
A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat tes tü le ti ülé se in az aláb bi ha tá ro za to kat és
ren de le te ket al kot ta
• 116/2019.(VIII.14.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A „Te le pü lé si könyv -

tá rak szak mai esz köz fej lesz té se, kor sze rû sí té se” cí mû Nem ze ti Kul tu -
rá lis Alap ál tal meg hir de tett pá lyá zat hoz tör té nõ ön rész biz to sí tá sá ról 
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te egyet ért az zal, hogy a
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár fel újí tott könyv tá rá nak szak mai
esz köz be szer zé sé hez pá lyá za tot nyújt son be. A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap „Te -
le pü lé si könyv tá rak szak mai esz köz fej lesz té se, kor sze rû sí té se” cí mû
204105/312 altémájú pá lyá zat ön ré szé hez az ön kor mány zat 2019. évi költ -
ség ve té sé bõl brut tó 377.570,- Ft biz to sít, me lyet nyer tes pá lyá zat ese tén az
in téz mény ren del ke zé sé re bo csát.

• 119/2019.(VIII.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Je len tés a Tiszamenti
Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegyverneken vég zett víziközmûvek üze mel -
te té si te vé keny sé gé nek 2018. évi tel je sí té sé rõl:

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Tiszamenti Re gi o ná -
lis Víz mû vek Zrt. Fegyverneken vég zett ví zi köz mû vek üze mel te té si te vé -
keny sé gé nek 2018. évi tel je sí té sé rõl ké szült je len tést el fo gad ja. 

• 120/2019.(VIII.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Tiszamenti Re gi o -
ná lis Víz mû vek Zrt. Fegy ver nek te le pü lés ví zi köz mû ve i re vo nat ko zó
2020-2034. évi gör dü lõ fej lesz té si ter vé nek el fo ga dá sá ról:
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Tiszamenti Re gi o ná -
lis Víz mû vek Zrt. Fegy ver nek te le pü lés ví zi köz mû ve i re vo nat ko zó
2020-2034. évi gör dü lõ fej lesz té si ter vét el fo gad ta. A jó vá ha gyott gör dü lõ
fej lesz té si terv vég re haj tá sa so rán a terv ben sze rep lõ min den egyes te vé -
keny sé get kü lön-kü lön el kell fo gad tat ni a Kép vi se lõ-tes tü let tel. Fegy ver nek
Vá ros Ön kor mány zat – mint el lá tá sért fe le lõs - Kép vi se lõ-tes tü le te meg ha -
tal maz za az üze mel te tõ Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt-t, hogy a be ru -
há zá si terv részt be nyújt sa jó vá ha gyás ra a Ma gyar Ener ge ti kai és
Köz mû-sza bá lyo zá si Hi va tal ré szé re.

• 121/2019.(VIII.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Ti sza -
vi rág Óvo da és Böl csõ de 2018-2019. ne ve lé si év ér té ke lé sé rõl: Fegy ver -
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nek Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te a Fegyverneki Ti sza vi rág 
Óvo da és Böl csõ de 2018-2019. ne ve lé si év ér -
té ke lé sét meg is mer te és el fo gad ja és meg kö -
szö ni az in téz mény ve ze tõ jé nek és
dol go zó i nak 2018-2019. ne ve lé si év ben vég -
zett mun ká ját. 

• 122/2019. (VIII.26.) sz. ön kor mány za ti
ha tá ro zat: A he lyi vá lasz tá si bi zott ság
meg vá lasz tá sá ról: Fegy ver nek Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a vá lasz tá si el já -
rás ról szó ló 2013. évi XXXVI. tör vény 23. §-a
alap ján meg vá lasz tot ta a he lyi vá lasz tá si bi -
zott ság tag ja it és a pót ta go kat.A He lyi Vá lasz -
tá si Bi zott ság cí me: 5231 Fegy ver nek, Szent
Er zsé bet út 171.
A meg vá lasz tott vá lasz tá si bi zott ság vá lasz -

tott tag já nak meg bí za tá sa a kö vet ke zõ ál ta lá nos vá lasz tás ra meg vá lasz tott
vá lasz tá si bi zott ság ala ku ló ülé sé ig tart.
He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság:

– Mé szá ros Il di kó tag
– Bog nár Zsolt tag
– Sipos Mik lós Jánosné tag
– Oláh Ka ta lin pót tag
– Sze gi Ka ta lin pót tag
– Gyetvai Csil la Pi ros ka pót tag

• 123/2019.(VIII.26.) sz.ön kor mány za ti ha tá ro zat:A sza va zat szám lá ló bi -
zott sá gok meg vá lasz tá sá ról: Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü -
le te a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 2013. évi XXXVI. tör vény 24. § (1) bek.
alap ján meg vá lasz tot ta te le pü lé si szin ten a sza va zat szám lá ló bi zott ság pót ta -
go kat.
A meg vá lasz tott sza va zat szám lá ló bi zott ság vá lasz tott tag já nak meg bí za tá sa
a kö vet ke zõ ál ta lá nos vá lasz tás ra meg vá lasz tott vá lasz tá si bi zott ság ala ku ló
ülé sé ig tart.
Sza va zat szám lá ló Bi zott ság pót tag jai:

– Buk ta Gi zel la Ba csó Bé la út 1.
– Baranyiné Buj do só Ág nes Jo lán Ár pád út 33.
– Baginé Gál Bi an ka Nyiszper Már ton út 2/B.
– Ko vács Gá bor Lász ló Szent Er zsé bet út 196.
– Sarkadi And rea Tu li pán út 3.
– Sza bó Zoltánné Hillender Ani kó Baj csy -Zsi linsz ky út 10/B.

• 124/2019.(VIII.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Adó- és ér ték bi zo -
nyít vá nyok el ké szí té sé hez in gat lan for gal mi szak ér tõ meg bí zá sá hoz
szük sé ges for rás biz to sí tá sá hoz: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi -
se lõ-tes tü le te az el ké szí té sük höz igé nyelt 1 mil lió fo rint for rást nem biz to sít -
ja.  

• 125/2019.(VIII.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: a 2019. évi Köz mû ve -
lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tás tár gyá ban tör té nõ pá lyá zat be adá -
sá nak tá mo ga tá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te hoz zá já rul a Ma gyar or szág 2019. évi köz pon ti költ ség ve -
té sé rõl szó ló 2018. évi L. tör vény 3. mel lék let II. 4. a) pont ja alap ján tör té nõ
köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ pá lyá zat be nyúj tá sá hoz. Eh hez  a 2.500
eFt össz költ sé gû fej lesz tés hez 1.000 eFt sa ját erõt biz to sít az Ön kor mány zat
2019. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 4/2019.(II.15.) ren de let 6.§. 1. be kez dés sze -
rin ti tar ta lék ter hé re.

• 127/2019.(IX.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Mû ve lõ -
dé si Ház és Könyv tár Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról: Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a ha tá ro zat 1. sz. mel lék le te ként
el fo gad ta a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár ala pí tó ok ira tot mó do -
sí tó ok ira tát és a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó ok ira -
tát, mely ok irat a törzs köny vi be jegy zés nap ján lép ha tály ba.

• 130/2019.(IX.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Bursa Hungarica Fel -
sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat 2020. évi for du ló já hoz
va ló csat la ko zás ról:
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a fel sõ ok ta tás ban részt 
ve võ hall ga tók jut ta tá sa i ról és az ál ta luk fi ze ten dõ egyes té rí té sek rõl szó ló

51/2007.(III.26.) Korm. ren de let alap ján ki fe je zet ten és vissza von ha tat la nul
csat la koz ni kí ván a hát rá nyos szo ci á lis hely ze tû fel sõ ok ta tá si hall ga tók, il le -
tõ leg fel sõ ok ta tá si ta nul má nyo kat kez dõ fi a ta lok tá mo ga tá sá ra lét re ho zott
Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösztöndíjpályázat2020. évi
for du ló já hoz. Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad -
ja az ösz tön díj pá lyá zat 2020. évi for du ló já nak Ál ta lá nos Szer zõ dé si Fel tét ele -
it és kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a pá lyá za tok ki írá sa, el bí rá lá sa és
fo lyó sí tá sa so rán ma ra dék ta la nul az Ál ta lá nos Szer zõ dé si Fel té te lek ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ en jár el és fel ha tal maz za Ta tár Lász ló pol gár mes ter urat
a szer zõ dés alá írá sá ra.Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
dön tött az A” és „B” tí pu sú pá lyá za tok szer zõ dé si fel té te lek  sze rin ti ki írá sá -
ról. 

• 131/2019.(IX.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Sza bó Stel la Vi vi en
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott hon -
Esély Fegyverneken" lak ha tá si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za tá nak el bí -
rá lá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az Ok ta tá si
és Szo ci á lis Bi zott ság ja vas la ta alap ján Sza bó Stel la Vi vi en pá lyá za tát tá mo -
gat ja.

• 132/2019.(IX.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:Im re Esz ter
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott hon -
Esély Fegyverneken" lak ha tá si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za tá nak el bí -
rá lá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az Ok ta tá si
és Szo ci á lis Bi zott ság ja vas la ta alap ján Im re Esz ter pá lyá za tát tá mo gat ja.

• 133/2019.(IX.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:Hillender Ju dit a
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott hon -
Esély Fegyverneken" kép zé si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za tá nak el bí -
rá lá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az Ok ta tá si
és Szo ci á lis Bi zott ság ja vas la ta alap ján Hillender Ju dit pá lyá za tát tá mo gat ja.

• 134/2019.(IX.26.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat:A Fegyverneki Ti sza vi -
rág Óvo da és Böl csõ de 2019/2020. ne ve lé si év mun ka terv ének vé le mé -
nye zé sé rõl: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a
Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de 2019/2020. ne ve lé si év mun ka -
terv ét el fo gad ta, az ab ban fog lal tak kal egyet ért.

• 135/2019.(IX.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:A TOP-2.1.2-15-JN1-
2016-00006 szá mú „Zöld vá ros ki ala kí tá sa Fegyverneken” cí mû pro -
jekt tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó ön erõ ki egé szí té sé rõl: Fegy ver nek Vá ros
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te egyet ért a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006
szá mú „Zöld vá ros ki ala kí tá sa Fegyverneken” cí mû pro jekt tá mo ga tói ok ira -
tá hoz kap cso ló dó ön erõ 173.391 Ft-tal tör té nõ ki egé szí té sé vel és a ki vi te le zés
ha tár ide jé nek 40 nap pal tör té nõ meg hosszab bí tá sá val. A 173.391 Ft ön erõt a
2019. évi költ ség ve tés ter hé re biz to sít ja.

• 136/2019.(IX.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Nem ze ti Föld alap ke -
ze lõ Szer ve zet elõtt tör té nõ meg bí zá si szer zõ dés meg kö té se ér de ké ben
szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé rõl: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te egyet ért a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet tel kö tött
meg bí zá si szer zõ dé sek egy gaz da sá gi év re tör té nõ meg hosszab bí tá sá val, fel -
ha tal maz za Ta tár Lász ló pol gár mes ter urat a meg bí zá si szer zõ dé sek alá írá -
sá val és kö te le zett sé get vál lal az 1.350,- Ft/AK/év mér té kû hasz ná la ti díj
meg fi ze té sé re a 2019. évi költ ség ve tés ének ter hé re. 

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ta az ön -
kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let dí já ról a 18/2019.(X.28.) szó ló ön kor -
mány za ti ren de le tet

• 138/2019.(X.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:A Pénz ügyi Bi zott ság
meg vá lasz tá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1)
be kez dé se, va la mint Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tá nak 46. §. (1) be kez dé se alap ján Pénz ügyi Bi zott sá got vá -
laszt, mely nek

– El nök nek:  Bur ján At ti la Já nos kép vi se lõ
– Ta gok nak: Nagy Jó zsef kép vi se lõ
– Szatlóczki Edit kép vi se lõ
– Tukarcs Istvánné nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag
– Vízkeleti Lászlóné nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag

• 139/2019.(X.24.)  sz.ön kor mány za ti ha tá ro zat:Az Ok ta tá si, Köz mû ve lõ -
dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott ság meg vá lasz tá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön -
kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról



Vá lasz tá si ered mé nyek
Az ok tó ber 13-ai ön kor mány za ti vá lasz tá so kon a kö vet ke zõ ered -
mé nyek szü let tek:

Pol gár mes ter vá lasz tás
• Ta tár Lász ló 1678 sza va zat 78,30%
• Köpösdi Ist ván 280 sza va zat 13,07%
• Nagy Mi hály 178 sza va zat 8,31%
• Pá va Ber ta lan 7 sza va zat 0,33%

Egyé ni lis tás vá lasz tás
• Ta tár Lász ló 1279 sza va zat 59,65%

pol gár mes ter nek vá lasz tot ták, így a man dá tu mát a 9. leg több sza -
va za tot ka pó kép vi se lõ ve het te át.

• Dr. Ta tár Gá bor 1207 sza va zat 56,3% képviselõ
• Ma gyar Lászlóné 873 sza va zat 40,72% képviselõ
• Bi ha ri Má té 854 sza va zat 39,83% képviselõ
• Nagy Jó zsef 811 sza va zat 37,83% képviselõ
• Amb rus Dé nes 805 sza va zat 37,55% képviselõ
• Mol nár Bar na 754 sza va zat 35,17% képviselõ
• Szatlóczki Edit 669 sza va zat 31,2% képviselõ
• Bur ján At ti la Já nos 628 sza va zat 29,29% képviselõ
• Herman Jó zsef 590 sza va zat 27,52%
• Szatlóczki At ti la 546 sza va zat 25,47%
• Fédererné Makk Er zsé bet 495 sza va zat 23,09%
• Csõke Gá bor 471 sza va zat 21,97%
• Bog nár Zol tán 422 sza va zat 19,68%
• Bernáth Ta más Zsolt 358 sza va zat 16,7%
• Nagy Mi hály 336 sza va zat 15,67%
• Barta Józsefné 301 sza va zat 14,4%
• Hegedüs Józsefné 275 sza va zat 12,83%
• Tháler Jó zsef 247 sza va zat 11,52%
• Hu bai Zol tán 213 sza va zat 9,93%
• Börcsök Jó zsef 210 sza va zat 9,79%
• Tháler Ka ta lin 171 sza va zat 7,98%
• Si mon Fe renc 146 sza va zat 6,81%
• Bencze Sán dor 143 sza va zat 6,67%
• Pá va Ber ta lan 53 sza va zat 2,47%

Te le pü lé si ro ma nem ze ti sé gi ön kor mány za ti vá lasz tás
• Bu rai Pál 112 sza va zat 70,44% képviselõ
• Bu rai Pálné 91 sza va zat 57,23% képviselõ
• Bu rai Zol tán 79 sza va zat 49,69% képviselõ
• Csõke Dá vid 69 sza va zat 43,43% képviselõ
• Pá va Osz kár 67 sza va zat 42,12% képviselõ
• Bu rai La jos 51 sza va zat 32,08%
• Turó Zol tán 30 sza va zat 18,87%
• Te le ki Kál mán 8 sza va zat 5,03%
• Te le ki Kálmánné Pán ti Esz ter 5 sza va zat 3,14%
• Pongó Jó zsef vissza lé pett
• Pongó Ka ro li na vissza lé pett
• Bu rai Gézáné vissza lé pett
• Pongó Ág nes vissza lé pett

-Fegyvernek HVI-
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szó ló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1) be kez dé se, va la mint Fegy ver nek Vá ros
Ön kor mány zat Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak 46. §. (1) be kez dé se
alap ján Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott sá got vá laszt, mely -
nek

– El nök nek: Mol nár Bar na kép vi se lõ
– Ta gok nak: Amb rus Dé nes kép vi se lõ
– Ma gyar Lászlóné kép vi se lõ
– Bár di Lász ló nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag
– Fédererné Makk Er zsé bet nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag

• 140/2019.(X.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:A Szo ci á lis és Egész ség -
ügyi Bi zott ság meg vá lasz tá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi -
se lõ-tes tü le te Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 57. § (1) be kez dé se, va la mint Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak 46. §. (1) be kez dé se alap ján Szo ci á lis
és Egész ség ügyi Bi zott sá got vá laszt, mely nek

– El nök nek: Szatlóczki Edit kép vi se lõ
– Ta gok nak: Amb rus Dé nes kép vi se lõ
– Bi ha ri Má té kép vi se lõ
– Barta Józsefné nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag
– Náhóczkiné Szõ ke Eri ka nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag

• 141/2019.(X.24.) sz.ön kor mány za ti ha tá ro zat: Al pol gár mes ter vá lasz tá -
sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Ma gyar or szág
he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) be kez dés alap -
ján Dr. Ta tár Gá bor kép vi se lõt tár sa dal mi meg bí za tá sú al pol gár mes ter nek
meg vá laszt ja.

• 142/2019.(X.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Al pol gár mes ter vá lasz -
tá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Ma gyar or -
szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) be kez dés
alap ján Herman Jó zse fet tár sa dal mi meg bí za tá sú al pol gár mes ter nek meg vá -
laszt ja.

• 143/2019.(X.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:A pol gár mes ter il let mé -
nyé nek meg ál la pí tá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes -
tü le te Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. 
§ (2) és (4) be kez dé se a Pénz ügyi Bi zott ság ja vas la tá ra  Ta tár Lász ló pol gár -
mes ter illetményét2019. ok tó ber 14-tõl ha vi 598.300,- Ftbruttó összeg ben ál -
la pít ja meg. Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (6)
be kez dé se alap ján a pol gár mes ter költ ség té rí té sét 2019. ok tó ber 14-tõl ha vi
brut tó 89.745,- Ft összeg ben ál la pít ja meg. 

• 144/2019.(X.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az al pol gár mes ter tisz -
te let dí já nak meg ál la pí tá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se -
lõ-tes tü le te Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 80. § (2) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel a Mötv. 71. § (5) be kez dé sé ben
fog lal tak ra – a Pénz ügyi Bi zott ság ja vas la tá ra Dr. Ta tár Gá bor al pol gár mes ter 
tisz te let dí ját 2019. ok tó ber 24-tõlhavi 150.000,- Ft brut tó összeg ben ál la pít ja
meg. 

• 145/2019.(X.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az al pol gár mes ter il let -
mé nyé nek meg ál la pí tá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se -
lõ-tes tü le te Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 80. § (2) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel a Mötv. 71. § (5) be kez dé sé ben
fog lal tak ra – a Pénz ügyi Bi zott ság ja vas la tá ra Herman Jó zsef al pol gár mes ter
tisz te let dí ját 2019. ok tó ber 24-tõlhavi 150.000,- Ft brut tó összeg ben ál la pít ja
meg. 

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te mó do sí tot ta a
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2019. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
4/2019.(II.15.) ön kor mány za ti ren de le tét

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Képviselõ-testülete13/2018.(VIII.31.)
szá mú ön kor mány za ti ren de le tet al ko tott az „Esély Ott hon - Esély
Fegyverneken" ösz tön zõ tá mo ga tá sa i ról

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te mó do sí tot ta Az
„Esély Ott hon - Esély Fegyverneken" ösz tön zõ tá mo ga tá sa i ról szó ló
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de le tét



Röp lab da Eu ró pa Baj nok sá gon a Mó rá sok
A Mó rá sok kis csa pa ta au gusz tus utol só nap ja i ban Bu da pes ten, a Nõi
Röp lab da Eu ró pa Baj nok sá gon szur kol ha tott a ma gyar vá lo ga tott csa -
pa tá nak. Az örményesi és fegyverneki fel sõ ta go za tos ta nu ló ink kö zül a
röp lab da iránt ér dek lõ dõ és sport ág alap ja i val is mer ke dõ gye re kek nek
adó dott meg a le he tõ ség. Fe lejt he tet len él mény volt mind annyi unk nak
az óri á si sta di on ban szur kol ni.

-Csányi Jó zsef ne ve lõ-

Crazy 5K-n a Mó rá sok
2019. ok tó ber 12-én szom ba ton 7. év fo lya mos gye re kek kel részt vet -
tünk a „Crazy 5K Sprint” el ne ve zé sû sport prog ra mon. Eb be a prog -
ram ba kö zös ze nés be me le gí tés, sík fu tás és aka dály fu tás tar to zik be le.
A pá lya tel jes hossza 2 km, eb bõl a pá lya ele jén és vé gén ta lál ha tó aka -
dály pá lya össze sen 200 m. Ki vá ló le he tõ ség volt a gye re kek szá má ra a
kö zös ki kap cso ló dás ra, spor to lás ra, szó ra ko zás ra, fel töl tõ dés re, csa -
pat épí tés re. Min den ki jól érez te ma gát, min den aka dályt si ke rült le -
gyõz nie a csa pat nak! A pá lyát tel je sí tõk ér met, fris sí tõ ás vány vi zet,
cu kor men tes üdí tõt és sport új sá got kap tak. 

A csa pat tag jai: Daj ka Pat rik, Bontovics Mi lán, Kor pás Oli vér, Gõdér
Do nát, Mé ri Kit ti, Naszek Jo han na, Far kas Kár oly, Kiss Má té, Ba logh
Im re. 

Sze ret ném meg kö szön ni Daj ka Ti bor nak és Kó nya Krisz ti ná nak, hogy
se gí tet tek az uta zás ban, a fel ügye let ben, a cso mag meg õr zés ben és a
fény ké pek ké szí té sé ben! 

Cél ja ink kö zött sze re pel, hogy ha son ló sport ese mé nye ken is részt ve -
gyünk na gyobb lét szá mú csa pat tal/csa pa tok kal. 

-Krupa Ádám-
-testnevelõ-

EU-Tanoda pro jekt a Mó rá ban!
2019. ok tó ber 7-én hét fõn is ko lánk ba ér kez tek Bu da pest rõl a Vi dé ki Eu -
ró pai Unió-Tanoda prog ram kép vi se lõi.Dia ve tí tés sel egy be köt ve ta nu -
ló ink meg is mer het ték az Eu ró pai Unió tör té ne tét, azEU tag ál la ma it,
jel leg ze tes sé ge it, szim bó lu ma it, Eu ró pa föld raj zát,az EU vív má nya it. A
"szá mon ké rés" to tó for má já ban tör tént, me lyért a leg job bak ju tal mat
ve het tek át.Kö szön jük, hogy ellátogattak hozzánk és részesei lehettünk
egy ilyen élménynek.

-Nagy Györgyné ta nár-

Úszás ok ta tás a Mó rá ban
Eb ben a tan év ben is el in dult az úszás ok ta tás a 4. év fo lya mos ta nu ló ink
szá má ra a Hor váth And rás Tan uszo dá ban. A Kar ca gi Tan ke rü le ti
Központ jó vol tá ból a tan terv be il leszt ve, a test ne ve lés órák ke re té ben,
min den 4. és 5. év fo lya mos ta nu ló ink szá má ra biz to sí tott az úszás sal
való ismerkedés, az alapvetõ technikák elsajátítása.

-Krupa Ádám test ne ve lõ-
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DÖK Köz gyû lé sen jár tunk
A Jász-Nagykun-Szolnok me gyei di ák ön kor mány zat 2019. szep tem ber
25-én meg tar tot ta év in dí tó köz gyû lés ét a szol no ki Me gye há za
épületében. A me gye szá mos te le pü lé sé rõl kép vi sel ték ma gu kat az is ko -
lai di ák ön kor mány zat ok tag jai.A na pi ren di pon tok kö zött sze re pelt a
me gyei DÖK be mu tat ko zá sa és a KÖZ-Pont If jú sá gi Egye sü let, mint
szak mai hát tér tájékoztatása az iskolák felé nyújtott szolgáltatásokról.

Sok hasz nos in for má ció mel lett a meg hí vott szer ve ze tek nek kö szön he -
tõ en kü lön fé le elõ adá so kat is meg hall gat hat nak a részt ve võk. In téz mé -
nyün ket Kor pás Oli vér 7.a osz tá lyos ta nu ló, a diákönkormányzat elnöke 
képviselte.

-Ficsor Dénesné DÖK se gí tõ ne ve lõ-

A Vi lág Leg na gyobb Tan órá ja a Mó rá ban 
Az ENSZ 2015 szep tem be ré ben in dí tot ta út já ra a „Pro ject Everyone” -
A Vi lág Leg na gyobb Tan órá ja pro jek tet, mely nek ke re té ben a gyer me -
kek vi lág szer te egy idõ ben meg is mer he tik a fenn tart ha tó fej lõ dést
szol gá ló Glo bá lis Cé lo kat. A kez de mé nye zés hez szá mos or szág – köz -
tük Ma gyar or szág is – csat la ko zott. In téz mé nyünk kel idén is részt vet -
tünk ben ne, a har ma dik év fo lya mos ta nu lók be vo ná sá val.
Meg is mer ked tek a biodiverzitás fo gal má val, meg ér tet ték a glo bá lis cé -
lok fon tos sá gát. A pro jekt cél ja, hogy min den ta nu ló ban ki ala kul jon a
fe le lõs ség ér zé se a fenn tart ha tó ter mé szet iránt. Öt le te ket gyûjt het tek
ah hoz, hogy kis is ko lás ként mi ként te he tik meg az el sõ lé pé se ket
ezügyben. Váltsd meg ki csi ben a vi lá got! cél ki tû zés sel zár tuk le az in te -
rak tív tan órát.

-Korpásné Nagy Ju dit ne ve lõ-
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Év kez dés a Szent Ri ta Óvo dá ban
A szapárfalui óvo da második évét kezd te meg idén szep tem ber ben, az
Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da tag in téz mé nye ként. A
két faj ta in téz mény együtt mû kö dé sé nek van nak már po zi tív ha tá sai. A
kö zös prog ra mok mel lett le he tõ sé günk nyílt be kap cso lód ni az Is ko la tej
prog ram ba, így na pi szin ten tud juk biz to sí ta ni a gyer me kek szá má ra az
egész sé ges fej lõ dé sük höz szük sé ges te jet. Ezen kí vül in gye nes szol gál ta -
tás ként az 5-6 éves gyer me kek szá má ra Ovis an golt in dí tot tunk Sipos
Mar ina an gol nyelv ta nár ve ze té sé vel. Kre a tí van, egy-egy té mát több ol -
dal ról meg kö ze lít ve, tré fás já té kok, ver sek, da lok, meg is mer te té sé vel
ve zet jük be a ki csi nye ket a nyelv ta nu lás örö me i be.

Ar ra tö rek szünk, hogy ka to li kus óvo dánk lég kö ré re az öröm, a nyi tott -
ság, az el fo ga dás, a sze re tet tel jes pár be széd le gyen jel lem zõ. Mind ezt a
csa lá dok be vo ná sá val, se gít sé gé vel, együtt mû kö dé sé vel tud juk biz to sí -
ta ni.

Ki emelt fel ada tunk, hogy a gyer me kek meg is mer jék a sze re te ten ala pu -
ló ke resz té nyi ér ték ren det, az egy más ra va ló oda fi gye lés fon tos sá gát, a
te rem tett vi lág szép sé ge it. Zöld je les nap ja ink mel lett a ka to li kus egy há -
zi ün ne pek is je len van nak óvo dai éle tünk ben. He ti két al ka lom mal
Légrádiné Var ga Ri ta hit ok ta tó tart ovis hit tant. Já té kos, sa ját él mé -
nyek re épí tõ ke ret ben is mer ked nek meg 
a gye re kek a szen tek éle té vel, bib li ai tör -
té ne tek kel, imád sá gok kal, ke resz tény
dalokkal.

Kö szön jük a Szü lõk meg tisz te lõ bi zal -
mát, hogy ránk bíz ták gyer me ke ik ne ve -
lé sét! A jö võ ben is sze re tet tel vár juk
mind azon csa lá dok gyer me ke it, akik nek 
szü lei meg gyõ zõ dé ses ke resz tény éle tet
vá lasz ta nak gyer me ke ik ré szé re, igény -
lik és tá mo gat ják az óvo dánk ban fo lyó
ne ve lõ mun kát.

-Bihariné Ko vács Ani kó-
-tagóvoda-vezetõ-

Zánkai Er zsé bet-tá bor az Or czysok kal
A gyö nyö rû Ká li-me den cé ben, a Ti hany és Ba da csony kö zött el he lyez -
ke dõ zánkai ba la to ni tá bor ban nya ral ha tott in téz mé nyünk kb. öt ven ta -
nu ló ja, két tur nus ban. A ha tal mas tá bor komp le xum fái kö zött lé võ,
szí nek kel és szá mok kal meg kü lön böz te tett épü le tek ben száll tunk meg,
hat na pon és öt éj sza kán ke resz tül. A reg ge link el fo gyasz tá sát kö ve tõ en, 
a dél elõtt je ink fo lya mán két elõ re re giszt rált prog ra mon te het tük pró -
bá ra ügyes sé gün ket. Volt sár kány és -séta ha jó zás, íjá szat, uta zó pla ne -
tá ri um, lé zer harc, ha di tech ni kai park lá to ga tás, er dei és -vízi
ka land park. Ez zel még nem ért vé get a fel so rol ni is ne héz, sok szí nû, iz -
gal mas prog ra mok so ro za ta. Ebéd után, a szik rá zó nap sü tés nek kö -
szön he tõ en, min den dél után lu bic kol hat tunk a Ba la ton ban. Kinn a
par ton egyé ni igény sze rint lát hat tunk ku tya be mu ta tót, kü lön le ges ro -
va ro kat és bo ga ra kat, ás vány be mu ta tót és ki pró bál hat tuk a kincs mo -
sást, a hõ sök nap ján be te kin tést nyer het tünk tûz ol tók, rend õrök,
men tõk, vízimentõk, ka to nák mun ká já ba, sõt ki pró bál hat tuk esz kö ze i -
ket, és még egy iga zi be ve tést is meg néz het tünk. Es te a ren dez vény sá -
tor ban kü lön bö zõ kon cer te ken szó ra koz hat tunk, de volt még tánc ház,
tram bu lin, disco és tá bor tûz. A gye re kek na pi ki hí vá so kat tel je sít het tek, 
hét fõ: Sze rezz 5 új ba rá tot! kedd: Ta nulj és ta níts! szer da: Pacsinap!
csü tör tök: Kö szö net nap ja! Re mél jük, hogy a jö võ ben az is ko la mi nél
több di ák ja és pe da gó gu sa át él het még ilyen szép tá bo ri élményeket
ugyanitt!

-Cseszkáné Ko vács Ág nes-
-pedagógus-

Er zsé bet nap kö zis tá bo rok az Or czyban
Az is ko lánk már több éve si ke re sen pá lyá zik az Er zsé bet a Kár pát-me -
den cei Gyer me ke kért Ala pít vány tá bo ro zá si le he tõ sé ge i re. Az idei nyá ri
nap kö zis tá bo ra ink ban össze sen 82 gyer mek vett részt, jú ni us har ma -
dik és ne gye dik he té ben, két tur nus ban.

A tá bo rok prog ram ját szer ve zõ pe da gó gu sa ink te ma ti kus na pok ke re -
té ben igye kez tek mi nél szí ne sebb, tar tal ma sabb te vé keny sé ge ket vá -
lasz ta ni. A vi dám, és szó ra koz ta tó öt – öt nap ban a gye re kek vál to za tos
prog ra mok ban vet tek részt hét fõ tõl pén te kig 8-tól 16 órá ig.

Az él mé nyek ben gaz dag prog ra mok ban a gye re kek szel le mi, fi zi kai „én -
jü ket”, kö zös ség épí tõ te vé keny sé gü ket erõ sí tet tük.

Prog ram ja ink kö zött sze re pelt: reg ge li tor na, sport ve tél ke dõ, kéz mû ves 
te vé keny ség, dal ta nu lás fu ru lyá val, né pi já té kok, nép tánc, sé ta ko csi ká -
zás, csó na ká zás, ví zi pisz toly csa ta, „stran do lás”, vá ro sunk ne ve ze tes sé -
ge i nek meg te kin té se.

A vál to za tos prog ra mok mel lett ki rán du lást szer vez tünk Tiszakürtre az
Ar bo ré tum ba és Kecs ke mét re a Pla ne tá ri um ba.    

Re mél jük, hogy az el kö vet ke zen dõ évek ben is le he tõ sé günk lesz si ke re -
sen pá lyáz ni, hi szen gyer me ke ink fe lejt he tet len él mé nyek kel gaz da god -
tak.

-Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya-
-tanító-

Szé pül az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos 
Is ko la és Óvo da

A nyár fo lya mán rég óta várt fel újí tá si mun ká la tok va ló sul tak meg in -
téz mé nyünk ben. Nagy örö münk re, ezek sa ját for rás ból, az Eg ri Fõ egy -
ház me gye jó vá ha gyá sá val tör tén tek meg, me lyet ez úton is kö szö nünk
fenn tar tónk nak.

Leg na gyobb be ru há zás ként, a szék hely épü let (Dó zsa György út 2.) tel -
jes te tõ szer ke zet ének fel újí tá sa va ló sult meg 24. 752.300 Ft ér ték ben,
ez zel re mé nye ink sze rint az épü let több mint 20 éve fenn ál ló fo lya ma -
tos be ázá sai szûn tek meg.

Meg újult to váb bá az épü let ben az iro da hely sé gek, a ta ná ri szo ba és egy
tan te rem pad ló za ta, a fa lak fes té se 2.211.909 Ft ere jé ig. Klí ma be ren de -
zé sek fel sze re lé se is meg tör tént 481.330 Ft ér ték ben.

A föld szin ti fo lyo sók ra öl tö zõ bú to rok és szek ré nyek be szer zé sé re ke -
rült sor 260.000 Ft ér ték ben az al só ta go za tos gyer me kek ré szé re.

Tag óvo dánk (Ady E. út  53.) tel jes épü le té nek bel sõ fes té se va ló sult meg
a nyár fo lya mán 741.200 Ft költ ség gel, s fo lya mat ban van az óvo dai
sport ud var ki ala kí tá sa 1.226.062 Ft rá for dí tás sal.

Kö szön jük a he lyi és tö rök szent mik ló si vál lal ko zók lel ki is me re tes, pon -
tos mun ká ját, az õ köz re mû kö dé sük kel tud tak meg va ló sul ni ter ve zett
mun ká la ta ink: La dá nyi és Tár sa Bt., Csaj ági Ist ván egyé ni vál lal ko zó,
Fischer Trans Kft., Bohács Biz ton ság tech ni kai Bt., Demeter-Épker Bt.,

Fa ze kas Fa ipa ri Kft., Im re és
Tár sa Au tó men tõ Kft., Szilasi és 
Tár sa Kft.

Az óvo dás és is ko lás gyer mek
örö mé re szép, ren de zett kör -
nye zet ben kezd tük a tan évet és
a ne ve lé si évet, mely hez min -
den ked ves szü lõ nek is ki tar tást 
kí vá nok!

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-igazgató-
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VeniSancte
Fõ egy ház me gyei tan év nyi tón az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la
és Óvo da Au gusz tus 28-án az eg ri Ba zi li ká ban tar tot ták a Fõ egy ház me -
gyei Pe da gó gus Tan év nyi tó ün nep sé get, mely re in téz mé nyünk mun ka -
tár sai is meg hí vást kap tak.

A tan év nyi tó szent mi sét Ft. és Exc. Dr. Er dõ Pé ter bí bo ros, prí más,
esztergom-budapesti ér sek, va la mint Dr. Ternyák Csa ba eg ri ér sek mu -
tat ta be az is ko lák lel ki pász to ra i nak koncelebrálásával. A fõ gon do lat,
hogy Jé zus ra leg in kább azért hall gat nak a ta nít vá nyai, azért kö ve tik õt,
mert egyé ni sé gé vel ha tás sal volt rá juk, mert meg sze ret ték õt. "Aki sze -
ret en gem, meg tart ja ta ní tá so mat".

A szent mi se után Dr. Er dõ Fe renc „A ka to li kus is ko lák pe da gó gu sa i nak
sze re pe ma” cí mû elõ adá sát lát hat tuk. Ki hang sú lyoz ta, hogy az
érzelemgazdag bel sõ vi lág el en ged he tet len ah hoz, hogymegfelelõ ha té -
kony ság gal tud juk a ka to li kus ér ték ren det köz ve tí te ni ta nu ló ink felé.

Majd Ft. Dr. Papp Mik lós PhD, gö rög ka to li kus lel kész, a Sapientia Szer -
ze te si Hit tu do má nyi Fõ is ko la do cen sé nek elõ adá sa kö vet ke zett. Ar ról
be szélt, hogy te o ló gi á ból a mai kor ban ho gyan le het hi te les pe da gó gus -
nak len ni. Olyan a jó is ko la rend szert, amely nek kö zép pont já ban a gye -
re kek áll nak. Az a cél, hogy gon dol ko dó, a vi lág ban el iga zod ni tu dó
fel nõt te ket ne vel jünk.

A har ma dik elõ adást Mol nár-Gál Bé la di a kó nus, a ka zinc bar ci kai Don
Bosco Ál ta lá nos Is ko la, Szak kö zép is ko la, Szak gim ná zi um, Gim ná zi um
és Kol lé gi um igaz ga tó ja tar tot ta. Hi te le sen be szélt a hát rá nyos hely ze tû
ta nu lók ról és szü le ik rõl, hi szen az egész éle tét má sok meg se gí té sé re tet -
te fel. Ta nul sá gos, a gya kor la ti élet ben jól hasz no sít ha tó tör té ne te ket
mesélt el.

Ez után Dr. Ternyák Csa ba eg ri ér sek, az Eg ri Fõ egy ház me gye fenn tar -
tá sá ban mû kö dõ köz ne ve lé si in téz mé nyek ve ze tõ i nek és lel ki pász to ra i -
nak ja vas la ta alap ján ki tün te té se ket adott át, vé gül meg nyi tot ta a
2019/2020-as új tan évet, mely nek mot tó ja:

„Aki éne kel, két sze re sen imád ko zik.”

Kö szön jük, hogy már má so dik al ka lom mal ve het tünk részt ezen az ese -
mé nyen! Lel ki leg meg erõ söd ve, a nap zá rá sa ként tan tes tü le tünk egy
kel le mes sé tát tett a Szép asszony völgy ben, in nen in dul tunk ha za.

-Kocsmár Er zsé bet-
-munkaközösség-vezetõ-

„Gyé mánt ok le vél” elismerés
Nida Ist ván ta nár úr nak

Az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá -
nos Is ko la és Óvo da tan év nyi tó
ün ne pé lyén, Nida Ist ván nyu gal -
ma zott pe da gó gus kol lé gá nak
sze mé lye sen is gra tu lál hat tunk
ab ból az al ka lom ból, hogy 2019.
szep tem ber 4-én át ve het te gyé -
mánt dip lo má ját. 

Gyé mánt ok le vél ben az a pe da gó -
gus kol lé ga ré sze sül het, aki 60
éve sze rez te ta ní tói dip lo má ját, s
az alap ján köz meg be csü lés re
mél tó an tel je sí tet te hi va tá sát.

Nida Ist ván 1940-ben szü le tett
Fegyverneken. Pe da gó gi ai ta nul -
má nya it az Eöt vös Ló ránt Tu do -
mány egye tem Ta ní tó- és
Óvó kép zõ ka rán, ta ní tói sza kon

kezd te, majd 1974-ben a sze ge di Ju hász Gyu la Ta nár kép zõ Fõ is ko lán
elõ ször tör té ne lem, majd 1979-ben test ne ve lés sza kos ál ta lá nos is ko lai
ta ná ri dip lo mát szer zett.

Pá lyá ját Tiszaszentimrén kezd te az ál ta lá nos is ko lá ban, ahol el mon dá sa 
sze rint na gyon sok ta pasz ta la tot és szép em lé ket szer zett ot ta ni kol lé gá -
i tól. 1966-ban ke rült Fegyvernekre, s on nan tól kezd ve a fegyverneki fi a -
ta lok ne ve lé sé nek és ok ta tá sá nak szen tel te éle tét. Több ge ne rá ció is
ne vel ke dett a szár nyai alatt, ne ve min den csa lád ban is me rõs. Nyug dí jas 
pe da gó gus ként is ak tív, nagy örö münk re rend sze res ven dé ge is ko lánk
ren dez vé nye i nek. A di ák na pon, a ha gyo má nyos ta nár-di ák fo ci mér kõ -
zé sen a ta ná rok csa pa tát mai na pig erõsíti.

Mun ká ját több al ka lom mal is el is mer ték: 1988-ban ki vá ló mun ká já ért
Mi nisz te ri Di csé ret ben, 1999-ben Pe da gó gus Szol gá la ti Em lék érem ben, 
2000-ben „Fegy ver nek köz szol gá la tá ért díj” el is me rés ben is ré sze sült. 

Nagy tisz te let tel és sze re tet tel gra tu lá lunk ne ki „Gyé mánt ok le vél” el is -
me ré sé hez, me lyet csa lád ja kö ré ben, ün ne pé lyes ke re tek kö zött ve he -
tett át Bu da pes ten.

To váb bi éle té hez jó egész sé get, és bé kés nyug dí jas éve ket kí vá nok!
-Hornyákné Sza bó Ber na dett-

-igazgató-
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El sõ na pok az Or czyban
Szep tem ber 2-án az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo dá -
ban is meg kez dõ dött az új ta ní tá si év. A fel sõbb év fo lyam ok ra ré gi is -
me rõs ként ér kez tek vissza a nyá ri szü net rõl a gye re kek. Az el sõ
osz tály tan ter mé nek kü szö bét még édes any juk ke zét szo rít va lép ték
át a leg ki seb bek. Nem kis do log ilyen kor a ta ní tó né nik fel ada ta: el
kell nyer ni a kis ap ró sá gok bi zal mát, meg kell nyug tat ni õket afe lõl,
hogy az is ko lá ban csu pa jó do log fog tör tén ni ve lük. Er re tö re ked -
tünk, ami kor ki ala kí tot tuk szá muk ra a ked ves, gyer mek ba rát kör -
nye ze tet sok-sok já ték kal, báb bal, szí nes de ko rá ci ó val. Az el sõ
na pok ban las san min den és min den ki a he lyé re ke rült, nagy len dü -
let tel ve tet tük be ma gun kat az is ko lá sok ko moly éle té be. A 27 kis ne -
bu ló Sarkadi And rea és Országhné Herczeg Ka ta lin tanítónénik
irá nyí tá sá val meg kezd te hosszú uta zá sát a be tûk és szá mok or szá ga
felé.

-Országhné Herczeg Ka ta lin.-
-osztályfõnök-



Idõ sek Nap ja a Csor ba Mik ro-tér sé gi
Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont nál

Eb ben az év ben in téz mé nyünk ok tó ber 4-én 
tar tot ta meg az Idõ sek Nap ját a Fegyverneki 
Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár épü le té -
ben. A bo ron gós, esõs idõ el le né re tel je sen
meg töl töt tük a nagy ter met. A kö szön tõ után 
az idõ sek klub ja i nak tag jai ál tal elõ a dott
mû sor szám ok kal tet tük szí ne seb bé ezt a je -
les na pot. Volt vers mon dás, tán cos majd bo -
hó kás fel lé pés is, mely mind egyi ke nagy
si kert ara tott a ven dé gek kö ré ben. Ez zel is
bi zo nyí tot ták vá ro sunk, in téz mé nyünk
szép ko rú tag jai, hogy mi lyen ak tí van élik
nyug dí jas éve i ket. A fel lé pé se ket kö ve tõ en
el fo gyasz tot tuk a Gyer mek élel me zé si Kony -

ha ál tal el ké szí tett fi nom ebé det, majd egy kis mu la to zást, be szél ge tést
kö ve tõ en a tom bo la hú zás ra ke rült sor. A sok tom bo la tárgy fel aján lás -
nak kö szön he tõ en ren ge teg szép aján dék ta lált gaz dá ra. Ez úton is sze -
ret ném meg kö szön ni mind azok nak, akik va la mi lyen for má ban
hoz zá já rul tak ün nep sé günk sikeréhez.

-Siposné Sza bó Er zsé bet-
-igaz ga tó-

Zarándoklat
Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da pe da gó gu sai za rán dok -
la ton vet tek részt

2019. szep tem ber 23-án hét fõn, Máriabesnyõ Nagyboldogasszony Ba zi -
li ká já ba (a hí res kegy temp lom ba) lá to gat tunk el együtt a Fegyverneki
Ka to li kus Karitász tag ja i val kö zö sen.

A basilica minor ran gú temp lo mot év szá zad ok óta lá to gat ják a vi lág
min den tá já ról a hí võk. Te szik mind ezt azért, mert a temp lom ban két
kegy szo bor, a Loretói Szûz Má ria, és a temp lom épí té se kor cso dás mó -
don meg ta lált kis Szûz Má ria (11 cm ma gas) ta lál ha tó.

Meg ér ke zé sün ket kö ve tõ en a temp lom ban a ve lünk tar tó Bor dás Pé ter
atya tar tott szent mi sét. Ezt kö ve tõ en rész le te sen meg is mer ked tünk a
kegy hely tör té ne té vel, a hoz zá kap cso ló dó cso dás ese mé nyek kel, és a
temp lo mot épít te tõ Grassalkovich csa lád his tó ri á já val.

A dél utá ni órák ban még ju tott idõ a gö döl lõi Grassalkovich-kastély ki rá -
lyi pom pá jú ter me i nek, és park já nak a meg te kin té sé re.

Él mé nyek kel gaz da god va tér tünk ha za. Kö szön jük a le he tõ sé get!
-An tal Im re -

-tanár-

Fegyverneki Gyer mek Néptáncegyüttes
hí rei 

Moz gal mas he te ken van nak túl nép tán co sa ink, akik mû so ra ik kal rend -
sze res meg hí vást kap nak a kör nye zõ te le pü lé sek re. El múlt két hó nap -
ban elõ adá sa ik kal fel lép tek: Kétpón a III. Al föl di Lekvárfõzõ Fesz ti vá lon, 
Kis új szál lá son a „Kivilágos-Kivirradtig" Fesz ti vá lon, Tiszapüspöki X.
Ván dor ló Bog rá csok Ta lál ko zó ján, és a fegyverneki Tánc há zak ban. A
szín vo na las elõ adá sok hoz sok-sok pró bán kell el sa já tí ta ni a tánc mû vé -
sze tét, ezért kö szö nöm a gye re kek és szü le ik hoz zá ál lá sát a rend sze res
el fog lalt ság hoz. Egy-egy szó ló, vagy pá ros tán co sa ink is le he tõ sé get
kap nak az együt tes bõl, hogy pró bá ra te gyék ma gu kat. Gyáni Sá ra és
Mol nár Villõ Hajna a III. „Gaál Autentika” Em lék Szó ló Nép tánc ver seny
I. kor cso port já ban „Ezüst mi nõ sí tés ben” ré sze sül tek, ez úton is sze ret -
nék ne kik és fel ké szí tõ ik nek gra tu lál ni. A fegyverneki néptáncegyüttes
és tag jai, no vem ber hó nap ban Dévaványán mé ret te tik meg ma gu kat,
szó ló, pá ros és együt tes ka te gó ri á ban. 

 Vár juk az ér dek lõ dõ gyer me ke ket és szü le i ket pró bá ik ra és a de cem be ri 
tánc há za ink ba. Kö ves sék fi gye lem mel a https://www.facebook.com/
MuvelodesiHazEsKonyvtarFegyvernek/ ol dalt a rend sze res prog ra mo -
kért és hí re kért. 

-Mol nár Bar na-
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta ne vé ben Ta tár Lász ló

pol gár mes ter úr 2019. szep tem ber 12-én kö szön töt te
Szom bat End re bá csit 90. szü le tés nap ja al kal má ból.

Gra tu lá lunk és to váb bi jó egész sé get kí vá nunk ne ki!
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Karitász nap
A fegyverneki Karitász Cso port Plé bá ni ai Karitász na pot tar tott 2019.
szep tem ber 7-én, mely re vá ro sunk ve ze tõ it, in téz mény ve ze tõ ket, vál -
lal ko zó kat, a tö rök szent mik ló si Karitász Cso port kép vi se lõ it, a
tiszagyendai és fegyverneki hí ve ket hív tuk meg.

A ren dez vényt a Mû ve lõ dé si Ház ban tar tot tuk.

A ven dé ge ket szé pen meg te rí tett asz tal lal, po gá csá val, ás vány víz zel
vár tuk.

A kö szön tõ után elõ ször az Or szá gos Karitász mun ká já ról mu tat tunk be 
fil mes össze ál lí tást.

Ez után a fegyverneki cso port el múlt 13 évé nek ese mé nye i rõl, te vé keny -
sé gé rõl szá mol tunk be, majd ezt is film ve tí tés kö vet te.

A kö zös ebéd után rö vid be szél ge té sen, a nap zá rá sa ként pe dig szent mi -
sén vet tünk részt. 

Min den ki jól érez te ma gát, kel le me sen telt el ez a nap.

Min den részt ve võ nek meg kö szön jük, hogy el fo gad ta a meg hí vá sun kat
és lel ki ek ben va la mint ado má nya ik kal tá mo gat tak ben nün ket.

-Ma gyar Lászlóné-
-cso port ve ze tõ-

Új ra nyit va a fel újí tott Könyv tár
2019. ok tó ber 1-jén is mét ki nyi tott a fel újí tá son át esett Könyv tár. A kí -
vül-be lül meg szé pült in téz mény ben elõ ször a gyer me kek nek szó ló
író-ol va só ta lál ko zót szer vez tünk, mely nek ven dé ge Haj dú Ka ti me se író 
volt. Az író nõ sa ját köny ve i bõl ol va sott fel, majd pe dig egyik me sé jét
báb elõ adás for má já ban ad ta elõ a gye re kek leg na gyobb örö mé re. Az in -
te rak tív elõ adás vé gén ki is pró bál hat ták a bá bo kat, va la mint meg néz -
het ték a köny ve it, ame lyek ter mé sze te sen a könyv tá runk ból
ki köl csö nöz he tõ ek.

Idén szep tem ber 30. és ok tó ber 4. kö zött zaj lott az Or szá gos Könyv tá ri
Na pok, mely nek mot tó ja a „Könyv tá rak az em be rért, fe le lõs ség a Föl -
dért” volt. En nek je gyé ben hív tuk meg M. Csejtey And re át – a Mo soly -
kuc kó ügyes ke zû al ko tó ját – aki petpalackokból „tün dér lak”
el ké szí té sét ta ní tot ta meg az ér dek lõ dõk nek. Az új ra hasz no sí tott pa lac -
kok így a la kás dí sze i vé vál tak, de egy kis át ala kí tás sal akár ki akaszt ha tó 
ma dár ete tõ ként is szol gál hat nak.

No vem ber hó nap ban is lesz ren dez vé nyünk, az Or szá gos Rajz film ün -
nep hez kap cso ló dó an no vem ber 16-án szom ba ton 9 órá tól vár juk a gye -
re ke ket kö zös me se né zés re. A rész le te kért és to váb bi prog ra mo kért
ér de mes fi gyel ni a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár facebook
ol da lát, va la mint a www.kultura-fegyvernek.hu weboldalt.

Sze re tet tel vár juk ré gi és új ol va só in kat a Könyv tár ban!
-Ollé Or so lya-

-könyvtáros-

Nyitvatartás:
• Hét fõ: zár va, Pén tek: 900-1700,
• Kedd: 900-1700, Szom bat: 800-1200,
• Szer da: 1200-1700, Va sár nap: zár va
• Csü tör tök: 900-1700,

Véradás
2019. ok tó ber 24-én, csü tör tö kön volt az utol só vér adás vá ro sunk ban.
Szép szám mal jöt tek a se gí tõ kész vér adó ink, aki ket me leg te á val és
nagy sze re tet tel vár tunk. Mindíg nagy tisz te le tet ér zek azok iránt, akik
ön zet len se gít sé get nyúj ta nak em ber tár sa ink nak, sza bad ide jü ket fel ál -
doz va, bát ran nyújt ják kar ju kat, hogy éle tet ment se nek. Õk a mi hét -
köz na pi hõ se ink! Nem tud juk elég szer meg kö szön ni, sza vak kal
ki fe jez ni, bá tor sá gu kat és oda adá su kat. Kí vá nok min den ki nek na gyon
jó egész sé get, ma gán élet ük ben sok bol dog sá got!

Kö vet ke zõ vér adás idõ pont ja: 2020. ja nu ár 2. csü tör tök.
-Ollé Lászlóné-

Ha té kony együtt mû kö dés 
A Tö rök szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság lo pás vét ség el kö ve té sé nek
gya nú ja mi att in dí tott el já rást is me ret len tet tes el len, aki 2019. szep -
tem ber 30-án a reg ge li órák ban a fegyverneki or vo si ren de lõ elõl egy
le zá rat lan ke rék párt tu laj do ní tott el. A he lyi rend õrök jó hely és sze -
mély is me re té nek kö szön he tõ en, va la mint az adat gyûj té sek ered mé -
nye ként né hány na pon be lül azo no sí tot ták a bûn cse lek mény
fel té te le zett el kö ve tõ jét. 

A rend õr ség ál tal már ko rább ról is mert el kö ve tõ há zá nak ud va rán ta -
lál ha tó fé szer ben meg tar tott ku ta tás al kal má val sér tet len ál la pot ban
elõ ke rült az Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség tu laj do nát ké pe zõ
„POLGÁRÕRSÉG” fel ira tú bi cik li. A le fog la lást kö ve tõ en a Fegy ver nek
Vá ro si Pol gár õr Egye sü let he lyi el nö ké nek a rend õrök vissza ad ták a
több mint száz ezer fo rint ér té kû ke rék párt. 
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Egész ség nap - Sé ta a mell rák el len
Szer te a vi lá gon meg moz du lá sok kal, sé tá val, pre ven ci ós ta nács adás ok -
kal és tu do má nyos elõ adá sok kal igye kez nek fel hív ni a fi gyel met az em -
lõ rák ko rai fel is me ré sé nek fon tos sá gá ra. Eh hez a gon do lat hoz
csat la ko zott vá ro sunk is, im már 5.  al ka lom mal. A ren dez vény ma gán -
sze mély kez de mé nye zé sé re jött lét re, mely nek fõ véd nö ke: Tatárné Ollé
Csil la.

A dél elõtt fo lya mán kü lön bö zõ vizs gá la tok (sze mé sze ti, hal lás vizs gá lat, 
vér nyo más mé rés, vér cu kor, ko lesz te rin mé ré sek).

13 óra kor az ORVOSI RENDELÕ elõtt ta lál koz tak a sé ta részt ve või. Itt
min den ki meg kap ta a ki tû zõt és a luft bal lont. Sza bó Fe renc kö szön té se
és F.Ko vács Sán dor or szág gyû lé si kép vi se lõ sza vai után gyö nyö rû, nap -
sü té ses,õszi idõ ben in dult el a me net, egé szen a Mû ve lõ dé si Há zig, ahol
az egy szer re el en ge dett luft bal lon szép lát vá nyá ban volt ré szünk. Ez zel
(is) fel hív tuk a fi gyel met a mell rák kal kap cso la tos szû rõ vizs gá lat okon
va ló rész vé tel fon tos sá gá ra.

Az egész ség nap pre ven ci ós elõ adá sok kal foly ta tó dott, mely nek elõ adói:
F. Ko vács Sán dor or szág gyû lé si kép vi se lõ, Do bos Zol tán r.had nagy,
bûn ügyi al osz tály ve ze tõ, Dr. Tóth Ka ta lin nép egész ség tan szak or vo sa,
Dr. Gaj dos Lász ló gyógy sze rész, Illyés An na má ria vé dõ nõ.

A nap zá ra sa ként a szer ve zõk szín vo na las kul túr mû sor ok kal ked ves -
ked nek a je len lé võk nek.

A mû sor elõ adói: Hornyák Lu ca és Ko lozs vá ri Pat rik, Sarkadi And rea és
Kecs kés Ger gõ, Mé szá ros Il di kó, MIRELLA NÕI KAR, I.sz. Annaházi Idõ -
sek Klub dol go zói, Új te le pi Idõ sek Klub tag jai.

Kö szö net a szer ve zõk nek és mind azok nak, akik bár mi lyen for má ban
se gí tet ték e meg moz du lást.

-Ma gyar Lászlóné Pi ros ka-
-Vö rös ke reszt Alap szer ve zet el nö ke-

Fo gya ték kal élõk Kul tu rá lis Ta lál ko zó ja
Kenderes

 Az em ber nap mint nap ta lál ko zik olyan em be rek kel, akik va la mi lyen
fo gya ték kal él nek. En nek el le né re a leg töb ben vagy fél ve kö ze led nek
hoz zá juk, vagy tel jes egé szé ben el ke rü lik a ve lük va ló kon tak tust.

( A fo gya té kos ság an nak a ma ra dan dó ál la pot nak vagy sa já tos ság nak a
meg ne ve zé se, ami kor egy sze mély ér zék szer vi, moz gás szer vi, ér tel mi
vagy kom mu ni ká ci ós ké pes sé gei szá mot te võ en el ma rad nak az em be -
rek át la gá tól és ez a tár sa dal mi élet ben va ló rész vé tel ét je len tõ sen aka -
dá lyoz za vagy le he tet len né teszi).

Azon ban hang sú lyoz ni kell, hogy a fo gya té kos ság nem be teg ség, ha nem 
ál la pot. Bár so kan ba dar ság nak tart ják, igen is fon tos, hogy mi lyen sza -
va kat hasz ná lunk, ami kor ró luk be szé lünk, mert egy szó je len tõ sen be -
fo lyá sol ja azt, hogy mi ként gon dol ko dunk!

A har ma dik al ka lom mal meg ren de zés re ke rü lõ Fo gya ték kal élõk Kul tu -
rá lis Ta lál ko zó já ra Ken de re sen ke rült sor.

A kez de mé nye zés cél ja, hogy be mu tas sa a tár sa da lom min den tag ja
szá má ra fo gya té kos ság gal élõ em ber tár sa ink ér ték te rem tõ mun ká ját,
küz de ni tu dá sát, aka rá sát és lel ki ere jét, s ez zel fel hív ja a fi gyel met a sé -
rült em be rek in teg rá ci ó já nak fon tos sá gá ra!

Göblyös Ferencné Ma ri ka a he lyi Moz gás sé rült Cso port ve ze tõ je évek
óta tö ret len hit tel, lel ke se dés sel ve ze ti a cso por tot. A ben ne rej lõ ha tal -
mas ener gi át igyek szik át ad ni a cso port min den tag já nak, és meg ra gad
min den al kal mat, hogy a ta gok jól érez zék ma gu kat. Se gít, irá nyít, szer -
vez – mint most is. Így ju tot tunk el a Kul tu rá lis Ta lál ko zó ra! S ha már
el ju tot tunk, há rom mû sor szá mot is vit tünk ma gunk kal. Ének, vers és
egyéb szín pa di pro duk ci ónk nagy si kert ara tott a je len lé võk kö ré ben!
Sze rin tem ez a ta lál ko zó nem csak egy prog ram so ro zat, ha nem egy üze -
net, egy ün nep és egy együtt mû kö dés is!

Üze net azért, mert azt gon do lom, hogy pusz tán at tól, hogy meg szü let -
tünk és akar juk az élet aján dé ka it meg él ni, már jobb és gaz da gabb ve -
lünk a vi lág!

Ün nep is ne künk ez az ese mény, hi szen mind annyi an pó tol ha tat lan
cso dá nak érez het jük ma gun kat.

Együtt mû kö dés, hi szen ez a gon do lat kör össze hoz za az em be re ket, és a
kü lön bö zõ szek to ro kat, hogy va lós lé pé se ket te gye nek a fo gya ték kal élõ
em be rek in teg rá ci ó já nak meg te rem té sé ért.

Ma már nem be teg ként te kin tünk a fo gya ték kal élõ em ber re, és nem ké -
pes ség be li hi á nya i ra kon cent rá lunk, ami kor se gí te ni sze ret nénk, ha -
nem kö zös sé ge ink ér té kes erõ for rá sa i ként szá mí tunk rá juk.

Min den olyan kez de mé nye zés ösz tön zést és bá to rí tást ér de mel, amely
eb ben az ér te lem ben te remt esélyt a fo gya ték kal élõ em be rek szá má ra!

-Mé szá ros Il di kó-

Fegy ver nek, Za gyi I. u. 1. szám alatt 
(2 szo ba, kony ha, für dõ szo ba,

spejz, zárt fo lyo só) gáz kon vek to -
ros, mel lék épü let tel, nagy ud var ral, 

kert tel ren del ke zõ
csa lá di ház el adó.

Ér dek lõd ni:
0620/265-0041
0670/558-1030
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Ki rán du lás a jó gá sok kal
2019.10.29-én in dul tunk út nak a jó gá sok ál tal szer ve zett ki rán du lás ra.
Úti cé lunk Tiszadob és a Di ós gyõ ri vár. Sze ren csé re az idõ is ked ve zett,
ra gyo gó nap sü tés várt ránk,ami kor a dél elõt ti órák ban meg ér kez tünk
Tiszadobra. Elõ ször az Andrássy-kastélyt te kin tet tük meg. Tár lat ve ze -
tõnk részletesen be szá molt a kas tély tör té ne té rõl, mely bõl töb bek kö -

zött meg tud tuk, hogy Andrássy
Gyu la el kép ze lé sei alap ján épít -
tet ték meg a kas télyt, me lyet ha -
lá la után az if jú Andrássy gróf
örö költ meg. Meg te kint het tük a
lo vag ter met, ze ne ter met, ebéd -
lõt, me lyet gyö nyö rû üveg ab la -
kok díszítenek.

1918-ban for ra dal má rok össze -
tör ték a bú tor za tot és be ren de -
zé si tár gya kat. 1945-tõl ál la mi
tu laj don ba került az épít mény és 
1950-tõl gyer mek ott hon ként
mû kö dött, majd 2007-ben má -
sik épü let be köl töz tet ték a gye -
re ke ket. Fel újí tá sa 2014-ben
fejezõdött be.

A kas tély ér de kes sé ge, hogy a 4
be já rat a 4 év sza kot, a 12 to rony a 12 hó na pot, 52 szo ba az 52 he tet és a
365 ab lak szem a 365 na pot jelképezi!

A hoz zá tar to zó park ban ta lál ha tó a gon do zott sö vény la bi rin tus.

Utunk a Hely tör té ne ti gyûj te mé nyek há zá ba ve ze tett,ahol lát hat tunk
egy ré gi is ko lai tan ter met, kony hai rész le tet,ha lá sza ti és pa rasz ti élet
esz kö ze it, a fo lyo són az Andrássy csa lád csa lád fá ját és cí me rét. Meg néz -
tük a Ti szát és át sé tál tunk a pon ton hí don.

Dél után in dul tunk to vább a Di ós gyõ ri vár ba, amely Nagy La jos ki rály
ural ko dá sa alatt él te fény ko rát. A vár kas tély négy ha tal mas to ronnyal
ren del ke zik, a te te jé re 75 lépcsõfok vezet.

A ki lá tás gyö nyö rû,ér de mes volt fel men ni.

A vár ban kor hû be ren de zé si tár gyak lát ha tók. Be te kin tést nyer het tünk
ho gyan él he tett ak ko ri ban a ki rály és udvartartása.

Es te te li él mé nyek kel tér tünk ha za!

Kö szö net a szer ve zõk nek ezért a szu per na pért!

Fel hí vás ta nul má nyi ösz tön díj
pá lyá zat ra!

(Fegy ver nek nap pa li ta go za tos ta nu ló i nak)

A Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány pá lyá za tot hir det. A pá lyá -
zat cél ja a ki vá ló tel je sít mé nyû ta nu lók tel je sít mé nyé nek el is me ré se,
tel je sít mé nyük fo ko zá sa.

A Pá lyá zat ka te gó ri ái:

„A” ka te gó ria: ha vi tá mo ga tás di á kok ré szé re
 1 . Fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló di á kok pá lyáz hat nak

támogatásra, akik nek a ta nul má nyi át la guk el ér te a 2018/2019-es
tan év ben a 4.5 át la got.

 2. Gim ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban ta nu lók pá lyáz hat nak,
akik nek ta nul má nyi ered mé nye a 2018/2019-es tan év ben el ér te a
4.7-es át la got és ide gen nyel vi ered mé nye 4-es, 5-ös.

 3. A 2018/2019-es tan év vé gén ki tû nõ ta nul má nyi ered ményt el ért 
ál ta lá nos is ko la 8. osz tályt vég zett ta nu lói, akik az ál ta lá nos is ko la
7. és 8. osz tá lyát ki tû nõ bi zo nyít vánnyal zár ták.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2019. no vem ber 30. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ta nu ló:
– is ko lai bi zo nyít vá nyá nak má so la tát
– bank szám la szá mot (bank ne vé vel, szám la szám tu laj do nos ne -

vé vel)
– mo ti vá ci ós le vél

A pá lyá za tot pos tai úton ajánl va, vagy sze mé lye sen le het el jut tat ni az
Ala pít vány szék he lyé re (5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 171.), az
Ala pít vány nak cí mez ve.

A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl és össze gé rõl az ala pít vány ku ra tó ri u ma
dönt. A nyer tes pá lyá zók 2019. de cem ber 15-ig ér te sí tést kap nak. 

„B” ka te gó ria: Egy sze ri ta nul má nyi tá mo ga tás ki emel ke dõ tel je -
sít mé nyért
 1. Ju ta lom ki ma gas ló ered mény el éré sé ért: Egy sze ri jut ta tás ban ré -

sze sül azon ta nu ló, aki mi nisz te ri jegy zék alap ján szer ve zett me -
gyei ta nul má nyi ver se nyen 1. he lye zést ért el, vagy or szá gos
ver seny I. II. vagy III. he lye zett je volt a 2018/2019-es tan év ben.

 A pá lyá zat hoz az ered ményt iga zo ló ok irat má so la tát szük sé ges
mel lé kel ni.

 2. Ide gen nyel vi ta nul má nyok és vizs gák: Ju ta lom fel sõ fo kú nyelv -
vizs ga meg szer zé sé ért. Tá mo ga tás ban ré sze sül het az a ta nu ló, aki
fel sõ fo kú nyelv vizs gát tett a 2018/2019-es tan év ben.

 A pá lyá zat hoz az ered ményt iga zo ló ok irat má so la tát szük sé ges
mel lé kel ni, va la mint mo ti vá ci ós le ve let.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2019. no vem ber 30. 

A pá lyá za tot pos tai úton ajánl va, vagy sze mé lye sen le het el jut tat ni az
Ala pít vány szék he lyé re (5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 171.), az
Ala pít vány nak cí mez ve.

A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl és össze gé rõl az ala pít vány ku ra tó ri u ma
dönt. A nyer tes pá lyá zók 2019. de cem ber 15-ig ér te sí tést kap nak. 

Mind két ka te gó ri á ban a pá lyá zók szi go rú an ve gyék fi gye lem be a pá lyá -
za ti ki írás fel tét ele it.

-Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány-
-Kuratóriuma-
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„X. Ván dor ló Bog rá csok Ta lál ko zó ja
Tiszapüspöki”

Szep tem ber hu szon nyol ca di kán, Fegy ver nek csa pa ta si ke re sen kép vi -
sel te vá ro sun kat, a X. Ván dor ló Bog rá csok ta lál ko zó ján
Tiszapüspökiben. A szín vo na las ren dez vé nyen, Fegy ver nek az aláb bi
dí ja kat kap ta: „Leg öt le te sebb Ud var ház” cí met, kö szö net ér te az „Ügyes
ke zek klub já nak”

„A leg fi no mabb sü te mény” ka te gó ri á ban II. he lye zett lett Strigelné
Mag dol na ké szí tet te fi nom ság.

III. he lye zett lett sár kány ha jó csa pa tunk, ami ben 3 örményesi, 1 ken -
gye li, 1 tö rök szent mik ló si la kos húz ta ve lünk együtt a la pá tot, így iga zán 
„ne héz” tér sé gi volt a ha jónk. Nagy kö szö net a ha jós tár sa ság nak! 

Kö szön jük a fi nom éte le ket Si mon Jó zsef, Bernáth Ta más, Gõdér Jó zsef,
Dikácz Mi hály csa pat nak.

A szín vo na las mû so rért nagy gra tu lá ció jár a Pa csir ta ci te ra együt tes -
nek, Szapáry nép dal kör nek, a Fegyverneki Gyer mek
Néptáncegyüttesnek. 

Kü lön kö szö net min den ki nek, akik ki lá to gat tak és bár mi lyen for má ban
se gí tet ték a ren dez vényt, hogy kép vi sel hes sük vá ro sun kat. 

Együtt a Tér ség össze tar tá sá ért jö võ re Törökszentmiklóson.
-Mol nár Bar na-

Fegyverneki Szín kör szak mai na pon
A Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet szeptemberben-Kunszentmártonban
tar tot ta az Ama tõr szín ját szó kö rök szak mai nap ját. A csa lá di as han gu -
la tú ren dez vé nyen, a Fegyverneki Szín kör tag jai tar tot tak be mu tat ko zó
elõ adást és pró ba ba ba sze re pet a po zi tív és ne ga tív épí tõ jel le gû kri ti -
kák ra. A mód szer ta ni is me re te ket és ta ná cso kat Hor váth Gá bor
Bodex-díjas (2002) szí nész, a Szig li ge ti Szín ház mû vé sze ad ta át. Majd
kö zös szi tu á ci ós gya kor la to kat Ri gó Jó zsef a HÍD Sze ni or Szín ház-Szol -
nok ve ze tõ je, a szín já ték és va ló ság tük ré ben pró bál ta fej lesz te ni a csa -
pa tot. Ered mé nyes és tu dás bõ ví tõ volt a nap, mely nek ha tá sa it
nem so ká ra lát hat juk a színpadon…

-Mol nár Bar na-

Ze nei Vi lág nap
A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei KÓTA Fel nõtt Ének ka ri Ta go za ta
Mar fû vá ro sá ban ren dez te meg idén ok tó ber ben a Jász-Nagykun- Szol -
nok Me gyei Fel nõtt kó rus ok XXIX. Ta lál ko zó ját a ZENEI VILÁGNAP
tisz te le té re. A ti zen négy me gyei kó rus kö zött a fegyverneki Mirella Nõi
kar kép vi sel te vá ro sun kat. A szín vo na las elõ adá sok köz ben kö szön töt -
ték a ju bi lá ló kó ru so kat, majd a mû sor vé gez té vel a ba rá ti es ten foly ta -
tó dott a ta lál ko zó. 

Prog ra mok
• no vem ber 20. Fegyverneki Szín kör elõ adá sa (fõ pró ba) 17 óra
• no vem ber 22. Fegyverneki Szín kör elõ adá sa 19 óra
• no vem ber 23. Fegyverneki Szín kör elõ adá sa 19 óra

az elõ adá sok ra a je gyek ára: 1.000.- Ft, me lyet nov.11-20-ig le het
meg vá sá rol ni a Mû ve lõ dé si Ház ban, 8-16 órá ig

• no vem ber 30. Me se vi lág a gye re kek nek
hely szín: Mû ve lõ dé si Ház
kez dé si idõ pont: a facebokoon és pla ká to kon hir det ve

• de cem ber 01. I. Ad ven ti gyer tya gyúj tás 14 óra vá ro si ad ven ti ko szo -
rú nál

• de cem ber 06. Mi ku lás-na pi Tánc ház  18 óra
• de cem ber 08. II. Ad vent  15 óra kor Ka to li kus Temp lom ban, majd ad -

ven ti gyer tya gyúj tás a vá ro si ad ven ti ko szo rú nál
• de cem ber 10. MINDENKI  KARÁCSONYA

kez dé si idõ pont: a facebokoon és pla ká to kon hir det ve
• de cem ber 14. Rockfesztivál

kez dé si idõ pont: a facebokoon és pla ká to kon hir det ve
• de cem ber 15.  Ad ven ti Hang ver seny 15 óra kor a Re for má tus Temp -

lom ban
III. Ad ven ti gyer tya gyúj tás (Hang ver seny után)

• de cem ber 17.  Ka rá csony-kö szön tõ a pi a con
• de cem ber 22.  IV. Ad vent. 15 óra kor a Ka to li kus Temp lom ban, majd

gyer tya gyúj tás a vá ro si ad ven ti ko szo rú nál

A mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart juk!
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Az íjá szat mes te re, aki
nem csak az íjat ked ve li!

Nagy Lász lót, a Hír -
mon dó ol va só i nak
sze ret ném be mu -
tat ni. So kunk szá -
má ra is me rõs,
hi szen az ered mé -
nye i rõl már több
alak alom mal ír tam, 
de pá lya fu tá sá ról
most rész le te seb -
ben sze ret nék ír ni.
Öröm mel fo gad ta
fel ké ré se met, hogy
mu tat koz zon be ol -

va só ink nak. Mû he lyé ben ami kor meg lá to gat -
tam, a fa lon ér mek, ok le ve lek, ku pák so ro za ta
fo ga dott.

-Mennyi idõ alatt si ke rült ennyi dí jat nyer ni? –
kér dez tem, a so ka sá got lát va.

-2016-ban is mer ked tem meg az íjá szat tal, ami
elõ ször hob bi nak in dult. 2017-ben volt az el sõ
ver se nyem, és eb ben az év ben már több ver se -
nyen is in dul tam, vál ta ko zó he lye zé se ket ér -
tem el, ez év má ju sá ban Kar ca gon már si ke rült 
a III. he lye zés.

2019 szep tem be ré ben a Kaposmérõ Or szá gos
és Nem ze ti Tör té nel mi Íjász Baj nok ság ban
(kor osz tá lyom ban) VII. he lye zést ér tem el.

A hob bi szin ten in dult íjá szat má ra sze re lem -
mé vál to zott. Edzõ nél kül, mun ka mel lett ilyen
szép ered mé nye ket el ér ni ily rö vid idõ alatt
csak is ki tar tás sal, szin te ösz tö nös te het ség gel
le het.

A be szél ge té sünk ben egy lé leg zet vé tel nyi szü -
net, ami kor is fo tóz ni ké szül tem a dí ja kat. A
mû hely azon ban más „tit ko kat” is rej tett.
Szob rok, tró fea alá té tek…..

Kí ván csi sá go mat fel kor bá csol ta.

Nagy Lász ló 50 éve sen is mer ke dett meg a fa -
mû ves ség egy újabb „sze le té vel” : Fa meg mun -
ká lás.- bár ere de ti szak má ja mû sze rész volt,
30 éve sen lett asz ta los szak mun kás. Szí ve sen
em lék szik vissza kez de ti mun ká i ra, hi szen
nem egy hin tó fel újí tá sá ban ta lál ta meg a
szak ma szép sé gét!

Ma kb. 30 fé le ké zi fa ra gott alá té te ket ké szít
tró fe ák hoz, kb 20 fé le gé pi alá té te ket tró fe ák -
hoz. A mû hely ben ki emelt he lyen áll egy gyö -
nyö rû szo bor. A cí me: Alá zat. (hir te len öt let tõl 
ve zérel ve, pár nap alatt ké szí tet te el)

Be szél ge té sünk alatt az is ki de rült, hogy
Makovecz Im re épí tész nek is dol go zott, több -

ször ké szí tett makettet ré szé re. Pl. Eg ri
tan uszo da ma kett je.

Makovecznek volt egy ál ma, Te át rum-ha jó
(ré gi vi tor lás ha jó). En nek ma kett jét ba rát já -
val, Danka Ist ván nal ké szí tet ték el.

Mi kor ter ve i rõl kér dez tem, el árul ta, hogy
Galántai Lelovich György rõl is sze ret ne egy
szob rot ké szí te ni. Lel ke se dé sét, ki tar tá sát lát -
va, azt hi szem er re nem kell so ká ig vár nunk.

A fény ké pe zõ gé pem pe dig kat to gott.  Egy pár
fo tó ere jé ig is mer jék meg Önök is Ked ves ol va -
sók Nagy Lász ló mun ká it.

A szer kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá lunk az ed di gi
ered mé nyek hez, és to váb bi si ke res al ko tá so -
kat! - az íjá szat ban pe dig si ke res sze rep lést!

-Mé szá ros Il di kó-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei
A Fegyverneki Hor gász Egye sü let au gusz tus ban hor gász ver senyt ren -
de zett tag jai ré szé re az fegyverneki Alsóréti-Holt-Tiszán. Szép, na pos
idõ ben mér het ték össze tu dá su kat a hor gá szok. Csa lád tag ok,is me rõ sök 
iseljöttek buz dí ta ni a ver seny zõ ket. Ren dez vé nyün ket meg tisz tel te töb -
bek kö zött Ta tár Lász ló pol gár mes ter és csa lád ja, Herman Jó zsef, al pol -
gár mes ter is. A ver seny után össze sen 17-en mér le gel ték le a ki fo gott
zsák mányt, 59 kg hal akadt a ho rog ra, fõ ként tör pe har csa. A kö vet ke zõ
ered mé nyek szü let tek:

Fel nõtt ka te gó ria: Ifi-gye rek ka te gó ria:

1. La dá nyi Ri chárd 6,35 kg 1. Si mon And rás 3,75 kg

2. DományIstván 6,20 kg 2. Kol lár Hu nor 2,45 kg

3. Né me ti Jó zsef 5,75 kg 3. Mravik Má té Lász ló 2,15 kg

4. MravikLászló 4,90 kg 4. TónaiAttila 1,75 kg

5. Csaj ági Gá bor 4,00 kg 5. Lip csei Mi lán 1,45 kg

6. Gál Ist ván 3,25 kg 6. Jó nás Kris tóf 1,25 kg

A nyer te se ket hor gász esz kö zök kel ju tal maz tuk, ami ket  Ta tár Lász ló
pol gár mes ter és Tukarcs Istvánné, az egye sü let el nö ke adott át. A leg -
idõ sebb és a leg fi a ta labb ver seny zõt, Susz ter Zsig mon dot  és Mravik
Má té Lász lót kü lön kö szön töt tük egy-egy aján dék cso mag gal. Az ifi-gye -
rek ka te gó ri á ban leg na gyobb ha lat fo gó versenyzõek já ró kü lön dí jat,
Kol lár Hu nor ve het te át. Az  ered mény hir de tés után ser tés pör költ tel
ven dé gel tük meg a meg je len te ket. Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni Ta -
tár Lász ló pol gár mes ter úr nak, hogy tá mo ga tá sá val hoz zá já rult  a ver -
seny meg ren de zé sé hez, Herman Jó zsef nek pe dig a fény ké pe zést. Kü lön 
kö szö ne tet mon dunk a Fegyverneki  Pol gár õr ség nek, akik mun ká juk -
kal hoz zá já rul tak ren dez vé nyünk sikeréhez.

Nagy meg tisz tel te tés ér te hor gász egye sü le tün ket. A Kö zép-Ti sza Vi dé ki 
Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge har ma dik al ka lom mal kö szön te meg „ 
Hor gász egye sü le tért „ ki tün te tés sel el nö künk ed dig vég zett mun ká ját.
Tukarcs Istvánné 1985 óta tag ja a Fegyverneki  Hor gász Egye sü let nek.
1990-tõl az If jú sá gi Bi zott ság tag ja. A köz gyû lés 1997-ben meg vá lasz -
tot ta az egye sü let tit ká rá nak, majd 1999-tõl lát ja el az el nö ki tiszt sé get.
Mun ká ját nagy oda adás sal vég zi, a fel ada tok meg ol dá sá ban a hor gá -
szok ér de ke it kép vi se li. A hor gász en ge dé lyek áru sí tá sa mel lett szer ve zi
az egye sü let prog ram ja it, in té zi a hor gá szok ügyes-ba jos dol ga it. Nyo -
mon kö ve ti a hal te le pí té se ket. El nök sé ge alatt az egye sü le ti élet szer ve -
zet tebb, prog ram ja ink, ren dez vé nye ink szí ne seb bek let tek. 
Gra tu lá lunk a ki tün te tés hez és a to váb bi ak ban ered mé nyes munkát
kívánunk!

-Pfeiffer Vil mos-
-Fegyverneki Hor gász Egye sü let tit ká ra-
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Hermann Zsó fia és Cabbarpur Canku
2019. au gusz tus 10-én,

Bana Eri ka és Domány Sán dor
2019. au gusz tus 16-án,

Vitáris And rea és Si mon Ro land
2019. szep tem ber 14-én,

Baktai Vi vi en és La dá nyi Sán dor Zol tán
2019. szep tem ber 21-én,

Mága Me lin da és Bagi Lász ló
2019. ok tó ber 25-én

Kónya Bog lár ka és Csõke Zsolt
2019. no vem ber 8-án

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.
Gra tu lá lunk!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELKÉSZÜLT A
KÖZINTÉZMÉNYEK
ENERGETIKAI
FEJLESZTÉSE
FEGYVERNEKEN

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 168.800.998 Ft-ot nyert a
„Köz in téz mé nyek Ener ge ti kai Fej lesz té se Fegy ver nek Vá ros -
ban” cí mû, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azo no sí tó szá mú pá -
lyá za ton, mely nek ke re té ben ön kor mány za ti in téz mé nyek, a
Pol gár mes te ri hi va tal, a Köz pon ti óvo da, va la mint a Könyv tár
épü le te ke rül tek fej lesz tés re. A pro jekt meg va ló su lá sa je len -
tõs költ ség meg ta ka rí tást ered mé nyez az ön kor mány zat szá -
má ra, va la mint je len tõs mér ték ben nõ az
ener gia-meg ta ka rí tás is. 
Fegy ver nek Város Önkormányzata fontos küldetésének tartja a
környezettudatos, energia-hatékony intézményfenntartást.
Ennek érdekében számos beruházást hajtott már végre és
szándékozik megvalósítani a jövõben is. Az Önkormányzat
tulajdonában több olyan közintézmény áll, amelyek
fenntartása, üzemeltetése és rendeltetésszerû karbantartása
nagy anyagi terhet ró az Önkormányzatra, technológiája
elavult.
Jelen projekt keretében 3 épület fejlesztésére került sor: a
Polgármesteri hivatal (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), a
Központi óvoda (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.), valamint a 
Könyvtár (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146.). Ezen épületek
50-100 éves múlttal rendelkeznek, így energiahatékonysági
megújításuk indokolt volt. Mindhárom épület esetében
megtörtént a homlokzat és a zárófödémek hõszigetelése,
valamint a nyílászárók cseréje. A Polgármesteri hivatalra és az
Óvodára napelemes rendszer is telepítésre került, továbbá az
Óvoda és a Könyvtár épületek projektarányos
akadálymentesítése is megvalósult.
A fejlesztés eredményeként jelentõs energia- és
költségmegtakarítás valósul meg: a primer
energia-megtakarítás 305,1 MWh, azaz 1.099 GJ. A korábbi, évi
átlagos 5.763 eFt-os földgázra és villamos energiára fordított
költségek a fejlesztés eredményeként jelentõs mértékben, 503
eFt-ra csökkennek. A megújuló energiafelhasználás 23,18
MWh-val, azaz 83,4 GJ-lal növekszik. A projekt 2017. október és
2019. december között valósul meg.
A beruházás szemléletformáló hatásaként említhetõ, hogy a
napelemes rendszeralkamazásokkal egy ingatlan energiaigénye
jelentõs mértékben csökkenthetõ, amely a település
lakosságának példaként is szolgálhat, ösztönözve õket a
környezet- és energia-hatékony berendezések saját
otthonaikba való beépítésére.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

To váb bi in for má ci ók:
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta
5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 171

FIGYELEM!
Tá jé koz tat ni sze ret ném ked ves vá sár ló i mat, hogy a BABA-BOLT
mel lett meg nyi tot tam já ték bol to mat! Ka rá csony ra ké szü lõd ve
sok új don ság rendelhetrõ, ext ra kí ván sá go kat is igyek szem tel je -
sí te ni! Aján dé kok, ki egé szí tõk, kel lé kek, köny vek és cso da szép ru -
ha ne mûk vál to zat la nul kap ha tók nagy vá lasz ték ban a
BABA-BOLT-ban, bé bi tõl a ka masz mé re tig!

Vá rom sze re tet tel az Ün ne pek alatt is a meg -
lé võ és le en dõ új ve võ i met.

Sza bó Zoltánné Hillender Ani kó 
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Csortos Ist ván 84 éves

Ternák Sándorné
Szü le tett: Hu bai Ro zá lia Aran ka 70 éves

Hu bai La jos 75 éves

Bog nár Ferencné
Szü le tett: Kis An na 85 éves

De me ter Fe renc 58 éves

Szõ ke Já nos 73 éves

Ko vács Jánosné
Szü le tett: Ma gyar Mag dol na 62 éves

Tö rök Aran ka 97 éves

Bu dai Lász ló 55 éves

Négyesi Sán dor 79 éves

Fe hér Istvánné
Szü le tett: De me ter Jú lia 65 éves

Négyesi Simonné
Szü le tett: Fe ke te Mag dol na 80 éves

Csaj ági Gá bor 81 éves

Var ró Ist ván 65 éves

Müller Jó zsef 73 éves

An gyal Mártonné
Szü le tett: Tóth Esz ter 91 éves

Pa ta ki Lász ló 68 éves

Mol nár La jos 77 éves

ko rá ban el hunyt.

A csa lá dok gyá szá ban õszin te rész vét tel osz to zunk!

EMLÉKEZÉS
PÁL SÁNDOR

ha lá lá nak 1. év for du ló ján.

"Annyi ra akar tam él ni,
a be teg sé get le gyõz ni.

Bú csúz tam vol na tõ le tek,
de erõm nem en ge dett.

Így bú csú nél kül
szí ve tek ben to vább él he tek"

Sze re te ted szí vünk ben
örök ké él ni fog."

Sze re tõ fe le sé ged és családja

EMLÉKEZÉS
MOLNÁR ISTVÁN

ha lá lá nak 1. és

MOLNÁR ISTVÁNNÉ
ha lá lá nak 2. év for du ló ján

"Itt jó kat al szunk, mert itt örök az álom,
Örök a szél és a lomb a fá kon,

Örök a ma gány és örök az em lék,
Ben nün ket lá gyan rin gat az nem lét.

De ha gon dolsz ránk, mi fel éb re dünk,
De ha gondolst ránk, érin ted ke zünk,

De ha gon dolsz ránk, ab ban örö möt le lünk,
De ha gon dolsz ránk, ak kor itt vagy ve lünk..."

Gyer me ke i tek és unokáitok

EMLÉKEZÉS
GÁCSI FERENC

ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"A mély be csak tes ted me rült el,
csak õ tûnt el a föld alatt,

de lé nyed lé nye ge ezer fe lé
szó ród va is köz tünk ma rad"

Sze re tõ Csa lád ja

Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik sze re tett lá nyom

SZENTPÉTERI ATTILÁNÉ
szü le tett Karkusz Ilo na

te me té sén részt vet tek 

és utol só út já ra el kí sér ték.

Sze re tõ édesanyja
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Jó tud ni!
Ha vész hely zet állt elõ, hív ja a ké szen lé ti szer vek – a men tõk, a hi -
va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv és az ál ta lá nos rend õri fel ada tok
el lá tá sá ra lét re ho zott szerv – el éré sét biz to sí tó, in gye ne sen hív ha -

tó, aláb bi hí vó szá mo kat:

• 104 (a men tõk)

• 105 (a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv)

• 107 (az ál ta lá nos rend õri fel ada tok el lá tá sá ra
         lét re ho zott szerv)

• 112 (egy sé ges eu ró pai se gély hí vó szám)
*****

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. he lyi el ér he tõ sé gei:
Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)

- mû sza ki hi ba be je len tõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- ivó víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-61

- szenny víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-51
Tö rök szent mik ló si Ügy fél szol gá lat:

5200 Törökszentmiklós,Tán csics Mi hály 42/a.
Köz pon ti ügy fél szol gá lat:

5000 Szol nok, Thö köly út  83.
ema il: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Tel.: 06-40/180-124
*****

Or vo si ügye let: 06-70/3703-104

Az E.ON ügy fél szol gá la ti te le fon szá mai
Ál ta lá nos ügy in té zés:

06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00,
06-70-459-96-00

Mérõállás be je len tés
vezetékes telefonról* (in gye nes) 06-80-210-211
mobiltelefonról sms-en 06-30-3-444-999

* A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról
nem elérhetõ.

Hi ba be je len tés: 06-80-210-310
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2019.08.05. Domán Ré ka 
Szü lei: Tukarcs Ad ri enn, Domán Ri chárd

2019.08.15. Nork At ti la
Szü lei: Sza bó Ale xand ra, Nork At ti la

2019.08.18. Pa ta ki Já nos
Szü lei: Stalmájer Csil la, Pa ta ki Já nos

2019.08.22. Matykó Le ven te
Szü lei: Schmidt Eri ka, Matykó Ti bor

2019.08.23. Koz ma Be ne dek
Szü lei: Má nyi Má ria, Koz ma Gá bor

2019.08.28. Egyed Má té Dominik
Szü lei: Bu rai Klá ra, Egyed Lász ló

2019.09.10. Var ga Nadin
Szü lei: Tháler Edit, Var ga Im re La jos

2019.09.11. Nachtigál Má té
Szü lei: Köpösdi Éva, Nachtigál At ti la

2019.09.14. Kiss Jó zsef Gá bor
Szü lei: Köpösdi La u ra, Kiss Jó zsef

2019.09.15. Czakó Jáz min Ivett
Szü lei: Pe tõ Már ta, Czakó Jó zsef

2019.09.18. Sely mes Let ti
Szü lei: Nagy Mag dol na, Sely mes Ger gõ

2019.09.19. Bu rai Szimonetta Ani ta
Szü lei: Bu rai Ani ta, Nagy Mi hály

2019.09.19. La dá nyi Ré ka, La dá nyi Eme se
Szü lei: Gyenis Ber na dett, La dá nyi Pé ter

2019.09.21. Ollé Zsó fia
Szü lei: Mé szá ros Ani ta, Ollé And rás

2019.09.27. Ara nyi Má té Ri chárd
Édes any ja: Ara nyi Ani kó

2019.09.28. Sze gi Csa ba Áron
Szü lei: Turó Va len ti na Gyönyi, Sze gi Csa ba

2019.10.11. Mága Mar cell
Szü lei: Mága Éva, Kol lár Nor bert

2019.10.15. Bu rai Je nõ Krisz ti án
Szü lei: Bu rai Ale xand ra Bi an ka, Völ gyi Je nõ

2019.10.20. Bencsik Má té
Szü lei: Négyesi An to ni et ta, Bencsik La jos

2019.10.24. Sza bó Ti bor
Szü lei: Tóth An gé la, Sza bó Ti bor

2019.10.28. Huber Ist ván
Szü lei: Szilvás Krisz ti na, Huber Ist ván

Sok bol dog sá got és egész sé get kí ván
a Fegyverneki Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge!


