


I. Al só ré ti Holt-Ti sza Ponty fo gó Ku pa
Évek kel ez elõtt már fel ve tõ dött egy ki mon dot tan a Catch and Release
(Fogd meg és en gedd vissza!) hor gász szem lé let nép sze rû sí té sét  szol -
gá ló több na pig tar tó ponty fo gó ver seny meg szer ve zé se az Al só ré ti
Holt-Ti szán. A ver senyt egyéb okok mi att ak kor nem si ke rült meg ren -
dez ni. Az év ele jén meg ke res tük, a ver seny ak ko ri ki ta lá ló ját - Tukarcs
Krisz ti án he lyi hor gászt - aki nem tit kol tan szí vén vi se li a holt ág és a
fen ti szem lé let nép sze rû sí té sét kör nye ze té ben. A kez de ti egyez te té sek
so rán nyil ván va ló vá vált a ha lá sza ti hasz no sí tó és Krisz ti án ré szé rõl is,
hogy a ver seny meg ren de zé se mind két fél ré szé rõl hasz nos le het. Meg -
be szé lé sek so rán to váb bi cé lokat fo gal maz tunk meg, mint pl. a holt ág
hal ál lo má nyá nak fel mé ré se va la mint hor gász ba rá ti kap cso la tok ki ala -
kí tá sa.

A kö zös cé lok vé gül, gyors el ha tá ro zás ra ve zet tek: „Pró bál junk meg hir -
det ni egy 72 órán át tar tó ver senyt, és meg lát juk lesz-e rá igény?”  

A leg po zi tí vabb re mé nye in ket is fe lül múl ta az ér dek lõ dés! A meg hir de -
tés után 2 hét tel már meg telt az elõ ne ve zé si lis ta. A ma xi má li san meg -
ha tá ro zott 20 csa pat (2-3 fõ/csa pat) ad ta le re giszt rá ci ó ját ver seny re.
Nagy öröm mel fo gad tuk, hogy a csa pa tok ban nem csak a he lyi és kör -
nyék be li (Túrkeve, Törökszentmiklós, Kar cag, Szol nok) hor gá szok ta -
lál ha tó ak, ha nem deb re ce ni, püs pök la dá nyi, de még Bu da pest rõl is
ér ke zett re giszt rá ció. Et tõl az idõ pont tól tény le ge sen is meg kez dõd he -
tett a ver seny meg ren de zé sét biz to sí tó elõ ké szü le te tek sokasága.

A IV. szá mú holt ágon 21 db olyan hor gász helyet ala kí tot tunk ki, amely
al kal mas egy szer re akár 2 fõ hor gász ké nyel mes el he lye zé sé re. Meg -
kez dõd tek a tá mo ga tók kal tör té nõ egyez te té sek, mely so rán öröm mel
ta pasz tal tuk, hogy több he lyi vál lal ko zó és ma gán sze mély is üd vö zöl te
a kez de mé nye zé sün ket és tá mo ga tó ként csat la ko zott ren dez vé nyünk -
höz.

2021. ok tó ber 07-én, csü tör tök reg gel – a hir te len le hû lõ, esõs idõ já rás
el le né re - min den ki nagy iz ga lom mal és kel lõ lel ke se dés sel vár ta a ver -
seny kez de tét. A re giszt rá ció és a meg nyi tó so rán ta pasz talt ven dég lá -
tás ról és min den re ki ter je dõ „oda fi gye lés rõl”, szer ve zett ség rõl
min den ki tõl csak el is me rés ér ke zett. A he lyek sor so lá sa so rán nyu god -
tan ki je lent het jük, hogy az ar cok ról ré gen lá tott iz gal mak tük rö zõd tek
vissza. Ami re Mi - mint szer ve zõk - is ré gen vár tunk, csü tör tök 12.00
óra kor el raj tol ha tott a holt ágon el sõ al ka lom mal, de re mél jük ha gyo -
mány te rem tõ szán dék kal, meg ren de zen dõ Al só ré ti Holt-Ti sza
Pontyfogó Kupa.

A ver seny ide je alatt az idõ já rás tól kap tunk min dent, majd nem fa gyos
reg ge le ket, esõt és vi ha ros ere jû sze let is. Az elõ zõ ek azért nem csak a
hor gá szo kat tet te pró bá ra, ha nem a ha lak ka pó ked vé re sem vol tak jó -
té kony ha tás sal. A ver seny zõk vi szont min den di csé re tet meg ér de mel -
nek, hi szen a 72 óra alatt min dent el kö vet tek a si ke res hal fo gás
ér de ké ben és a ki tar tá suk egy pil la nat ra sem in gott meg.

A va sár nap dé li zá ró ün nep ség re min den ki fá radt, de mo soly gós arc cal
ér ke zett meg a ren dez vény sá tor hoz. Volt aki azért, mert si ke res na po -
kon volt túl, és jó pár szép ha lat tu dott mér le gel ni, ez ál tal nagy iz ga lom -
mal vár ta az ered mény hir de tést. Volt olyan pe dig, akit a ha lak most
el ke rül tek, de na gyon jól érez te ma gát a ver seny ide je alatt. Egy va la mi -
ben vi szont mind annyi an egyet ér tet tek és ki je len tet ték, hogy jö võ re
ugyan itt ta lál ko zunk. Az ered mény hir de tés után fá rad tan, de so kan
már a jö võ évi ver seny tak ti ká ján gon dol kod va, él mé nyek kel gaz da god -
va tá voz tak és vi szik jó hí rét Fegyverneknek és e cso dá la tos víz te rü let -
nek.

Az I. Al só ré ti Holt-Ti sza Ponty fo gó Ku pa vég ered mé nye:
 1. 50-50 Te am (Knapp Pé ter, Igrinyi Gyu la) 37760 g
 2. KHE Te am (Gecser Ger gõ, Már ton Zsolt) 24000 g

 3. Paj ti Carp Te am (Kindert Dá ni el, Mik ló si Ró bert, Olasz Bá lint)
23860 g

Szek tor he lye zé sek
„A” szek tor:
 1. He ge-Tóth Te am (He ge dûs Zol tán, ifj. He ge dûs Zol tán, Tóth Ist -

ván)
 2. Las-Ger Carp Te am (Las kai Kár oly, Gu lyás Ger gõ)
 3. Só go rok Te am (Lisznyai La jos, Id. Lisznyai La jos, Pi ros ka Nor -

bert)
„B” szek tor:
 1. NemGagyi Te am (Ollé Lász ló, Pász tor Já nos, Leblanc Ta más)
 2. Fa-koha Carp Te am (Nagy Ti bor, Si mon Lász ló, Kohári Im re)
 3. Z and Z Te am (Kö les Zol tán, Só lyom Zol tán)

Leg na gyobb hal:
50-50 Te am (Knapp Pé ter, Igrinyi Gyu la) 12350 g
El sõ 10+ ponty:
50-50 Te am (Knapp Pé ter, Igrinyi Gyu la) 12350 g
Na pi leg na gyobb hal:
• 1 nap: 50-50 Te am (Knapp Pé ter, Igrinyi Gyu la) 12350 g
• 2 nap: Paj ti Carp Te am (Kindert Dá ni el, Mik ló si Ró bert, Olasz Bá lint) 

6420 g
• 3 nap: 50-50 Te am (Knapp Pé ter, Igrinyi Gyu la) és NemGagyi Te am

(Ollé Lász ló, Pász tor Já nos, Leblanc Ta más) 3360 g
Sze ret nénk meg kö szön ni a ver seny meg ren de zé sé hez nyúj tott tá -
mo ga tá so kat: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak, Ta tár Lász ló
pol gár mes ter úr nak és Jancsó Gá bor, Fa ra gó Ró bert, Sí pos Sán dor,
Tukarcs Mi hály, Mé szá ros Il di kó ma gán sze mé lyek nek.
Kö szö net a szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban tör té nõ rész vé tel ért
az aláb bi sze mé lyek nek: 
• Tukarcs Krisz ti án és Fa ra gó At ti la fõ szer ve zõk
• Huber Jó zsef
• Mol nár Bar na 
• Csi kós György és Ko vács Gá bor (ha lá sza ti õrök)
• Négyesi Ti bor
• Iványi At ti la és Iványi Já nos, Fa ra gó Zsolt (fo tók, vi de ók, web)
• Mé ri Pé ter és Hillender György (drónfelvételek)

-Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény-
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Tá jé koz ta tás ebek tartásának
szabályairól!

Tá jé koz tat juk az ebtartókat, hogy 2021-tõl az ál lat tar tá si sza bá -
lyok meg sze gé sé ért ki szab ha tó bün te té sek össze ge je len tõ sen
meg emel ke dett. A ku tya tar tás ra vo nat ko zó fõbb sza bá lyok az ál -
la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl szó ló 1998. évi XXVIII. tör vény -
ben (a to váb bi ak ban: Ávt.), va la mint a kedv te lés bõl tar tott ál la tok 
tar tá sá ról és for gal ma zá sá ról szó ló 41/2010. (II.26.) Korm. ren -
de let ben ke rül tek meg ha tá ro zás ra a jog al ko tó ál tal.

A fen ti jog sza bály ok alap ján az ebtartársra vo nat ko zó fõbb sza bá lyok a
kö vet ke zõk:
• Az ál lat tar tó kö te les a jó gaz da gon dos sá gá val el jár ni, az ál lat fa já -

nak, élet ta ni szük ség le te i nek meg fe le lõ élet fel té te lek rõl gon dos kod -
ni.

• Az ál lat tar tó gon dos kod ni kö te les az ál lat meg fe le lõ és biz ton sá gos
el he lye zés rõl, szak sze rû gon do zá sá ról, szö ké sé nek meg aka dá lyo zá -
sá ról.

• A sza ba don tar tott ál la tok szá má ra – azok ter mé sze tes vi sel ke dé sét
is fi gye lem be vé ve – biz to sí ta ni kell olyan te rü le tet, il let ve lé te sít -
ményt, ahol azok ve szély ese tén, va la mint az idõ já rás ká ros ha tá sa i -
val és egész sé gé re ár tal mas ha tá sok kal szem ben vé del met ta lál nak.

• Az ál la ton min den olyan be avat ko zást el kell vé gez ni, amely nek el -
mu lasz tá sa az ál lat fáj dal mát, szen ve dé sét idé zi elõ, az ál lat nak sé rü -
lést okoz, vagy az ál lat ká ro so dá sá hoz ve zet.

• Az ál lat tar tá si he lyé nek olyan mé re tû nek kell len nie, hogy az ál lat
fa já ra jel lem zõ moz gá si igé nyét ki tud ja elé gí te ni:

– kis tes tû ebet 10 m2-nél ki sebb te rü le ten,
– kö ze pes tes tû ebet 15 m2 ki sebb te rü le ten,
– nagy tes tû ebet 20 m2 ki sebb te rü le ten, ti los tar tó san tar -

ta ni.
• Cso por to san tar tott ebek ese tén szá muk ra egye den ként leg alább 6

m2 aka dály ta la nul hasz nál ha tó te rü le tet kell biz to sí ta ni.
• Az ál la to kat úgy kell tar ta ni, hogy ne ve szé lyez tet hes sék más ál la tok, 

il let ve az em ber biz ton sá gát.
• Bel te rü le ti köz te rü le ten az ebet csak is ki zá ró lag pó rá zon le het ve zet -

ni.
• Köz te rü le ten az eb tu laj do no sá nak biz to sí ta ni kell, hogy az eb sem

más ál la tot, sem em bert ha ra pá sá val ne ve szé lyez tet hes sen.
• Az ál lat ban fé lel met kel tõ, erõs fény- vagy hang ha tás sal já ró te vé -

keny ség, idõ já rá si je len sé gek tel jes idõ tar ta ma alatt, kü lö nö sen az év 
azon sza ká ban ami kor pi ro tech ni kai ter mék en ge dély, be je len té se

nél kül is fel hasz nál ha tó, az ál lat tar tó kö te les gon dos kod ni az ál lat
fé lel mé ben tör té nõ el szö ké sé nek meg aka dá lyo zá sá ról.

• Négy hó na pos nál idõ sebb eb csak transzponderrel (microchippel)
meg je löl ve tart ha tó.

• A ku tya tu laj do no sá nak éven te kö te le zõ ve szett ség el le ni vé dõ ol tást
a ku tyá nak be adat ni, va la mint az ebet transzponderrel meg je löl tet -
ni.

Aki te vé keny sé gé vel, vagy mu lasz tá sá val az ál la tok vé del mé re, kí mé le -
té re vo nat ko zó jog sza bály, vagy ha tó sá gi ha tá ro zat elõ írá sa it meg sér ti, 
vagy an nak nem tesz ele get, ma ga tar tá sá nak sú lyá hoz, is mét lõ dé sé -
hez, és kü lö nö sen az ál lat nak oko zott sé re lem jel le gé hez, idõ tar ta má -
hoz iga zo dó mér té kû ál lat vé del mi bír sá got kö te les fi zet ni.

Az Ávt. az ál lat vé del mi bír ság alap össze gét a ko ráb bi 15.000 Ft he lyett
75.000 Ft-ra emel te. A 244/1998. (XII.31.) Korm. ren de let sze rint a kü -
lön fé le cse lek mé nyek ese té re elõ írt, kö te le zõ en al kal ma zan dó szor zó -
szám ok ered mé nye ha tá roz za meg a ki szab ha tó bír ság vég összeg ét.

Pél da a fen ti ek alap ján: ha va la ki az eb szö ké sé nek meg aka dá lyo zá sá -
ról nem, vagy nem meg fe le lõ en gon dos ko dott egyéb más kö rül mény hi -
á nyá ban, 6-os szor zó szá mot kell al kal maz ni, így a bír ság mér té ke
6×75.000 Ft, az az 450.000 Ft. Azon ban, ha va la ki az eb ki szö ké sé nek
meg aka dá lyo zá sá ról nem, vagy nem meg fe le lõ en gon dos ko dott (szor -
zó szám: 6), majd ezt kö ve tõ en meg ál la pí tás ra ke rül az is, hogy az eb
szá má ra az elõ írt fé rõ hely igényt sem tel je sí tet te, moz gá sát a meg en -
ge det tõl el té rõ en kor lá toz ta (szor zó szám: 5) a szor zó szám 6+5=11, a
bír ság össze ge 11×75.000 Ft, az az 825.000 Ft.

Saj ná la tos mó don vá ro sunk ban is egy re több gon dot okoz nak a ki szö -
kõ, kó bor, gaz dát lan ebek, ezért kér jük, hogy a 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.

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

                                             

Ál lat or vo si Ügye let
2.sz. ügye le ti kör ze te: Kis új szál lás, Ken de res, Ör mé nyes,
Kuncsorba, Tiszabõ, Fegy ver nek

Ok tó ber
• 02-03. Dr. Ta tár Gá bor 30/330-3745
• 09-10. Dr. Var ga Mi hály 30/925-0556
• 16-17. Dr. Terjék Im re 20/939-4650
• 23-24. Dr. Tóth Ist ván 30/935-3924
• 30-31. Dr. Ta tár Gá bor 30/330-3745

No vem ber
• 01. Dr. Ta tár Gá bor 30/330-3745
• 06-07. Dr. Légrádi At ti la 30/392-0250
• 13-14. Dr. Var ga Mi hály 30/925-0556
• 20-21. Dr. Terjék Im re 20/939-4650
• 27-28. Dr. Tóth Ist ván 30/935-3924

De cem ber
• 04-05. Dr. Ta tár Gá bor 30/330-3745
• 11-12. Dr. Légrádi At ti la 30/392-0250
• 18-19. Dr. Var ga Mi hály 30/925-0556
• 24-26. Dr. Terjék Im re 20/939-4650
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Bursa Hungarica 2022
Az In no vá ci ós és Tech no ló gi ai Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból az Em be ri
Erõ for rás Tá mo ga tás ke ze lõ nyílt pá lyá zat ke re té ben meg hir det te
2022. év re a Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön -
díj pá lyá za tot hát rá nyos hely ze tû, szo ci á li san rá szo ru ló fel sõ ok ta tá si
hall ga tók il let ve a fel sõ ok ta tá si ta nul má nyo kat kez de ni kí vá nó fi a ta lok 
szá má ra, mely hez 178/2021.(IX.07.) sz. ha tá ro za tá val Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány za ta is csat la ko zott.

A pá lyá zat be adá sá hoz a pá lyá zó ta nu ló/hall ga tó ré szé rõl re giszt rá ció
szük sé ges a Bursa Hungarica Elekt ro ni kus Pá lyá zat ke ze lé si és Együtt -
mû kö dé si Rend szer ben (EPER-Bursa rend szer), mely nek el éré se:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A re giszt rá ci ót kö ve tõ en le het sé ges a pá lyá za ti ada tok fel töl té se. A pá -
lyá za ti ûr la pot ki nyom tat va és alá ír va a te le pü lé si ön kor mány zat nál
kell be nyúj ta ni uk a pá lyá zók nak sze mé lye sen vagy pos tai úton. A pá -
lyá zat csak a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott csa to lan dó mel lék le -
tek kel és a hon lap ról ki nyom ta tott és ki töl tött adat la pok kal együtt
ér vé nyes.

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének a Bursa
Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat he lyi sza -
bá lyo zá sá ról szó ló 16/2021.(VIII.30.) ön kor mány za ti ren de le te sza bá -
lyoz za a jo go sult ság fel tét ele it.

A pá lyá zat ról a Fegyverneken la kó hellyel ren del ke zõk a pol gár mes te ri 
hi va tal 5. sz. iro dá já ban kap hat nak fel vi lá go sí tást. Te le fo non az
56/556-021-es szá mon le het ér dek lõd ni.

A pá lyá zat rög zí té sé nek és az ön kor mány zat ok hoz tör té nõ be -
nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2021. no vem ber 5. (pén tek) 16.00 óra.

A Bursa Hungarica  Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat
2022. pá lyá za ti fel hí vás sal kap cso la tos rész le tes és to váb bi in for má ció 
le tölt he tõ a https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/prog -
ra mok/aktualis-programok/bursa-hungarica/ internetes ol dal ról. 

-Tatár Lász ló-
-polgármester-

Tá jé koz ta tás 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 lakosságot,
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
önkormányzat tu laj do nát ké pe zik,
füg get le nül at tól, hogy 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, amely 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 (www.fegy ver nek.hu). 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 rendelkezünk.

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 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 fordítani.

-Polgármesteri Hi va tal-

Tá jé koz tat juk a tisz telt lakosságot, hogy a Fegyverneki Or vo si Ren de lõ
el ér he tõ sé gei 2021. ok tó ber 4. nap já tól meg vál toz tak.

A ki ala kult pandémiás hely zet mi att a Fegyverneki Or vo si Ren de lõ be
irá nyu ló te le fon hí vás ok szá ma nagy mér ték ben meg nõtt. A ren de lõ ben
lé võ kor sze rût len köz pon ton ke resz tül a megnövekedett hí vá so kat ke -
zel ni nem le he tett, an nál is in kább, mi vel a köz pont nem ge ne rált fog -
lalt jel zést, ezért a hí vó fél sok szor azt hit te, hogy a hí vá sát nem
fo gad ják. A prob lé ma meg ol dá sa ér de ké ben min den ren de lõ kü lön el -
ér he tõ sé get ka pott, így már köz vet le nül hív ha tó k. 

A ren de lõ ré gi vo na las te le fon szá ma 2021. ok tó ber 25-éig volt el ér he tõ
majd ezt kö ve tõ en ki kap cso lás ra ke rült. 

Az új rend szer mel lett is fel hí vom a Tisz telt La ko sok fi gyel mét, hogy a
fo lya ma tos be teg el lá tás mel lett min den hí vást a kol lé ga nõk nem tud -
nak azon nal fel ven ni. A rend szer tá rol ja a be jö võ te le fon szá mo kat, me -
lye ket vissza hívunk. 
• Dr. Tóth Sa rol ta, II. sz. há zi or vo si kör zet 06-20/77-99-720
• Dr. Landgraf Jó zsef, III. sz. há zi or vo si kör zet 06-20/77-99-721
• I. sz. há zi or vo si kör zet 06-20/77-99-722
• Dr. Kukszova Valentyina há zi gyer mek or vos 06-20/77-99-723
• Vé dõ nõk 06-20/77-99-724

• Dr. Pol gár Ani ta fog or vos 06-20/77-99-725
• Te le fon köz pont 06-20/77-99-726
• Ké szen lét (11:00-17:00 óra kö zött mun ka nap okon)

06-20/77-99-727
• Cseh Ani kó in téz mény ve ze tõ 06-20/77-99-728
• Az ügye let el ér he tõ sé ge vál to zat la nul: 06-70/3703-104

Meg ér té sü ket kö szön jük!
-Cseh Ani kó-

-intézményvezetõ-

Változnak az Orvosi Rendelõ telefonszámai
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A vi lág csend ben hall ga tott
a mi szí vünk do bo gott

A ba rá tok egy re gon dol tak
az ok tó be ri harc alatt

Éb redj nem ze tem ka rod erõs,
a zász ló alatt min den ki hõs

Éb re dõ álom fut a harc alatt,
míg a szél zász lót lo bog tat

Fog jad és gyújtsd meg a fák lyát!-
fé nyét lás sa az egész vi lág!

Re mény su gár haj na la most itt van-
bol do gan leng zász la ja

Sze ress, ölelj en gem nem ze tem
ér ted har col a szí vem

Ti éd az utol só csepp vé rem,
nem ál lít hat most meg sen ki sem!

A sor tûz zel szem ben ál lunk
még is ha la dunk elõ re

A go lyók sü ví te nek
nem for dul vissza sen ki sem

A hõ sök nyo má ban új esz me
gyõzd le fé lel med a ha rang szól

Ha rang kong, lel kük ben ima da lol
hõs sé let tek egy haj na lon

A szív, a lé lek ha egy rit mus ra jár
ér ted küzd- ó – szép- ha zám!

Ha el is bu kunk fel ke lünk-
gyász sza lag ok kö zött vi lá gít mé cse -

sünk

A szív a lé lek ha sza bad ság ra vá gyik
nem ál lít ja meg õket sem mi sem!

Hal ha tat lan hõ sök lesz nek,
és rab lán cuk csil lag gá lesz oda fenn

A szív a lé lek ha egy más ra ta lál
har col a bi lincs be vert sza bad sá gért
Sö tét haj nal közt majd át oson a fény
Nézd! Ott fenn mily gyö nyö rû az ég!

A vi lág csend ben hall ga tott
a mi szí vünk do bo gott

A ba rá tok egy re gon dol tak
az ok tó be ri harc alatt

Tisz tel gés a hõ sök elõtt 1956 em lé ké re

-Mé szá ros Il di kó-

Nyár vé gi tá bor Fegyverneken
A Ma gyar Vö rös ke reszt Fegy ver nek La kó te rü le ti Alap szer ve ze te 2021.
jú li us 26-30 kö zött 5 na pos nap kö zis tá bort ren de zett "Vö rös ke resz tes 
Nyá ri Tá bor Fegyverneken" cím mel.

A tá bor a Ma gyar Vö rös ke reszt Kenedi Alap Pá lyá za ta és he lyi tá mo ga -
tók, az Egész sé ges Éle tért, Fegy ver nek Biz ton sá gá ért Ala pít vány,
Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház, Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat, Fegy -
ver nek Caritás és ci vil szer ve ze tek  ado má nyá ból va ló sult meg. 

A tá bor ban el töl tött öt na pot szí nes, vál to za tos prog ra mok kal tet tük
szép pé és em lé ke ze tes sé a gyer me kek ré szé re. A színes tá bo ri prog ra -
mok ból egy kis íze lí tõ: Sza bad idõs já té kok, ve tél ke dõk, el sõ se gély -
nyúj tási is me re tek, rend ha gyó bi o ló gia óra, ki rán du lá sok (Kar cag
Lomb ko ro na sé tány, Kis új szál lás Csu kás Ist ván ki ál lí tás, Szol nok Ka -
taszt ró fa vé del mi ki ál lí tás), já ték és kö zös fagyizás.

-Gulácsiné Molnár Etel ka-
J-N-SZ Megyei Vöröskereszt Te rü le ti ve ze tõje-

Caritas Hungarica Díj
Az Egy ház me gyei Karitász Köz pont ja vas la tá ra a Ka -
to li kus Karitász a fegyverneki Ma gyar Lászlóné Pi ros -
kát Caritas Hungarica Díj el is me rõ ki tün te tés ben
ré sze sí tet te! A dí jat 2021. ok tó ber 9-én Spányi An tal
püs pök a Ka to li kus Karitász el nö ke ad ta át a Ma gyar
Szen tek Temp lo má ban Budapesten. A Ka to li kus
Karitász a Caritas Hungarica-díjjal is me ri el azon ön -
kén te sek mun ká ját, akik hosszú évek óta ál do za to san
szol gál ják rá szo ru ló, ma gá nyos, be teg em ber tár sa in -

kat.

 A Ka to li kus Karitász  - or szá gos – ön kén tes há ló za tá ban 16 egy ház me -
gyei köz pont ban, 17 szo ci á lis in téz mény ben, több mint 880 te le pü lé si
cso port ban, va la mint az or szá gos se gély ak ci ók so rán kö zel 10.000 ön -
kén tes vé gez ka ri ta tív te vé keny sé get éven te. 

Az el is me rést azok az ön kén te sek kap ják, akik a Ka to li kus Karitász te -
vé keny sé ge so rán a leg töb bet tet tek ka ri ta tív te vé keny ség ben a rá szo -
rul ta kért: mint pél dá ul az idõ sek, be te gek, fo gya ték kal élõk és a
tár sa da lom pe re mé re sod ró dott csa lá dok tá mo ga tá sa. 

Az Egy ház me gyei Karitász Köz pont min den év ben há rom je löl tet ter -
jeszt fel a díj ra, akik a legpéldamutatóbb mó don vég zik sze re tet szol gá -
la tu kat. A díj to váb bi cél ja az ön kén tes ség tár sa dal mi meg íté lé sé nek
nö ve lé se, a ka ri ta tív te vé keny ség re va ló buz dí tás.

Gra tu lá lunk Ma gyar Lászlóné Pi ros ká nak e ran gos ki tün te tés hez, és
to váb bi lel ke se dést, ki tar tást, erõt, egész sé get kí vá nunk ké sõb bi ek ben 
is a lel ki is me re tes, ön kén tes mun ká já hoz!

-Mé szá ros Il di kó-
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Is ko la épü let-áta dó ün nep ség a Mó rá ban
2021. szep tem ber 2. je len tõs nap ja volt is ko lánk éle té nek, mert ezen a
na pon ad tuk át a fel újí tott is ko lát ün ne pé lyes ke re tek között a ta nu -
lók nak.

A Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont si ke re sen pá lyá zott az Em be ri Erõ for -
rás Fej lesz té si Ope ra tív Prog ram ke re té ben a Fegyverneki Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sé re. A Ma gyar Ál lam
és az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val 399 656 422 fo rint ból újul ha tott
meg az érin tett in téz mény.

Az EFOP 4.1.2-17-2017-00070-es azo no sí tó szá mú nyer tes pá lyá zat -
nak kö szön he tõ en egy olyan nagy mér té kû, át fo gó fej lesz tés va ló sult
meg, mely nek ered mé nye ként a ta nu lók a mai kor el vá rá sa i nak meg -
fe le lõ kö rül mé nyek kö zött, meg újult kör nye zet ben, egyen lõ esé lyek -
kel tud nak hoz zá jut ni a mi nõ sé gi ok ta tás hoz. Az inf rast ruk tu rá lis
fej lesz tés mel lett mód szer ta ni meg úju lás nak is ré sze sei le het tünk. Az
áta dó ün nep sé gen Sá gi Ist ván, a Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont igaz ga -
tó tá jé koz ta tó ját kö ve tõ en kö szön tõt mon dott F. Ko vács Sán dor or -
szág gyû lé si kép vi se lõ, Haj nal Gab ri el la, a Klebelsberg Köz pont el nö ke, 
Ta tár Lász ló, Fegy ver nek vá ros pol gár mes te re. Az ün nep sé get meg -
tisz tel te je len lé té vel Hu bai Im re, a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Köz -
gyû lés el nö ke, Dr Botka Já nos Hu nor, a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei 
Kor mány hi va tal Tö rök szent mik ló si Já rá si Hi va ta lá nak ak ko ri ve ze tõ -
je, dr Ta tár Gá bor al pol gár mes ter, va la mint Sza bó Zol tán a pro jekt ki -
vi te le zõ je, a társ in téz mé nyek ve ze tõi, szü lõk, ta nu lók, vál lal ko zók. A
ta nu lók és pe da gó gu sok kis mû so ra szí ne sí tet te a ren dez vényt Sulidal
cím mel. Sza lag át vá gás sal jel ké pe sen ad tuk át a megújult
épületegyüttest. 

Ven dé ge ink is ko la be já rás so rán te kin tet ték meg a kor sze rû in for ma ti -
kai, mû vé sze ti és ter mé szet tu do má nyi szak tan ter me ket, meg újult
könyv tá rat, nyel vi la bort, fog lal koz ta tó ter me ket, szer tá ra kat. Szá mos 
tan esz köz zel, in for ma ti kai esz kö zök kel, bú tor zat tal gya ra pod tunk. Je -
len tõs mér ték ben ja vult az épü let ener gia ha té kony sá ga az új nyí lás zá -
rók nak, fû tés kor sze rû sí tés nek, hom lok za ti szi ge te lés nek, az épü let
tel jes te tõ szer ke zet cse ré jé nek kö szön he tõ en. Meg tör tént az épü let
aka dály men te sí té se, moz gás sé rült mos dók kialakítása.

A négy fel újí tott is ko la épü let szép szín folt ja a vá ros nak, ahol a
2021/2022-es tan évet több mint 200 ta nu ló val és 23 pe da gó gus sal
kezd tük el. 

-Ko vács Il di kó In téz mény ve ze tõ-

Eu ró pai Di ák sport Nap a Mó rá ban
Szep tem ber 24-én reg gel ze nés át moz ga tó tor ná val kezd tük a na pot az
in téz mény ben. Ki csik és na gyok együtt tor náz tak, ezt kö ve tõ en a fel sõ -
sök exatlon pá lyán mér het ték össze ügyes sé gü ket. Eni kõ né ni az al só
ta go za to sok nak ké szí tett já té kos aka dály pá lyát. Búj tak, ug rot tak, fu -
tot tak, dob tak, ver se nyez tek, szur kol tak a gye re kek. A ping pong és a
teqball asz ta lok kö rül is nyüzs gés volt. Egész nap a moz gás nak és a jó -
kedv nek ju tott a fõ sze rep.

Ál la tok vi lág nap ja: rajz pá lyá zat a
Mó rá ban 

Ok tó ber 4-én ün ne pel tük az ál la tok vi lág nap ját, ame lyek töb bek kö zött 
bol do gab bá te szik az éle tün ket, se gí tõ társ ként és ba rát ként is gaz da gít -
ják a min den nap ja in kat. Az ál la tok vi lág nap já nak cél ja, hogy fel hív ja a
fi gyel met az együtt élés sza bá lya i ra, a fe le lõs ál lat tar tás ra és a va don élõ 
ál la tok vé del mé re. Rajz pá lyá zat ke re té ben ün ne pel tük a je les na pot.

A ma gyar nép me se nap ja a Mó rá ban
In téz mé nyünk el sõ al ka lom mal ren de zett ve tél ke dõt nép me se té ma -
kör ben. A har ma dik és a ne gye dik év fo lyam mér het te össze tu dá sát já -
té kos fel ada tok kal: nem csak nép me sei sze rep lõk, szá mok, jel lem zõk
kö zül kel lett vá lo gat ni, ha nem len cse és bab sze me ket is kü lön kel lett
szed ni a gye re kek nek a to vább ju tás ér de ké ben. A csa pa tok vé let len sze -
rû en ala kul tak, vé gül mind a négy tár sa ság el nyer te ju tal mát. Me sé sen
érez tük ma gun kat a dél utá ni ve tél ke dõn. Kö szön jük Ficsor Dénesné és
Bacsóné Füleki Gab ri el la se gít sé gét. 

-Var ga Ani ta-
-tanító-
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Tan év nyi tó Ün nep ség az Or czy An na
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko lá ban

Az idei év ben is ko lánk tan év nyi tó ün nep sé gét 2021. au gusz tus 31-én
18 óra kor ren dez tük meg a Szent Ven del Ka to li kus Temp lom ban.

A ha gyo má nyok hoz hí ven a le en dõ el sõ osz tá lyos csöpp sé ge ket ha to -
di kos di ák ja ink ün ne pé lyes ke re tek kö zött, ké zen fog va kí sér ték be a
szent mi sé vel egy be kö tött ese mény re. El sõ ként Bor dás Pé ter plé bá nos
atya kö szön tet te a di á ko kat, pe da gó gu so kat, szü lõ ket. 

A szent mi sét kö ve tõ en Hornyákné Sza bó Ber na dett igaz ga tó nõ tan év -
nyi tó be szé dé ben kö szön töt te az el sõ osz tá lyo so kat, a szü lõ ket, az is -
ko la ta nu ló it, a ne ve lõ tes tü let tag ja it, az újon nan ér ke zõ kol lé gá kat és
az is ko la min den mun ka tár sát. 

Han gu la tos mû sor ral és ked ves aján dék kal ör ven dez tet ték meg fel sõs
ta nu ló ink a is ko la ka pu it elõ ször át lé põ leg ki seb be ket. 

„Egyet len nap sem vész kár ba, me lyen ta nul tál va la mit”. Ez zel a gon -
do lat tal kí vá nunk min den ki nek ered mé nyes 2021/2022-es tan évet. 

-Né meth Ju dit-
-tanító-

A ka to li kus óvo da alap kõ-le té te le
Az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da az Eg ri Fõ egy ház -
me gye tá mo ga tá sá val új, há rom cso por tos óvo dá val bõ ví ti je len le gi
„Szapárfalui” óvo dá ját. Az épít ke zés a Ma gyar Ka to li kus Egy ház or -
szá gos óvo da fej lesz té si prog ram ján ke resz tül va ló sul meg,
544.931.831 Ft+ ÁFA vissza nem té rí ten dõ eu ró pai uni ós tá mo ga tás -
ból.

Eb bõl az al ka lom ból szep tem ber 26-án ün ne pi szent mi sét kö ve tõ en
ke rült sor az alap kõ-le té tel re. Az ese ményt je len lé té vel és kö szön tõ jé -
vel meg tisz tel te F. Ko vács Sán dor or szág gyû lé si kép vi se lõ úr, va la -
mint Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr is. Fõ tisz te len dõ Bor dás Pé ter
plé bá nos atya meg ál dot ta épü lõ új óvo dánk alap kö vét.Az ün ne pélyt

di ák ja ink mû so ra fé nye sí tet -
te: Si mon Fe renc el sõ osz tá -
lyos ta nu ló egy ver set sza valt 
el, majd is ko lánk kó ru sa el -
éne kel te az 52. Nem zet kö zi
Eukarisztikus Kong resszus
him nu szá nak egy rész le tét. 

Az épít ke zés vár ha tó be fe je -
zé se: 2022. szep tem ber 5.

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-igazgató-

Eu ró pai Di ák sport Nap ja az Or czyban
2021. szeptember 24-én a Ma gyar Di ák sport Szövetség is mét kö zös
moz gás ra hív ta az is ko lá kat, mely hez is ko lánk is csat la ko zott. Tel je sí -
tet tük a 2021 mé ter tá vol sá got, me lyet fes tõi kör nye zet ben fu tot tak le
di ák ja ink a sport pá lyán, majd vál tó ver se nyen mér het ték össze tu dá su -
kat a gye re kek. Leg jobb ja ink ok le ve le ket és ku pá kat ve het tek át.

Haj rá Or czy!!
-Héder Ró bert-

-testnevelõ-

Ha tár ta la nul Er dély ben az Or czy
Is ko lánk már sok éve si ke re sen pá lyá zik a Ha tár ta la nul! prog ram ra,
mely nek ke re té ben ta nu ló ink ha tá ron tú li, ma gyar lak ta te le pü lé se ket
lá to gat hat nak meg. A leg utób bi pá lyá zat meg va ló sí tás ra most õsszel
ke rül he tett sor.

A részt ve võ ta nu lók ön költ ség nél kül tölt het tek el há rom cso dás na pot
Er dély ben - Nagy vá rad, Se ges vár, Ko lozs vár, Torda, Csíksomlyó,
Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely te le pü lé se ken és kör nyé kü -
kön.

Ámu lat ba ej tett min ket a kör nye zõ he gyek lát vá nya, a he gyi le ge lõ kön
a bir ka- és kecs ke nyá jak, a gu lyák. Le nyû gö zõ volt a Tordai Só bá nya, a
Bé kás-szo ros és a Gyil kos-tó. Fe lejt he tet len tú rán vet tünk részt a
Tordai-hasadékban. Csíksomlyón imád koz tunk a Má ria-kegy he lyen és 
meg kós tol tuk a for rás vi zet is. Se ges vá ron ko szo rút he lyez tünk el Pe tõ -
fi szob rá nál és együtt sza val tunk.

Re mél jük, hogy a jö võ ben is lesz ilyen le he tõ sé günk.
-Kocsmár Er zsé bet-

-fel sõs mun ka kö zös ség ve ze tõ je-
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Or czys ki rán du lás a Deb re ce ni
Ál lat kert be

Is ko lánk har ma dik osz tá lyo sai szep tem ber 28-án ki rán dul tak a Deb re -
ce ni Ál lat- és Nö vény park ba.

Az a sze ren cse ért min ket, hogy még idén ta vasszal egyik anyu kánk,
Bencsik Eri ka szor gal mas gyûj tõ mun ká já nak kö szön he tõ en 100 000
Ft-ot nyer tünk a Gyermelyi Tész ta gyár Zrt-tõl. En nek kö szön he tõ en
va la mennyi osz tá lyunk ba já ró ta nu ló in gyen ve he tett részt a ki rán du -
lá son. Több szü lõ és né hány más osz tály ba já ró ta nu ló is el jött ve lünk.
A nap re me kül si ke rült, szép em lék kel gaz da god va térhettünk haza
elsõ osztálykirándulásunkról.

-Országhné Herczeg Ka ta lin-
-osztályfõnök-

Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis
Alap szol gál ta tá si Köz pont hí rei

2021. au gusz tus 4-én má so dik al ka lom mal meg ren de zés re ke rült Ör -
mé nye sen az idõ sek KI-MIT-TUD-ja, mely re a meg hí vást öröm mel el -
fo gad tuk. Az idõ se ink iz ga tot tan ké szül tek a meg mé ret te tés re, hi szen a 
jár vány hely zet mi att az el múlt idõ szak ban nem vol tak ren dez vé nye -
ink. Kü lön bö zõ ka te gó ri á ban in dul tak ver seny zõ ink egyé ni ének, cso -
por tos ének, vers és pa ró dia ka te gó ri á ban. Tánc ka te gó ri á ban nem
in dult sen ki, így meg le pe tés elõ adás ként ad ta elõ a Nagyitánckán cso -
port a tán cát. Idõ se ink 7 mû sor szám mal lép tek fel, mellyel szép ered -
mé nye ket ér tek el. Hoz tunk el el sõ, má so dik, har ma dik he lye zé sért
já ró dí jat és kü lön dí jat is. A fel lé põk mel lett szur ko ló kat is vit tünk ma -
gunk kal a klub tag ok kö zül, akik hoz zá já rul tak a jó hangulathoz.

Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni Nagy Miklósné, Mé szá ros Il di kó,
Sipos Miklósné, Ma gyar Lászlóné, Karkusz Jánosné, Gyár fás Sándorné, 
Csi ga Józsefné, Kó nya Istvánné, Szurcsik Béláné, Fá bi án Gáborné,
Mes ter Károlyné, Bu rai Gyuláné, Pé ter Imréné, Mol nár Zoltánné,
Kindert Fe renc klub tag ok nak, hogy fel lé pé se ik kel kép vi sel ték az in téz -
mé nyün ket és hír ne vét nö vel ték.

-Siposné Sza bó Er zsé bet-
-igazgató-

Bib li ai gyer mek tá bor
„ Mos tan tól em ber ha lász le szel”

(Lk, 5,10)

Au gusz tus második he té ben is mét meg ren dez tük a Fegyverneki Re -
for má tus Egy ház köz ség által szer ve zett bib li ai gyer mek tá bort.  20
gyer mek kel egy hé ten ke resz tül be szél get tünk Jé zus út já ról és cso da -
té te le i rõl. Egy me se be li, kép ze let be li idõ uta zó, Lu lu is ve lünk volt, aki
me sélt a gyer me kek nek a Genezáreti tó nál tör tént lé lek men tés rõl, a jó 
pász tor bá rány kái irán ti fél tõ sze re te té rõl,  cso dá la tos hal fo gás ról, a
ta nít vá nyok elv hí vá sá ról. A gyer me kek já té ko kon, kéz mû ves fog lal ko -
zá so kon ke resz tül még in kább meg is mer ked het tek  a me sélt tör té ne -
tek kel, éne kel ve, imád koz va ke rül het tünk kö ze lebb a Szent írás ból
elénk tá ru ló cso dák kal. A hét fo lya mán több  hely re is el lá to gat tunk,
is mét le he tõ sé get kap tunk csó na ká zás ra, vízibiciklizésre, el lá to gat -
tunk Kun he gyes re.  A dínóparkban kö ze lebb rõl is szem ügy re ve het -
tünk a ki ál lí tott, élet nagy sá gú di no sza u ru szo kat, és fel hõt len, já ték kal
te li órá kat tölt het tünk a Me se er dõ ját szó park ban. Pén te ken egy ked -
ves ven dég is ér ke zett kö zénk Mé szá ros Il di kó sze mé lyé ben. Kéz zel
ké szí tett vi rá gok ban gyö nyör köd het tünk, majd ké sõbb ké pek kel il -
luszt rált me sé ket hall gat tak meg a gye re kek az õ tol má cso lá sá ban. 

A he tün ket csa lá di nap pal zár tuk, ahol a ki csik a tá bor ban ta nult éne -
kek ének lé sé vel en ged tek be te kin tést az el múlt 5 cso dá la tos nap ba.
Öröm volt azt lát ni, hogy a gyer me kek kel együtt a szü lõk, nagy szü lõk
is el jöt tek a ren dez vény re, ahol kö zö sen hall gat hat tuk meg
Lizik-Varga Ka ti ca ének ben el mon dott bi zony ság té tel ét. A kö zös ebéd
után fagy lal to zás, ugrálóvár, kö zös já ték és tom bo la sor so lás kö vet ke -
zett, ahon nan sen ki nem ment ha za üres kéz zel. A csa lá di nap és az
egész tá bor le zá rá sa ként, a már ha gyo má nyos sá vált áldás-lufiregetés
kö vet ke zett, min den ki a szí vé ben, lel ké ben, gon do la ta i ban meg fo gal -
ma zott imád ság gal en ged te út já ra a hó fe hér lég göm böt. Na gyon há lá -
sak va gyunk, hogy en nek a cso dá la tos hét nek ré sze sei le het tünk!
Ha tal mas kö szö net il le ti a szü lõ ket, hogy ennyi en bi zal mat sza vaz tak
ne künk, és en ged ték a gyer me ke ket hoz zánk. Kö szö net il let min den -
kit, aki tá mo ga tott és se gí tett ne künk, hogy min den szé pen és rend ben 
tör tén jen, kö szön jük a ren ge teg ado mányt és fel aján lást. Bí zunk ab -
ban, hogy a jö võ év ben is új ra ta lál koz ha tunk és együtt le he tünk a gye -
re kek kel egy ál dott héten keresztül! 

-Gazdag Edit-
-Nagytiszteletû Lel kész asszony-

9



Ízõrzõk
Ked ves Ol va sók!

Öröm mel szá mo lunk be újabb si ke rünk rõl!.

A 2021. augusztus 15-én megrendezett me zõ tú ri Tú ri vá sár fõ zõ ver se -
nyén a Fegyverneki Ízõrzõk csa pa ta el sõ he lye zést ért el! 

A ko rai kez dés el le né re az idõ -
kor lá tot ma xi má li san ki hasz -
nál va ké szí tet tük el nyer tes
éte lün ket. A zsû rit a "hú sos ká -
posz ta sváb gõz gom bóc cal" fan -
tasz ti kus íze mel lett a szép
tá la lás is le nyû göz te, mely nek
han got is ad tak. A zsû ri el nö ke a 
TV2 csa tor ná ján fu tó Sé fek séfe
cí mû mû sor ból is mert

Vomberg Fri gyes volt, aki meg mu tat ta csa pa tunk nak a hu mo ro sabb
én jét is. 

Kö szön jük a ren ge teg gra tu lá ci ót és csa pa tunk nak to váb bi si ke re ket,
él mé nye ket kí vá nunk! 

-Fegyverneki Ízõrzõk csa pa ta-

La dá nyi Mik lós ki tün te té se
Az Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség El nö -
ke a pol gár õr moz ga lom ban vég zett
te vé keny sé ge el is me ré se ként La dá nyi
Mik lós pol gár õrt a Pol gár õr Ér dem ke -
reszt arany fo ko za ta ki tün te tés ben ré -
sze sí tet te.

A ki tün te tést a Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Pol gár õr Szö vet ség Köz gyû lé -
sén ve het te át La dá nyi Mik lós. Ez zel a
ki tün te tés sel  a 14 éves, ön zet len mun -
ká ját is mer ték el, mely hez Szer kesz tõ -

sé günk is gra tu lál. To váb bi ki tar tó szol gá la tot kí vá nunk!

-Mé szá ros Il di kó-

 Rencz Má tyás  (1963-2021)
Sze re tett itt él ni. Igen. Hív ták más ho vá, Õ ma radt. A vi dé ki fiú, aki
már csak em lé ke ink ben él, és írá sa i ban. Oly sok min dent le het ne ír ni

ró la – éle té rõl, ar ról a pá lyá ról amit vá lasz tott, de
ná lam hi te le seb ben azok nál, kik  „fel fe dez ték”,
vagy épp ba rá ti vi szonyt ala kí tot tak ki ve le, nem
le het. Ezért en ged jék meg a Ked ves Ol va sók, hogy
Rencz Má tyás ról az Élet és Iro da lom ban meg je lent 
írást kö zöl jem, tel jes ter je de lem ben. 

Is ten Ve led, nyu godj bé ké ben. Em lé ked meg õriz -
zük.

-Mé szá ros Il di kó-

ÉLET ÉS IRODALOM  LXV.év fo lyam,35. szám. 2021. szept. 3.
Széky Já nos

„Na gyon te het sé ges fiú” – mond ta Kar dos G. György, a nagy fel fe de zõ, 
ami kor Csaj ka Gá bor Cyprianra és rám ha gyo má nyoz ta a pró za ro vat
fel gyü lem lett anya gát, és ke ve sek rõl mon dott ilyet. Õ is mu tat ta be
Ren¬tzet az ÉS-ben. A fi a tal szer zõ tö ké le te sen meg fe lelt az ak kor hat -
van öt éves Kar dos G. ide ál já nak: nem ar ról és nem úgy írt, ami rõl és
aho gyan má sok. Hi ány zott be lõ le min den mûvészieskedés, lét el mé le ti 
bo ron gás, két ke dés a va ló ság meg ír ha tó sá gá ban, el len ke zõ leg.  Az
úgy ne ve zett ma gyar va ló ság for ga ta gos mély sé ge i ben élt, és nem is -
mer ke dett ve le, ha nem is mer te, mond hat ni, mû vel te – ami kor elõ ször 
ta lál koz tunk, Fegyverneken volt táp bolt ja. Az egyik szom széd fa lu,
Tiszabõ – ami az tán fe le sé ge kör jegy zõ ség éhez tar to zott – két év ti zed
múl va már ar ról lett hí res, hogy az or szág leg sze gé nyebb te le pü lé se. A
ki lenc ve nes évek ele jén Rentz csak ka ján hu mor ral me sélt anek do tá -
kat az ide be kuk kan tó nép ba rát ér tel mi sé gi ek ka land ja i ról, és meg ír ta
er rõl a vi lág ról a Nyigárék va cso rá ja cí mû no vel lá ját (ÉS, 1991/35., au -
gusz tus 2.), ami sze rin tem a mû faj leg jobb ma gyar da rab ja i nak
egyike.

S ezt a nem fe lül rõl, ha nem be lül rõl né zett, ké nyel met len éles ség gel
lá tott anya got erõs, pon tos, po li fon nyel ven fo gal maz ta meg, XX. szá -
zad vé gi bá tor ság gal és íz lés sel. Egy szer re volt ér tõ rockrajongó és az
ame ri kai „ma gas” poszt mo dern iro da lom – már amennyi hoz zá fér he -
tõ volt be lõ le Ma gyar or szá gon – lel kes hí ve. Egy szó val azt ír ta, amit
ak kor ol vas ni akar tam. Rö vid iro da lom szer ve zõi és -szerkesztõi pá -
lya sza ka szom egyik fõ cél ja az volt, hogy Rentzet tá mo gas sam, vagy
marketingkifejezéssel: promotáljam. Az ered mény egy vé kony kö tet
volt a Kalligramnál, a Piszt ráng fo gás Ma gyar or szá gon, ami nek a mi -
nõ sé gé vel õ na gyon elé ge det len volt. Lel ki fur da lá som van, hogy nem
tel lett tõ lem több.

Ma gam ban per sze szid tam az iro dal mi élet klán sze rû fel épí té sét, ahol
a te het ség, mint min dig, 1990 után sem volt elég a föl emel ke dés hez.
Kel lett hoz zá az is, amit Rentz meg ve tett, a be vá gó dás ké pes sé ge, és
az, amit gú nyo san jóoldaliságnak vagy jógyerekségnek hí vott. A leg -
tisz tább em be rek egyi ke volt, de nem egy sze rû en kon zek vens, ha nem
ma gát sem kí mél ve ke mény fe jû.  És nem egy sze rû en nem volt sze ren -
csé je, ha nem ke gyet le nül ver te a sors.

Amit nem tu dott meg ír ni vagy fõ leg meg je len tet ni „szép”-prózában,
azt blogjaiban rög zí tet te lan ka dat lan írás kedv vel, ugyan az zal a va ló -
ság is me ret tel, a vi lág dol gai irán ti, so sem nyug vó kí ván csi ság gal és
nyel vi kre a ti vi tás sal, de még ke ve sebb ön szer kesz tõi fe gye lem mel. A
Dudenbuch utol só be jegy zé se jú ni us vé gé rõl va ló, és csak a be ava tot -
tak tud ták, hogy õ ír ta.

Gyá szo lom Rentz Má tyást, és gyá szo lom azt, ami vé Ma gyar or szág le -
he tett vol na, ha 1990 után az eli tek hagy ják pol gá ro sod ni azt a ma gyar 
vi dé ket, amit õ oly pá rat lan pon tos ság gal és ki áb rán dult ság gal is mert.

For rás: Pon tos írás Rentz Má tyás ról az ÉS-ben Széky Já nos tól:
https://www.es.hu/.../2021.../szeky-janos/rentz-matyas.html
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Ha az aka rat ki tar tás sal pá ro sul…
El ha tá ro zás kér dé se? Igen, az! - majd kö vet ke zik a meg va ló sí tás. Ma -
gyar Lászlóné (Pi ros ka) za rán dok út jai is ezt bi zo nyít ják. Cseh Pé ter rel 
2021 jú li u sá ban in dul tak a Fegyverneki Ka to li kus Temp lom ból, s egé -
szen Túrkevéig ke rék pá roz tak a Pé ter-Pál na pi bú csú ra. Ez az út fel -
aján lás egy szán dék ra– amely ke mény pró ba té tel – de ez adott ne kik
erõt, ki tar tást a hosszú út ra. A  82 km-es utat 1 nap alatt tet ték meg.
Reg gel 5 óra kor in dul tak, és  1630 – ra ér kez tek meg a Szapárfalusi Ká -
pol ná hoz.

…   és a kö vet ke zõ za rán dok út Czifra Bá lint tal, amely már iga zán erõt,
ki tar tást pró bá ló volt, hi szen 50 km-t tet tek meg gya log, ami sport em -
ber nek is büsz ke sé gé re vál na! 2021. au gusz tus 14-én in dul tak Fegy -
ver nek katolikus temp lom ától, majd Kuncsorbán át ér kez tek
Me zõ túr ra, a Nagyboldogasszonyi bú csú ra. A nagy me leg ben nem volt 
ez könnyû, hisz az út vé gé re már víz hó lyag ok ne he zí tet ték az utol só
ki lo mé te re ket. Mikor meg ér ke zé sük kor le fo tóz tam õket a temp lom
elõtt a fris sí tõ zu hany után, ar cu kon még lát szott a fá radt ság, de a
meg tett út bol dog sá ga is.

Jö võ re aki ked vet érez, csat la koz hat hoz zá juk. Gra tu lá lunk e nagy sze -
rû tel je sít mény hez! 

-Mé szá ros Il di kó-

3D nyom ta tó a Könyv tár ban
A Di gi tá lis Jó lét Prog ram (DJP) jó vol tá ból szep tem ber 2-án ér ke zett
könyv tá runk ba két hét re egy 3D nyom ta tó, me lyet ez idõ alatt min den
ér dek lõ dõ meg te kint he tett mû kö dés köz ben. Nagy öröm mel töl tött el,
hogy egyé ni leg és cso por to san is el jöt tek meg is mer ked ni ez zel a tech -
ni kai új don ság nak szá mí tó gép pel.

A Köz pon ti Óvo dá ból ér ke zõ két óvo dás cso port iz ga tot tan néz te,
ahogy egy me rev mû anyag szál ból (filament) a gép el ké szí ti cso port juk 
ne vé nek ka ba lá ját – egy ma cit és egy mé hecs két. Az óta cso port szo bá ju -
kat dí szí tik a kis fi gu rák.

A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ból Bár di Lász ló ta nár úr kí sé re té ben 5.
és 6. osz tá lyos ta nu lók ta nul má nyoz ták nem csak ma gát a gé pet, de azt
a szá mí tó gé pes prog ra mot is, amellyel a nyom tat ni kí vánt tár gyat le het 
mo del lez ni, szer kesz te ni. Azt is meg hall gat hat ták, hogy mi lyen fel -
hasz ná lá si te rü le tei lé tez nek a 3D nyom ta tás nak.

A két hét alatt több mint 70 fõ te kin tet te meg a 3D nyom ta tót és is mer -
ke dett meg mû kö dé si el vé vel, va la mint nyom tat hat ta ki a ki vá lasz tott
tár gyat.

-Ollé Or so lya-
-könyv tá ros, DJP men tor-

Kupakgyûjtés
Ked ves Ol va sók! 

Im már ti ze dik al ka lom mal lett te le ku pa kok kal a
pi ac té ren ki he lye zett szív gyûj tõ, mely Tõ zsér Csa -
bi ka gyógy ke ze lés éhez igyek szik hoz zá já rul ni.
Nagy öröm és se gít ség ez a csa lád ré szé re, hi szen
az ál lan dó gyógy ke ze lés, re ha bi li tá ció vég re haj tá -
sát en nek se gít sé gé vel gördülékenyebben lehet
véghezvinni.

Tõ zsér Csa bi ka üze ne tét tol má cso lom:

Ked ves Min den ki! Na gyon szé pen kö szö nöm az
ed di gi gyûj tést, se gít sé get! Igyek szem min den al -
ka lom mal tel je sí te ni a ki írt te rá pi át - bár nem könnyû- hogy a le he tõ -
sé gek hez mér ten mi e lõbb meggyógyuljak. Eb ben bízom és
reménykedem. 

Har co lok! Kö szö ne tem!

A Szer kesz tõ ség ne vé ben mi is mi elõb bi 
gyógy ulást, ki tar tást kí vá nunk!

-Szerkesztõség- 2021. au gusz tus 15-én Abádszalókon a  Strand vá ro sok Ku pá ja
strand lab da rú gó tor nán nõi fo ci csa pa tunk 2. he lye zést ér te el. A Szer -
kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá lunk a csapatnak!

Nõi focisiker
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VII. Fo gat haj tó Ver seny Fegy ver nek
2020-ban a pandémia mi att ki ma radt a ver seny. Az egy év ki ha gyás
után, szin te min den ver seny zõ – épp ezért – fel fo ko zott iz ga lom mal
ké szült a ver seny re.

Ez meg is lát szott a ne ve zé se ken, mert össze sen 47 ver seny zõ je lent ke -
zett a meg mé ret te tés re! Nagy örö münk re Fegy ver nek 6 in du ló val kép -
vi sel tet te ma gát.

Bencsik Hen ri et ta, Ber ta Fru zsi na, Ber ta Mi hály, Ko vács Bá lint, Ko vács 
Csa ba, Uring Eri ka.

A ver senyt szep tem ber 11-én rendeztük, gyö nyö rû nap sü té ses idõ ben,
mint ha a ko rai õsz is be kap cso ló dott vol na a ver seny iz gal má ba.

Az ün ne pé lyes meg nyi tó után el kez dõ dött a fo ga tok ver se nye…

Az ebéd elõt ti zá ró ese mény a jö võ nem ze dé ke i nek be mu tat ko zá sa volt 
a né zõk nagy tap sa kö ze pet te, majd a na gyon lát vá nyos „pusz ta ötös”
be mu ta tó kö vet ke zett.

A  fegyverneki fo gat haj tók az aláb bi ered mé nye ket ér ték el a na gyon
szo ros ver seny ben:
• Bencsik Hen ri et ta pó ni D-II-es      1. he lye zés
• Ber ta Mi hály D-I-es                       1. he lye zés
• Ber ta Fru zsi na  C-I-es                    2. he lye zés

Gra tu lá lunk és to váb bi ered mé nyes sze rep lést kívánunk!

A fo gat haj tó ver seny tá mo ga tói: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat,
Fegy ver nek Vá ro si Sport egye sü let, Mû ve lõ dé si Központ és Könyv tár,
Bingó Cse me ge, Tukarcs Mi hály vál lal ko zó, Dr.Ta tár Gá bor, Gyer mek -
élel me zé si Kony ha, és mind azon csa lá dok, akik szí vük ben hor doz zák a 
Fo gat haj tó Ver seny szép sé gét, si ke res sé gét, meg ren de zé sét: Bencsik
csa lád, Hu bai csa lád, Hornyák csa lád, Ber ta csa lád, Jancsó csa lád, Ko -
vács csa lád.

-Mé szá ros Il di kó-

Háfra Il di kó és Vágán Ro land
2021. jú li us 24-én,

Széman Ale xand ra és De me ter Krisz ti án
2021. jú li us 30-án,

Nagy No é mi és Im re Krisz ti án
2021. au gusz tus 21-én,

Kosz mál Klarissza és Er dei Ro land At ti la
2021. au gusz tus 30-án,

Nagy Elizabet Mó ni ka és Bu rai Gé za
2021. szep tem ber 11-én,

Csõke An na Má ria és Szarvák Pat rik
2021. szep tem ber 18-án

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.
Gra tu lá lunk!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak,

akik fe lejt he tet len ha lot tunk

MAKK FERENC
te me té sén részt vet tek, sír já ra
ko szo rút, vi rá got he lyez tek,

mély fáj dal munk ban osz toz tak.

Kö szö ne tet mon dunk
Dr. Landgraf Jó zsef há zi or vos nak a
szük ség ese tén azon na li se gít sé gért,
va la mint Bagi Sándorné asszisz tens -

nek az oda adó mun ká já ért!

A Gyá szo ló Család

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

akik fe lejt he tet len ha lot tunk

NÉMETH JÁNOS
te me té sén részt vet tek, sír já ra ko szo rút, vi rá got he lyez tek, 

mély 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

Golyha Mik lós 78 éves

Rézsó Ferencné
szü le tett: Csõke Má ria 78 éves

Ba lázs Józsefné
szü le tett: Majzik Irén 94 éves

Fo dor Györgyné
szü le tett: Csá szár Má ria 74 éves

Sza bó Józsefné
szü le tett: Sza bó Edit 77 éves

Var ga Éva 64 éves

Buj do só Gyuláné
szü le tett: Könözsi Jo lán 84 éves

D. Nagy Sán dor 89 éves

Sza ba dos Ár pád 64 éves

Né meth Já nos 90 éves

Ratkai Imréné
szü le tett: Fé nyes Ju li an na 68 éves

Bu rai Ri ta 25 éves

Eper je si Károlyné
szü le tett: Bog nár Mar git 62 éves

Iványi Györgyné
szü le tett: Golyha Ilo na 87 éves

Sza bó Józsefné
szü le tett: Czakó Ro zá lia 71 éves

Nagy Lászlóné
szü le tett: Baranyi Er zsé bet 58 éves

Makk Fe renc 89 éves

Ko vács Ferencné
szü le tett: Domán Ka ta lin 71 éves

Csécsei Jó zsef 78 éves

Ábrók Józsefné
szü le tett: Sza bó Er zsé bet 86 éves

Bir kás Ist ván 87 éves

Bu rai Lászlóné
szü le tett: Gaz dag Er zsé bet 59 éves

Ko vács Ferencné
szü le tett: Bog nár Má ria 61 éves

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

GYÁSZJELENTÉS
Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

NAGY LÁSZLÓNÉ
szü le tett Baranyi Er zsé bet

58 éves ko rá ban el hunyt.

A Gyá szo ló Csa lád
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2021.07.02. Szatlóczki Ádám
Szü lei: Urbán Ma ri an na Zsa nett, Szatlóczki Ti bor,
2021.07.02. Bagi Benett Ró bert
Szü lei: Náhóczki Hen ri et ta, Bagi Ró bert,
2021.07.10. Sán dor Vincent Max
Szü lei: Ba kos Re be ka, Sán dor Fá bi án,
2021.07.11. Mé szá ros Mira
Szü lei: Sinka Lu ca, Mé szá ros Má té Ta más,
2021.07.19. Zulinger Han na
Szü lei: Kálló Ani kó, Zulinger Ta más,
2021.07.22. Skudrova-Tóth Dominik
Szü lei: Bog dán Zsu zsan na, Skudrova-Tóth Já nos,
2021.07.24. Skultéti Zol tán
Szü lei: Mága Ma ri ann, Skultéti Zol tán,
2021.07.26. Bu rai Nolen Le ven te
Szü lei: Mol nár Eve lin, Bu rai Jó zsef,
2021.07.30. Huber Dominik
Szü lei: Szil vás Krisz ti na, Huber Ist ván,
2021.07.31. La dá nyi Ziara
Szü lei: Gõdér Re ná ta, La dá nyi Nor bert,
2021.08.06. Törõcsik Bar na bás
Szü lõ: Fe ke te Sza bi na
2021.08.11. Szarvák Zoé
Szü lei: Csõke An na Má ria, Szarvák Pat rik
2021.08.13. Kácsor Nolen Já nos
Szü lei: Bu rai Ju li an na Mer cé desz, Kácsor Já nos
2021.08.15. Mihics Mi lán
Szü lei: De me ter Ale xand ra, Mihics Jó zsef
2021.08.19. Bog nár Zsó fia
Szü lei: Mikle Ju dit, Bog nár Zsolt
2021.08.25. Viczián Evelin
Szü lei: Mága Amá lia, Viczián Nor bert
2021.08.26. Pozsgai Csa ba Dá ni el
Szü lei: Ra fa el Eri ka Ra mó na, Pozsgai Dá ni el
2021.09.01. Mé ri Pet ra
Szü lei: Hermann Ka ta lin, Mé ri Pé ter
2021.09.02. Suki Ale xand ra Eve lin
Szü lei: Ju hász And rea, Suki And rás
2021.09.11. Dö gei Zetta
Szü lei: Kor pás Zsó fia, Dö gei Pé ter
2021.09.13. Nya kas Oli vér And rás
Szü lei: Du dás Pál ma, Nya kas And rás
2021.09.14. Mol nár Rubina
Szü lei: Mol nár An na, Ba logh Sán dor
2021.09.15. Né meth Ág nes
Szü lei: Gyetvai Pál ma, Né meth Ist ván
2021.09.26. Vona Vi o let ta
Szü lei: Fo dor Szand ra, Vona Ba lázs

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)
*****

ORVOSI RENDELÕ
te le fon szá mai

Dr. Tóth Sa rol ta, II. sz. há zi or vo si kör zet: 06-20/77-99-720
Dr. Landgraf Jó zsef, III. sz. há zi or vo si kör zet: 06-20/77-99-721

I. sz. há zi or vo si kör zet: 06-20/77-99-722
Dr. Kukszova Valentyina há zi gyer mek or vos: 06-20/77-99-723

Vé dõ nõk: 06-20/77-99-724
Dr. Pol gár Ani ta fog or vos: 06-20/77-99-725

Te le fon köz pont: 06-20/77-99-726
Ké szen lét (11:00-17:00 óra kö zött mun ka nap okon):

06-20/77-99-727
Cseh Ani kó in téz mény ve ze tõ: 06-20/77-99-728

Az ügye let el ér he tõ sé ge vál to zat la nul: 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

Mé rõ ál lás be je len tés
ve ze té kes te le fon ról* (in gye nes) 06-80-210-211
mo bil te le fon ról sms-en 06-30-3-444-999

* A mé rõ ál lás-be je len tés 06-80-as te le fon szá ma mo bil te le fon ról
nem el ér he tõ. 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
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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.


