Élményekkel gazdagodva érkeztünk haza, segítséget kaptunk
a pályaválasztás nehéz feladatának leküzdésében.
-Tukarcs Piroska-8. osztályos osztályfõnök-

Nyelvi témahét

Hulladékgyûjtés Móra-módra
MÓRA Nagy volt a nyüzsgés 2018. október 1-jén, délután a
Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola udvarán. Ezen a napon
tartottuk a hagyományos hulladékgyûjtésünket, amelyre szülõk, gyerekek nagy lelkesedéssel készültek hetek óta. Szerencsére az idõjárás
is nekünk kedvezett, a nap végére két konténert töltöttünk meg papírral, valamint jelentõs mennyiségû PET palackot is sikerült összegyûjteni.
Iskolánk számára fontos a környezeti nevelés, az iskolában sikeresen
mûködtetünk egy szelektív hulladékgyûjtési rendszert: a PET palackokat 2 éve gyûjtjük az arra elhelyezett tárolókban, a használt elemek
gyûjtése is megvalósul. A gyerekek az itt megtanult cselekvésformákat otthon is gyakorolják, és a tapasztalatokat átadhatják családtagjaiknak, ismerõseiknek. Ezáltal remélhetõleg a települési szelektív
gyûjtés eredményességét alapozzuk meg. Környezetünk, védelme érdekében gyermekeinkben erõsítjük a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlatát és környezetvédelem közzösségformáló erejét.
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-Ficsor Dénesné- DÖK munkáját segítõ nevelõ-

MÓRA Intézményünkben a TÁMOP 3.1.4.C-14/2015-05.26 pályázat
fenntartásaként immáron ötödik éve szervezzük meg a nyelvi témahetet az õszi idõszakban, a felsõ tagozatos tanulók számára. Ezen a
héten, az idegen nyelvi tanórákon az adott idegen nyelv kulturális,
földrajzi és egyéb értékeire helyezünk nagy hangsúlyt, a tanórák egy
nagy témakörre épülnek. Az idén az õszi ünnepek kategóriája adta a
témát. Az angol órákon a Halloween, a német órákon a Sankt Martin
volt a kiindulópont. Tanulóink megismerték az ünnepek eredetét, a
hozzá kapcsolódó népszokásokat. Kipróbálhatták az ünnepi
játékokat
(pl:
applebobbing), ünnepi süteményt sütöttek, tököt faragtak, szörnyeket készítettek
sablonok segítségével, ppt bemutatót készítettek csoportokban. A gyerekek nagyon
élvezték a közös alkotás örömét, a rendhagyó órákat. Alkotásaik díszítik iskolánk
folyosóját.
-Tokainé Csörgõ Henrietta, Biró
Mónika-pedagógusok-

Kirándulás Szentendrén a Skanzenben

Idõsek Napi rendezvényünk

Tatár László Polgármester úr jóvoltából ismét egy élményekkel gazdag napot töltöttünk el az intézmény idõsek klubjainak tagjaival.
Idén Szentendrére látogattunk el, ahol a Skanzen látnivalóit csodáltuk meg. Az 1930-as éveket idézõ Skanzen Vonaton kezdtük meg a
múzeumi programunkat, majd részesei lehettünk a Nyírádi Vízimalom beindításának. A faluképbe rendezett tájegységek terein, utcasorain sétálva nemcsak a népi építészetet, hanem a lakáskultúrát,
életmódot is megismerhettük. Betekintést nyertünk a régi magyar
mesterségek színtereire: kovácsmûhely, bõrdíszmû, szabóság.Megkóstolhattuk a helyben sült mézeskalácsot, sparhelten készült pásztortarhonyát. Részt vettünk a pajtában megrendezett táncházi
mulatságon, akinek kedve támadt táncra perdülhetett. A Skanzen területén lévõ fogadóban elfogyasztott finom ebéd után kötetlen foglalkozás keretében mindenki szabadon nézelõdhetett a múzeum
területén. Még egyszer köszönöm az idõsek nevében is e csodálatos
napot.

Ismét eltelt egy év. Szokásunkhoz híven a Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagytermében tartottuk meg a „szép” korúak köszöntését. Idén
mind a három idõsek klubjának tagjai megcsillogtatták tudásukat, és
lámpalázukat legyõzve elõadták mûsorszámaikat. A fellépõk: Nagyfejõ Sándorné, Négyesi Jánosné, Mészáros Ildikó, Bognár Ildikó, Bordás Gabriella, Burai Gyuláné, Csiga Józsefné, Fábián Gáborné, Fejes
Istvánné, Gyárfás Sándorné, Karkusz Jánosné, Kindert Ferenc, Kónya
Istvánné, Kovács Józsefné, Magyar Lászlóné, Mester Károlyné és
Nagy Lajosné, felkészítõjük Náhóczkiné Szõke Erika. Ezúton szeretném még egyszer megköszönni nekik az emlékezetes mûsort. A mûsor után elfogyasztottuk a Fegyverneki Élelmezési Konyha által
elkészített finom ebédet, majd egy kis mulatozást követõen elkezdtük
a tombolahúzást. A sok tombolatárgy felajánlásoknak köszönhetõen
a vendégeka felejthetetlen élmény mellett nyereményekkel gazdagon
térhettek haza az idei ünnepségrõl is. Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnepségünk sikeréhez.

A családok szerepe az olvasás
megszerettetésében

Arról is szó volt, hogy a gyerkõcökkel nem csak a szülõk szerettethetik
meg az olvasást, hanem nagy szerepe van más családtagoknak is: a nagyobb testvérek példamutatása, tanítgatása, a nagyszülõk családi történetei is alapvetõ fontosságúak az olvasóvá nevelésben.
Elsõdleges a személyes példamutatás: ha a csemete gyakran lát könyvet
apukája, anyukája kezében és nem csak a „kütyükkel” ismerkedik meg
általuk, ha többször olvasnak, mondanak neki mesét, minthogy az
elektromos bébi csõsz elé ültetnék, akkor nagyobb valószínûséggel nyúl
majd õ is a könyvekhez.
Az elõadást követõ beszélgetésen szóba került, hogy egyre kevesebben,
ritkábban járnak könyvtárba; már a számítógépek sem „csalják be” a
látogatókat.
Pedig az olvasás, az értõ olvasás az alapja annak IS, hogy gyermekeink
könnyebben, gyorsabban, sikeresebben tanuljanak, hogy ismereteiket
hatékonyabban tudják rendszerezni.
Tanítványaimnak, klienseimnek, saját gyermekeimnek is mindig azt
mondom –tapasztalatból-, hogy az olvasás segítségével nem csak sok új
ismeretre tehetnek szert, hanem olyan helyekre, korokba is eljuthatnak, ahová máshogy sehogy.
Ezen kívül az olvasó embereknek nagyobb az empátiakészségük, elfogadóbbak, nyitottabbak; gazdagodik szókincsük, fejlõdik kifejezõkészségük és nem utolsó sorban nem ismerik az unalmat sem.
Ezen okokból kérem: Szerettessük meg az olvasást, a könyveket a gyerekeinkkel! A család szerepe elsõdleges ebben.

2018. a Családok Éve. Ennek jegyében kerültek megrendezésre az idei
Országos Könyvtári Napok, melynek egyik fegyverneki elõadására nagy megtiszteltetés - engem kértek fel a Könyvtár dolgozói.
A téma nagyon közel áll a hozzám szakemberként és magánemberként
is. Szívügyemnek érzem, hogy rávezethessem a gyerekeket, fiatal felnõtteket, mennyi pozitívumot eredményezhet az olvasó emberi lét.
A rendezvényt október másodikán tartottuk meg a Könyvtár olvasótermében.
Az érdeklõdõ közönségnek elõször arról beszéltem, hogy az olvasóvá
nevelést már nagyon korán – még annál is korábban, mint sokan gondolnák-, nem a születéstõl, hanem már az anyaméhben meg lehet (kellene) kezdeni. Az édesanya gondoskodó hangja, dúdolása, ahogy
magzatához beszél, vagy a zene, amit hallgat, mind- mind meghatározza, segíti a kicsi fejlõdését. A gyermek születése után az altatódalok,
mondókák, az ölbéli játékok formálják a kis embert és képességeit. Kicsit nagyobbacska csemetéknél pedig minden nap sort kell(ene) keríteni a mesére. Nem a televízió és egyéb médiák által nyújtott kész képes
mesékre gondolok itt, hanem a „belsõ mozizást” fejlesztõ szülõi- nagyszülõi élõszavas történetmondásra, olvasásra.
A jelenlévõk visszajelzései azt mutatták, hogy érdekesnek találták, hogy
nem mindegy azonban, hogy melyik életkorban milyen típusú mesét
mondunk, olvasunk gyermekeinknek.

-Csíkné Gábli Erika-tanácsadó szakpszichológus-
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Séta a mellrák ellen
"Számít az az egy nõ . Minden nõ számít .
A rákkutatás tudománya lenyûgözõ mindaddig amíg a betegség feltérképezésérõl és a kezelések komplexitásáról szól. De a mellrák orvosi valósága ( ...) folyamatos kihívások elé állítja a tudományos gondolatot.
Nincs olyan szövettan, ami ki tudná mutatni a veszteséget, vagy olyan
mammográfiás felvétel ami megmutatja az emberi szenvedést ( ... )
Felvilágosítás és hozzáférés. Végül mindig ez a két tényezõ ami számít
(...) "
Nancy Brinker

Sándor országgyûlési képviselõ, dr.
Fazekas Sándor országgyûlési képviselõ, Tatárné Ollé Csilla a rendezvény FÕVÉDNÖKE, Tatár László
polgármester, dr. Tatár Gábor alpolgármester, Fegyvernek Város
Önkormányzata, Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Fegyvernek Lakosságának Egészséges és
Biztonságos Életért Alapítvány, Magyar Vöröskereszt Fegyverneki
Alapszervezete, Bakos László, Berta
László, Csõke Gáborné, Dr. Tóth
Katalin, Faragóné Jancsó Zsuzsanna, Herman András, Hornyák Luca,
id. Magyar Lászlóné, Magyar Melinda, Jancsó Mónika, Juhász Éva,
Károlyfiné Szászi Anita, Leblanc
Lajosné, Ladányi Istvánné, Magyar Lászlóné, Mervai István, Mészáros
Ildikó, Német Istvánné, Roland és Endre zöldséges, Szabó Ferenc,
Szapáry Népdalkör, Gulácsiné Molnár Etelka, Telepesi Idõsek klubja,
Tháler József, Tukarcs Mihály, Ügyes Kezek Klubja.
-Ollé Lászlóné Vk titkár -

Rajzfilmünnep a Könyvtárban
A mellrák elleni sétával kívánjuk felhívni a figyelmet a megelõzés fontosságára. A fegyverneki Vöröskereszt Alapszervezet és a Fegyverneki
Mûvelõdési Ház, egészségnapot tartott 2018. október 27-én, szombaton
13 órától. Az orvosi rendelõnél volt a gyülekezõ. Minden résztvevõnek
kitûztük a mellrák elleni küzdelmet szimbolizáló rózsaszín szalagot. Séta a Mûvelõdési Házig, ott mindenki elengedte a rózsaszín lufikat. dr.
Tatár Gábor megnyitója után, Kovács Sándor Országgyûlési képviselõ
köszöntött mindenkit. Ezt követõen Ladányi Istvánné a Megyei Mozgássérült Egyesület Önkéntes titkára, a Törökszentmiklósi Mozgássérült Csoport vezetõje és az Alapítvány vezetõje a mozgássérülteket
érintõ jogszabályokat ismertette. Õt követte: dr. Tóth Katalin sebész,
megelõzõ orvostan szakorvos a törökszentmiklósi Egészségfejlesztési
Iroda Szakmai Vezetõje, aki a megelõzés - egészséges életmód elhivatott támogatója. Népbetegségeinkrõl, örökségünk és lehetõségeinkrõl
szólt az elõadása. Juhász Éva, Megyei Vöröskereszt igazgató asszony arról beszélt miért jó önkéntesnek lenni. Közösségi szerepvállalás, karitatív munka a Vöröskereszt
szervezetben. Károlyfiné Szászi Anita, a Magyar Vöröskereszt Területi
elnöke arra hívta fel a figyelmet,
mik azok a leggyakrabban elõ forduló gyermekbalesetek amelyekre
nyomatékosan oda kell figyelni. Nagyon köszönjük a tartalmas és tanulságos elõadásokat.
Elõadások után kulturális mûsorokkal szórakoztattuk a tisztelt jelenlévõket. A mûsorok után az Ügyes
kezek asszonyai által készített ízletes sütemények kóstolása következett.
Ez a rendezvény nem jöhetett volna
létre támogatóink nélkül: Kovács
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A 6. Országos Rajzfilmünnephez idén elsõ alkalommal csatlakozott a
Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár is. A rendezvény országszerte október 26-28. között került megrendezésre, melynek
fegyverneki helyszíne a Könyvtár volt. Pénteken már 9 órától egész
nap érkeztek az óvodások és iskolások, a vetítések párhuzamosan két
teremben zajlottak. A kicsik és a nagyobbak szórakoztatására a KEDD
Animációs Stúdió biztosította a rajzfilmeket. Megnézhették a klasszikus magyar mesék közül például Frakk, Kukori és Kotkoda,
Pom-Pom meséit, de Bogyó és Babóca, és Pocoyo is megtalálható volt
a kínálatban csakúgy, mint az idõsebb gyermekeknek szánt Mátyás az
igazságos, Háry János és a Luther sorozat epizódjai is. Szombaton
délelõtt folytatódott a vetítés, a kényelmes babzsákokon elnyúlva
nézték a meséket a gyermekek, majd a filmen látott mesehõsöket ki is
színezhették. A rendezvény igazán jól sikerült, melyet nem csak a
résztvevõ gyermekek száma (219 fõ!), de mosolygós arcuk is bizonyított. Reméljük, jövõre ismét találkozunk!
-Ollé Orsolya-könyvtáros-

Fegyverneken – versben elbeszélve

Fegyvernek múltja térképeken

Nagyon örültem, amikor B. Mester Éva, az Irodalmi Rádió szerzõje az
idei nyári tábor alkalmával – bár egy kis kitérõvel – de városunkat is
érintette. Igyekeztem jó házigazda lenni, és városunkból minél többet
megmutatni Évának. Bár az idõ kevés volt, de ennek ellenére gazdag
program várta. Elõször is a Kálvária dombon energiát gyûjtöttünk,
majd a Csonka torony, Malom, Holt-Tisza part, Csónakázó-tó. – és
másnap a kedves házigazdák jóvoltából „az öreg ház” bemutatása,
amely a maga eredetiségében fennmaradt. Az építészeti technológiája, a néprajzi-helytörténeti értéke a településen egyedivé teszi, s B
Mester Évát is megfogta eredetisége.

A helytörténet iránt érdeklõdõk „Fegyvernek múltja térképeken” címmel láthattak elõadást október 4-én este a
könyvtárban. Az elsõsorban levéltári forrásokból szemezgetõ bõ egy órában az elmúlt
ötszáz
év
magyarországi,
vármegyei, illetve Fegyvernek és közvetlen környékérõl készült ábrázolások kerültek elõtérbe.
A bemutatott térképek nagy része elérhetõ a hungaricana.hu nemzeti archívum weblapján. Rendkívül értékes helytörténeti adalékokat
olvashatunk le a böngészésük során településünkrõl. Azt gondolom,
hogy az elõadás elérte legfõbb célját. Azaz a résztvevõk számára tudatosult, hogy Fegyvernek a megelõzõ korokban igenis „rajta volt a
térképen”, legyen szó néprajzról, etnográfiáról, agráriumról, ipartörténetrõl, borkultúráról, vízrajzról, középkorról és újkorról. A családkutatók számára is elérhetõek olyan XIX-XX. századi térképek,
amelyekbõl megismerhetik lakóházuk múltját vagy a felmenõk eredeti lakóhelyét.
Aki kedvet kapott a kutatáshoz, keresse fel a weblapot!
-ifj. Országh László -

S mint az Irodalmi Rádió szerzõje, mivel is köszönhette meg a sok élményt tartalmazó ittlétét?
Örömmel nyújtom át nektek a Holt-Tisza parton írt versét
Fegyvernekrõl.
-Mészáros Ildikó

-B. Mester Éva-

Fegyverneken
Négyzetrácsos utcád rovom.
Öreg malom, Csonka torony,
Kálvária dombon kereszt.
Zöld Marci is járt itt. Lehet.
Körös-körül mûvelt földek,
Tisza parton fürdõ zöldek,
békák, tücskök, vadmadarak
rendkívüli mûsort adnak.
Apró szemû sváb kisházak
múltat mentenek a mának
gyökerekrõl, ükapákról,
görbebotról, hajlott hátról.
Biblia áll a kredencen
görög-, latin-, magyar nyelven.

Öreg bútor, régi képek,
Tárgyakhoz tapadó évek.
Saroglya és cséphadaró,
Alig tudjuk mire való.
Cséza (hintó) képzeletben
visszarepít az idõben.
Holt Tiszából sarjadt élet…
Nem mély a víz, mégis félek.
Vizi sportot kóstolgatom,
tavirózsa a jutalom.
Esti séta, ezer fotó,
kánikula, szél lenne jó!
Nyugodni tér, fáradt a Nap,
párnámon egy hullócsillag.
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Kirándulás a Jógásokkal

Ügyes Kezek klub hírei

2018. szeptember 9-e a jóga klub tagjai kirándulást szerveztek
Somogyvámosra, a Krisna-völgybe.
Én is részt vehettem ezen, régebben klubtag voltam.
Kicsit hûvös reggel után kellemes napos idõben érkeztünk meg a
Krisna - völgybe. A bejáratnál 2 nagy elefánt szobor áll, Indiára emlékezteti az érkezõket.
Már várt bennünket (elõzetes megbeszélés után) az ökrös fogat.
Gyönyörû, rendezett botanikus kerten keresztül kocsikáztunk a
templomig .A fogathajtó az úton elmesélte, hogyan kerültek a
krisnások a völgybe. 260 hektár területen India Kulturális Központ
és Biofarm létesült 1993-ban azzal a céllal, hogy az embereket hozzásegítse az õsi lelki kultúra értékeinek, valamint a természetes életmód megismeréséhez. Megélhetésüket a földre és a tehenekre
alapozzák. Templom, biofarm, védekus iskola, tavak és ligetek találhatók. A völgyben több száz növény és madár faj található. Jelenleg
150 krisnás él a völgyben.
Közben megérkeztünk a templomhoz, ahol várt bennünket az idegen vezetõ hölgy aki végig kísért bennünket a nap hátra lévõ részén.
Elõször a külsõ imádkozó helyeket mutatta meg és tájékoztatott bennünket az imádkozási szokásaikról. Megmutatta Síva szentélyét,
amit irányítása mellett mi is 3x körbejártunk.
Ezután bekísért bennünket a templomba, ismertette annak történetét, szokásaikat.
A faragott márvány oltáron szokatlan látvány tárult elénk. Sri Krisna
és társa SrimatiRádhári gyönyörûen felöltöztetett, felékszerezett,
friss, illatos, virággal díszített, mosolygó képmása.
A fõoltár elé egy vázába bekerült a rózsacsokor is, amit itthonról vittünk.
A templom látogatása után megebédeltünk. Megkóstoltuk az általuk
készített indiai vega ételt (szabcsikot és csatnikot) és rózsa limonádéval öblítettük le a finom ebédet.
Délután megnéztük a kertészetet és a tehenészetet. A Krisna- hívõk a
tehenet önmagukért szeretik az elhullott állatot a "tehenek temetõjében"temetik el.
Látogatásunk itt véget ért. Kisétáltunk a bejárathoz, itt az egyik elefánt szobornál csoportképet készítettünk. Egy csodálatos nap után
élményekkel gazdagodva,kicsit elfáradva indultunk haza.
Köszönjük a szervezõknek ezt a felejthetetlen napot.

2018 október 23-n Mezõtúron jártunk a 40 éve alakult Népmûvészeti
és Díszítõmûvészeti Szakkör születésnapi kézimunka kiállítás megnyitó ünnepségén. Mi 2011 óta tartjuk velük a kapcsolatot.Vezetõjük
Csider Irén keresett meg bennünket,hogy a kistérségi szakkörök találkozóját szervezi, és szeretettel invitált bennünket is a találkozóra.Azóta évente egy alkalommal találkozunk Mezõtúron.
Ezeken a találkozókon több kézimunka forma készítését ismertük
meg( csuhé virág,kanzashi,gyöngygobelin stb)mi pedig örömmel
mutattuk meg a kitûzõ, a drótvirág készítését. Meghívásukat most is
örömmel fogadtuk,színvonalas ünnepségen vettünk részt.A szakkör
tagokat egy szál szegfûvel köszöntöttük ami mellé egy gombolyag
hímzõ fonal volt felkötve.A kiállításon sok szép hímzéseket láthattunk( kalocsai,matyó, buzsáki,kun stb) Reméljük kapcsolatunk
hosszú életû lesz, és még sok fortélyokat ismerhetünk meg a találkozásokon.

-Strígel Józsefné-

-StrigelJózsefné-Ügyes Kezek klub vezetõje-

Mûvelõdési Ház Programjai:
november 23. 10:15 Ringató Foglalkozás Hodos Szilvivel a könyvtárban
• november 24. Mazsola és Tádé bábelõadás
• november 30. 19:00 Színköri elõadás: Hatan Pizsamában
• december 01. 19:00 Színköri elõadás: Hatan Pizsamában
• december 02. 15:00 1. Adventi Gyertyagyújtás, Városi Adventi Koszorúnál
• december 07. 17:00 Táncház
• december 09. 2. Adventi Gyertyagyújtás, 15:00 Református Templom
• december 11. Mindenki Karácsonya
• december 16. 15:00 Adventi Hangverseny, Katolikus Templom
• december 23. 15 óra 4. Adventi Gyertyagyújtás, Katolikus Templom
•

Táncház
A nyári szünet
után ismét elindult a Táncház Gyermekeknek.
Nagyon várták
a kicsik és nagyok, hiszen a
tánc mellett ez
egy közösségformáló is egyben.
A
táncoktató Sarkadi Andrea volt, zenélt a Garaboly zenekar. Népszerûségét mutatja az is, hogy az alig tipegõk is beálltak a kör közepére
és a zene ritmusára mozogtak. Hiába no, nem lehet elég korán kezdeni! A mozgás, a ritmus hozzá tartozik az életünkhöz, és mily jó, hogy
ezt felismerve a szülõk örömmel hozzák gyermekeiket a foglalkozásra. És közben, a tálcáról fogyott a zsíros kenyér, amit otthon talán
meg sem kóstolnak a gyerekek, de itt a közösségben, kifáradva, jóízûen falatoztak. A Táncház alatt kézmûves foglalkozás volt az Ügyes Kezek Klubjával, õszi dekorációt készítettek a gyerekek, színeztek.
Kellemes emléket idézett fel Bihari József, amikor nádsíp készítés rejtelmeibe avatta be a gyerekeket, amit õk fejeztek be, majd kipróbálták
hogyan is szól, és ajándékul az övék lett.
-Mészáros Ildikó-
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Solymászmise

„Közlekedés 12 év múlva Fegyverneken”

Galántai Lelovich György a magyar solymászat egyik legnagyobb
alakja.
Szentmise Lelocich György emlékére a Szent Vendel Katolikus templomban, vándor sólyom jelenlétében, melyet az Atya megáldott.
A solymászat a vadászat egyik õsi formája, ennek volt kiváló szakembere Lelovich György, aki Homoki-Nagy István filmjeinek is szinte
állandó szereplõje, vagy munkatársa volt. A debreceni Mezõgazdasági Akadémián szerzett diplomát, így kiválóan értett az állatokhoz, de
igazi szenvedélye a solymászat volt
A solymászat népszerûsítése érdekében kifejtett munkásságáról tanúskodik az a számtalan publikáció, amely nem csak az itthoni olvasókhoz jutott el, hanem külföldi szaklapokban is hozzáférhetõvé vált.
Solymászpályafutásának legizgalmasabb idõszakát a Hortobágyon
töltötte, ahol korlátlan lehetõséget kapott képességeinek kipróbálására, s ifjúkori álmainak, „a nagy pusztán lóháton, sólyommal való
vadûzésnek” a megvalósítására, illetõleg egy solymásztelep létrehozására.

Rajzkiállítás a Könyvtárban
Idén szeptember 16. és 22. között tizenhetedik alkalommal rendezték
meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja a környezetbarát és
fenntartható városi közlekedés népszerûsítése. Európa legnagyobb
közlekedési-környezetvédelmi kampánya évrõl évre népszerûbb Magyarországon, az idei év mottója: „Mix and move!, témája: közlekedési mulitmodalitás volt.
A Fegyverneken megrendezett programok között plakátkészítõ verseny is szerepelt az óvodás és iskolás korosztálynak. A téma megmozgatta a gyermekek fantáziáját, nagyon ötletes és igényesen
kidolgozott rajzok készültek. A beérkezett pályamûveket a Könyvtárban berendezett kiállításon lehetett megtekinteni szeptember 27. és
október 12. között. Három korcsoportban díjazták az elsõ három helyezettet, akiknek ezúton is gratulálunk!
Díjazottak:
Óvoda:
1. Für Lilla
2. Ollé Zsombor
3. Morina Kaltrina
Móra F. Ált. Isk.:
Alsó tagozat:
1. Vakhal Máté 3. o.
2. Balogh Imre 3. o.
3. Tokai Lili Hanga 3. o.
Felsõ tagozat:
1. Méri Kitti 6.a.
2. Balázs Anasztázia 6. b.
3. Náhóczki Viktória 7/b.
Orczy Anna Katolikus Ált. Iskola
Alsó tagozat:
1. Bozsó Bianka 4. b.
2. Ficsor Nóra 4. b.
3. Köpösdi Imre Dávid 4. b.
Felsõ tagozat:
1. Schmidt Boglárka 6. o.
2. Jancsó Janka 6. o.
3. Nógrádi Noémi 6. o.

A solymászat felvirágoztatása érdekében Bástyai Lóránttal egymást
kiegészítõ párost alkottak. Törökszentmiklóson õk ketten alapították
meg a magyar solymász vadásztársaságot. Míg Bástyai a magyar
solymászat szervezeti egységéért küzdött, addig Lelovich György a
gyakorlatot és a szakmát képviselte. A madarak iránti vonzalma, e
téren szerzett szakmai ismeretei, valamint hatalmas tudása egyedülálló.
Lelovichról a Felvidéken, a Pozsony és Nyitra közötti kisvárosban,
Galántán utcát neveztek el.
A szentmise után a temetõben sírjánál elhelyeztük az emlékezés koszorúját, mécseseket gyújtottunk, a solymász pedig (hagyományoknak megfelelõen) a sólyom szalaggal átkötött vezértollával rótta le
kegyeletét.
-Mészáros Ildikó-

-Ollé Orsolya-könyvtáros-

A Szapáry Népdalkör Szlovákiában járt
Október 6-án, egy kellemes õszi napon, a nagymadi Bicsakfa Népdalkör
kedves felkérésének tettünk eleget. Az alig 600 fõs település 6. alkalommal rendezte meg a Karfiolfesztivált, ahol több népzenei együttes mellett mi is bemutathattuk kedvelt népdalainkat. Ráadásul régi, kedves
ismerõsökkel is találkozhattunk. Az érdeklõdõket karfiolból készült ételek, este pedig koncertek várták.
A csendes, nyugodt környezetben megrendezett fesztiválon mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, szép emlékekkel tértünk haza.
-Gerõcs Eszter-népdalkör vezetõ-
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13 évesen Európa bajnok!
Nem volt könnyû összehozni a találkozást a
fenti cím birtokosával, hiszen az iskola, a tanulás, és edzés minden idejét leköti. Egy mosolygós, kedves fiatalemberrel ismerkedtem
meg, akirõl nem is gondolná az ember, hogy
milyen kemény sportot ûz. Én nem sokat tudtam errõl a sportágról, ezért kértem Németh
Zsombort, hogy egy picit avasson be ennek
rejtelmeibe s beszéljen picit szeretett sportágáról, felkészülésérõl s mindennapjairól.
"Hét éves koromban találkoztam elõször a
boksszal, ezt 4 évig gyakoroltam Balogh András edzõ segítségével Szolnokon, emellett a
szolnoki Vízilabda szakosztály tagja is voltam. Szolnokon a kéttannyelvû iskolába járok. Edzéseimet édesapám, Németh Attila
irányításával végzem. (aki szülõ, edzõ, szponzor, menedzser is egyben -szerk)
2016-ban találkoztam elõször a thaibox-al,
Thaiföldön. (A boksznál csak kezet használnak a ringben, a thaiboxnál a lábat is. -szerk.)
Thaiföldön elsõ mérkõzésemre hat hónap
után került sor.
Élete elsõ profi összecsapásán a 4. menetben
KO-val gyõzött (A profik, az amatõrökkel ellentétben védõfelszerelés nélkül lépnek a
ringbe -szerk.)!
A LANNA-GYM profi versenyzõje lett. Napi
2-2,5 edzés, hetente kétszer nyolc km futás,
verseny elõtt 5 km futás.
Eredményei:
Thaiföldön öt profi mérkõzést tudhat magáénak!
Magyarországon,
Zalaegerszegen
EUROPEAN OPEN bajnoki cím birtokosa két
súlycsoportban is, Budapesten MUAY THAI
magyar bajnok, Kecskeméten a Hírös Harco-

sok diadalát nyerte meg és FLEX TALENT
CUP bajnok lett.
Németországban WFMC K1 Világbajnok,
Csehországban GOLDEN MONGKON bajnok,
Romániában
EROPEAN
MUAY
CHAMPIONSHIP 2018. Kolozsvár Európa-bajnok!

Ehhez a sportághoz nemcsak erõnlét kell, hanem gyors észjárás is, hiszen a rúgásoknál
nagyon oda kell figyelni, mikor üt, mikor lendít a lábbal. Amikor megkérdeztem, hogy az
ütések fájnak e, azt a választ kaptam, hogy a
stressz miatt nem érzi a fájdalmat, a meccs
tétje jár a fejében. Nagyon szép sportágnak
tartja, hiszen mérkõzés követõen megölelik
egymást a versenyzõk és nagyon hagyománytisztelõk. A szülõ (edzõ) szerint roppaant cél-

Pál Sándor az íjász
Itt, a Hírmondó hasábjain már többször írtam Pál Sándor íjászról,
eredményeirõl. Nagy örömmel teszem ezt most is, mert legújabb versenyein ismét szép helyezéseket ért el,
melyre méltán lehetünk büszkék. Pál
Sándor magát magányos farkasnak tartja,
hiszen
egyesületbe
nem jár, a maga örömére versenyzik. Ennek
ellenére
mindenkinek ajánlja
ezt a sportágat, mert
egy nagyszerû szabadidõs tevékenység, egyszerre szellemi és fizikai
aktivitást is jelent, és ez az a sport, amit bármikor, akár idõsebb kor-
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tudatos, gyors reflexû sportoló. Természetesen a háttér is nagyon fontos, az étkezéseire is
oda kell figyelni, melyet az édesanya Kõvári
Krisztina biztosít és felügyel.
Kellemes idõt töltöttem el Németh Zsomborral és szüleivel, örülök, hogy megismertem és
itt a Hírmondóban másoknak is megmutathatom e nagyszerû fiatalember mindennapjait. De a tanulás szólítja, ezért elköszönök.
Utolsó kérdésem:
-Mit szeretnél elérni ebben a sportágban?
-Profi világbajnoki címet!- csak –így, egyszerûen kijelentve a maga természetességével,
õszinte gyermeki szavaival. Hát nem csodálatos? Kitartását, szorgalmát, céltudatosságát
megismerve a cél reális. Szurkolunk, hogy így
legyen!
Zsombor üzenete: Sportoljanak, hogy ne kelljen egyedül végeznie az edzéseket, várja társait.
Magam és a szerkesztõség nevében gratulálunk az eddigi eredményeidhez, kitartást továbbra is!
Lapzártakor érkeztek újabb eredményei:
Budapesten KyokuShin karate Magyar Bajnokságán nyert! Ebben a sportágban is a legjobbak között van.
Baján K1 KICK LIGHT Magyar Bajnoka lett!
Érdekessége volt ennek a versenynek, hogy
Zsombor 38 kg-os, de ellenfelei nem álltak ki
ellene, ezért két súlycsoporttal feljebb, a 47
kg-osok között indult, és itt lett Magyar Bajnok!
Németországban Nordhornban Világbajnoki
ezüstérmet szerzett!
Büszkék vagyunk Rád! és Gratulálunk!
-Mészáros Ildikó-

ban is el lehet kezdeni. Eltöltünk együtt egy kellemes napot, miközben
sportolunk, mozgunk. Elmondása szerint õ is csak 2010-ben ismerkedett meg ezen sportággal.
Legújabb eredményei
• Dévaványán: Túzok kupa : II. helyezés
• Sárrétudvar: II. helyezés
• Budapest: Turul Kupa : III. helyezés
Nagy László, a másik íjászunk, aki szerelmese ennek a sportnak, nagyon szép eredményekkel dicsekedhet.
Besenyszög: II. helyezés
Budapest: Turul Kupa V. helyezés ( csak három ponttal maradt le a
dobogóról)
Gratulálunk a szép eredményekhez, további sikeres szerepléseket, kitartást!
-Mészáros Ildikó-
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Az õszi telepítések rendben megtörténtek. Horgászegyesületünk vezeA Fegyverneki Horgász Egyesület augusztusban horgászversenyt ren- tõsége minden alkalommal részt vett a mérlegelésnél és hal a vízbehedezett tagjai részére a fegyverneki Alsóréti-Holt-Tiszán. Szép, napos lyezésnél is. Az Alsóréti-Holt-Tiszába 32 mázsa háromnyaras ponty
idõbenközel 60 horgász mérte össze tudását. Családtagok, ismerõsök
is eljöttek buzdítani a versenyzõket. Rendezvényünket megtisztelte
többek között Tatár László polgármester és családja, Herman József, alpolgármester is. A verseny utánösszesen 27-enmérlegelték le a kifogott
zsákmányt, 71 kg hal akadt a horogra. A következõ eredmények születtek:
Felnõtt kategória:
1. Mándoki László 8915 pont
2. Páva Oszkár 5655 pont
3. DományIstván 5335pont
4. Páva László 4529 pont
5. Ladányi Richárd 4461 pont
6. Gúth Jenõ 4401 pont
Ifi-gyerek kategória:
került kihelyezésre. A horgászok másik kedvelt horgászvizébe, az élõ
1. Kollár Hunor 2613 pont
Tisza Jász-Nagykun Szolnok megyei szakaszába a horgászszövetség 97
2. Simon András 2496 pont
mázsa pontyot telepített. Reméljük, hogy mindkét vízen eredményesen
3. Páva Oszkár 2208 pont
horgásznak a tagjaink.
4. Sárándi Zsolt 1950 pont
Tájékoztatom horgásztársaimat, hogy a horgásziroda téli nyitva tartással üzemel. November elsejétõl szerdai napokon 15-16 óráig várjuk a
5. Mravik Máté László 1613pont
horgászainkat.
6. Monzéger Szirom 1540 pont
-Tukarcs Istvánné-Fegyverneki Horgász Egyesület ElnökeA nyerteseket horgászeszközökkel jutalmaztuk, amelyeket Tatár László polgármester és Tukarcs Istvánné, az egyesület elnöke adott át. A
legidõsebb és a legfiatalabb versenyzõt, Kovács Jánost és Mravik Máté
Lászlót külön köszöntöttük egy-egy ajándékcsomaggal. Az ifi-gyerekkategóriában legnagyobb halat fogó versenyzõnek járó különdíjat,
Korpás Olivér vehette át. A díjkiosztás elõtt bemutattuk tagjainknak a
kupát, amit a Közép-Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a
megyei közgyûlésen ajándékozott az egyesületünknek, megalakulásunk 35. évfordulója alkalmából. A verseny alatt szakácsaink, Demeter
János és Tukarcs István nagy hozzáértéssel fõzték az ebédet, mit a horgászok,a kísérõik és a meghívottak az eredményhirdetés után jó hangulatban fogyasztottak el. Mindenki elismeréssel szólt a szakácsok
munkájáról. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik hozzájárultak a rendezvényünk sikeres lebonyolításához.
A horgászok regisztrációja megkezdõdött szeptember elsejével a horgászirodában. Ennek sikeres végzéséhez a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége egy multifunkciós nyomtatót biztosított
az egyesületünk számára, amit Tukarcs Istvánné ünnepélyes keretek
között vehetett át Fialka Györgytõl, a szövetség elnökétõl Szolnokon.

A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei

Hírlap kézbesítõ
munkatársat keresek
Fegyvernek város
területére azonnali
kezdéssel
részmunkaidõben!!!
Érdeklõdni a 06302783393
telefonszámon lehet !
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Két szobás ház eladó
Fegyvernek
Rákóczi F. út
6. sz. alatt.
Érdeklõdni:
56/481-446

EMLÉKEZÉS
SÁRÁNDI JÓZSEF
halálának 6. évfordulóján

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Nagy Lajos

86 éves

Csík Antalné
született: Ecker Magdolna
Pál Sándor

81 éves
80 éves

Sípos Józsefné
született: Bíró Eszter

51 éves

Fazekas Andrásné
született: Ollé Margit

86 éves

Molnár István

65 éves

Vásárhelyi Miklós
Závróczki Ferenc

77 éves
67 éves

Rózant János

85 éves

Tukarcs Sándor

67 éves

Balla Sándor

76 éves

Erdélyi András

79 éves

Tóth Györgyné
született: Bordás Erzsébet

84 éves

halálának 25. évfordulóján

Oláh József

76 éves

BOZSÓ ANDRÁSNÉ

Molnár Ferencné
született: Molnár Margit

69 éves

Gácsi Ferenc

67 éves

Czakó Józsefné

91 éves

Sajnos nem jössz már,
s nem hallom hangodat,
Még a gyertya lángja sem
enyhíti hiányodat.
Egyre csak múlnak a napok ,
a hetek, De hangod csak azt súgja:
"Sajnos nem jöhetek!"

Szeretõ Családod

EMLÉKEZÉS
BOZSÓ ANDRÁS

halálának 8,5. évfordulóján

BOZSÓ JÓZSEF
halálának 22,5. évfordulóján

HASZNOS GYULÁNÉ
halálának 4,5. évfordulóján

korában elhunyt.

BOZSÓ MIHÁLY

A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

halálának 3,5. évfordulóján

“Minden egész eltörött
Minden láng csak részben lobban,
Minden szerelem darabokban,
Boldogságom elvitted magaddal
Hogy találkozunk ott fenn az vigasztal
Lelkem mély fájdalmában mindig veled leszek
Soha nem feledlek, mert nagyon szerettelek.”

"Mécsesnek forró lángja, lobog tán örökké,
Ez jelzi, hogy nem feledünk sohasem el többé."
Kenesei és Bozsó család

KÖSZÖNET
Évtizedek óta élek Budapesten. Még szinte gyerekkoromban kerültem
el Fegyvernekrõl. Testvéreim ott élnek és még a rokonság is. Szüleink
halála óta velük a kapcsolat szinte megszakadt. Egyedül a 70 éves beteg öcsémmel tartjuk a kapcsolatot. Ritkán tudok utazni
Fegyvernekre, mert a távolság és az én betegségem sem engedi.
A temetõbe a szülõk sírjához többször megyek évente. Sajnos rajtam
kívül senki sem gondozza a sírjukat. Legutóbb ez év szeptember és októberben voltam. Meglepõdve láttam, hogy a szüleink sírját szépen
gaztalanították. Szinte alig kellett nekem rendezni. Virágokat

ültettem, így szép lett a sír. Láttam, hogy a temetõ szépen rendezett.
Még a nem ápolt sírokról is le lett szedve a kinõtt nagy gaz. A sírközi
helyek is rendezettek voltak. Nagyon meglepõdtem, hisz Budapesten
is ritka az ilyen. Nem tudom, ki és kik intézkedtek, hogy az elhunytaink, így nyugodtan pihenjenek.
Szeretnék köszönetét mondani mindazoknak, akik ebben segítséget
nyújtottak. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is köszönet és elismerés munkájukért.
Szeretettel mindenkinek Budapestrõl a 76 éves Ferenczi Ágostonné
-A Szerkesztõség postájából-
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Jó tudni!
Ha vészhelyzet állt elõ, hívja a készenléti szervek – a mentõk, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendõri feladatok
ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító, ingyenesen hívható,
alábbi hívószámokat:

104 (a mentõk)
• 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)
• 107 (az általános rendõri feladatok ellátására
•

létrehozott szerv)

•

112 (egységes európai segélyhívó szám)
*****
A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. helyi elérhetõségei:
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)
- mûszaki hibabejelentõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- ivóvíz szolgáltatás:
06-70/455-60-61
- szennyvíz szolgáltatás:
06-70/455-60-51
Törökszentmiklósi Ügyfélszolgálat:
5200 Törökszentmiklós,Táncsics Mihály 42/a.
Központi ügyfélszolgálat:
5000 Szolnok, Thököly út 83.
email: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Tel.: 06-40/180-124
*****

Orvosi ügyelet: 06-70/3703-104
*****
Ortopédiai szakvizsgálat idõpontja:
2018.12.12. szerda 13-15 óra Dr. Fekri
Szakvizsgálatok helye: Fegyverneki Orvosi Rendelõ
Fegyvernek Szent Erzsébet út 128/A
A vizsgálatokra jelentkezni lehet:
Négyesiné Cseh Anikónál
A 06-20-536-8855-ös telefonszámon
www.ortoprofil.hu
*****

Az E.ON ügyfélszolgálati telefonszámai
Általános ügyintézés:
06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00,
06-70-459-96-00
Mérõállás bejelentés
vezetékes telefonról* (ingyenes) 06-80-210-211
mobiltelefonról sms-en
06-30-3-444-999
* A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról
nem elérhetõ.

Hibabejelentés: 06-80-210-310

2018.09.11. Bakondi Zalán Zoltán
Szülei: Czifra Orsolya, Bakondi Zoltán
2018.09.18. Alattyáni Réka
Szülei: Kerék Nikolett, Alattyáni Attila
2018.09.18. Tóth Norbert
Szülei: Csõke Zsanett, Tóth Norbert
2018.09.23. Szabó Bella Alexandra
Szülei: Mága Edit, Szabó Imre
2018.09.24. Kengyel Emma
Szülei: Fekete Szilvia, Kengyel Gábor
2018.09.24. Soós Péter
Szülei: Csík Ibolya, Soós Péter
2018.09.24. Rupa Noel Viktor
Szülei: Csõke Edina, Rupa Róbert
2018.09.25. Nagy Linetta Ilona
Szülei: Deményi Renáta, Nagy József
2018.09.26. Mikle Ádám
Szülei: Burai Virág, Mikle Dávid
2018.10.08. Burai Dominik
Szülei: Burai Veronika, Gecse Ferenc
2018.10.10. Varga Anna
Szülei: Németh Éva, Varga Róbert
2018.10.27. Juhász Gabriella Barbara
Szülei: Juhász Renáta, Túróczi Gábor
2018.10.28. Burai József
Szülei: Molnár Evelin, Burai József
2018.10.29. Knapp Vivien
Szülei: Henn Gabriella, Knapp Péter
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!
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