


Ren de le tek, ha tá ro za tok tára
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ha tás kör -
ében el já ró pol gár mes ter a 478/2020.(XI.3.) Kor mány ren de let ben el -
ren delt ve szély hely zet mi att a ka taszt ró fa vé de lem rõl és a hoz zá
kap cso ló dó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2011. évi CXXVIII. tv.
46. § (4) be kez dé se, va la mint az Alap tör vény 32. cikk (1) be kez dés b)
pont ja alap ján az aláb bi ha tá ro za tok ról, ren de le tek rõl dön tött:
• 125/2020.(XII.01.) sz. ha tá ro zat 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 ja i ról. Fegy ver nek Vá ros Ön -
kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ha tás kör ében el já ró pol gár -
mes ter 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 2021. ja nu ár
01-tõl: 

– Fel nõtt éves te rü le ti en ge dély: 23.500.- Ft
– If jú sá gi éves te rü le ti en ge dély: 13.000.- Ft
– Nõi éves te rü le ti en ge dély 13.000.- Ft
– Gyer mek éves te rü le ti en ge dély:   8.500.- Ft
– Csónakos-etetõhajós-stéges éves pót jegy   5.000.- Ft
– Fel nõtt te rü le ti he ti jegy: 12.000.- 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
• 145/2020.(XII.15.) sz. ha tá ro za tá ban a 2021. évi start köz fog lal koz ta -

tá si mun ka prog ra mo kat el fo ga dá sá ról dön tött

1.) Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ha tás -
kör ében el já ró pol gár mes ter pá lyá za tot nyújt be a 2021. évi köz fog lal -
koz ta tá si start mun ka-prog ra mok ra. A 2021. évi költ ség ve tés ében
kö te le zett sé get vál lal a prog ra mok 1.876.302 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: 13fõ
– A prog ram tel jes költ sé ge: 20.277.676 Ft
– A fel aján lott sa ját for rás össze ge: 0Ft
– Az igé nyelt tá mo ga tá sok össze sen: 20.277.676 Ft

b) Szo ci á lis jel le gû prog ram:
– Fog lal koz ta tot tak szá ma: 52 fõ
– A prog ram tel jes költ sé ge: 75.983.954 Ft
– A fel aján lott sa ját for rás össze ge: 1.580.277 Ft
– Az igé nyelt tá mo ga tá sok össze sen: 74.403.677 Ft

c) Me zõ gaz da ság
– Fog lal koz ta tot tak szá ma: 19 fõ
– A prog ram tel jes költ sé ge: 46.961.963 Ft
– A fel aján lott sa ját for rás össze ge: 296.025 Ft
– Az igé nyelt tá mo ga tá sok össze sen:                 46.665.938 Ft

2.) A kö te le zett ség vál la lás for rá sa a Ma gyar or szág 2021. évi köz pon ti
költ ség ve té sé rõl szó ló 2020. évi XC. tv. sze rin ti ál la mi tá mo ga tás.

3.) Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ha tás -
kör ében el já ró pol gár mes ter terv tár gya lá so kat foly tat a mun ka prog -
ram ok ról és meg kö ti a tá mo ga tá si szer zõ dé se ket.
• 146/2020.(XII.15.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta a Fegyverneki Mû ve -

lõ dé si Köz pont és Könyv tár Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sát
• 27/2020.(XI.26.) és 28/2020.(XII.18.) ön kor mány za ti ren de le tek ben 

dön tött a 2021. évi nyers anyag nor má ról

• 1/2021.(I.13.) ön kor mány za ti ren de le té ben mó do sí tot ta a He lyi Épí -
té si Sza bály zat ról szó ló 12/2016.(X.28.) ön kor mány za ti ren de le tet

• 1/2021.(I.06.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött a fog or vo si kör ze tek össze -
vo ná sá ról

•  13/2021.(I.13.) sz. ha tá ro za tá val mó do sí tot ta a Fegy ver nek Vá ros tel -
jes köz igaz ga tá si te rü le té re vo nat ko zó te le pü lés szer ke ze ti terv jó vá -
ha gyá sá ról szó ló 114/2016.(X.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tot

• 14/2021.(I.13.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött Négyesi Ben ce Ta más 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

• 15/2021.(I.13.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött Négyesi Zsó fia Pet ra 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

• 23/2021.(I.28.) sz. ha tá ro za tá ban jó vá hagy ta a Kuncsorbai szenny -
víz ke ze lés meg va ló sí tá sa ér de ké ben kö tött együtt mû kö dé si meg ál la -
po dást a KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azo no sí tó szá mú pro jekt
ke re té ben 

• 30/2021.(II.02.) sz. ha tá ro za tá ban mó do sí tot ta a 2021. évi start köz -
fog lal koz ta tá si mun ka prog ram ok el fo ga dá sá ról szó ló
145/2020.(XII.15.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tot

• 35/2021.(II.10.) sz. ha tá ro za tá ban Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ha tás kör ében el já ró al pol gár mes ter jó vá -
hagy ta, 47/2021.(II.15.) sz. ha tá ro za tá ban mó do sí tot ta Fegy ver nek
vá ros pol gár mes te re sza bad ság üte me zé sét

• 3/2021.(II.12.) ön kor mány za ti ren de le tet al ko tott Fegy ver nek Vá ros
Ön kor mány za ta 2021. évi költ ség ve té sé rõl

• 46/2021.(II.12.) sz. ha tá ro za tot ho zott Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 2021. évi mun ka terv ének el fo ga dá -
sá ról- a Mun ka terv meg te kint he tõ a
http://www.fegy ver nek.hu/sites/default/files/dok/hatarozatok/
2021/046-2021.pdf link alatt.

• 49/2021.(II.17.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött Fegy ver nek, Lelovich
György út 2. és 4. szám alat ti be épí tet len te rü le tek ér té ke sí té sé rõl

• 2/2021.(II.12.) szá mú  ön kor mány za ti ren de le tet ho zott A kö zös sé gi
együtt élés alap ve tõ sza bá lya i ról- meg te kint he tõ a http://www.fegy -
ver nek.hu/node/2009 link alatt.

• 48/2021.(II.15.) sz. ha tá ro za tot ho zott Adós sá got ke let kez te tõ ügy le -
te i bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség rõl.

• 4/2021.(II.23.) ön kor mány za ti ren de le tet al ko tott Az anya köny vi
ren dez vé nyek rõl.

• 67/2021.(II.25.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a 2021. évi éves el len õr -
zé si ter vet.

• 68/2021.(II.25.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a 2021-2024. évi stra té -
gi ai el len õr zé si ter vet.

• 5/2021.(II.25.) ön kor mány za ti ren de le tet al ko tott a há zi or vo si kör ze -
tek meg ha tá ro zá sá ról- meg te kint he tõ a http://www.fegy ver -
nek.hu/node/2027 link alatt.

• 69/2021.(II.25.) sz. ha tá ro za tot ho zott Fegy ver nek Biz ton sá gos és
Egész sé ges Kör nye ze té ért Ala pít vány tá mo ga tá sá ról.

• 70/2021.(II.25.) sz. ha tá ro za tot ho zott a Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá -
ért Ala pít vány tá mo ga tá sá ról.

• 71/2021.(II.25.) sz. ha tá ro za tá val dön tött a  2021. évi nyá ri szü ni dei
gyer mek ét kez te tés rõl, mely sze rint a gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló 1997. évi XXXI. tör vény 21/C. § (2) be -
kez dés b) pont já ban kö rül írt hát rá nyos hely ze tû és a rend sze res
gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sü lõ hal mo zot tan hát rá nyos
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hely ze tû gyer me kek ré szé re a 2021. évi nyá ri szü net idõ tar ta mán be -
lül 43 mun ka nap ra néz ve, 2020. jú ni us 16-tól 2020. au gusz tus 13-ig
biz to sít ja a szü ni dei gyer mek ét kez te tést.

• 89/2021.(III.10.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a Tö rök szent mik ló si Ön -
kor mány za ti Tûz ol tó-pa rancs nok ság 2020. évi tûz vé del mi te vé keny -
sé gé rõl szó ló be szá mo lót és meg kö szön te a 2020. év ben vég zett
mun kát.

• 87/2021.(III.10.) sz.  ha tá ro zat ban dön tött Ön kor mány za ti fel adat el -
lá tást szol gá ló fej lesz té sek tá mo ga tá sa cí mû pá lyá zat be nyúj tá sá ról
Fegy ver nek Út fej lesz tés 2021. (Baj csy -Zsi linsz ky End re út)A Ma gyar -
or szág 2021. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl szó ló 2020. évi XC. tör -
vény 3. mel lék let 3. pont sze rint meg hir de tett pá lyá za ti fel hí vás 1. c.)
pont já ra: bel te rü le ti utak, jár dák, hi dak fel újí tá sa. Si ke res pá lyá zat
ese tén az 5231 Fegy ver nek, Fegy ver nek Baj csy -Zsi linsz ky út, Szent
Er zsé bet út – Sport pá lya kö zöt ti 479,64 m hosszú sza ka szá nak út fel -
újí tá sa va ló sul na meg. 

 A pro jekt ter ve zett el szá mol ha tó össz költ sé ge brut tó 23.412.451,-
Ft. A tá mo ga tás össze ge: 19.900.583,- Ft, az ön erõ 3.511.868,- Ft,
me lyet Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
ha tás kör ében el já ró pol gár mes ter a 2021. évi költ ség ve tés ter hé re
biz to sít.

• 88/2021.(III.10.) sz. ha tá ro za tá ban a Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont
meg ke re sé se alap ján el fo gad ja és egyet ért a Tö rök szent mik ló si Ko -
dály Zol tán Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la szak mai alap do ku men tu ma
mó do sí tá sá nak kez de mé nye zé sé vel.

• 6/2021.(III.19.) ön kor mány za ti rendeletvel mó do sí tot ta a szo ci á lis el -
lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló 19/2019.(XI.29.) ön kor mány za ti ren -
de le tet - meg te kint he tõ a http://www.fegy ver nek.hu/node/2028
link alatt.

• 91/2021.(III.16.) sz. ha tá ro za tá ban a Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont
meg ke re sé se alap ján el fo gad ja és egyet ért a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la szak mai alap do ku men tu ma mó do sí tá sá nak kez de mé nye zé sé -
vel.

• 92/2021.(III.17.) sz. ha tá ro za tá val meg ál la pí tot ta Morina Shain 5231
Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 147. sz. alat ti in gat lan szer zé sé hez tör -
té nõ hoz zá já ru lá sát,ön kor mány za ti ér de ket nem sért.  

• 103/2021.(III.26.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött Országh Fan ni 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

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Gépjármûadó
TISZTELET ADÓZÓINK!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a gép jár mû vek kel kap cso la tos adóz ta -
tá si fel ada to kat (a ha tó sá gi jog kör vál to zá sa mi att) 2021. ja nu ár
01-tõl az ál la mi adó- és vám ha tó ság (To váb bi ak ban: NAV) lát ja
el. 

A 2021. év re fi ze ten dõ gép jár mû adó össze gé rõl és fi ze té si ha tár ide jé -
rõl a NAV ha tá ro za tot és csek ket kül dött min den adó zó ré szé re.

2021.

I. fél év 2021. áp ri lis 15. 2021. 

II. fél év 2021. szep tem ber 15.

A ha tá ro zat ban sze rep lõ összeg be fi ze té sét át uta lás út ján is tel je sít he -
tik a NAV ré szé re, az át uta lás so rán a meg jegy zés ro vat ba tün tes sék
fel a be fi ze tõ ne vét, lak cím ét a gép jár mû(vek) rend szá mát a ha tá ro -
zat(ok) szá mát.

-ADÓHATÓSÁG FEGYVERNEK-

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, hogy
azo kat ki ül tet te! 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 2021. ja nu ár 1-jétõl il le ték men tes.
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. A ké re lem be nyúj tá sát kö ve -
tõ en 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 gan dó 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 – az sza -
bály sér tés nek, vagy bûn cse lek mény nek minõsül. A fás szárú növények
védelme mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjük, hogy környezetünk 
védelme, valamint az engedély nélküli fakivágások, esetleges
feljelentések, bírságolások elkerülése érdekében szíveskedjenek a
tájékoztatásban foglaltak megtartására fokozott figyelmet for dí ta ni!

Tájékoztatás a fakivágás szabályairól
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Tá jé koz ta tás a ház hoz me nõ zöld
hul la dék szál lí tás vál to zá sá ról

A ki ala kult jár vány ügyi hely zet re va ló te kin tet tel a köz szol gál ta tá si
fel ada to kat el lá tó NHSZ Ti sza Nonprofit Kft. ez úton tá jé koz tat ja a
Tisz telt La kos sá got, hogy a zöld hul la dék el szál lí tá sa az ed di gi ek tõl
el té rõ en az aláb bi ak sze rint tör té nik:

A je len le gi ve szély hely zet fenn ál lá sa alatt a Fegyverneki In for má -
ci ós pon ton a zöld hul la dék gyûj té sé re hasz ná la tos le bom ló zöld
zsá kok nem ke rül nek ki osz tás ra!

A zöld hul la dék szál lí tás nál bár mi lyen át lát szó zsák ban ki he lye -
zett ker ti zöld hul la dék és a ma xi mum 1 mé ter hosszú, kö te gelt
met szé si hul la dék ke rül el szál lí tás ra. A ki he lye zett zöld hul la dé -
kok mennyi sé ge in gat la non ként ma xi mum 2×120 li ter nek meg -
fe le lõ mennyi sé gû le het al kal man ként.

A 2020. év rõl eset le ge sen meg ma radt zöld hul la dék gyûj tõ zsá kok ter -
mé sze te sen hasz nál ha tók, azok is el szál lí tás ra kerülnek. 

-NHSZ Ti sza Nonprofit Kft.-



Meg újult a Mó ra!
A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tel je sen meg újult kör -
nye zet tel vár ja a le en dõ el sõ osz tá lyos ta nu ló kat szep tem ber tõl. In -
téz mé nyünk ren del ke zik mo dern szak tan ter mek kel a
ter mé szet tu do má nyos, di gi tá lis, mû vé sze ti és nyel vi ok ta tás hoz. Új
könyv tá rat ala kí tot tunk ki, mely al kal mas egy osz tály be fo ga dá sá ra.
A mos dó he lyi sé gek tel jes fel újí tás ra ke rül tek. A tan ter me ket fel sze -
rel tük kor sze rû tan esz kö zök kel, fej lesz tõ esz kö zök kel, új bú to rok kal.
Sport esz kö ze ink is újak, kü lö nö sen örü lünk a teqball asz tal nak. A ro -
bo ti ka ok ta tás hoz is szá mos ro bot tal, prog ra moz ha tó já ték kal gaz da -
god tunk a fenn tar tónk jó vol tá ból, me lyet a tan órák ba be épít ve
fo gunk hasz nál ni.  A Komp lex Alap prog ram be ve ze té sé vel új mód -
sze rek je len tek meg a tan órá kon, me lye ket di gi tá lis táb la, in te rak tív
ki jel zõ al kal ma zá sá val szí ne sí tünk.A he te di kes ta nu lók új ra élesz tés
ok ta tá son vesz nek részt, de a ke rék pá ros köz le ke dést is ok tat juk a
gyer me kek nek. Az el sõ osz tá lyo sok kü lön épü let ben, ta nu ló ba rát
kör nye zet ben töl tik a nap ja i kat, fi gye lem be vé ve az élet ko ru kat, igé -
nye i ket. A nagy mér té kû iskolafelújításnak kö szön he tõ en kor sze rû,
21. szá za di kö rül mé nyek között tanulnak tanulóink. 

-Ko vács Il di kó-
-Intézményvezetõ-

Há zi ver se nyek a Fegyverneki Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban

A 2020/2021. tan év sem te lik ese mény te le nül a Fegyverneki Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ta nu ló i nak, hi szen az el sõ fél év so rán szá mos
tan órán kí vü li te vé keny sé get si ke rült meg va ló sí ta ni. Nem ki vé tel ez
alól a há zi ver se nyek ren de zé se, me lye ket idén ma te ma ti ká ból ren -
dez tünk meg a ne gye dik év fo lyam szá má ra. Össze sen 9 ta nu ló vett
részt a lo gi kai, szá mo lá sos fel ada tok meg ol dá sá ban, az el sõ he lye zést
egy szer re két ta nu ló ér de mel te ki.

Idén egy új ka te gó ria is he lyet ka pott: fü zet szép ség-ver se nyen is ki -
pró bál hat ták ma gu kat a di á kok. Eme ve tél ke dés so rán 47 gyer mek
ad ta be fü ze tét ma gyar nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka és kör nye zet -
is me ret ka te gó ri á ban. A dí ja zás ra év fo lya mon ként ke rült sor, min -
den tan tárgy ból cso por tok ra bont va ér tek el he lye zést. A
fü zet szép ség-ver senyt pe da gó gi ai cél lal in dí tot ták út já ra in téz mé -
nyünk ben: nem csu pán esz té ti kai szem pont ból fon tos al só ta go za ton
az igé nyes fü zet ve ze tés, ha nem a di gi tá lis vi lág tér hó dí tá sá val pár hu -
za mo san meg je le nõ rom ló írás kép és he lyes írá si hi bák kö ze pet te a
„Z” ge ne rá ci ó nak nagy ki hí vást je lent: a kéz írás el sa já tí tá sa el sõd le -
ges fon tos sá gú, nem he lyet te sít he tõ egyet len bil len tyû le üté sé vel
sem, mert a szem és a kéz, a vi zu á lis és a ma nu á lis te vé keny ség agy
ál ta li ko or di ná ci ó ját je len ti.Eme ver sen gés ar ra ösz tön zi a gye re ke ket 
és pe da gó gu so kat egy aránt, hogy ki emelt fi gyel met for dít sa nak a fü -
zet ve ze tés re, a szép írás ra, a he lyes írás ra, és az olvashatóságra.

-Var ga Ani ta-
-tanító-

Far san gi mu la to zás a Mó rá ban
„Itt a far sang áll a bál
Ke rin gõ zik a ka nál…” 

- Csen dült fel az is me rõs dal lam is ko lánk ban 2021. feb ru ár 12-én,
ugyan is ezen a dél elõt tön ren dez tük meg az al só ta go za to sok far sang -
ját a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban. Már he tek kel ez -
elõtt meg kez dõ dött a lá zas ké szü lõ dés: jelmzek ké szí té se, tánc pró bák,
és dal ta nu lás. Ügyes gyer mek ke zek fes tet ték az ál ar co kat, bo hó co kat.
Min den osz tály iz ga lom mal vár ta, hogy be mu tat has sa ze nés fel vo nu lá -
sát a fo lyo són, amely bõl iga zán jó han gu lat ke re ke dett. Fel lé põ ink kö -
zött vol tak vi dám Pinokkiók, tán co ló Bo hó cok, a te let meg idé zõ
mo soly gós Hó em be rek, és ked ves Mac kók. A ha gyo má nyok tól el té rõ en 
a far sang a jár vány ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en osz tály szin ten va ló -
sult meg. A ter mek ben azon ban „her ceg nõk”, „pók em be rek”, „va rázs -
lók” „ka to nák” és még szám ta lan öt le tes jel mez be bújt gyer mek volt
ezen a dél elõt tön, ahol ked vé re tán col ha tott, mu la toz ha tott. A fel sõ sök
szin tén e na pon tar tot tak far san gi dél elõt töt, az osz tály fõ nö kök irá nyí -
tá sá val kézmûveskedtek.Bár az ed di gi ek tõl el té rõ mó don zaj lott min -
den, de még is nagy sze rû na pot tud ha tunk magunk mö gött. Re mél jük,
jö võ re már a meg szo kott me der ben foly tat hat juk életünket.

-Ficsor Dénesné-

Ver seny si ke rek a Mó rá ban
A Ben de gúz Gyer mek- és If jú sá gi Aka dé mia már 1998 óta a te het ség -
gon do zást tûz te ki cé lul. Eb ben a tan év ben is ver se nyez ni hív ta a leg -
ügye sebb nyel vé sze ket és a szá mo lás mes te re it. 

A fel me nõ rend sze rû  nyelvÉSZ ver seny fel ada tai fej lesz tik a nyel vi
kész sé ge ket, he lyes írást, nyelv he lyes sé get, a sza bá lyos, vá lasz té kos
és szép nyelv hasz ná la tot, míg az eb ben a tan év ben  elõ ször meg ren -
de zett matekÁSZ ver seny a já té kos, kretív, még is gon dol kod ta tó, a
ma te ma ti kai lo gi kát fej lesz tõ fel ada ta i val szer zett örö möt a leg ki seb -
bek tõl a leg na gyobb ma te ma ti ku so kig. 

A Fegyverneki Mó ra Fe renc
Ál ta lá nos Is ko lát nyelv tan ból
Csík Hu nor Ri chárd 3.a, Vak -
hal Villõ 3.a, Mol nár Le ven te
4.a, Vízkeleti Ma ja 4.a, Bár -
dos Márkó 4.b osz tá lyos ta -
nu lók, míg ma te ma ti ká ból
Bu rai Iza bel la Kar ina 2.a,
Pádár Ju dit 2.a, Luk ács Pat rí -
cia 2.a, Bu rai Van da 3.a, Csík
Hu nor Ri chárd 3.a, Sza bó Pé -
ter De zsõ 3.a, Mol nár Le ven te 
4.a, Vízkeleti Ma ja 4.a, Bár -
dos Márkó 4.b, Tukarcs Lotti
4.b osz tá lyos ta nu lók kép vi -
sel ték.

A ran gos meg mé ret te té sen
Vízkeleti Ma ja 4.a osz tá lyos
ta nu ló a nyelvÉSZ és a
matekÁSZ ver se nyen is be ju -
tott a me gyei dön tõ be. Szép
si ke ré hez, ered mé nyes ta nul -
má nyi mun ká já hoz sze re tet -
tel gra tu lá lunk! 

Fel ké szí tõ ne ve lõi: Nagy
Jánosné és Var ga Ani ta.
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Az Or czy di ák jai do bo gón
a Ber csé nyi Na po kon

A Ber csé nyi Mik lós Ka to li kus Gim ná zi um ban,A Ber csé nyi Na pok ver -
seny so ro za tán több ka te gó ri á ban is do bo gón vé gez tek is ko lánk ta nu -
lói.

Schmidt Bog lár ka 8. osz tá lyos ta nu ló Re form ko ri Mo za i kok 4 for du lós
komp lex ver se nyen el sõ he lye zést, Kép zõ mû vé sze ti ver se nyen a 7-8.
év fo lyam ka te gó ri á já ban má so dik he lye zést ért el.

Kor pás Nó ra 5. osz tá lyos ta nu ló, Online Ter mé szet tu do má nyos ver se -
nyen má so dik he lye zést ért el.

Blága Bar ba ra 5. osz tá lyos ta nu ló Kép zõ mû vé sze ti ver se nyen 5-6. év -
fo lya mos ka te gó ri á ban má so dik he lye zést ért el.

A meg mé ret te tést több ta nu ló is vál lal ta is ko lánk ból, õk em lék la pot
kap tak mun ká ju kért:

Pé csi Gá bor 7. osz tály, Cikó Mart ina 7. osz tály, Suki Kla u dia 7. osz tály,
Bu dai Han na 6/B. osz tály, Domány La u ra 6/B. osz tály, Bozsó Pan ka
6/B. osz tály, Tóth Pan ka 5. osz tály, Blága Szimonetta 5. osz tály,

A gye re ke ket fel ké szí tet ték: Baranyiné Buj do só Ág nes, Kocsmár Er zsé -
bet, Tukarcs Istvánné, An tal Im re 

Gra tu lá lunk a szép ered mé nye kért!
-An tal Im re -

-történelem-hittan sza kos ta nár-

„Egyél tá mo ga tó”
pá lyá zat az Or czyban

A Gyermelyi Ma gyar or szág pi ac ve ze tõ tész ta gyár tó ja va la mi kü lön le -
ges sel ké szült. Is ko lai tá mo ga tó prog ra mot hir det tek, mely nek ke re té -
ben az or szág 80 ál ta lá nos is ko lai osz tá lya ré sze sül he tett a fel aján lott,
össze sen 11 mil lió fo rin tos tá mo ga tás ból.

Is ko lánk 2. a osz tá lya vett részt a meg hir de tett “Egyél tá mo ga tó” pá lyá -
za ton. Jász- Nagy kun Szol nok Me gyé ben be ke rül tek a sze ren csés nyer -
te sek kö zé. A pá lyá za ton szü lõi se gít ség gel le he tett részt ven ni, a
vá sár lást iga zo ló blokk fel töl té sé vel. Az osz tály 100.000 fo rin tot nyert,
me lyet osz tály ki rán du lás ra, vagy tá bo ro zás ra tud nak for dí ta ni. Ez úton 
kö szön jük a szü lõi tá mo ga tást Bencsik Eri ká nak, aki hoz zá jut tat ta az
osz tályt a nye re mény hez. A tá mo ga tá si össze get a Gyermelyi Zrt. kép -
vi se lõ je ad ta át OTP meg le pe tés kár tyán az Or czy An na Ka to li kus Ál ta -
lá nos Is ko lá nak.

-Csomor-Sarkadi And rea-
-tanító-

Farsang
 ORCZY  Far san gi mu lat sá gun kat feb ru ár hó nap ban a ki ala kult ví rus -
hely zet mi att rend ha gyó mó don, osz tály ke re tek közt ren dez tük meg
is ko lánk ban. A tél bú csúz ta tó ren dez vé nyün ket a ko ra reg ge li órák ban
is ko lánk ud va rán fel ál lí tott ki sze báb ége té sé vel nyi tot tuk meg. Min den 
osz tály  mon dó ká val, vers sel, vagy ének kel ké szült a tél el ûzé sé re. Ezt
kö ve tõ en a gye re kek osz tály ke ret ben foly tat ták to vább a mu lat sá got. A
jel me ze sek sok szí nû sé ge iga zi far san gi ka val ká dot idé zett az osz tá -
lyok ban. A dél elõtt fo lya mán ta nu ló ink sok szí nes prog ram ban vet tek
részt, be pil lan tást nyer tek a kü lön bö zõ far san gi ha gyo má nyok hoz kap -
cso ló dó já té kok ba, vi dám, já té kos fel ada to kat ol dot tak meg. A kü lön bö -
zõ prog ra mok mel lett a gye re kek nek jó kedv-bu li zás ban is volt ré szük.
Ter mé sze te sen a fi nom far san gi fánk el fo gyasz tá sa sem ma radt el. Így
a rend ha gyó ke re tek kö zött meg ren de zett prog ra munk ban a leg ki seb -
bek és a leg na gyob bak is jól érez ték ma gu kat és él vez ték a szó ra koz ta tó 
dél elõt töt. Min den se gí tõ nek kö szön tet mon dunk, akik hoz zá já rul tak,
tá mo gat ták ren dez vé nyün ket!

-Né meth Ju dit-
-tanító-

Kék nad rá gos ku pak fa ló mi nyon
 ORCZY  Is ko lánk ban tan órá kon és tan órán kí vül is nagy hang súlyt
fek te tünk ta nu ló ink kal a kör nye zet tu da tos szem lé let meg ala po zá sá ra. 
En nek okán fel me rült, hogy is ko lánk ban is fel ál lít sunk egy mû anyag
ku pa ko kat gyûj tõ edény. A mi La jos bá csink és a Náhóczki Au tó fé nye -
zés pe dig meg al kot ta a mi kis kék nad -
rá gos mi nyo nun kat, aki bi zony
mû anyag ku pa kok kal táp lál ko zik.
Amint meg ér ke zett hoz zánk a gye re -
kek cso dá lat tal fi gyel ték és tö rõ dé sük
kö vet kez té ben rög tön meg is etet ték.
Az óta el telt már egy kis idõ, de a mi
mi nyo nunk bi zony so se éhe zik. Min -
den osz tály nagy oda fi gye lés sel óv ja és 
ete ti, így sok szor bi zony ha mar meg is
te lik a ha sa.

Új ra hasz no sí tás – Együtt – Gye re kek -
kel -Élménypedagógia 

-Dávidné Sármai Eri ka -
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Az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos
Is ko la ta nu lói Ba lázs-ál dás ban

ré sze sül tek
2021. feb ru ár 4-én is ko lánk ban Bor dás Pé ter plé bá nos, és Pa lo tai
Ádám káp lán Atyák Szent Ba lázs köz ben já rá sát kér ték, hogy is ko lánk
ta nu lóit, és ta ná ra it el ke rül je a to rok- és min den más be teg ség. 

A IV. szá zad ban Ör -
mény or szág ban Ba lázs
püs pök cso dá la tos mó -
don gyó gyí tott meg egy 
ful dok ló fi út. A to rok ál -
dás szent él mé nye a
XVI-XVII. szá zad ra
nyú lik vissza.

-An tal Im re-
-tör té ne lem-hit tan sza kos

ta nár-



ISKOLANYITATÓ FOGLALKOZÁS
AZ ORCZY ANNA KATOLIKUS

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az idei tan év is ko la nyi to ga tó fog lal ko zá sa it a ki ala kult ví rus hely zet mi -
att rend ha gyó mó don ren dez tük meg le en dõ el sõ osz tá lyos gye re ke ink
szá má ra. Az el sõ al ka lom ra no vem ber 16-án és 19-én ke rült sor. A gye -
re kek kel és szü le ik kel online fe lü le ten vet tük fel a kap cso la tot, amely -
hez a Zoom al kal ma zást kel lett le töl te ni.Mind két al ka lom mal 5-5 fõs,
kis cso por tos for má ban ta lál koz tunk a nagy cso por tos óvo dá sok kal. A
gye re kek nek elõ ször ta lá lós kér dé se ket kel lett meg fej te ni ük ah hoz,
hogy meg tud ják, me lyik õszi ál lat hoz kap cso ló dik a fog lal ko zás. Ezt kö -
ve tõ en a lur kók kal kö zö sen õszi da lo kat és mon dó ká kat éne kel tünk,
majd rö vid me sét hall gat tak az õsz rõl.A má so dik al ka lom ra de cem ber
1-jén és 3-án ke rült sor, amit a Mi ku lás-vá rás hoz kap csol tunk. A ki csik -
kel kö zö sen Mi ku lás-da lo kat és mon dó ká kat éne kel tünk. A har ma dik
online fog lal ko zást ja nu ár 12-én és 14-én tar tot tunk, amely nek ke re té -
ben a té li ma dár vé de lem mel fog lal koz tunk. A leg ki seb bek na gyon jár -
ta sak vol tak a ma da rak gon do zá sá ban. El mond ták, hogy me lyik a
leg ked ve sebb ma da ruk. Kö zö sen hall gat tunk da lo kat és me sé ket, ame -
lyek szin tén eh hez a té má hoz kap cso lód tak. Min dig ar ra tö re ked tünk,
hogy min den hó nap ban más-más té má hoz kap cso lód ja nak a fog lal ko -
zá sok.A le en dõ el sõ osz tá lyos gye re kek min den fog lal ko zás al kal má val
na gyon lel ke sen és jól érezték magukat.

Feb ru ár ban már volt sze ren csénk sze mé lye sen is ta lál koz ni a le en dõ
kis el sõs gye re kek kel. Ter mé sze te sen a jár vány ügyi elõ írá sok be tar tá sa 
mel lett, kis lét szá mú cso por tok ban jö het tek a gye re kek. Eze ken a fog -
lal ko zá so kon a far sang ra ké szü lõd tünk. Meg mu tat hat ták a kis ovi sok,
mi lyen ügye sen tud nak raj zol ni, szí nez ni, ra gasz ta ni. Na gyon él vez tük
a sze mé lyes ta lál ko zást, so kat be szél get tünk, is mer ked tünk egy más sal.

-Né meth Ju dit és Pat kó Di á na-
-ta ní tó né nik-

Ter mé szet tu do má nyos ver se nye ken az
orczysok

Az idei tan év ben meg ne he zí tet te a hely ze tün ket a ví rus mi at ti sza bá -
lyok be tar tá sa és a kor lá to zá sok, de így is szép szám mal vet tünk részt
online és ana lóg ter mé szet tu do má nyos ver se nye ken, me lye ken szép
ered mé nye ket ér tek el ta nu ló ink.

A Bú vár kodj a bi o ló gi á ban cí mû - Ver se ghy Fe renc Gim ná zi um ál tal
meg hir de tett – több for du lós ver se nyen Schmidt Bog lár ka 8. osz tá -
lyos di á kunk je les ke dett.

Há rom csa pat tal in dul tunk egy or szá gos – szin tén több for du lós –
online ter mé szet vé del mi ve tél ke dõn, me lyen mind há rom csa pa tunk
az él me zõny ben vég zett: 5. osz tály ból Kor pás Nó ra, Sán dor Fe renc és
Tóth Pan ka Ni ko lett, 6.b osz tály ból Bu dai Han na, Gõdér Ta ma ra és
Bozsó Pan ka Hé di. Szin tén a 6.b osz tály ból Bozsó Ist ván, Sárándi Zsolt 
Kop pány és Suki Zol tán Ró meó.

A Ber csé nyi Na pok ke re te in be lül meg hir de tett me gyei ter mé szet tu -
do má nyos ver se nyen szin tén in dul tunk, Kor pás Nó ra 5. osz tá lyos ta -
nu ló II. he lye zést ért el.

A Kaán Kár oly Or szá gos Ter mé szet- és kör nye zet is me re ti ver seny is -
ko lai for du ló ja le zaj lott. Ezen a ver se nyen 5-6. év fo lyam ve he tett
részt. 5. év fo lya mon I. he lye zett lett Kor pás Nó ra, II. Nagy An na, III.
Tóth Pan ka Ni ko lett. A 6. év fo lya mon I. he lye zett lett Bozsó Ist ván, II.
Bu dai Han na, III. Domány La u ra. Az el ért pont szám ok alap ján to vább -
ju tott a me gyei for du ló ba Kor pás Nó ra, Bozsó Ist ván és Bu dai Han na.

Ter vez zük még eb ben a tan év ben több ter mé szet tu do má nyos ver se -
nyen va ló meg mé ret te tést is, eh hez ki tar tást kí vá nok a ta nu ló ink nak!

Gra tu lá lok min den ver seny zõ nek!
-Kocsmár Er zsé bet-

-fel sõs mun ka kö zös ség-ve ze tõ-

Or czysok kert je
Egyik elõ zõ lap szám ban már be szá mol tam az Or czy is ko la kert jé rõl. Az
Or szá gos Is ko la kert Fejlesztési Prog ram III. üte me le zá rult. A pá lyá za -
tok fenn tar tá si sza kasz ba lép tek. Az Is ko la ker te kért Ala pít vány és a
Ma gyar Biokultúra Szö vet ség er re az al ka lom ra zárórendezvényt szer -
ve zett. Saj nos csak online va ló sul ha tott meg ez a nagy sza bá sú, egész
dél utánt fel öle lõ ese mény.

Az a meg tisz tel te tés ér te is ko lán kat, és így en gem is, hogy fel kér tek elõ -
adást tar ta ni, me lyet öröm mel el fo gad tam. Az elõ adás nagy tet szést
ara tott, ju ta lom ban is ré sze sült is ko lánk, ker té sze ti utal ványt kap tunk,
me lyet a kert re tu dunk for dí ta ni, il let ve meg je lent az is ko la ker tek rõl
egy ki ad vány, mely ben a mi ker tünk is he lyet ka pott.

Itt van a ta va szi ker tész ke dés, ve tés, ül te tés ide je. Saj nos a gye re kek
most online ta nul nak, de a kert így sem ma rad hat mû ve let le nül, par la -
gon. Mun ka tár sa im mal szé pen rendbehoztuk a par cel lá kat, ve tés re
elõ ké szí tet tük a mag ágya kat és meg kezd tük a ta va szi ve te mé nye zést,
de te le pí tet tünk mál nát, va la mint több fé le éve lõ fû szer-, gyógy- és
dísz nö vényt is. A tél alá – õsszel – el dug ga tott vö rös- és fok hagy ma szé -
pen ki kelt. A pa lán ta ne ve lés el sõ lé pé se it el vé gez tem, hogy a gye re kek -
kel már együtt tud juk azo kat el ül tet ni ami kor vissza jön nek az is ko lá ba. 
Bi ha ri Má té aján lott fel szá munk ra a par cel lák kö zöt ti utak fel szó rá sá -
hoz ka vi csot, me lyet ez úton is na gyon köszönünk.

Re mél jük, hogy ha ma ro san bir tok ba ve he tik új ra az is ko la ker tet a ta -
nu ló ink és együtt ül tet he tünk, il let ve ta ka rít hat juk be a zöld sé get-gyü -
möl csöt!

-Kocsmár Er zsé bet-
-felsõs mun ka kö zös ség-ve ze tõ-

Pénz ügyi- és vál lal ko zói té ma hét az
Or czyban

Az elõ zõ tan évek hez ha son ló an már ci us el sõ he té ben is ko lánk ban
meg tar tot tuk a Pénz ügyi és vál lal ko zói té ma hét te ma ti kus órá it. 
Rend ha gyó mó don, most osz tály ke ret ben va ló sí tot tuk meg a prog ra -
mot. Va la mennyi év fo lya mon a gye re kek élet ko ri szint jé hez iga zod va
ke rült sor szá mos ér de kes fel adat meg ol dá sá ra. Meg is mer ked tünk a
csa lá di költ ség ve tés fo ga lom kö ré vel. Kör be jár tuk, mit is jelenta csa lád 
szá má ra he lye sen gaz dál kod ni a ren del ke zés re ál ló jö ve de lem mel, mit 
je len te nek a be vé tel és ki adás fo gal mak. Az órák ele jét a Pénz irány tû
Ala pít vány kisvideoi tet ték szí ne seb bé, fel kel tet ték az ér dek lõ dést. A
gye re kek lel ke sen ol dot ták meg a fel ada to kat. A jó han gu la tú órá kon
tu dá suk hasz no sít ha tó is me re tek kel bõ vült, re mél jük egy-két do log a
min den na pi éle tük ben is eszük be jut majd a té má val kapcsolatban.

-Országhné Herczeg Ka ta lin-
-al só ta go za tos mun ka kö zös ség-ve ze tõ, ta ní tó-
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Pusz tá ról- pusz tá ra lovastúra
Vá ro sun kat is érin tet te az a 7 lo vas, akik el ha tá roz ták, hogy õk bi zony
ló há ton ván do rol nak pusz tá ról-pusz tá ra.  El ha tá ro zá su kat szer ve zés,
majd tett kö vet te.

„Nagy fá ba vág ták a fej szé jü ket”, hi szen nem egy na pos ki rán du lás ról
van szó- ha nem bi zony na pi kb. 50 km meg té telérõl!

A lovastúra tag jai me zõ gaz da ság gal fog lal ko zó em be rek, ba rá ti kap -
cso lat ban van nak egy más sal, na gyon sze re tik szak má ju kat, és ter mé -
sze te sen a lo va kat is.

Ez a tú ra szá muk ra ki hí vás, ki kap cso ló dás, él mény gyûj tés, sport,
erõn lét ja ví tás. Nem szál lo dá ban, ha nem sá tor ban hajt ják le fe jü ket es -
tén ként fá rad tan, de más nap ko ra reg gel már is mét úton van nak,
mert a cél ott le beg elõt tük.

Ezt a tú rát kb. 25o km-re ter vez ték, mely nek so rán érin tik a Ho mok -
hát ság, Tiszavidék, Nagy kun ság, Hor to bágy. 

In du ló pont: Bu gac volt, a vég cél Bal maz új vá ros, Darassa-puszta.                               
A la kott te rü le te ket ke rü lik, fõ leg föl des úton lo va gol nak. Pi he nõ dél -
ben, ek kor ebéd re sza lon nát süt nek, a lo va kat ete tik, itat ják, pi hen te -
tik.

A hosszú úton csa lád tag ok ból, ba rá tok ból ál ló stáb kí sé ri õket. Sze ren -
csém volt be szél get ni Far kas Ta más sal a csa pat ve ze tõ jé vel, tõ le kér -
dez tem, hogy a na gyon fá rasz tó út ra milyen cél ból vál lal koz nak?
Vá la szá ban el mond ta, hogy ez egy hob bi, amit szív vel-lé lek kel csi ná -
lnak, mert a fá radt ság el le né re is fel töl ti õket ener gi á val, mi köz ben
gyö nyö rû he lye ken jár nak, meg is me rik ha zánk tá ja it, mely el va rá -
zsol ja õket. Ez egy élet stí lus. Éven te több al ka lom mal szer vez nek
ilyen, vagy eh hez ha son ló túrát.

Si ke res cél ba érést kívánunk!

Le het, hogy leg kö ze leb bi tú rá juk hoz Fegy ver nek lo va sai is csat la koz -
nak?

-Mészáros Il di kó-

VII. Fegyverneki Ver bunk Ver seny!
A vírus sok min dent át írt, és át ír a min den na pi éle tünk ben. Azon ban,
amennyi re le het sé ges, a meg szo kott üte met tar ta ni kell, nem sza bad
le áll ni. A le ál lás sok eset ben vissza for dít ha tat lan hát rányt okoz hat.
Ezért az edzé se ket foly tat ni kell, a tánc ról sem sza bad le mon da ni.

A VII. Fegyverneki Ver bunk Ver seny ki írói is így gon dol ták, ezért hir -
det ték meg a ver senyt.

Nagy örö mük re ez ed di gi ver se nyek leg na gyobb lét szá ma je lent ke zett
az online meg mé ret te tés re!

A ver seny zõk videófelvételeit a zsû ri ér té kel te és hoz ta meg a kö vet ke -
zõ dön tést.

A zsû ri tag jai: Bitai Ju dit, Könczei Ár pád, Sikentáncz Szil vesz ter

VII. Fegyverneki Ver bunk Ver seny ered mé nyei:

I. Kor cso port: 
1. hely: Kán tor Ro land Ta más 
2. hely: Ma jor Si mon 
3. hely: Árvai Zsig mond Le ven te -Tóth Sza bolcs 

II. Kor cso port: 
1. hely: Kozsán Ger gely 
2. hely: Fe ke te Sza bolcs - Algács Ta más Ben ce 
3. hely: Ko vács Ádám - Amb rus Bo ni fác Fü löp

III. Kor cso port: 
1. hely: Herdon Pé ter - Csõke Dá ni el 
2. hely: Herdon Ba lázs 
3. hely: Strassburger Csa ba - Gácsi Ger gõ

IV. Kor cso port: 

2. hely: Fütty Ádám - Garzó Vin ce

V. Kor cso port: 
1. hely: Mol nár Gá bor 
2. hely: Pék Lász ló 
3. hely: Lipusz And rás - Me zei At ti la

Kü lön dí jak: Asz ta los Ta más: Kecs kés Ger gõ fel aján lá sa. Ber ta Le ven te:
Kecs kés Ger gõ fel aján lá sa. Ber ta Lász ló: Örök ség Gyer mek Nép mû vé -
sze ti Egye sü let, va la mint Kecs kés Ger gõ fel aján lá sa. Lenkovics Ló ránt:
Örök ség Gyer mek Nép mû vé sze ti Egye sü let kü lön dí ja. Busai Mar cell:
Örök ség Gyer mek Nép mû vé sze ti Egye sü let kü lön dí ja. Herdon Pé ter:
Mizsei Vad ró zsák nyá ri tá bo rá ban va ló rész vé tel. Ván dor kard tu laj do -
no sa(i): Herdon Pé ter és Herdon Ba lázs. 

Na gyon szé pen kö szön jük a tán co sok nak, a fel ké szí tõ ta ná rok nak, ok -
ta tók nak és a szü lõk nek, va la mint a zsû ri nek a mun ká ját eb ben a hely -
zet ben is, hogy si ke rült meg ren dez ni a ver senyt. Kö szön jük a
tá mo ga tást: Nem ze ti Kul tu rá lis Alap, Örök ség Gyer mek Nép mû vé sze ti 
Egye sü let, Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u ma, Fegy ver nek Vá ros Mû -
ve lõ dé si Há zá nak és Ön kor mány za tá nak va la mint a Fegy ver nek Gyer -
mek Néptáncegyüttesnek, Mile Ibo lya fa ze kas nak, Bár di Lász ló nak,
Herman Jó zsef nek.

Bí zunk ben ne, hogy jö võ re már a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház szín pa -
dán lát juk, hall juk a ver seny zõk ver bunk tán cát!

-Mé szá ros Il di kó- Ré gi/új
kép re gé nye ket vá sá ro lok!

El ér he tõ ség:
30/8779588
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Íjá sza ink 
Az íjá szat ki tû nõ sza bad idõ sport! Mint a töb bi sport ág, ez is nagy ban
függ a be fek te tett mun ká tól. Amit hét köz ben be le te szel (szor ga lom,
edzés) az tük rö zõ dik vissza a ver se nye ken. A lé nyeg, hogy min dig
olyan cé lo kat tûz zünk ma gunk elé, ame lyek az ép pen ak tu á lis kész sé -
ge ink kel le küzd he tõk. Min den sport hor doz ma gá ban ve szé lye ket, és
ez alól a húr fe szí tés sem ki vé tel. Az íjá szat fe gyel me zett ség re int és
meg ta nít ja, hogy min dig fi gyelj má sok biz ton sá gá ra is. E sport szép sé -
ge ta lán ab ban rej lik, hogy nem csu pán fi zi ka i lag, ha nem men tá li san is
fej lesz ti mû ve lõ jét.

Most 2021-évben, ed dig meg ren de zett ver se nyek ered mé nyé rõl tá jé -
koz tat juk ol va só in kat.

Ered mé nyek
• Nagy Lász ló: 

– Letizia „Nyitnikék 3D 2121 ver seny Ve te rán fér fi 1. he lye zés
• Pál Sán dor: 

– Füzesgyarmat 3D Íjász ver seny 5. he lye zés, 
– Hajdúhadház 3. he lye zés

• Kecsõ Lász ló: 
– III. Al föl di Ku pa az Észak-Alföldi Ré gió WA OB. pá lya íjász te -

rem ver se nyén fel nõtt fér fi ka te gó ri á ban 1. he lye zés, 
– Feketekese Íjász Egye sü let PBAB 2021.01.27. 1. he lye zés
– AVAST KUPA TRF ka te gó ria Te rem íjász Or szá gos Baj nok ság

2021.02.20. Mis kolc 1. he lye zés
– III. Al föl di Ku pa 2021.03.06. WA Or szá gos Baj nok ság 1. he lye -

zés
– IFAA Te rem Or szá gos Baj nok ság Bu da pest 2. he lye zés
– Pi lis szán tó 3D mi nõ sí tõ Ver seny 2. he lye zés

Legfrissebb ered mény: V. Ta nács er dei Tör té nel mi Öröm íjász Ver se -
nyen: I. he lye zés Pál Sán dor, II. he lye zés Kecsõ Lász ló, III. he lye zés
Nagy Zol tán, IV. he lye zés Nagy Lász ló. Gra tu lá lunk a szer kesz tõ ség ne -
vé ben, to váb bi si ke res sze rep lést kívánunk!

-Mé szá ros Il di kó-

Alsóréti horgászkaland
2020-ban a Ponty vi lág Ma ga -
zin 4 ol da lon ke resz tül mu tat ta 
be a fegyverneki Al só ré ti
Holt-Ti szán le zaj lott bojlis
hor gász ta lál ko zót. Ezen ma ga -
zin a hor gá szok nagy „cse me -
gé je”, me lyet szí ve sen
for gat nak. Töb bek kö zött Po -
lyák Csa ba is eb ben az
újságban fi gyelt fel erre a víz -
fe lü let re.

Po lyák Csa ba – a FOX-MATRIX 
Ta nács adó ja, és egy ben az Or szá gos Hor gász ver se nyek egyik szer ve zõ -
je. Ez után lé pett kap cso lat ba Tukarcs Krisz ti án nal, aki szí ve sen ka la u -
zol ta, hi szen ér dek lõ dés sel fi gye li a Youtube-on meg je lent vi de ó it. A
két hor gász kö zöt ti hosszú egyez te té sek, pon to sí tá sok után már ci us
16-án lét re jött egy kö zös ta lál ko zó az Al só ré ti Holt-Ti sza 2-es szá mú tó -
egy sé gén.

A kö zös hor gá szat egyik fõ cél ja a fegyverneki Al só ré ti Holt-Ti sza be -
mu ta tá sa. A ked ve zõt len idõ já rás el le né re el szánt, ki tar tó mun ká val si -
ke rült va la mit be mu tat ni a Holt-Ti sza és part ja szép sé gé bõl és a
hal tar tók sem maradtak üre sen. A hor gá sza tot vé gig kí sér te a ka me ra,
mely min den moz du la tot igye ke zett megörökíteni.

A nap vé gé re Po lyák Csa ba olyan él mé nyek kel gaz da go dott, hogy sze -
ret te vol na ki tol ni a ha za in du lást, nem szí ve sen hagy ta itt a Holt-Tisza
part ját. To váb bi ak ban han got adott an nak, hogy 2021-ben még min -
den kép pen sze ret ne vissza tér ni hoz zánk, egy nyá ri for ga tás erejéig.

A fel vett vi deó-anyag kb. egy hó nap múl va lesz ké szen. Er rõl az ol va só -
kat a facebokoon ke resz tül fog juk ér te sí te ni.

-Mé szá ros Il di kó-

Zsombi 2021.03.20-án a Lumpinee Sta di on -
ban (Bang kok) 5 me ne ten ke resz tül „áll ta a sa -
rat” a na gyon ke mény el len fe lé vel szem ben, és
vé gül pon to zás sal nyert!

A mind össze 16 éves fegyverneki fiú ez zel is -
mét kö ze lebb ke rült ál mai meg va ló sí tá sá hoz.
A hírt édes ap ja osz tot ta meg ve lünk, így
Fegyvernekrõl is na gyon so kan be te kin tést
nyer het tünk a Muaythai vi lá gá ba, és nem utol -
só sor ban szur kol hat tunk Né meth Zsombinak, 
egy ma gyar fi ú nak, aki a Lumpinee Sta di on -
ban kép vi sel te ha zán kat!

A Lumpinee sta di on ban ko rán in dult a nap. 

Covid teszt, or vo si vizs gá lat és mér le ge lés. A
mér le ge lés ered mé nye: si ke rült Zsombinak az
utol só na pok ban a fo gyás, ami nem volt
könnyû, mert 4 kg-t kel lett le ad nia, de aki is -
me ri Zsombit tud ja, hogy évek óta fo lya ma to -
san gramm ra hoz za a sú lyát rend kí vü li
cél tu da tos ság gal, aka rat erõ vel, fe gyel me zett -
ség gel, el szánt ság gal.

A 10. meccs volt az övé, ad dig még iz gul hat -
tunk.

De mi is az a Muaythai?

A Muaythai tech ni kai ele mei nem azo no sak az
ökölvívótechnikákkal ,bár sok ha son ló sá got
mu tat nak. A vég re haj tás so rán az erõ, az ütem
és az irá nyí tott küz de lem rit mu sa do mi nál. Ér -
de kes sé ge, hogy a fel ké szí tõ edzõ - Kru Manop
- nem a vég re haj tan dó tech ni kát mond ja elõ re, 

ha nem har mo ni ku san le kö ve ti a Zsombi ál tal
el kép zelt küz del met. (Óri á si ru tint, erõt és
rend kí vü li ál ló ké pes sé get igé nyel!) Ha köz be -
szól eset leg ak kor egy- egy elem vég re haj tá sá -
nak hi bá it kor ri gál ja.

Min den edzés rõl vi deó ké szül, mert eze ket ké -
sõbb elem zik. Vizs gál ják egyes kom bi ná ci ók
he lyes vég re haj tá sát ,ere jét, a ko or di ná ci ót, a
meg fe le lõ üte met és akár ele me i re le bont va
egy ütést, vagy egy rú gást.  Itt rend kí vül fon tos
a pon tos vég re haj tás, mert az el len fél kö zel sé -
ge mi att a ve szé lyes kö nyök tech ni kák blok ko -
lá sa és ki vi te le zé se ko moly ve szé lyek kel
jár nak. 

Né meth Zsombi ez út tal is rend kí vü li edzés -
mun kát vég zett! A mér kõ zést egy hét tel ké -
sõbb re tet ték, ezért is mét egy hosszú és
bru tá lis edzés so ro za ton volt túl. Az tán szom -
ba ton es te is mét oda állt, ez út tal a Lumpinee
sta di on ring jé ben,hogy fel ké szült sé gé rõl ta nú -
bi zony sá got ad jon a Muaythai szen té lyé ben!

És kö vet ke zett a 10. meccs!

Zsombi min dent meg tett a gyõ ze le mért, oko -
san har colt. Gyõ zött!

A meccs után fá radt volt, de a va cso rá nál már
üd vö zöl te és kö szön töt te mind azo kat, akik
szur ko lá suk kal a gyõ ze lem hez se gí tet ték!

Szép volt Zsombi! Büsz kék va gyunk Rád! Gra -
tu lá lunk!

-Mé szá ros Il di kó-

Né meth Zsom bor úton a cél jai fe lé
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EMLÉKEZÉS

PAPP ERNÕNÉ
(SZECSEI ILONA)

2016.05.18.

ha lá lá nak 5. éves
év for du ló ján

"Vi rág er dõ sû rû jé ben, pi hen egy szív csen de sen,
Rég nem dob bant csa lád já ért, messze vit ted Is te nem.

Ál ma ink ban találkozunk, lel ked vár ránk oda fent,
Hol ural ko dik a hit, Bé kes ség és sze re tet,
Tel het nek a hó na pok, múl hat nak az évek.

Mi örök ké sze re tünk és nem fe le dünk TÉGED."

Fér je és Leányai 

EMLÉKEZÜNK

NAGY MIKLÓS
ha lá lá nak 9. év for du ló ján

"Su han az idõ, múl nak az évek,
Nél kü led, oly szo mo rú az élet.
Szí vünk örök ké fáj ni fog ér ted,

Már csak fény ké pen lát ha tunk té ged.
S míg élünk so ha nem fe le dünk."

Sze re tõ Családod

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni mind azok nak,

akik 2021.02.13-án

PELYHE KÁLMÁNNÉ
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 
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GYÁSZJELENTÉSEK

A Szer kesz tõ ség ne vé ben

mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Csep pen tõ Im re 81 éves

Csaj ági Já nos 51 éves

Hornyák Tiborné
Szü le tett: Füleki Er zsé bet 59 éves

Ba logh Józsefné
Szü le tett: Pász tor An na 76 éves

Tóth Pé ter An tal 68 éves

Kun Árpádné
Szü le tett: Knipfel Er zsé bet 79 éves

Négyesi Pál 86 éves

Áy Mi hály 90 éves

Niszper Mihályné
Szü le tett: Tóth Mar git 87 éves

Donkó Jó zsef 73 éves

Oláh Lajosné
Szü le tett: Dikácz Ilo na 88 éves

Szatlóczki Istvánné
Szü le tett: Rácz Ilo na 83 éves

Ko vács Má ria 67 éves

Hapek Imréné
Szü le tett: Nagy Ilo na 70 éves

Buk ta Józsefné
Szü le tett: Fo dor Il di kó 70 éves

Zulinger Béláné
Szü le tett: Karkusz Má ria 93 éves

Szurcsik Bé la 63 éves

Né meth Ist ván 63 éves

Skudrova-Tóth Já nos 63 éves

La dá nyi Andrásné
Szü le tett: Sza bó An na 89 éves

Al bert Istvánné
Szü le tett: Nagy Bor bá la 87 éves

Jancsó Kár oly 75 éves

Pé ter Imréné
Szü le tett: De ák Má ria 92 éves

ko rá ban el hunyt.
A csa lá dok gyá szá ban õszin te rész vét tel osz to zunk!

Kö szö nõ üze net
A COVID-19 ko ro na ví rus okoz ta meg be te ge dés leg ve szé lyez te tet -
tebb kor osz tá lya az idõs ko rú ak. Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta
az el ren delt ve szély hely zet idõ tar ta ma alatt, 2020-2021-ben 3 al ka -
lom mal ho mok tö vis ve lõ vel se gí tet te a 70 éven fe lü li és a te le pü lé sen 
mû kö dõ szo ci á lis ott hon la kó i nak im mun rend szer ének erõ sí té sét.
Hús vét ra a Nagykun-Hús ál tal ké szí tett hús ké szít mé nyek kel tá mo -

gat ta a 70 éven felüli és a szociálisan rászorult családokat, összesen
650 háztartást.

Az in téz mé nyün kön ke resz tül sze ret nék meg kö szön ni és há lá ju kat
ki fe jez ni az aján dé ko zás ban ré sze sül tek Pol gár mes ter Úrnak és
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zatnak.

-Siposné Sza bó Er zsé bet-
-Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont igaz ga tó ja-



2021.02.13. Sza bó Dá vid
Szü lei: Huber Ni ko let ta, Sza bó Nor bert

2021.02.14. Donkó Ger gõ End re
Szü lei: Tóth Eni kõ, Donkó Ger gõ

2021.02.17. Tóth Má tyás
Szü lei: Tukarcs An na má ria, Tóth At ti la

2021.02.24. Tóth Éva
Szü lei: Nagy Csil la, Tóth Pé ter An tal

2021.02.24. Tóth Pé ter
Szü lei: Nagy Csil la, Tóth Pé ter An tal

2021.03.03. Gyetvai Lara Aisa
Szü lei: Gon dos Haj nal ka, Gyetvai Gá bor

2021.03.06. Mihics Mira
Szü lei: Lip csei Vi vi en, Mihics Ró bert

2021.03.12. Far kas Van da No é mi
Szü lei: Mága Tí mea, Far kas Márk

2021.03.18. Gõdér Konor
Szü lei: Nachtigál Van da, Gõdér Ro land

2021.03.20. Csortos Lu ca
Szü lei: Négyesi Blan ka, Csortos Cson gor

2021.03.25. Káldi Edit Re be ka
Szü lei: Kocsmár Edit, Káldi Pé ter

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

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

2021. 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.

Mol nár Ka ta lin és Ba logh Mi hály
2020. de cem ber 18-án,

Ta tár Ani ta és Ko vács Gá bor Lász ló
2021. ja nu ár 16-án,

Nagy Mó ni ka és Kindert Dá ni el
2021. feb ru ár 6-án

Pá pai Ma ri ann és Kis Pé ter
2021. feb ru ár 20-án,

Gerõcs Esz ter és Gyáni And rás
2021. feb ru ár 20-án

Pat kó Ad ri enn és Tónai Fe renc
2021. már ci us 5-én

Kárpa Bar ba ra és Im re At ti la
2021. áp ri lis 10-én

Sinka Lu ca és Mé szá ros Má té Tamás
2021. áp ri lis 16-án

Csõke Ge or gi na és Fá bi án Ri chárd
2021. áp ri lis 17-én

Csekõ Tün de Gab ri el la és Raksa Zsig mond
2021. áp ri lis 20-án

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


