


A kép vi se lõ-tes tü let hírei
2019. de cem be ri ülés

• 157/2019.(XII.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Mû -
ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról

• 158/2019.(XII.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki
Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za -
tá nak el fo ga dá sá ról

• 159/2019.(XII.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Me -
zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz mény Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tá nak el fo ga dá sá ról

• 160/2019.(XII.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek, Szent 
Er zsé bet út 161. sz. alat ti ön kor mány za ti in gat lan ban ta lál ha tó 77 m2
te rü le tû bér le mény hasz ná lat ba adá sá ról szó ló meg ál la po dás meg kö -
té sé rõl

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Fegy ver -
nek, Szent Er zsé bet út 161. sz. alat ti in gat lan ban ta lál ha tó 77 m2

te rü le tû he lyi sé get köz ér dek bõl in gye ne sen hasz ná lat ba ad ja a
Fegyverneki Pol gár õr ség ré szé re 2020. ja nu ár 1-tõl 2020. de cem -
ber 31-ig.

• 161/2019.(XII.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Al só -
ré ti Holt-Ti szá ra ki ad ha tó hor gász te rü le ti en ge dé lyek dí ja i ról 

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg a Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti szá ra ki ad ha -
tó hor gász te rü le ti en ge dé lyek dí ját 2020. ja nu ár 01-tõl: 
– Fel nõtt éves te rü le ti en ge dély: 22.500.- Ft
– If jú sá gi éves te rü le ti en ge dély: 12.000.- Ft
– Nõi éves te rü le ti en ge dély 12.000.- Ft
– Gyer mek éves te rü le ti en ge dély:   7.000.- Ft
– Csónakos-etetõhajós-stéges éves pót jegy   5.000.- Ft
– Fel nõtt te rü le ti he ti jegy: 10.000.- Ft
– Fel nõtt te rü le ti na pi jegy:   2.500.- Ft
– If jú sá gi te rü le ti na pi jegy:   1.500.- Ft
– Gyer mek te rü le ti na pi jegy:      800.- Ft
– Fel nõtt csónakos-etetõhajós-stéges te rü le ti na pi jegy 3.000.- Ft

• 162/2019.(XII.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A TOP-1.4.1-15-
JN1-2016-00006 azo no sí tó szá mú, „Fegy ver nek Új te le pi Óvo da fel újí -
tá sa és kor sze rû sí té se, va la mint Böl csõ de bõ ví té se 16 fé rõ hellyel” el -
ne ve zé sû pá lyá zat tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó ön erõ ki egé szí té sé rõl

 1.) Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te egyet ért a 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azo no sí tó szá mú, „Fegy ver nek Új te -
le pi Óvo da fel újí tá sa és kor sze rû sí té se, va la mint Böl csõ de bõ ví té se 
16 fé rõ hellyel” el ne ve zé sû tá mo ga tói ok irat hoz kap cso ló dó
923.000 Ft + ÁFA (249.210 Ft) = 1.172.210 Ft-tal tör té nõ ön erõ ki -
egé szí té sé vel.

 2.) Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a brut tó
1.172.210 Ft ön erõt a 2019. évi költ ség ve tés ter hé re biz to sít ja.

• 26/2019.(XII.13.) ön kor mány za ti ren de le te: 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 let mó do sí tá sá ról

2020. ja nu á ri ülés
• 4/2020.(I.30.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az Ön kor mány zat ál -

tal tá mo ga tott 2020. évi ün ne pek rõl és ren dez vé nyek rõl

I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK
• Ja nu ár 22. Ma gyar Kul tú ra nap ja: Az ün nep ség meg ren de zé sé nek

idõ pont ja: 2020. ja nu ár 18.

• Már ci us 15. Nem ze ti Ün nep: Meg em lé ke zés idõ pont ja: 2020. már ci -
us 15.

• Jú ni us 4. Nem ze ti Össze tar to zás Nap ja 100. év for du ló: Meg em lé ke -
zés idõ pont ja: 2020. jú ni us 4.

• Au gusz tus 20. ál la mi Ün nep: Meg em lé ke zés idõ pont ja: 2020. au -
gusz tus 20-23. 

• Ok tó ber 6. Nem ze ti gyász nap
• Ok tó ber 23. Nem ze ti Ün nep: Ün nep ség meg em lé ke zé sé nek idõ pont -

ja: 2020. ok tó ber 23.

II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK
• VII. Fegyverneki Ver bunk ver seny: Meg ren de zé sé nek idõ pont ja

2020. már ci us 14.
• XIX. Weöres Sán dor Gye rek szín ját szó me gyei Ta lál ko zó: Meg ren de -

zé sé nek idõ pont ja: 2020. már ci us 27.
• VIII. Fegyverneki Nép ze nei- és Nép dal ta lál ko zó: Meg ren de zé sé nek

idõ pont ja 2020. áp ri lis 18.
•  XI. Ván dor ló Bog rá csok Ta lál ko zó ja Törökszentmiklós: Meg ren de -

zé sé nek idõ pont ja: 2020. má jus 23.
• Fegy ver nek Vá ros Nap ja
• Szent Ist ván Na pi ren dez vény: Meg ren de zé sé nek idõ pont ja: 2020.

au gusz tus 20-22. Sport pá lya
• Ad ven ti Gyer tya gyúj tá sok: Meg ren de zé sé nek idõ pont ja: 2020. no -

vem ber 29., De cem ber 6. 13. 20. 
• 5/2020.(I.30.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: 2020. évi köz fog lal -

koz ta tá si mun ka prog ram ok el fo ga dá sá ról 
 1.) Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te egyet ért a 

2020. évi köz fog lal koz ta tá si start mun ka-prog ra mok pá lyá za ta i -
nak be nyúj tá sá val. A 2020 évi költ ség ve tés ében kö te le zett sé get
vál lal a prog ra mok 1.686.116 Ft össze gû ön ere jé nek fi nan szí ro zá -
sá ra az aláb bi ak sze rint. 

a.) He lyi sa já tos sá gok ra épü lõ köz fog lal koz ta tás

Fog lal koz ta tot tak szá ma: 14fõ

A prog ram tel jes költ sé ge: 21.839.642Ft

A fel aján lott sa ját for rás össze ge: 0Ft

Az igé nyelt tá mo ga tá sok össze sen: 21.839.642Ft

b.) Szo ci á lis jel le gû prog ram:

Fog lal koz ta tot tak szá ma: 53 fõ

A prog ram tel jes költ sé ge: 74.115.529Ft

A fel aján lott sa ját for rás össze ge: 1.375.909Ft

Az igé nyelt tá mo ga tá sok össze sen: 72.739.620Ft

c.) Me zõ gaz da ság

Fog lal koz ta tot tak szá ma: 20 fõ

A prog ram tel jes költ sé ge: 41.336.492Ft

A fel aján lott sa ját for rás össze ge: 310.207Ft

Az igé nyelt tá mo ga tá sok össze sen:     41.026.285Ft
• 6/2020.(I.30.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Szol nok Tér sé gi

Hul la dék gaz dál ko dá si Tár su lás Tár su lá si meg ál la po dá sá nak mó do -
sí tá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te nem ért
egyet és nem hagy ja jó vá a Szol nok Tér sé gi Hul la dék gaz dál ko dá si
Tár su lás Tár su lá si meg ál la po dá sá nak mó do sí tá sát.

• 7/2020.(I.30.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá ros Ön -
kor mány za ta és a Fegyverneki Ro ma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat
kö zött lét re jött együtt mû kö dé si meg ál la po dás fe lül vizs gá la tá ról
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• 8/2020.(I.30.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek, Szent Er -
zsé bet út 200. sz. alat ti in gat lan meg vé te lé rõl

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a 2020. évi
költ ség ve tés ter hé re meg vá sá rol ja a Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út
200. sz. alat ti (90 hrsz) in gat lant Ráczi Ág nes Törökszentmiklós If -
jú ság u. 24. sz. alat ti tu laj do nos tól 2.300.000.- Ft ér ték ben. 

• 9/2020.(I.30.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A fegyverneki 0321/5
hrsz.-ú in gat lan ér té ke sí té sé rõl

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te hoz zá já rul az
ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zõ fegyverneki 0321/5 hrsz-ú 2,7820 
ha nagy sá gú 51 AK ér té kû szán tó mû ve lé si ágú in gat lan ér té ke sí té -
sé hez Gom bás Ist ván Fegy ver nek Tán csics M. út 175/A. sz. alat ti la -
kos ré szé re 4.200.000.- Ft összeg ben. 

• 10/2020.(I.30.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Mû ve -
lõ dé si Köz pont és Könyv tár 2020. évi mun ka ter vé rõl

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a mu ze á lis in -
téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés -
rõl szó ló 1997. évi CXL. tör vény 78/I. § (4) be kez dés b) pont ja
alap ján a mel lék let sze rint jó vá hagy ja a Fegyverneki Mû ve lõ dé si
Köz pont és Könyv tár 2020. évi mun ka terv ét.

• 11/2020.(I.30.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá ros Ön -
kor mány za ta 2020. évi elõ ze tes költ ség ve tés ének el fo ga dá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Vá ros 2020. 
évi elõ ze tes költ ség ve té si ter ve ze té ben sze rep lõ terv szá mo kat nem
fo gad ja el. Ké ri a Pol gár mes te ri Hi va talt, és in téz mé nye ket, hogy a
2020. évi ter ve ze tü ket vizs gál ják felül, a ki mu ta tott hi ányt meg kell 
szün tet ni, ki adá so kat le he tõ ség sze rint csök ken te ni kell, és to váb bi
for rá so kat kell fel tár ni.  A 2020. évi költ ség ve té si ren de le tet ez
alap ján ké szít se el és ter jessze a kép vi se lõ-tes tü let elé.

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
1/2020.(I.31.) ön kor mány za ti ren de le te A köz szol gá la ti tiszt vi se -
lõk il let mény alap já ról:

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Ma gyar or -
szág 2020. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl szó ló 2019. évi LXXI. tör -
vény 58.§ (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
Alap tör vény 32. cikk (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1.§ Fegyverneki Pol -
gár mes te ri Hi va tal köz tiszt vi se lõ i nek il let mény alap ja 2020. év tõl
47.000,- Ft.

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Tá jé koz ta tó a fa ki vá gás sza bá lya i ról
Az el múlt idõ szak ban több eset ben oko zott prob lé mát vá ro sunk ban a
fa ki vá gás sza bá lya i nak nem meg fe le lõ is me re te. Ezért a jö võ be ni
prob lé mák el ke rü lé se ér de ké ben tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got,
hogy a fás szá rú nö vé nyek vé del mé rõl szó ló 346/2008. (XII. 30.)
Korm. ren de let alap ján fás szá rú nö vé nye ket köz te rü le ten ki zá ró lag
jegy zõi en ge déllyel le het ki vág ni. A köz te rü le ten lé võ fás szá rú nö vé -
nyek min den eset ben az Ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zik, füg get le -
nül at tól, azo kat ki ültette! 

A köz te rü le ten lé võ fa ki vá gá sá nak en ge dé lye zé se iránt ké rel met kell
be nyúj ta ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban. A ké re lem nyom tat vány hoz
3.000.-Ft össze gû il le ték bé lye get kell csa tol ni. Az ügy in té zé si ha tár idõ
21 nap (ál ta lá nos ügy in té zé si ha tár idõ), azon ban a te le pü lés szem -
pont já ból ki emelt szak mai, tu do má nyos, te le pü lés- és kul túr tör té ne ti
ér té ket kép vi se lõ fás szá rú nö vény ki vá gá sá nak ké rel me zé se ese té ben
45 nap.

(Az el já rás sal kap cso la to san bõ vebb in for má ci ót, va la mint ké re lem
nyom tat ványt a Pol gár mes te ri Hi va tal ban kap hat nak vagy hon la -
punk ról le tölt he tik. www.fegy ver nek.hu)

A ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ en a min den eset ben meg gyõ zõ dünk a
ké re lem in do kolt sá gá ról, és ezt kö ve tõ en ke rül sor a fa ki vá gás en ge -
dé lye zé sé re vagy meg til tá sá ra. A fa ki vá gá si en ge dély meg adá sa ese tén 
a ha tá ro zat ban a ki vá gott fa pót lá sá ról is ren del ke zünk.

Fel hív juk a fi gyel mü ket, hogy aki fás szá rú nö vényt jog el le ne sen ki -
vág, a ki vá gott fa ér té ké tõl füg gõ en sza bály sér tés nek vagy bûn cse lek -
mény nek mi nõ sül.  

A fás szá rú nö vé nyek vé del me mind annyi unk kö zös ér de ke. Ezért kér -
jük, hogy kör nye ze tünk vé del me, va la mint az en ge dély nél kü li fa ki vá -
gá sok, eset le ges fel je len té sek, bír sá go lá sok el ke rü lé se ér de ké ben
szí ves ked je nek a tá jé koz ta tás ban fog lal tak meg tar tá sá ra fo ko zott fi -
gyel met for dí ta ni.

-Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta-

Au tó busz me net rend változás
A Volábusz ZRT. 2020. már ci us 1-jétõl Fegyverneket érin tõ me net -
rend mó do sí tá sok be ve ze té sét kez de mé nye zi a szol gál ta tást meg -
ren de lõ In no vá ci ós és Tech no ló gi ai Mi nisz té ri um nál.

4612 Szolnok-Törökszentmiklós-Fegyvernek-Tiszabõ re gi o ná lis au -
tó busz vo na lon
• A mun ka nap okon 7:00 óra kor Tiszabõ, pos ta meg ál ló hely rõl Szol -

nok ra köz le ke dõ 158 sz. já rat 10 perc cel ko ráb ban, 6:50 óra kor in -
dul, bõ vebb el ju tá si le he tõ sé get kí nál va ez zel a reg ge li el ju tá sok nál 
a Fegyverneki és a Tö rök szent mik ló si ok ta tá si in téz mé nyek be.

• A 158 sz. já rat mó do sí tá sa mi att a mun ka nap okon és szom ba ton
5:45 óra kor Szol nok, Vas út ál lo más meg ál ló hely rõl Tiszabõre köz -
le ke dõ 151 sz. já rat is 10 perc cel ko ráb ban, 5:35 óra kor in dul.

-Szerkesztõség-

Tá jé koz ta tás a köz te rü let-hasz ná lat
sza bá lya i ról

Tisz telt Fegyverneki La ko sok!

Az aláb bi ak ban a köz te rü let-hasz ná lat tal kap cso lat ban sze ret nék
meg osz ta ni né hány fon tos tud ni va lót. 

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének a köz te rü let
hasz ná lat ról szó ló 26/1995. (VIII.31.) sz. ön kor mány za ti ren de le te
sze rint a köz te rü let ren del te té sé tõl el té rõ hasz ná la tá hoz a hasz ná la tot
meg elõ zõ en ki adott en ge dély szük sé ges. Ez töb bek kö zött ki ter jed
• köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás hoz hasz nált jár mû/jár mû sze rel vény
• 3,5 ton na össz súly fö löt ti gép jár mû, nyergesvontató, me zõ gaz da sá -

gi von ta tó, pót ko csi
• egyéb von ta tott esz köz
• épí tõ anyag (1 hó nap idõ tar ta mig in gye nes)
• hir de tõ be ren de zés, hir de tõ táb la

köz te rü le ten tör té nõ el he lye zé sé re, tá ro lá sá ra.

To váb bá en ge dély hez kö tött még a vendéglátóipari és egyéb élel mi -
szer ipa ri elõ kert, az idény jel le gû és al kal mi áru sí tás, va la mint a nem
hely hez kö tött moz gó áru sí tás is.

A fent meg je lölt ese tek ben, to váb bá a ren de let ben meg ha tá ro zott
egyéb te vé keny sé gek ese tén hasz ná la ti díj fi ze té sé hez kö tött a köz te -
rü let hasz ná la ta. Rész le te sebb tá jé koz ta tás Fegy ver nek Vá ros hon lap -
ján ol vas ha tó a http://www.fegy ver nek.hu/ren de le tek_mind cí men.
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II. Iskolanyitógató foglalkozás
 ORCZY  2020. ja nu ár 15-én nagy ér dek lõ dés mel lett ke rült sor, már
má so dik al ka lom mal ha gyo má nyos is ko la nyi to ga tó fog lal ko zá sunk ra.

Sok ér dek lõ dõ szü lõ kí sér te el gyer me két is ko lánk tor na ter mé be, ahol
jó han gu la tú, já té kos sport dél utánt töl töt tünk együtt.

Er zsi ke és Dia né ni se gít sé gé vel min den ki ki pró bál hat ta ügyes sé gét,
bá tor sá gát a kü lön fé le tor na esz kö zö kön. Le he tett ko or di ná ci ós lét rán
szök del ni, fut ni, gu ru lós ülõ kén egyen sú lyoz ni, bor dás fa lon fel-le
mász ni, szi vacs gát alatt kúsz ni és töl csér ben „ûr ha józ ni.”

A le en dõ el sõs ta ní tó né nik ve ze té sé vel rö vid idõ re is ko lás sá vál hat tak
a kis óvo dás gyer me kek. A fog lal ko zás vé gé re mind annyi an kel le me -
sen el fá rad tunk.

-Baksai Zsu zsan na és Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya-
-ta ní tó né nik-

Betlehemes játék
 ORCZY  A 17. szá zad ból szár maz nak az el sõ ma gyar nyel vû bet le he -
mes já té kok. Az is ko la drá mák ha tá sá ra meg újul a ha gyo mány, a ka to li -
kus is ko lák di ák jai elõ sze re tet tel ad nak elõ bet le he mes já té ko kat.
Is ko lánk di ák jai a bet le he me zés ha gyo má nyát meg õriz ve „ház ról ház -
ra” jár va ad ták elõ já té ku kat, mellyel hir det ték Jé zus szü le té sét. A mû -
sort be mu tat ták a fegyverneki és tö rök szent mik ló si Idõ sek
Ott ho ná ban, a Tiszapüspöki Szent Már ton Ró mai Ka to li kus temp lom -
ban, a ka to li kus óvo dánk ban és a he lyi ka to li kus temp lo munk ban a ka -
rá csony elõt ti szent mi se ke re té ben és de cem ber 25-én. Min den hol
öröm mel fo gad ták ta nu ló in kat, me lyet ez úton is kö szö nünk!Vi dám ság
és szent áhí tat ha tot ta át a já té kot és a gye re kek lel két. Az elõ adást szí -
ne sí tet ték ének ka ro sa ink, akik a klasszi kus ka rá cso nyi éne kek kel még
in kább ün ne pib bé tet ték a han gu la tot. 

„Ra gyo gó, cso dás gyer mek sze mek

Ví gan játsszák el Bet le he met.” (Vá ri Józsefné)
-Bo tos Ju dit Ani ta-

-szaktanár-

A Mi ku lás látogatása iskolánkban
 ORCZY  Nagy öröm mel fo gad ták a gye re kek Szent Mik lós lá to ga tá sát
is ko lánk ban. Szo ká sá hoz hí ven min den osz tály ba el lá to ga tott és min -
den gyer me ket meg aján dé ko zott.

A bát rab bak kis da lok kal, ver sek kel kö szön töt ték. Mi ku lás min den kit
név sze rint is mer, sok eset ben az is ki de rült, hogy tud az is ko lá ban
tör tént ese mé nyek rõl, a gye re kek min den nap ja i ról. A csil lo gó sze mek
ar ról árul kod tak, hogy igyek szik min den ki ki ér de mel ni a sok aján dé -
kot, amit a Mi ku lás tól ka pott.

-Országhné Herczeg Ka ta lin-
-al sós munkaközösségvezetõ-

Ének kar az ad ven ti hang ver se nyen
 ORCZY  2019. de cem ber 15-én, ad vent 3. va sár nap ján az Or czy An na
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da pe da gó gu sok kal ki e gé szült
csengõhangú gyer mek kó ru sa is fel lé pett. Elõ adá suk ban az Ad ven ti
hír nök kez de tû dal, va la mint Gryllus Vil mos ka rá cso nyi da lai csen dül -
tek fel. 

Berényi Zoé 1. a és Szászi Krisz ti na 2. a osz tá lyos ta nu lók szó ló éne ke és
Gerõcs Esz ter fu vo la já té ka szí ne sí tet te mû so ru kat, min den ki szá má ra
szeb bé, meg hit teb bé té ve az ün nep vá rást.

-Gerõcs Esz ter tanító né ni-

„An gyal ba tyu”- gyûj tés
 ORCZY  A Ka to li kus Karitász or szá gos ak ci ó já hoz csat la ko zott is ko -
lánk és óvo dánk. "An gyal ba tyu" né ven ke rült meg hir de tés re eb ben az
év ben a jó té kony sá gi fel hí vás, mely nek  gyûj tõ pont ja vá ro sunk ban is -
ko lánk volt. 130 do boz nyi ado mányt gyûj töt tünk össze. Nem csak óvo -
dá sa ink, is ko lá sa ink csa lád jai, de a vá ros la kói is hoz tak cso ma go kat,
mely nek na gyon örü lünk. A cso ma go kat el szál lí tot ták, eze ket az or szág 

rá szo ru ló gyer me kei
kap tak meg. Óvo dá sa -
ink, kis di ák ja ink és
mun ka tár sa ink örö mé -
re szol gált, hogy se gít -
het tek. Kö szön jük
szé pen a le he tõ sé get!

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel sõs mun ka kö zös ség

ve ze tõ je-
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KI MIT TUD
 ORCZY  2019. no vem ber 25-én ren dez tük meg ha gyo má nya ink hoz hí -
ven is ko lánk ban a he lyi Ki Mit Tud! ren dez vé nyün ket. Eb bõl az al ka -
lom ból al sós és fel sõs di ák ja ink 4 ka te gó ri á ban (vers, pró za, ének-ze ne
és egyéb: hang sze res já ték, bû vész ke dés, tor na gya kor lat) ne vez tek a
ve tél ke dõ re és mu tat ták meg te het sé gü ket. 

Di ák ja ink nagy vá ra ko zás sal és iz ga tot tan ké szül tek a nagy nap ra. Az
al só ta go za tos ta nu ló ink kö zül leg töb ben az 1. és 2. év fo lyam ból je lent -
kez tek a ver seny re.  

A zsû ri 4 ka te gó ri á ban ér té kel te a pro duk ci ó kat. Min den ka te gó ri á ból
az 1-3. he lye zett ok le ve let és aján dé kot ka pott. Az egyéb ka te gó ri á ban a
fu ru lya hang sze ren elõ a dott pro duk ci ót a zsû ri kü lön díj jal ju tal maz ta. 

A rend kí vül ol dott, jó han gu lat ban telt ko ra dél utá ni ve tél ke dõ után a 
ver seny zõk és a kö zön ség is vi dá man, kel le mes él mé nyek kel tel ve
hagy ták el a ren dez vény hely szí nét, és so kak ban meg fo gal ma zó dott a
gon do lat: „jö võ re ve led ugyan itt”. 

Min den részt ve võ ta nu ló nak szív bõl gra tu lá lunk a szín vo na las pro duk -
ci ók hoz. Kö szön jük a fel ké szí tõ ne ve lõk mun ká ját. 

Vers ka te gó ria:

1. év fo lyam

I. he lye zett: Ba sa Pat rik

II. he lye zett: Berényi Zoé, Für Lil la

III. he lye zett: Ko vács Dá vid

2. év fo lyam

I. he lye zett: Mága Eni kõ Aran ka

II. he lye zett: Gyár fás No el Za lán

III. he lye zett: De me ter Ra mó na

3. év fo lyam

I. he lye zett: Tóth-Sipos Fan ni

II. he lye zett: Sipos Li li

III. he lye zett: Rácz Lász ló

4. év fo lyam

I. he lye zett: Sipos Ba lázs

II. he lye zett: Má nyi Bar ba ra

III. he lye zett: Tóth Pan ka Ni ko lett

6. év fo lyam

I. he lye zett: Szuróka Le tí cia

II. he lye zett: Mága Aman da

Pró za ka te gó ria:

I. he lye zett: Náhóczki Ni ko let ta 2.a, Domány La u ra 5. b

II. he lye zett: Szászi Krisz ti na 2. a

III. he lye zett: Sza bó Csa nád 1. a

Ének-ze ne ka te gó ria:

I. he lye zett: Berényi Zoé 1. a

II. he lye zett: Szászi Krisz ti na 2. a

III. he lye zett: Für Lil la 1. a

KÜLÖNDÍJ: Kor pás Nó ra 4. a (fu ru lya hang szer)

Egyéb ka te gó ria:

I. he lye zett: Gõdér Ta ma ra 5.b (tor na gya kor lat)

II. he lye zett: Köpösdi Im re – Sze gi Lász ló 5.b (rol ler)

III. he lye zett: Domány Já nos 5.b (bû vész ke dés)
-Németh Ju dit-

-tanító né ni-

Nem ze ti Szín ház ban az Or czy
 ORCZY  A Láz ár Er vin Prog ram ke re tén be lül Bu da pes ten a Nem ze ti
Szín ház ban te kin tet tük meg nyol ca di ko sa ink kal a Tóth Ilon ka cí mû
szín da ra bot. Ez a prog ram le he tõ vé te szi, hogy min den di ák el jus son
egy év ben leg alább egy szer té rí tés men te sen egy kul tu rá lis elõ adás ra.

A tör té net az 1956-os for ra da lom ide jén ját szó dik, eb bõl adó dó an igen
szo mo rú, en nek a kor osz tály nak ne he zen ért he tõ, de elõ ze tes tör té nel -
mi is me re tek és a szak ta nár ok fel ké szí té se ré vén a nyol ca di kos gye re -
kek szá má ra is meg ren dí tõ volt.

Ne ves szí né sze ket lát tunk a szín pa don, mint Bán sá gi Il di kót, Bod ro gi
Gyu lát, Csurka Lász lót és Rubold Ödönt. Él mé nyek kel, gon do lat éb -
resz tõ in for má ci ók kal tér tünk ha za.

Kö szön jük szé pen a le he tõ sé get!
-Kocsmár Er zsé bet-

-felsõs mun ka kö zös ség ve ze tõ-

Hittanverseny
 ORCZY  Egy ház me gyei hit tan ver se nyen az Or czy An na Ka to li kus Ál -
ta lá nos Is ko la di ák jai.

2019. no vem ber 29-én pén te ken, az Or czy há rom ötö di kes ta nu ló ja,
Andrássy György Ka to li kus Köz gaz da sá gi Szak gim ná zi um, Gim ná zi -
um és Kol lé gi um ban az EUCHARISTIA té má já ban mér te össze tu dá -
sát, az egy ház me gye di ák ja i val. Is ko lán kat a ver se nyen, Bu dai Han na,
Domány La u ra és Bozsó Ist ván kép vi sel te. A több órás ver seny so rán,
szá mot ad tak a ta nu lók, a té má ban szer zett Bib li ai, kép zõ mû vé sze ti,
és ze nei is me re te ik rõl. A ver seny so rán a le xi ká lis tu dás mel lett a ta -
nu lók nak hasz nál ni uk kel lett kre a ti vi tá su kat, pla ká tot ké szí tet tek és
dalt sze rez tek. Kö szö net a ta nu lók nak a fel ké szü lé sért.

-An tal Im re-
-tör té ne lem hit tan ta nár-
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Ad ven ti lelkinap 
 ORCZY  2019. de cem ber 20. nap ján az Or czysok lelkinappal ké szül tek 
az Úr el jö ve te lé re. Az elõ ké szü let azon ban, nem csak ezen az egy na -
pon tar tott az Or czyban. Ad vent idõ sza ká ban, min den reg gel -ha nem
is roratéval- de reg ge li, kö zös ének be fog lalt imád ko zás sal, a jó cse le -
ke de tek szá mát nö ve lõ, kö zös ség épí tõ fel ada tok kal ké szül tek együtt,
ta ná rok és di á kok az Or czyban.

A lelkinapon, Ádám Atya, az Or czy tor na ter mé ben szólt a di á kok hoz,
majd meg hall gat tuk Jé zus le ve lét, mely ben min den kit várt a szü le tés -
nap já ra. A hí vás ra min den osz tály a tan ter mek ben vá la szolt, le vél ben,
és pla ká tok ké szí té sé vel. A na pot szent mi sé vel zár tuk, mely nek vé gén
meg néz tük az 5. osz tály bet le he mes já té kát.

-Antal Im re-
-történelem hit tan ta nár-

Egészségnap iskolánkban
 ORCZY  Meg ren dez tük az egész ség na pot. A prog ra mok hét hely szí -
nen zaj lot tak. Az osz tá lyok for gó szín pad sze rû en ha lad tak egyik hely -
szín rõl a má sik ra. A ki seb bek az iskolafogorvos Dr. Pol gár Ani ta
fog ápo lás ról, fog szu va so dás meg elõ zé sé rõl szó ló, vi dám, jó han gu la tú 
elõ adá sán vet tek részt.

A Vö rös ke reszt tõl Gulácsiné Mol nár Etel ka is mét a se gít sé günk re volt
ab ban, hogy a fel sõ ta go za tos di á kok to vább bõ vít hes sék
elsõsegélynyújtási is me re te i ket és a ta va lyi év hez ké pest, most már
gya kor lot tab ban vé gez hes sék az új ra élesz tés tech ni ká ját, az
Ambu-babán.

Az egész ség bü fé ben min den ki fi nom gyü mölcs /al ma, ba nán, man da -
rin/ fa lat ká kat fo gyaszt ha tott, majd az egész sé ges táp lál ko zás sal,
egész sé ges élet mód dal kap cso la tos TOTÓ-t tölt he tett ki.

A do hány zás ká ros ha tá sai an nál job ban ér vé nye sül nek, mi nél ko ráb -
ban kezd va la ki do há nyoz ni. Fi a ta labb kor ban a ni ko tin ha ma rabb ki -
ala kít ja a füg gõ sé get, na gyobb az esély ar ra, hogy a fi a tal rend sze res
do hány zó vá vá lik és a le szo kás is ne he zebb. Töb bek kö zött ezért is tar -
tot tuk fon tos nak, hogy a di á kok hall ja nak a do hány zás egész ség ká ro -
sí tó  ha tá sa i ról.

A mo bil esz kö zök ter je dé sé vel a gye re kek egy re több idõt töl te nek a
kü lön bö zõ kép er nyõk elõtt, ami nek túl zott hasz ná la ta ká ros le het az
egész sé ges fej lõ dés re, ezért egy má sik te rem ben az internet füg gõ ség -
rõl, az internet lel ki egész ség re gya ko rolt ká ros ha tá sa i ról tá jé ko zód -
hat tak.

A tor na te rem ben le he tõ ség volt egy kis moz gás ra, pul zus, lég zés szá -
mo lás ra, vál to zá sa i nak meg fi gye lé sé re, össze ha son lí tás ra nyu gal mi
ál la pot ban és fi zi kai ak ti vi tást kö ve tõ en.

A meg va ló sí tás hoz min den ki se gít sé gét kö szö nöm.
-Cseszkáné Ko vács Ág nes-

-napközis ne ve lõ-

Lövei Józsefné ta ní tó né ni tõl bú csú zunk
Lövei Józsefné Mar git ka né ni, is ko lánk nyu gal ma zott ta ní tó ja 2019.
de cem ber 24-én hunyt el, en nek hí re, min den pe da gó gus kol lé gát
mé lyen meg ren dí tett.

Lövei Józsefné Mar git ka né ni 1936.
má jus 10-én szü le tett Tiszakécskén.
Ta ní tói ok le ve lét Kis kun fél egy há zán
sze rez te, ezt kö ve tõ en 1954-tõl nyug -
dí ja zá sá ig a fegyverneki Or czy An na
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko lá ban, il let ve
an nak jog elõd je i ben dol go zott ta ní tó -
ként.

Leg in kább el sõ és má so dik osz tá lyos
gyer me ke ket ta ní tott, mun kás sá ga
so rán na gyon sok he lyi la kos ta nul -
hat ta tõ le az ol va sás, írás és a szám ta -
ni alap is me re tek tu do má nyát. Ré gi
kol lé gái sze rint, szi go rú, kö vet ke ze tes 
ta ní tó volt, de a kis gyer me ket na gyon
sze ret te. 38 éven át ok tat ta-ne vel te a
he lyi la kos sá got. Köz tisz te let nek ör -
ven dett, akik együtt dol goz tak ve le

kor rekt, meg bíz ha tó pe da gó gus nak is mer ték, a fi a ta labb kol lé gák
min dig szá mít hat tak se gít sé gé re.

1991-ben vo nult nyug díj ba, de az is ko lá val va ló ak tív kap cso la tát ez -
után is meg tar tot ta. Szí ve sen fo gad ta a meg hí vá so kat osz tály ta lál ko -
zók ra, min dig há lá san gon dolt volt di ák ja i ra. Volt kol lé gá i tól és
ta nít vá nya i tól 80. szü le tés nap já ra meg le pe tés sze re ná dot ka pott. Az
is ko la kul tu rá lis ren dez vé nye in még az el múlt évek ben is szí ve sen
részt vett.

Mun ká ja el is me ré se ként 1972-ben Mi nisz te ri di csé re tet ve he tett át,
il let ve dip lo má ja meg sze re zé sé nek 50. év for du ló ja al kal má ból arany -
dip lo mát is ka pott.

Mun kás sá gát, em lé két tisz te let tel és sze re tet tel õriz zük.

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-igazgató-

A kis me se mon dó

 ORCZY  

Náhóczki Ni ko let ta, az Or czy An -
na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és
Óvo da 2. a osz tá lyos ta nu ló ja,
Törökszentmiklóson, az Ipo lyi
Köz mû ve lõ dé si Köz pont ban meg -
ren de zett Be ne dek Elek me se -
mon dó ver se nyen III. he lye zést
ért el.

Gra tu lá lunk!
-Gerõcs Esz ter-

-tanító né ni-
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Is ko la nyi to ga tó
 MÓRA  De cem ber 3-án tar tot tuk el sõ Is ko la nyi to ga tó fog lal ko zá sun -
kat a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban. Amíg az ebéd lõ -
ben a szü lõk az Élménysuli prog ra munk ról tá jé ko zód tak, ad dig a
gye re kek az eme le ten ver sek kel, da lok kal vár ták a Tél apót, aki nek az
ér ke zé sé ig még kézmûveskedésre is ju tott idõ. A Mi ku lás a gye re kek
örö mé re ha mar meg ér ke zett, aján dék kal ked ves ke dett min den óvo -
dás nak. A kel le mes dél elõt töt sütizés, te á zás zár ta.

-Boda Ág nes -
-tanító-

Mi ku lás nap
 MÓRA  2019. de cem ber 6-án dél elõtt a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta -
lá nos Is ko la al sós tan ter mei Mi ku lás ról szó ló da lok tól vol tak han go sak. 
A gye re kek örö mé re eb ben az év ben is el lá to ga tott hoz zánk a Tél apó,
aki osz tály ról osz tály ra járt és meg aján dé koz ta a gye re ke ket. 

A fel sõ sök Mi ku lás –discóval ün ne pel tek dél után. A ze nét a 7-8. osz tá -
lyos fi úk szol gál tat ták. A bü fé ben sü te mény, piz za és üdí tõ vár ta a tánc
köz ben meg éhe zõ ket, meg szom ja zó kat. Az SZMK se gít sé gét sze ret -
nénk meg kö szön ni, mely nagy ban hoz zá já rult ah hoz, hogy min den ki
jól érez te ma gát. Im má ron ne gye dik éve ren dez zük meg a Mi ku lás fu -
tást is, mely nek el ma rad ha tat lan tar to zé ka, jel ké pe a mi ku lás sap ka. A
cél ba ér ke zõ gyer me ke ket egy bög re me leg tea, egy szem sza lon cu kor
és egy mé zes ka lács vár ta. Kö szön jük a Fegyverneki Rendõrörs és a
Fegyverneki Pol gár õr ség se gít sé gét, továbbá a Fegyverneki
Gyermekélelmezési Konyha és Varga Imréné, Edit ke néni
támogatását!

-Ficsor Dénesné DÖK se gí tõ ne ve lõ-

Mi ku lás a kas tély ban
 MÓRA  2019.de cem ber 6-án a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la ta nu lói a kétpói Almásy kas tély ba lá to gat tak el. Ta lál koz hat tak a
Tél apó val, majd kéz mû ves fog lal ko zá so kon ve het tek részt. Süt het tek
mé zes ka lá csot, ké szít het tek ka rá csony fa dí sze ket. A ka rá cso nyi dísz be
öl töz te tett kas tély te rü le tén pe dig rej té lyes fel ad vá nyo kon ke resz tül is -
mer ked het tek meg a té li ün nep kör rel. A lá to ga tás vé gén ap ró aján dé -
kok kal tér het tek ha za.

-Al sós ne ve lõk-

Pá lya ori en tá ci ós nap
 MÓRA  A Fegyverneki Mó ra Fe renc ál ta lá nos Is ko lá ban de cem ber
7-én pá lya ori en tá ci ós na pot tar tot tunk. A fel sõ ta go za tos ta nu lók nak a 
Kar ca gi Szak kép zé si Cent rum in téz mé nyei mu tat ták be a kö zép fo kú
to vább ta nu lá si le he tõ sé ge ket. Al só ta go za ton te vé keny ked te tõ fog lal -
ko zá sok kal mu tat tuk be a kü lön bö zõ szak mák vi lá gát. Ta nu ló ink
meg is mer het ték a fod rá szat, a ma ni kû rö zés, a rend õr ség, a ven dég lá -
tás és a bolt ve ze tés mun ká ját, me lye ket egy aránt nagy ér dek lõ dés sel
fo gad tak. Kö szön jük Sza bó Bi an ka, Széman Ale xand ra, Tóth Ni ko let -
ta, Tukarcsné Széman Mó ni ka, Niszper Dá vid, Tukarcs Mi hály és a
Gyöngy vi rág Cuk rász da se gít sé gét. A he te di ke sek a kis új szál lá si Mó -
ricz Zsig mond Re for má tus Kol lé gi um, Gim ná zi um, Szak gim ná zi um,
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da szer ve zé sé ben osz tály ki rán du lá son ve het -
tek részt. Meg te kin tet tük a ter mé szet tu do má nyos szer tár mú ze u mot,
lö vész ver se nyen és bowlingozáson vet tünk részt. A 8. osz tá lyos ta nu -
lók a RAFI Hun gá ria Kft. jó vol tá ból üzem lá to ga tá son jár tak. Meg te -
kint het ték az ott fo lyó mun kát, va la mint kis cso por tos fog lal ko zá son
vet tek részt. Kö szön jük a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ke res ke del -
mi és Ipar ka ma ra tá mo ga tá sát, va la mint a RAFI Hun gá ria Kft ven dég -
sze re tet ét!
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A szép mo soly nagy ér ték
 MÓRA  A fo gak ápo lá sa, a he lyes fog mo sá si szo ká sok ki ala kí tá sa, a
rend sze res fo gá sza ti el len õr zés fon tos ré sze éle tünk nek. A Fo gá sza ti
Hó nap je gyé ben gyûl tek össze a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la al sós ta nu lói Fo gá sza ti ve tél ke dõ re no vem ber 26-án. A já té kos
fel ad vá nyok a ki kap cso ló dás mel lett a száj hi gi é nia fon tos sá gá ra hív -
ták fel a gye re kek fi gyel mét. A fo gak egész sé gét tá mo ga tó és ron gá ló
élel mi sze rek rõl épp úgy szó esett, mint a fog ápo lás rend sze res sé gé nek
fon tos sá gá ról. A dél után vé gén még fogmakettek is ké szül tek gyur má -
ból. Kel le mes han gu lat ban, gyor san tel tek a kö zö sen együtt töl tött
per cek. A zsû ri ben sze re tett nyug dí jas ta ní tó és ta nár né nik se gí tet ték
a fel ada tok ér té ke lé sét. 

Ügyel jünk tu da to sab ban fo ga ink egész sé gé re, ne csak no vem ber ben!
-Sze lei Zsu zsa ta ní tó-

Ki emel ke dõ ta nu lót díjaztak
 MÓRA  A Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont ka rá cso nyi aján dék kal, lap top -
pal ked ves ke dett egy ta nul má nyi ered mé nyek ben ki emel ke dõ ta nu ló -
nak. Eb ben az év ben az aján dé kot Var ga Ti bor 5.a osz tá lyos ta nu lónk
ér de mel te ki pél da mu ta tó szor gal má val, ver se nye ken va ló rész vé te lé -
vel, is ko lai ered mé nye i vel. A Szalai Sán dor Ál ta lá nos Is ko la tag in téz -
mé nyünk ben pe dig Négyesi Szon ja 5. osz tá lyos ta nu lónk szin tén
ki emel ke dõ szor gal má val, tisz te let tu dó ma ga tar tá sá val lett a lap top
bol dog tu laj do no sa. Gra tu lá lunk ne kik ez úton is! Ezen kí vül min den
gyer mek ka rá cso nyi aján dék cso mag gal tér he tett ha za szin tén a fenn -
tar tó jó vol tá ból. 

Bozsik-Intézményi Prog ram
Té li for du ló 

 MÓRA  2020. ja nu ár 19-én va sár nap a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta -
lá nos Is ko lás ta nu lói Bozsik-Intézményi Prog ram té li for du ló ján vett
részt a II. és III. kor cso por tos gye re kek kel Törökszentmiklóson. A ki -
seb bek nek kettõ gyõ zel met si ke rült sze rez ni ük, a na gyob bak egy al ka -
lom mal gyõz tek, ez zel is nö vel ve pont szá mu kat a ver seny ben. Ezen a
na pon szin tén négy is ko la ta nu lói mér kõz het tek egy más sal. Küz del -
mes meccsek vol tak, ahol csa pa ta ink min den tag ja ki tett ma gá ért. A
ta va szi for du ló van hát ra, ahol el dõl, hogy mely csa pa tok jut hat nak be
a kör ze ti dön tõ be. Haj rá Mó ra!!

-Krupa Ádám-
-testnevelõ-

Szol no ki Szín ház ban a Mó rá sok
 MÓRA  2020. ja nu ár 09-én a Fegyverneki Mó ra Fe renc 5. év fo lya mos
ta nu lói szín ház lá to ga tá son vet tek részt a Láz ár Er vin  Prog ram ke re tén 
be lül. A szín da rab a Szent Pé ter es er nyõ je volt, me lyet a Szol no ki Szig -
li ge ti Szín ház mû vé szei ad tak elõ.  A szín ház épü le té nek fel újí tá sa mi att 
az elõ adás az Aba Novák Agóra Kul tu rá lis Köz pont ban ke rült meg ren -
de zés re. Az elõ adás rend kí vül ér de kes volt, a tár su lat szín vo na las tel je -
sít ményt nyúj tott.  Ta nu ló ink kö zül csak ke ve sen lát tak szín há zi
elõ adást, ezért ezek nek a gye re kek nek ez a dél elõtt ki vé te les ese ményt
je len tett. Le nyû göz te õket a jel me zek sok szí nû sé ge, a dísz le tek ál tal te -
rem tett va rázs la tos vi lág, va la mint a szí né szek ki tû nõ já té ka. Bí zunk
ab ban, hogy a prog ram nak lesz a jö võ ben is foly ta tá sa, hi szen az ilyen
kul tu rá lis ren dez vé nye ken va ló rész vé tel élet re szó ló él ményt nyújt. 

-Buzás Klá ra és Mol nár Mó ni ka -
-pedagógusok-
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Komp lex Alap prog ram
 MÓRA  2019. ja nu ár 14-én a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
lá ban a Komp lex Alap prog ram ke re te in be lül be mu ta tó fog lal ko zást
tar tot tunk a Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont pe da gó gu sai szá má ra, me -
lyen meg te kin tet ték a test moz gás ala pú alprogramunkat, mely a dél -
utá ni idõ szak ok ban ke rül meg va ló sí tás ra. A lá to ga tá son a Nyír egy há zi
Egye tem men to ra is részt vett. A fog lal ko zást a 4.év fo lya mos ta nu ló -
cso port já ban Fe ke te Esz ter ta ní tó ve ze té sé vel zaj lott, s jó han gu la tú
for má ban va ló sult meg. Ezt kö vet te a pe da gó gu sok ed di gi ta pasz ta la ta -
i nak cse ré je. Az él mény sze rû tan órá kon a ta ní tás és ta nu lás kö zép -
pont já ban a ta nu lók áll nak, a sze mély re sza bott ok ta tás sal a
pe da gó gu sok a ta nu lá si kedv nö ve lé sé re, az egyé ni ér dek lõ dés ki elé gí -
té sé re tö rek sze nek. Ta nul ni él mény!

-Korpásné Nagy Ju dit-

Báb szín ház ban jártunk
 MÓRA  A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 1.év fo lya ma
öröm mel vett részt  2020. ja nu ár 9-én, Ti sza fü re den, a Kos suth La jos
Gim ná zi um és Ál ta lá nos Is ko lá ban ren de zett báb elõ adá son, mely a
Láz ár Er vin prog ram ke re té ben va ló sult meg. A prog ram cél ja, hogy
min den ma gyar or szá gi kis di ák ré sze se le hes sen va la mi lyen kul tu rá lis 
elõ adás nak.

A Bé kés csa bai Nap su gár Báb szín ház elõ adá sá ban az Uta zás a csa csi fo -
ga ton cí mû elõ adást lát hat tuk. A prog ram fel épí té se, té má ja, tar tal ma
a gye re kek élet ko ri sa já tos sá ga i nak meg fe lelt. Az elõ a dott pro duk ci ó -
ban a gye re kek több ál ta luk is mert és sze re tett mon dó kát, ver set, me -
sét vél tek fel fe dez ni. Az elõ adók ál tal meg szó lal ta tott Mó ricz
Zsig mond, Weöres Sán dor, Zelk Zol tán mû ve ket a gyer me kek nagy
ér dek lõ dés sel néz ték vé gig, ön fe led ten ne vet tek, tap sol tak. A kel lé kek, 
és a dísz let is na gyon lát vá nyo sak vol tak. 

Nagy él mény volt az el sõs gyer mek szá má ra ez az elõ adás. Kö szön jük
és re mél jük más kor is lesz le he tõ sé günk ilyen ben részt ven ni.

-Ficsor Dénesné-
-tanító-

Véradás
Az idei el sõ vér adás ja nu ár 2- án csü tör tö kön volt . So kan az óév bú -
csúz ta tás han gu la tá ból erõt me rít ve szép szám mal jöt tek is mét, hogy
se gít se nek rá szo ru ló be teg em ber tár sa in kon (60 fõ je lent ke zett). Min -

den ki szá má ra fon tos és szük sé -
ges, hogyha ide je és egész sé ge
en ge di, ak kor jöj jön és se gítsen.
Egy re több fi a tal szán ja rá ma gát,
hogy õ is a vér adók nagy tá bo rá hoz 
sze ret ne tar toz ni, ön zet len sé gé vel: 
"mert SEGÍTENI jó"! Há lás kö szö -
net hét köz na pi hõ se ink nek! Kü lön
kö szö net: Mol nár Bar ná nak, a Mû -
ve lõ dé si Központ igaz ga tó já nak,
hogy 2020-ban is kul tu rált kö rül -
ményt biz to sít a vér adás ok hoz. Kö -
szö net ön kén te se ink nek, akik

szó ró la pot osz tot tak, pla ká tot ra gasz tot tak, be hí vót vit tek min den
vér adó nak, hogy mi nél si ke re sebb le gyen a vér adás. A Gyer mek élel -
me zé si Kony há nak is kö szö net tel tar to zunk, mert min den al ka lom -
mal a me leg te át õk biz to sít ják a vér adó ink nak. Kö szön jük Ta tár
Lász ló Pol gár mes ter úr nak, aki vér adó ink nak ap ró aján dék kal ked -
ves ke dik.

-Ollé Lászlóné-
-Vö rös ke reszt tit ká ra-

A Vér adó va cso ra idõ pont ja: 2020. már ci us 21. szom bat.

Kö vet ke zõ vér adás idõ pont ja: 2020. áp ri lis 23. csü tör tök 

Az el hur col ta kért
A ró mai ka to li kus temp lom ban
Bor dás Pé ter atya szent mi sét
tar tott az el hur col ta kért.

A temp lom fa lán em lék táb la áll, 
mely nem en ge di fe led ni a
kény szer mun ká ra de por tált
em be rek em lé két!

Fegyvernekrõl 146 em bert de -
por tál tak, ki ket elõ ször ma -
gyar or szá gi gyûj tõ tá bor ok ba
vit tek, mi e lõtt „malenkij ro bot -
ra” küld ték õket.

Fegyvernekrõl elõ ször
Ceglédbercelre szál lí tot ták az
em be re ket, majd né hány nap
múl va mar ha va gon ok ba zsú fol -
va, a Szov jet uni ó ba.

Ott lá ge rek ben szál lá sol ták el õket, a leg több jü ket szén bá nyá ban, ne -
héz és ve szé lyes mun ka kö rül mé nyek kö zött dol goz tat ták.

Sok em ber ve szett oda.

Vol tak, akik már 1947-ben sza ba dul tak a fog ság ból, de leg töb ben
1948-49-ben lát ták meg is mét az anya föl det, sajnos 34 em ber so ha
nem tér he tett vissza.

-Mé szá ros Il di kó-
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Fo tó: He ge dûs Krisz ti án
el sõ vér adó 



Újabb telt házas elõadás
A Fegyverneki Szín kör 2016-ban ala kult Bercsényiné Var ga Er zsé bet
ve ze té sé vel. 2017-ben Marc Camoletti: „Le szál lás Pá rizs ban” cí mû da -
rab ja nem várt si kert ho zott az ama tõr csa pat szá má ra. Egy év vel ké -
sõbb ugyan csak Marc Camoletti: "Ha tan pi zsa má ban" cí mû víg já té kát
mu tat ták be. A szín tár su lat több íz ben is ját szot ta a szín da ra bo kat
Fegyverneken. Telt há zas kö zön ség fo gad ta õket Ör mé nye sen,
Rákóczifalván és Jánoshidán is. Gyak ran be szél tünk Pötyivel. Egyik le -
ve lé ben ezt ír ta: „Na gyon kö szön jük az el is me rõ sza va kat. Ke mény
mun ka volt, de szó fo ga dó tár sa ság gal dol goz tam, jött is a vissza iga zo -
lás fo lya ma to san….. Re mé lem, tud juk to vább foly tat ni.” Saj nos ez nem
va ló sul ha tott meg, hogy õk együtt foly tas sák. Hir te len tá vo zá sa meg -
ren dí tet te a kis csa pa tot, de talp ra áll tak, és foly tat ták egye dül is. 2019
ta va szán in dult a Men tor-prog ram, mely nek ke re tén be lül öt al ka lom -
mal ka pott szak mai se gít sé get a szín tár su lat a Nem ze ti Mû ve lõ dé si In -
té zet Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Igaz ga tó sá gá nak mun ka tár sa i tól,
va la mint Óno di Gá bor szín mû vész tõl. Az õ biztatására vá lasz tot ták
Vaszary János-Szántó Armand: "Bo hó zat egy pá ri zsi szál lo dá ban" cí -
mû da ra bot. A tár su lat hoz, a men tor prog ram vé gén csat la koz tam. A
da rab át írá sa után ren de zõi és egyéb fel ada to kat lát tam el. A pró bá kon
vol tak ne héz pil la na tok is, mit-ho gyan old junk meg, - hi szen nem va -
gyunk kép zett szí né szek- kö zös ötleteléssel, egy más biztatásával 2019.
no vem ber 22-én és 23-án a da ra bot szín pad ra vit tük. Úgy ér zem,  va la -
mennyi sze rep lõ tu dá sa, já té ka leg ja vát ad ta, és szív vel-lé lek kel ját -
szot ta sze re pét.  A ka pott taps alap ján mond ha tom: si ker volt. A
da rab ban sze rep lõk: Csík Já nos, Dá vid Má ria, Haj dú Zol tán, Kóródi
Pet ra, Ko vács Szil via, La dá nyi Csa ba, Mol nár Bar na, Oláh Ani ta, Ollé
Ré ka, Ollé Ro land. A tár su lat a víg já ték ok el kö te le zett hí ve. Sze re tik a
vi dám sá got, és sze ret né nek a kö zön ség nek is öröm te li per ce ket sze rez -
ni. Vall ják, hogy a ne ve tés, egy jó ízû ka ca gás fel sza ba dít ja a lel ket és
egyéb jótékony hatása is van.

Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni a ma gam és a tár su lat ne vé ben
Ber csé nyi Pé ter nek, aki jótanácsokkal, öt le tek kel se gí tet te mun kán kat.
De kö szö ne tet mond a Fegyverneki Szín kör mind azok nak is, akik
mun ká juk kal, kel lé kek kel és egyéb más módon a társulatot segítették.

-Szentpéteri Tiborné-
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Játék Csabikáért
Feb ru ár 8-án a Fegyverneki Szín kör Szapárfaluban fel lé pett a "Bo hó -
zat egy pá ri zsi szál lo dá ban" cí mû da rab bal. A tár su lat az elõ adás tel jes
be vé tel ét Tõ zsér Csa bi gyógy ke ze lé sé re aján lot ta fel. Az est be vé tel ét
ma gán sze mé lyek, cso por tok is gya ra pí tot ták, mely nek át adá sá ra az
elõ adás után ke rült sor.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak, akik anya gi tá mo ga tást
nyúj tot tak,  se gí tet tek a ren dez vény szer ve zé sé ben, vagy bár mi lyen
mun ká juk kal hoz zá já rul tak Csa bi gyógy ke ze lés éhez!

-Szentpéteri Tiborné-

A soly mász
(Galántai Lelovich György)

Kép ze let ben …
most egy só lyom száll a le ve gõ ben,

-itt-
a fegyverneki te me tõ ben

Szár nya i val csap kod,
vad tán cot jár

Hossza san kö röz, majd
meg áll egy fej fán

Két szárny csa pás kö zött
gaz dá já ra gon dol,

Szó lít ja, de csak a csend
vá la szol

Galántai Lelovich György
a fegyverneki soly mász
alussza már örök ál mát,

de éle te, mun kás sá ga, írá sai
nem fe led te tik em be ri nagy sá gát! –

Több film koc ka is õr zi alak ját,
só lyom ma da rát.

Egy idõ ben a Hor to bágy ra köl tö zött, 
de írá sai és raj zai fö lött

min dig a fegyverneki nap süt,
min dig a fegyverneki szél fúj

Most itt ál lunk,
most fe jet haj tunk,

s az õszi nap sü tés ben
ná la jár gon do la tunk

Kép ze let ben…
most egy só lyom száll a le ve gõ ben!

A fegyverneki Ka to li kus Temp -
lom ban ok tó ber 27-én Galántai
Lelovich György em lé ké re tar tot -
tunk szentmisétt, majd em lék ko -
szo rút és mé cse se ket he lyez tünk
el a te me tõ ben.

-Mészáros Il di kó-



Ha tal mas álom vált va ló ra
A he lyi Könyv tár ban jár va fe -
dez tem fel a PONTYvilág fo lyó -
irat ban meg je lent cik ket, mely
az Al só ré ti Holt-Ti szán zaj lott
3 na pos hor gá szat szép sé gét
mu tat ja be. Fegy ver nek ré gi ál -
ma, hogy a természetadta le he -
tõ sé get ki hasz nál juk. Tukarcs
Krisz ti án tól, a Sár szö gi
Holt-Ti sza Sport hor gász Egye -
sü let ve ze tõ sé gi tag já tól kér -
dez tem.

-Mi volt az elõz mé nye en nek a ta lál ko zó nak?

-A Fegyverneki holt ág szép sé gé nek be mu ta tá sa, a hor gá szás sze re te te, 
az is me ret ség bõl adó dó le he tõ ség ki hasz ná lá sa. Ezt egy há rom na pos
nyílt nap kö vet te, ahol a hor gá sza té volt a fõ sze rep! Egy re na gyobb
nép sze rû ség nek ör vend a bojlis hor gá szat.

-Mit ta kar a bojlis hor gá szat?

-A bojlis hor gá szat nem egy hor gász mód szer, ha nem an nál sok kal
több, ez egy élet for ma! A bojlis hor gászt nem a csa li kü lön böz te ti meg
a töb bi pecástól, ha nem a mód szer hez hoz zá tar to zó vi sel ke dés, a ter -
mé szet irán ti tisz te let, mely a ki fo gott hal vissza en ge dé sé ben csú cso -
so dik ki! (az az fogd, meg és en gedd vissza)

-Kik vol tak je len és ho gyan si ke rült a hét vé ge?

-OKUMA és a PROLOGIC már ka kép vi se lõi, azok sport hor gász ba rá -
tai: Ke cse Ro land és Benke At ti la teszt hor gá szok, Sí pos Sán dor a
SVENDSEN sport kép vi se lõ je, Ger gely Gá bor,  Zelei End re  a sza bad -
stí lu sú ponty hor gá szok, és ve lük jött a sa ját fo tó suk is, akit el va rá zsolt 
a cso dá la tos lát vány, a vad re gé nyes táj, az õs ná da sok kal kö rül ölelt víz
a be dõlt fák kal, bok rok kal. A ven dég sze re tet, az ered mé nyes fo gás és a
Holt-Ti sza va rá zsa örök él ményt nyúj tott szá muk ra, nem vé let len bú -
csú sza vuk: Jö võ re ta lál ko zunk!

Tukarcs Krisz ti án sa ját gyer me ké nek te kin tet te a ren dez vényt, de az
Egye sü let nél kül nem jö he tett vol na lét re. Csík Já nos el nök az elõ ké -
szü le tek ben, ven dég lá tás ban, hát tér mun ká ban je les ke dett, sok se gít -
sé get ka pott még Kindert Dá ni el tõl.

A Holt-Ti sza va rá zsát 4 ol da lon ke resz tül lát hat juk, ér zé kel het jük a
PONTYvilág fo lyó irat ban, ez ál tal Fegy ver nek or szá gos is mert sé ge vi -
tat ha tat lan!

-Mé szá ros Il di kó-
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„Min dent a ma ga va ló já ban…”
Fegyverneken járt a „Gasztroangyal”, az az Borbás Mar csi és stáb ja,
no vem ber vé gén. „Magyaroszág fi nom” és úgy gon dol tuk, hogy a mi
Fegyvernekünk is az… Gyors te le fon vál tá sok és szûk két hét le for gá sa
után, meg ér ke zett a stáb és több hely szí nen el kez dõ dött a for ga tás.
Ami nem is egy nap lett, ha nem ket tõ, s mint ki de rült va ló szí nû leg az
utol só elõt ti mû sor. Az idõ já rás ke gye i be fo ga dott ben nün ket, ha nem
is vi rág gal, de év szak nak el len tmon dó an gom ba me zõk kel fo ga dott
ben nün ket Fegy ver nek ha tá ra. Az éte lek ki vá lasz tá sát be ha tá rol ta a
több mint 300 adást meg élt mû sor, de köz ben ki de rült mennyi kü lön -
le ges el ké szí té sû és sa ját éte le van vá ro sunk nak. A te le pü lé sünk múlt -
ja pe dig ad ta je le nét a hely szí ne ken és aki er re jár majd a jö võ ben is
ta lál hat még más va rázst kör nye ze tünk ben. 

Gon do la tunk jó úton járt. De cem ber 14-én a „Gasztroangyal” 47. ré -
szé ben nem csak szá munk ra volt fi nom és sze ret he tõ Fegy ver nek:
„Mar csi utá na jár a Kál vá ria-domb le gen dá já nak, köz ben pe dig gom -
bát szed, nyu lat fõz és egy cso dá la tos só lyom mal is ta lál ko zik.” Sze ret -
nénk meg kö szön ni min den ki nek aki a mû sor ban részt vett: Ba logh
Já nos, Dal ló Ibo lya, Dományné Zsóka, Gyárfásné Er zsi ke, Gyetvai Ilo -
na, Hu bai Ist ván, Kor pás Sán dor, An gyal At ti la, Szász Já nos, Strigelné
Mag dol na, Ternákné Ma ri ka, és mind azok nak akik bár mi lyen for má -
ban se gí tet ték, hogy az adás ban po zi tív ké pet mu tat has sunk
Fegyvernekrõl. Bí zunk a mi ha ma rab bi foly ta tás ban… 

A mû sor meg te kint he tõ fo lya ma to san az interneten a: 

https://mediaklikk.hu/video/gasztroangyal-fegyvernek/

https://www.youtube.com/watch?v=ylbrd70EpfU lin ke ken.
-Mol nár Bar na és Mol nár La jos-

Kép for rás:
https://forbes.hu/uzlet/exkluziv-borbas-marcsi-leall-a-gasztroangyallal-ferjevel-
kozos-cegeben-sajat-online-portalt-alapitanak/ 2019.12.17

Rendezvények
Ké zi mun ka ki ál lí tás ra 2020. már ci us 30 - áp ri lis 03-ig vár juk a kéz -
zel ké szí tett mun ka da ra bo kat a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont -
ba, min den nap 8:00-16:00-ig. A ki ál lí tás meg nyi tó ja 2020. áp ri lis
08. 17:00 óra.

Fegy ver nek Arc kép Csar no ka I. ki ál lí tás meg nyi tó 2020. már ci us 10. 
17:00 a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont ban.



Óri á si lehetõség
„Nagy meg tisz tel te tés, nagy fel -
adat, nagy le he tõ ség, ren ge teg
mun ka”

A fen ti mon da tot Né meth At ti la
azu tán je len tet te ki, hogy a WFMC
vi lág szer ve ze te fel kér te és ki ne -
vez te a Vi lág szer ve zet ma gyar or -
szá gi el nö ké nek!

Gra tu lá lunk!

Ez óri á si le he tõ ség min den ma -
gyar or szá gi küz dõ spor tot, harc -
mû vé sze tet ûzõ ver seny zõ elõtt!
Fel ada tai és cél ja a ta ta mi, ring és
MMA spor tok ban ver seny zõ spor -

to lók nem zet kö zi ver se nye ken va ló in du lá sá nak se gí té se és elõ se gí té -
se. A WFMC le he tõ sé get biz to sít ezen sport ágak ama tõr és
pro fesszi o ná lis ver seny zõi szá má ra az ál ta la ( WFMC) ren de zett nem -
zet kö zi, kon ti nen tá lis és vi lág ver se nye ken va ló rész vé tel re, fi a tal és
fel nõtt ma gyar ver seny zõk nem zet kö zi szin tû ver se nyek re se gí té se
akik mél tón tud ják kép vi sel ni Ma gyar or szá got a nem zet kö zi küz dõ -
spor tok, harcmûvészeti ágak ver se nye in!

Né meth At ti la je len leg csa lád já val Bang kok ban él, ahol töb bek kö zött
15 éves fia, Né meth Zsom bor fel ké szü lé sét is se gí ti, aki fi a tal ko ra el le -
né re már 71 pro fi mér kõ zé sen van túl.

Jó mun kát, tö ret len hi tet!
-Mé szá ros Il di kó-

Né pi ipar mû vé szet,
a meg úju ló ha gyo mány

Bár di Lász ló az OMÉK, a Ma gyar Kéz mû ves és Ipar ka ma ra ki ál lí tá sán!

A né pi ipar mû vé szet a meg úju ló ha gyo mány. A mai igé nyek, funk ci ók
ki elé gí té sé re, hasz ná la tá ra te szik al kal mas sá az ere de ti né pi al ko tá so -
kat meg újít va, de be tart ják a tra di ci o ná lis el vá rá sok alap el vá rá sa it, és
„be szé lik a tár gyi, né pi mes ter sé gek anya nyelv ét az al ko tók”.

Fon tos a kéz mû ves al ko tá sok el is me ré se, hi szen ezek a ter mé kek hoz -
zá já rul nak a ma gyar kul tu rá lis örök ség köz ve tí té sé hez, meg ha tá roz -
zák egy-egy ré gió tu risz ti kai ar cu la tát.

Bár di Lász ló mun kái már is mer tek a Hír mon dó ol va sói elõtt, hi szen
több al ka lom mal volt ki ál lí tá sa a Mû ve lõ dé si Ház ban és a Tánc há zak
al kal má val is meg is mer ked het tek ve le, ahol be mu tat ja az al ko tás fo -
lya ma tát.

Örü lünk, hogy el ju tott mun ká i val e ran gos ese mény re, és a Szer kesz tõ -
ség ne vé ben to váb bi ered mé nyes al ko tó ked vet, sok szép al ko tást kí vá -
nunk !

-Mészáros Il di kó-

Fi gye lem!

Ak ci ós far san gi jel mez és kel lékvá sár Szol no kon a
Szé che nyi la kó te le pi kis pi ac mö göt ti DÁVID

JELMEZ szak üz let ben.
Óri ás a vá lasz té kunk: bölcsis, ovis, is ko lás és

fel nõtt mé re tû jel me zek bõl.

FACEBOOK: Dá vid Jel mez Szaküzlet

Nyit va: min den nap 9-18 órá ig!

Ol csó árak, óri á si vá lasz ték!
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Kö szö net nyil vá ní tás 

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni A Fegyverneki Pol gár õr ség
nagy sze rû és ön zet len munkáját, ame lyet már évek óta Vá ro sun -
kért, a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pontért, a Fegyverneki
Karitász cso por tért, az Egy há za kért, il let ve a Fegyverneki Vö rös -
ke reszt alap szer ve ze té ért tesz nek. Kü lön kö szö net a ren dez vé -
nye in ken nyúj tott mun ká ju kért, il let ve azért, hogy se gí tik
mun kán kat. 

ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS
Tisz telt La ko sok!

 Ügy vé di szol gál ta tást biz to sít min den hé ten ked den 16.00 és
18.00 óra kö zött a Tiborcz Ügy vé di Iro da. 

Az ügy vé di szol gál ta tás he lye Fegy ver nek Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va tal 16. szá mú (kis) tár gya ló ja.

Jo gi ügye ik in té zé sé ben ál lunk szí ves ren del ke zé sük re! 

Dr. Tiborcz At ti la, Dr. Pász tor Ani kó +36 30/834-9588



Hor gá szat 2020-ban az Al só ré ti
Holt-Ti szán

A Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz -
mény ré szé rõl - mint az Al só ré ti Holt-Ti sza ha lá sza ti üze mel te té si fel -
ada ta i val meg bí zott – tá jé ko zat juk a hor gá szo kat, hogy a holt ág
hor gász rend jé ben idén sem tör té nik vál to zás. A te rü le ti en ge dé lyek kö -
zül szük sé ges sé vált az éves en ge dé lyek ára i nak mi ni má lis eme lé se, me -
lyek az aláb bi ak sze rint vál toz tak: 
• Fel nõtt éves te rü le ti en ge dély: 22.500 Ft
• If jú sá gi éves te rü le ti en ge dély: 12.000 Ft
• Gyer mek éves te rü le ti en ge dély: 7.000 Ft
• Nõi éves te rü le ti en ge dély: 12.000 Ft

A te rü le ti en ge dé lyek ki vál tá sá nak fel té te le, hogy a hor gász – az
alább fel so rolt - 2020. év re ér vé nyes ok má nyok kal ren del ke zik, azok dí -
ját a hor gász egye sü le té nél meg fi zet te.
• Ál la mi hor gász vizs ga és vizs ga bi zo nyít vány: 2019-tõl in gye nes
• Kö te le zõ hor gász re giszt rá ció és Ma gyar Hor gász kár tya: A hor -

gász re giszt rá ció díj men tes, a Ma gyar Hor gász kár tya (5 évig ér vé -
nyes) 2200 Ft

• Hor gász ok mány tok: Meg vá sár lá sa nem kö te le zõ, ára ma xi mum
600 Ft

• Egy sé ges ál la mi hor gász ok má nyok (EAH):
– Ál la mi hor gász jegy: 3000 Ft
– Fo gá si nap ló: 300 Ft

Szank ci ós (ha nem ad tad le fo gá si nap lót idõ ben, vagy hi á -
nyo san): 6300 Ft!!!)

– Ked vez mé nyes Ál la mi hor gász jegy (gyer mek, 70. élet év ét be -
tölt. szem.): Díj men tes

• Egy sé ges szö vet sé gi hoz zá já ru lás: 2000 Ft
Men te sí tett ( gyer mek, 70. élet év ét be töl tött sze mély): Díj men tes

• Egye sü le ti tag díj: Egye sü le ten ként vál to zó, de mi ni mum 2000 Ft.

A te rü le ti en ge dé lyek Fegyverneken, az aláb bi he lye ken vált ha tó ak
ki:
• Fegyverneki Hor gász egye sü let (Iro da: Fegy ver nek, Szent Er zsé bet

út 95).: Szer da 15 és 17 óra kö zött. Te le fon: 56-481-782 Mo bil:
20/4494504

• Sár szö gi Sport hor gász Egye sü let (Arany man kó Kis kocs ma Fegy -
ver nek Szent Er zsé bet út 181.): Hét fõ-va sár nap: 5-21 órá ig, Ál la mi jegy 
vál tá sá ra csak Hét fõ és Szer da 16 és 18 óra kö zött van le he tõ ség. Te le -
fon: 70/771-1464 

• Hu bai Hor gász bolt (Sa nyi ka Hor gász bolt, Fegy ver nek, Szent Er zsé -
bet út 157.): Hétfõ-Péntek 8-10 és 14-16 órá ig, Szom bat 8-12 órá ig, Va -
sár nap 8-10 órá ig (Nyit va tar tá si idõn kí vül ka pu csen gõ hasz ná la ta
le het sé ges!)

Az el sõ hal te le pí tést - 2020. már ci us 9-re ter vez zük, mely so rán vár ha tó -
an 60 má zsa ho rog érett ponty ke rül a holt ág ba. A te le pí tés után a szo ká -
sos 3 na pos ti la lom is mét el ren de lés re fog ke rül ni. Amennyi ben a
te le pí tést az idõ já rá si kö rül mé nyek meg aka dá lyoz nák, ak kor az új te le -
pí té si idõ pont ról a hor gá szo kat tá jé koz tat ni fog juk. 
Az idén is meg hir det tük a „Fogd ki és fo tózd le az Al só ré ti Holt-Ti szán”
nye re mény já té kot, mely so rán a be kül dõk kö zött 5 db 10.000 Ft-os vá -
sár lá si utal ványt sor so lunk ki. 
A nye re mény já ték kal és az ér té ke sí tõ he lyek kel, va la mint a holt ág gal
kap cso la tos to váb bi in for má ci ók meg ta lál ha tó ak www.horgaszas/fegy -
ver nek.hu va la mint www.facebook.com/FegyvernekAlsoretiHoltTisza
internetes ol da la kon.

Min den ki nek fo gá sok ban és „hor gász él mé nyek ben” gaz dag 2020. évet
kí vá nunk.

-Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz mény-
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Tá jé koz ta tás
Hasz nos in for má ció 

1./ Ha va la ki az ott ho ná ban hunyt el, ak kor
az ügye le tes or vost kell ér te sí te ni. Az or vos
ki ál lít ja a ha lott vizs gá la ti bi zo nyít ványt- ez -
zel le het men ni a to váb bi ügye ket in téz ni.

2,/ Az or vos in téz ke dik az el hunyt – la kás ról
tör té nõ el szál lí tá sá ról (ér te sí ti az il le té kes
sze mélyt)

3./To váb bi ügy in té zést a fegyverneki Vá ros -
üze mel te té si Cso port nál te he ti meg. Baginé
Sza bó Má ria: 06/70 2079 763

Pe tõ Kár oly tel.szá ma: 06/20 591 8585

4./ Ha va la ki egész ség ügyi in téz mény ben
hunyt el, hoz zá tar to zó ját ki ér te sí tik, és a ké -
sõb bi ek ben a 3. pont ban le ír tak sze rint kell
el jár ni.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki
mind azok nak, akik

PELYHE SÁNDOR
te me té sén részt vet tek, sír já ra
vi rá got, ko szo rút he lyez tek,
fáj dal munk ban osz toz tak.

A Gyá szo ló család

EMLÉKEZÉS
KOVÁCS JÓZSEFNÉ

szü le tett: Ken gyel Etel ka

ha lá lá nak 1. év for du ló ján.

“Örök az ar cod nem száll el sza vad,
Min den mo so lyod 

a szí vünk ben ma rad!”

Fi ai, me nyei és uno kái
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GYÁSZHIRDETÉSEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

TISZTELT ADÓZÓINK!
• A 2020. évi ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak mér té ke 10.000,-Ft/év. Az el sõ fél évi

adót: 2020. már ci us 15-ig, a má so dik fél évi adót: 2020. szep tem ber 15-ig kell be fi zet ni ük. A
be fi ze tés hez szük sé ges csek kek nem ke rül nek ki kül dés re, de a kéz be sí tõk tõl le het kér ni, és
a Pol gár mes te ri Hi va tal ban ügy fél fo ga dá si idõ ben sze mé lye sen is át le het ven ni.  In gat lan
el adás il let ve vá sár lás ese tén az Ön kor mány za ti Adó ha tó ság nál be val lást kell be nyúj ta ni a
vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül.

• A he lyi ipar ûzé si adó 2020. el sõ fél évi adó elõ leg be fi ze té sé nek ha tár ide je: 2020. már ci us
15., a 2019. évi he lyi ipar ûzé si adó ról szó ló be val lás be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2020. jú ni us
02., a be val lást ki zá ró lag elekt ro ni ku san le het be nyúj ta ni. (a hi va ta li por tá lon www.fegy -
ver nek.hu cí men vagy a NAV elekt ro ni kus fe lü le tén ke resz tül)

• A gép jár mû adó val kap cso la to san 2020. év ben nem ke rül nek ki kül dés re a 2020. évi csek -
kek, a gép jár mû adót a 2019. év ben ki kö zölt ha tá ro za tok alap ján kell az adó zók nak meg fi -
zet ni ük, azok nál akik nél mér ték vál to zás kö vet ke zett be a gép jár mû adó össze gé ben
ki kül dés re ke rül nek az új gép jár mû adó össze gek. A fi ze té si ha tár idõ a gép jár mû adó ese té -
ben is el sõ fél év: 2020. már ci us 15., má so dik fél év 2020. szep tem ber 15. A be fi ze tés hez
szük sé ges csek kek nem ke rül nek ki kül dés re, de a kéz be sí tõk tõl le het kér ni, és a Pol gár mes -
te ri Hi va tal 17. szá mú hi va ta li he lyi sé gé ben is át ve he tõk ügy fél fo ga dá si idõ ben. 

• A 2020. évi me zõ õri já ru lék össze ge min den érin tett ré szé re ki köz lés re ke rült, aki nél vál to -
zás kö vet ke zett be 2019. év ben an nak új be val lást kell be nyúj ta nia Adó ha tó sá gunk fe lé, és a 
vál to zást je lez ni kell.

-ADÓHATÓSÁG FEGYVERNEK-

Se gít sünk Együtt!
„Nagy dol go kat ten ni nem tu dunk, csak ki csi ket, nagy sze re tet tel.”

(Te réz anya)

Az Egész sé ges és Biz ton sá gos Éle tért Ala pít vány több éve tá mo gat ja Tõ zsér Csa bi kát, ci vil
egye sü le te ket, va la mint Fegy ver nek is ko lá it, óvo dá it. A fel aján lá sok nak kö szön he tõ en az el -
múlt év ben több meg ren de zés re ke rü lõ prog ram hoz is tud tunk se gít sé get nyúj ta ni.

Ah hoz, hogy az idén is tud junk se gí te ni a Sze mé lyi jö ve de lem adójának 1 %-át szí ve sen fo -
gad juk!

Adó szám: 19222710-1-16, Szám la szám: 69300114-10015816

Tá mo ga tá su kat elõ re is kö szön jük!

Tisz te let tel az ala pít vá nyi ta gok ne vé ben:
- Náhóczkiné Szõ ke Eri ka el nök-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki
mind azok nak, akik

SIMON JÓZSEFNÉ
Farkas An na

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

A Gyá szo ló család



GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Nagyistván Istvánné
Szü le tett: Gerõcs Mar git 71 éves

Palcsi Ferencné
Szü le tett: Badai Pi ros ka 68 éves

Lövei Józsefné
Szü le tett: Var ga Mar git 83 éves

Bu rai Istvánné
Szü le tett: Tú ró Ida 51 éves

Kiss Gá bor Kál mán 67 éves

Pely he Bé la Sán dor 62 éves

Mihics Ro zá lia 68 éves

Tukarcs Mihályné
Szü le tett: Losonczi Ju li an na 88 éves

Si mon Józsefné
Szü le tett: Far kas An na 84 éves

Sza bó Zol tán 72 éves

Herman Kár oly 87 éves

Bauer An tal 82 éves

Tóth Józsefné
Szü le tett: Csécsei Er zsé bet 81 éves

Tari Péterné
Szü le tett: Bóta Éva 72 éves

Huber Ist ván 82 éves

Bu dai Istvánné
Szü le tett: Kácsor An na 87 éves

ko rá ban el hunyt.

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

EMLÉKEZÉS
STEFÁN ANDRÁSRA

"...és el tel nek az évek és meg szo kod a fáj dal mat, ami vel együtt élsz.

Is me rõs sé vá lik, mert ez ma radt he lyet te: a fáj da lom, a hi á nya

-és a min den nap vá rat la nul fel höm pöly gõ, ha tal mas há la, 

hogy volt ne ked..."

 

Meg tört szív vel em lé ke zünk a 9. év for du lón. 

So ha nem fe le dünk!

Fe le sé ged, Lá nya id és csa lád juk

MEGEMLÉKEZÉS

CZEGLÉDI ANDRÁS
ha lá lá nak 2. év for du ló ján

"Ki hunyt a Föl dön egy fény su gár,
hogy az égen csil lag ként ra gyog has son..."

Em lé ke zik sze re tõ fe le sé ge, 
két lá nya és családjaik

EMLÉKEZÉS

KOCSIS ISTVÁN
ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"Nem múl nak õk el, kik szí vünk ben él nek,
Hi á ba száll nak ár nyak, ál mok, évek."

Fe le sé ge, lá nyai, ve jei és uno kái

EMLÉKEZÉS

FARKAS ISTVÁN
ha lá lá nak 2. év for du ló ján

"Egy gyer tya láng meg idéz egy lel ket.
Egy láng, mely fel idéz egy em lé ket.

Nincs hang ja, nem éne kel, nem ze nél,
De a hang jó a lel kek hez,
sza vak nél kül is be szél!"

So ha nem fe le dünk,
em lé ked szí vünk ben örök re

meg ma rad.

Sze re tõ fe le sé ged, lá nyod, uno kád, ve jed
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La ka tos-Ven cel Er zsé bet és Bu rai Mátyás
2020. ja nu ár 7-én,

Holocsi Hen ri et ta és Fo dor István
2020. ja nu ár 10-én,

Vincze Éva és Fe ke te Szabolcs
2020. feb ru ár 7-én,

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

Fegyverneki Hír mon dó
Ki ad ja: Fegy ver nek Város Ön kor mány za ta

Fe le lõs ki adó: dr. Petõ Zoltán jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Derecskei Edina

Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó
Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

ISSN 2060-4203

2020. évi lap zár ta idõ pont jai: megjelenést megelõzõ hónap 25-e.

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Szent Erzsébet út 175. szám alat ti épü le té be,

 vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail cím re.
A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: Ronin-Rol Bt. 
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.

Meg je le nik 1850 pél dány ban, Fegy ver nek Város 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Város
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.

2019.12.04. Nagy Kris tóf
Szü lei: Szászi Gab ri el la, Nagy Márk Vil mos

2019.12.10. Lõvei Sán dor
Szü lei: Csavajda Eni kõ, Lõvei Sán dor

2019.12.22. Du dás Lu ca Sá ra
Szü lei: Ko vács Má ria Ma ri ann, Du dás Lász ló

2020.01.15. Mága Dzsasztin
Szü lei: Hor váth Esz ter, Mága Jó zsef

2020.01.22. La dá nyi Vi vi en
Szü lei: Baktai Vi vi en, La dá nyi Sán dor

2020.01.23. Al bert Ken de
Szü lei: Borisov Me lit ta, Al bert Lász ló

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

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

Elekt ro ni kai hul la dék át vé te le
Aki ren del ke zik elekt ro mos, il let ve elekt ro ni kai hul la dék kal és sze ret -
né sza bá lyo san, kör nye zet kí mé lõ mó don el he lyez ni, azt to vább ra is a
Pol gár mes te ri Hi va tal ud va rá ban díj men te sen le ad hat ja. Ezt kö ve tõ en 
a hul la dék szak sze rû el szál lí tá sá ról/el szál lít ta tá sá ról Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány za ta gon dos ko dik. 

Az át vé tel ide je min den hó nap el sõ hét fõ je (mun ka idõ ben). Elõ ze tes
idõ pont-egyez te tés Iványi At ti la ügy in té zõ nél az 56/556-010-es te le -
fon szá mon vagy az ivanyi.attila@fegy ver nek.hu e-mail cí men.

Kö szö nöm az együtt mû kö dé sü ket!
-dr. Pe tõ Zol tán-

- jegy zõ -


