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A kép vi se lõ-tes tü let hírei
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te az aláb bi ha -
tá ro za tok ról, ren de le tek rõl dön tött:
• 174/2021.(VIII.26.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a Fegyverneki Ti -

sza vi rág Óvo da és Böl csõ de 2020/2021. ne ve lé si év ér té ke lé sét és
meg kö szö ni az in téz mény ve ze tõ jé nek és dol go zó i nak 2020/2021.
ne ve lé si év ben vég zett mun ká ját

• 175/2021.(VIII.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá ban egyet ért a
Nepomuki Szent Já nos em lék mû res ta u rá lá sa ér de ké ben, a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap mû em lék épü le tek és épít mé nyek ál lag meg óvá sá nak,
rész le ges, vagy tel jes hely re ál lí tá sá nak, fel újí tá sá nak, va la mint mû -
em lé kek el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok
res ta u rá lá sá nak tá mo ga tá sa cí mû pá lyá zat be nyúj tá sá val.  Kö te le -
zett sé get vál lal a pá lyá zat be nyúj tá sá hoz szük sé ges net tó 1.725.077,-
Ft + 465.771,- Ft Áfa, az az brut tó 2.190.848,- Ft ön erõ biz to sí tá sá ra a
2021. évi költ ség ve tés ter hé re. 

• 16/2021.(VIII.30.) ön kor mány za ti ren de le tet fo ga dott el 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- a ren de let tel jes szö ve ge a www.fegy ver nek.hu
weboldalon ol vas ha tó

• 17/2021.(VIII.30.) ön kor mány za ti ren de le tet fo ga dott el a
Fegyvernek-Szapárfalu te le pü lés ré szen la kó ta nu lók bér let tá mo ga tá -
sá ról- a ren de let tel jes szövegea www.fegy ver nek.hu weboldalon ol -
vas ha tó

• 177/2021.(IX.07.) sz.  ha tá ro za tá ban dön tött a
TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00042 pá lyá zat kap csán be szer zen dõ gép jár -
mû ön ere jé nek biz to sí tá sá ról

• 178/2021.(IX.07.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött a Bursa Hungarica
Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat 2022. évi for du ló já -
hoz va ló csat la ko zás ról

• 180/2021.(IX.24.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta a Tiszamenti Re gi -
o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegy ver nek te le pü lés ví zi köz mû ve i re vo nat ko -
zó 2022-2036. évi gör dü lõ fej lesz té si ter vét

• 183/2021.(IX.30.) sz. ha tá ro za tá ban vé le mé nyez te és el fo gad ta a
Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de 2021/2022. ne ve lé si év
mun ka terv ét

• 18/2021.(X.04.) ön kor mány za ti ren de le té vel mó do sí tot ta Fegy -
ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2021. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
3/2021.(II.12.) ön kor mány za ti ren de le tét

• 186/2021.(X.28.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta a Fegyverneki Gyer -
mek élel me zé si Kony ha Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sát

• 187/2021.(X.28.) sz. ha tá ro za tá val tá mo gat ja Baj ári At ti la r. ez re -
des, Tö rök szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság ve ze tõ jé nek tör té nõ ki -
ne ve zé sét. 

• 188/2021.(X.28.) sz. ha tá ro za tot hozotta  „K-M4 gyors for gal mi út
Törökszentmiklós (Nyu gat) – Kis új szál lás (Ke let) cso mó pont ok kö -
zöt ti sza kasz (118+000-153+000 km sz.) ki vi te le zé se” el ne ve zé sû
pro jekt tel kap cso la tos te rü let át adás hoz szük sé ges hoz zá já ru ló nyi -
lat ko za tok ról

• 189/2021.(X.28.) sz. ha tá ro za tá val jó vá hagy ta Fegy ver nek Vá ros
Ön kor mány za ta  Kép vi se lõ-tes tü let ének 2022. évi mun ka terv ét

• 190/2021.(X.28.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a Realba Kft. ál tal fel -
aján lott ado mányt, me lyet a bel te rü le ti utak fej lesz té sé hez szük sé ges
anya gok be szer zé sé re fog for dí ta ni.

• 191/2021.(X.28.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött az 5231 Fegy ver nek
Ba csó Bé la út 3/A. sz. alat ti 1. eme le ti in gat lan meg vé te lé rõl

• 192/2021.(X.28.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött az 5231 Fegy ver nek,
Baj csy -Zsi linsz ky End re út 1. sz. alat ti in gat lan hasz no sí tá sá ról

• 19/2021.(X.29.) ön kor mány za ti ren de le té vel meg ha tá roz ta a há -
zi or vo si kör ze te ket

-dr Petõ Zoltán-
-jegyzõ-



Ma dár ijesz tõ fesz ti vál
a Köz pon ti Óvo dá ban

Óvo dánk ban szep tem ber fo lya mán ren ge teg õszi gyü möl csöt, ter mést, 
ter ményt gyûj htet tek a gye re kek. Sze ret tük vol na, ha õszi kin cse ink re
vi gyáz nak, ezért a ma dár ijesz tõk kö ré ben egy hir de tést ad tunk fel. A
fel adat el vég zé sé re na gyon so kan je lent kez tek, ezért 2021. szep tem ber
29. (szer da) dél után egy Ma dár ijesz tõ fesz ti vált szer vez tünk. 

A szü lõk és a gye re kek ott hon ké szí tet tek öt le te sebb nél öt le te sebb ma -
dár ijesz tõ ket. Volt köz tük ma gas, ala csony, vé kony, kö vér, ré misz tõ
vagy csi nos, de két egy for ma sem mi képp sem! 

A ma dár ijesz tõ ket ver sek kel, da lok kal kö szön töt tük, meg tán col tat tuk
õket, be mu tat tuk ne kik le en dõ mun ka he lyü ket, az óvo dánk ud va rát. A
gye re kek és a szü lõk se gít sé gé vel azon nal tesz tel tük õket, meg fi gyel tük 
mennyi re ébe rek és gyor sak. A mun ka vég zé sük pró ba té te le kü lön bö zõ
moz gá sos já té kok, ill. ze nés dal la mok se gít sé gé vel tör tént. Min den ma -
dár ijesz tõ ki áll ta a pró bát, így si ke res fel vé telt nyert az óvo dánk ba. Ezt
ter mé sze te sen meg ün ne pel tük, egy fi nom zsí ros ke nyér rel, al má val,
ap ró sü te mé nyek kel, majd te á val koc cin tot tunk. 

A ma dár ijesz tõk ké szí té sé nek már több éves ha gyo má nya van óvo -
dánk ban, de a to váb bi ak ban eh hez ha son ló for má ban, a csa lá dok kal
kö zö sen sze ret nénk a prog ra mot szer vez ni, hi szen öröm mel lát tuk,
hogy a fesz ti vál ra óri á si volt az ér dek lõ dés, nagy lét szám ban jöt tek el a
szü lõk, nagy szü lõk, volt és le en dõ óvo dá sa ink. Na gyon jó han gu la tú,
kel le mes õszi dél utánt zár tunk. 

Kö szön jük a csa lá dok rész vé tel ét, kre a ti vi tá sát!
-Csaj ági Ge or gi na-
-óvodapedagógus-

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

A Fegy ver nek Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal jó vol tá ból az el múlt idõ szak -
ban több al ka lom mal osz tot tunk a 70 éven fe lü li la kos ság ré szé re ho -
mok tö vis ve lõt, mellyel az im mun rend szer meg erõ sí té sét és szin ten
tar tá sát tá mo gat juk. Eb ben az év ben még foly tat juk ezt a jó té kony sá gi
te vé keny sé get.

Ok tó ber 1. az Idõ sek Vi lág nap ja, min den év ben in téz mé nyi szin ten kö -
zö sen szok tuk meg ün ne pel ni, azon ban idén a ví rus hely zet mi att klub
szin ten tar tot tuk meg ren dez vé nyün ket. Az idõ sek meg ven dé ge lé se,
kö szön té se mel lett meg le pe tés ven dé get hív tunk, Bo Vik tor 13 éves
nagy fiú sze mé lyé ben, aki éne kes mû so rá val dal ra és tánc ra fa kasz tot ta
idõ se in ket. Kel le me sen el töl töt tünk egy dél utánt a klub tag ok kal, igye -
kez ve ma ra dan dó em lé ket sze rez ni számukra.

-Siposné Sza bó Er zsé bet-
-igazgató-

15 éves a Fegyverneki Ka to li kus
Karitász!

„A Ka to li kus Karitász egy há zi jo gi sze mé lyi sé gû, köz cé lú hu ma ni tá ri us
szer ve zet, amely kor ra, nem re, fe le ke ze ti ho va tar to zás ra va ló te kin tet
nél kül se gí ti a rá szo ru ló kat szo ci á lis in téz mé nyek fenn tar tá sa és kü lön -
bö zõ se gély prog ra mok, ak ci ók útján.”

 Ki emelt fel ada tá nak te kin ti a mély sze gény ség ben élõk és a ki sebb sé gek 
meg se gí té sét, a fo gya ték kal élõk tá mo ga tá sát, a ro ma kö zös ség fel zár -
kóz ta tá sát. Köz pont jai ré vén le he tõ sé ge van egy eset le ges ter mé sze ti
ka taszt ró fa ese tén a gyors se gít ség biz to sí tá sá ra. Ön kén te se i nél a kép -
zés mellett a lelki feltöltõdésre is nagy hangsúlyt helyez.

Az iga zi szol gá la tot a sze re tet szü li.

Nap ja ink ban kre a tív szol gá lat ra van szük ség, al kal maz kod ni kell a vál -
to zó kö rül mé nyek hez. A jár vány fel hív ta a fi gyel met a test vé ri együtt -
mû kö dés fon tos sá gá ra. A pandémia rá mu ta tott, hogy szük ség van a
meg fe le lõ szer ve ze tek mû kö dé sé re. A Karitász há ló zat nak – az idõk je -

le i hez iga zod va – van
bá tor sá ga ah hoz, hogy
vál toz tas son a leg sze gé -
nyeb bek kö rül mé nye in.
Ez nem csak a befogadó,
de az adakozó számára
is felszabadító erõvel
hat!- hogy

sze mé lye sen, hely ben le -
hes sen se gí te ni egy rá -
szo ru lón. A kor mány zat
fel ada tá nak te kin ti, hogy 

az egy há zak szo ci á lis te vé keny sé gét mindenben támogassa.

A Karitász el nö ke Leblanc Lajosné Ro zi ka volt, ma Ma gyar Lászlóné Pi -
ros ka lát ja el ezt az ön kén tes, meg tisz te lõ fel ada tot. Azért nem mun kát
ír tam, mert szá muk ra ez nem mun ka, ha nem olyan fel adat, ami bol do -
gít ja e te vé keny ség ben résztvevõket.

A sok fel adat ból meg em lí te nék egy pá rat:
• min den no vem ber ben tár gyi ado mány gyûj tõ ak ci ót hir det nek, mely -

bõl ad ven ti vá sárt tar ta nak, így tud ják több rá szo ru ló csa lád ün ne pét
szeb bé ten ni.

• ha gyo mánnyá tet ték az ad ven ti gyer tya gyúj tá so kat, Nagy böj ti tar tós
élel mi szer gyûj té sét

• gye re kek tá bo roz ta tá sa és gye rek fog lal koz ta tók szer ve zé se
• is ko la kez dés tá mo ga tá sa
• hús vé ti és ka rá cso nyi cso ma gok osz tá sa
• hasz nált ru ha, bú tor és mû sza ki cik kek el jut ta tá sa a rá szo ru lók nak
• idõs, be teg em be rek lá to ga tá sa
• krí zis hely zet ben lé võk al kal mi se gí té se, pl: tû zi fa, kály ha vagy el ma -

radt szám lák ren de zé se
• Szent Ist ván és Szent Er zsé bet ün ne pén ke nyér osz tás a temp lom ban
• a ví rus hely zet ben si ke rült a meg szo kott nál több élel mi szer- és tisz tí -

tó szer cso ma got ki osz ta ni uk

A vá ro sunk ban mû kö dõ in téz mé nyek kel, ci vil szer ve ze tek kel, Pol gár -
mes te ri Hi va tal lal jó kap cso la tot ápol nak, amely el en ged he tet len
mûködésükhöz.

Mi, la ko sok kö szön jük ed di gi ön zet len te vé keny sé gü ket, és to váb bi lel -
ke se dést, kitartást

a ké sõb bi ek ben is!
-Mé szá ros Il di kó-



Szín ház ban az ötödikesek
 MÓRA  Min den ki iz ga tot tan vár ta az 5. osz tály ból a no vem ber 23-át,
mi kor is Szol no kon, a Szig li ge ti Szín ház be mu ta tá sá ban rész vet tünk a 
Lúdas Ma tyi cí mû elõ adá son. Az ese mény az Aba-Novák Agóra Kul tu -
rá lis Köz pont szín ház ter mé ben ke rült meg ren de zés re. A dél elõtt sok -
kal ne he zeb ben telt el, mint más kor, hisz iz ga tot tan vár ták a dél utá ni
ki rán du lást. A szín da rab té má ja, fel épí té se, tar tal ma és ké pi meg je le -
ní té se tel je sen passzolt a gye re kek élet ko ri sa já tos sá gá hoz. Ön fe ledt
ne ve tés sel és taps sal ju tal maz ták a szí né szek mun ká ját, de ez mél tán
ki ér de melt volt. Né pi hu mor ral, for du la tok kal gaz da gon tûz delt han -
gu la tos elõ adás volt. A kel lé kek és dísz le tek lát vá nyo sak vol tak, a ze ne
és ének pe dig meg ala poz ta és szin ten tar tot ta a nagy sze rû han gu la tot.
Bár me lyik ta nu lót meg kér dez ve egy ön te tû vá laszt kap tam az elõ adás
te kin te té ben. Egy han gú an min den ki él vez te és amennyi ben le he tõ sé -
ge nyíl na, is mét az osz tály nak szí ve sen ven ne részt ha son ló prog ra -
mon.

-Kuczera Ist ván-
-tanár-

Lúdas Matyi mesejátékon
 MÓRA  Öröm mel vet tünk részt az örményesi és fegyverneki 3. osz tá lyos 
ta nu lók kal 2021. ok tó ber 19-én, Szol no kon, a Szig li ge ti Szín ház ál tal be -
mu ta tott Lúdas Ma tyi cí mû ze nés me se já té kon, me lyet az Aba-Novák
Agóra Kul tu rá lis Köz pont Szín ház ter mé ben te kint het tünk meg. A prog -
ram fel épí té se, té má ja, tar tal ma a gye re kek élet ko ri sa já tos sá ga i nak
meg fe lelt. Hi szen Lúdas Ma tyi tör té ne té vel, a bá tor fi úcs ká é val,aki meg -
fo gad ta, hogy há rom szor ta nít ja mó res re a pöf fesz ke dõ Döbrögi ura sá -
got az ol va sás órán is ha ma ro san fo gunk is mer ked ni. Az elõ adás so rán a
gye re kek gaz dag né pi hu mor ral, for du la tok kal ta lál koz hat tak va la mint a 
ré gi vá sá ri han gu lat ból is kap hat tak íze lí tõt. A gyermekeknagy ér dek lõ -
dés sel néz ték vé gig, ön fe led ten ne vet tek, tap sol tak. A kel lé kek, és a dísz -
let is na gyon lát vá nyo sak vol tak. A csu pa hu mor ral, for du la tok kal
meg tûz delt ze nés da rab a gye re kek nagy mu lat sá gá ra szolgált.

Nagy él mény volt min den har ma di kos ta nu ló szá má ra ez az elõ adás. 
-Ficsor Dénesné-

-tanító-

Pá lyát vá lasz tunk
 MÓRA  A 8. osz tá lyos ta nu lók
részt ve het tek a Szak ma la bi rin -
tus-Szak mák Vi lá ga Pá lya vá -
lasz tá si ki ál lí tá son Szol no kon.
Kö zel 50 ki ál lí tó is ko la kí ná la tát 
is mer het ték meg ta nu ló ink. Ki -
pró bál hat ták a me zõ gaz da sá gi
nagy gé pe ket, kí sér le tez het tek,
kakaóscsigát ké szít het tek,
rend fenn tar tó esz kö zö ket ve -
het tek kéz be és még szá mos le -
he tõ sé gük volt kö ze lebb ke rül ni 
a szak mák vi lá gá hoz.

-Tokainé Csör gõ Hen ri et ta-

Pá lya ori en tá ci ós nap
 MÓRA  No vem ber 2-án pá lya ori en tá ci ós na pot tar tot tunk a
Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban. Az osz tály fõ nö kök és a
nap kö zis ne ve lõk irá nyí tá sá val is mer ked tek meg ta nu ló ink a kü lön bö -
zõ szak mák vi lá gá val. 

A 8. év fo lyam nak kö -
zép fo kú in téz mé nyek
mu tat ták be kép zé si kí -
ná la tu kat.

Az al só ta go za tos di ák -
ja ink já té kos for má ban
nyer het tek be te kin tést a 
szak mák vi lá gá ba. Szí -
ne zõk, ki ra kók, kis fil -
mek, já té kok voltak a
segítségükre. 

A fel sõ sök már tu da to -
sab ban ké szül tek, egy-egy is ko la online be mu ta tá sát, kép zé si ta go za tu -
kat te kin tet ték meg, be szél ge té se ken ke resz tül tár ták fel a szá muk ra
kedvezõ lehetõségeket. 

Sok tu dás sal, ta pasz ta lat tal let tek gaz da gab bak, ame lyek re mé nye ink
sze rint a pá lya vá lasz tás ide jén se gít sé get nyúj ta nak majd a dön tés ben.
Eb ben az év ben ez a prog ram osz tály ke ret ben valósulhatott meg.

An gol nyel vi té ma hét - Halloween
té ma kör ében

 MÓRA  Is ko lánk ban már évek óta ha gyo mány, hogy a nyel vi té ma hét
ke re té ben meg is mer jük az an gol nyelv te rü le tek ha gyo má nya it, ün ne -
pe it, szo ká sa it. A halloween-i szo ká sok meg is me ré sé vel, ki pró bá lá sá -
val ta nu ló ink nyi tot tab bá, ér dek lõ dõb bé és tá jé ko zot tab bá vál hat nak,
ér ze lem vi lá guk és gon dol ko dá suk is fej lõ dik. Az ide gen nyelv ta nu lá sa
so rán, va la mint az is ko lán kí vü li te vé keny sé gek ál tal a ta nu lók ré sze sé -
vé vál hat nak az adott kul tú rák nak, kap cso la tot te remt het nek anya -
nyel vi be szé lõk kel, össze ha son lít hat ják sa ját kul tu rá lis szo ká sa i kat
más kul tú rák kal.

A té ma hét so rán a leg ki seb bek halloween-i bá bo kat és pa pír ta sa ko kat
ké szí tet tek. A na gyob bak már pro jekt órá kon fog lal koz tak a szo ká sok -
kal, ahol a kü lön bö zõ kész sé ge ket vál to za tos, „szel le mes” fel ada tok
meg ol dá sa fej lesz tet te. Ki pró bál hat ták ma gu kat az ijesz tõ smin kek el -
ké szí té sé ben, va la mint tök lám pás fa ra gás ban is. 

A gye re kek na gyon él vez ték a kö zös al ko tás örö mét, a rend ha gyó órá -
kat. Al ko tá sa ik dí szí tik is ko lánk fo lyo só ját. 
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Me sés na pok
 SZENT RITA TAGÓVODA  Az
Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da Szent Ri ta Tag -
óvo dá já ban a Ma gyar Nép me se
Nap ja al kal má ból is mét meg ren -
dez tük a Me sés hét (2021.
09.27.- 10.01.). A he ti te vé keny -
sé ge ket a me se han gu la ta szõt te
át. Báb, me se könyv, dísz let és jel -
mez ké szí tés, me sés tor na, bá bo -
zás és me se dra ma ti zá lás szí ne sí -
tet te a prog ra mo kat. A csa lá do -
kat is be von tuk a me sé lés be. A
nap in dí tó és a dél utá ni pi he nés
elõt ti me sét szü lõk, nagy szü lõk,
nagy test vé rek mond ták el a gye -
re kek nagy örö mé re. A Mé hecs ke 
cso por to sok könyv tár lá to ga tá -
son ve het tek részt, ahol be te kint -
het tek a köny vek bi ro dal má ba. 

-Rézsó Il di kó-
-óvo da pe da gó gus-

Tökparádé 
 SZENT RITA TAGÓVODA  Óvo dánk ban már ha gyo mány nak szá mít,
hogy õsszel a csa lá dok egy han gu la tos dél után ke re té ben ná lunk fa rag -
ják ki, az ez évi tök lám pá sa i kat. Idén is kö rül be lül 30 csa lád dal tud tunk
szebb nél szebb lám pá so kat ké szí te ni. A dél után vi dám tö kös sport já té -
kok kal és kö zös nép tánc cal in dult, ahol a gye re kek és a szü lõk is ak tí van
köz re mû köd tek. Majd elõ ke rül tek a már elõ re raj zolt tö kök, és kö rül be -
lül 1.5 órás mun ka után ké szen áll tak ar ra, hogy meg szé pít sék né hány
nap ra óvo dánk ud va rát. A tök fa ra gást még ki egé szí tet te egy kis ku ko ri -
ca mor zso lás, dió- és mo gyo ró tö rés és ter mé sze te sen éhen sem ma radt
sen ki, hi szen a mun ka köz ben cse me géz het tünk, fi nom sült tö kök bõl, al -
más sü te mé nyek bõl, ami ket a szü lõk ké szí tet tek. Egy na gyon kel le mes
kö zös él ménnyel gaz da god tunk, mind az óvo da, mind pe dig a gye re kek
és szü le ik.

-Angyalné Kiss Má ria-
-óvodapedagógus-

I. Is ko la nyi to ga tó
 ORCZY  2021. no vem ber 15-én 15 órai kez det tel ren dez tük meg is ko -
lánk ban az idei év el sõ is ko la nyi to ga tó fog lal ko zá sát, mely nek fõ té -
má ja a ro bo ti ka volt. A gyer me kek nek le he tõ sé gük volt ki pró bál ni az
in te rak tív táb lát, me lyen QR kód be ol va sá sá val já té kos fel ada to kat ol -
dot tak meg. Ezen kí vül a di gi tá lis tan esz kö zök ál tal kí nált szé les le he -
tõ ség kö zül raj zo ló prog ram mal is mer ked het tek meg az óvo dá sok. A
fog lal ko zás má so dik fe lé ben a gyer me kek egyen ként is ki pró bál ták a
pad ló ro bo to kat, mellyel be te kin tést nyer het tek az al go rit mu sok vi lá -
gá ba. Is ko lánk nagy hang súlyt fek tet a gyer me kek él mény ala pú ok ta -
tá sá ba, így a leg ki seb bek tabletek se gít sé gé vel meg is mer ked het tek a
ki ter jesz tett va ló ság gal is. Ez úton is kö szön jük, hogy ilyen so kan vá -
lasz tot ták is ko lánk is ko la nyi to ga tó ját. Az Or czy vissza vár! Kö vet ke zõ
is ko la nyi to ga tó fog lal ko zás: 2021.12.06. Té má ja: Mi ku lás vá rás 

TE SZEDD!
 ORCZY  A TeSzedd! – Ön kén te sen a tisz ta Ma gyar or szág ért ak ció ma
ha zánk leg na gyobb ön kén tes moz gal ma. Idén im már ki len ce dik al ka -
lom mal va ló sul meg. A sze mét gyûj té si ak ció ke re té ben szer te az or -
szág ban „nagy ta ka rí ta nak” a TeSzedd! ön kén te sei, mely be idén is
be kap cso lód tak ta nu ló ink. Azért szer vez zük meg ezt a moz gal mat
min den év ben, hogy kö zö sen meg tisz tít suk szû kebb-tá gabb kör nye ze -
tün ket.

A TeSzedd! leg fon to sabb cél jai:
• fel hív ja a fi gyel met a kör nye zet tisz ta sá gá nak meg óvá sá ra, ezen be -

lül az el do bált sze mét tel kap cso la tos kör nye ze ti és tár sa dal mi prob -
lé mák ra a jö võ vo nat ko zá sá ban is,

• le he tõ sé get ad az is ko lák nak a kör nye zet vé del mi irá nyú kö zös sé gi
él mény fel tét ele i nek a meg te rem té sé re,

A sze mét sze dés ben részt ve võ ta nu ló cso por tok fel ké szí té sét, hely szí ni
fel ügye let ét, irá nyí tá sát és a rész vé tel utó la gos ér té ke lé sét a pe da gó gu -
sok vé gez ték.

-Fédererné Makk Er zsé bet-
-tanító-



Pá lya ori en tá ci ós nap
 ORCZY  No vem ber 9-én pá lya ori en tá ci ós na pot tar tot tunk is ko lánk -
ban.

A dél elõtt fo lya mán te ma ti kus órá kon vet tek részt ta nu ló ink. Is mer -
ked tek szak ma cso por tok kal, szak mák kal, is ko la tí pu sok kal. A 7-8. osz -
tá lyo sok se gít sé gé re a J-N-SZ Me gyei Ipar ka ma rá tól Bede Gá bor
ér ke zett ér de kes elõ adá sok kal.

Dél után a kör nye zõ is ko lák kal is mer ked het tek meg ta nu ló ink
"workshop" jel le gû pá lya vá lasz tá si szü lõi ér te kez le tün kön a Mû ve lõ -
dé si Ház nagy ter mé ben. Re mél jük, hogy min den ki meg ta lál ta a ne ki
meg fe le lõ to vább ta nu lá si le he tõ sé get, és hogy se gí tet tük di ák ja in kat a
pá lya vá lasz tás út vesz tõ jé ben el iga zod ni!

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel sõs mun ka kö zös ség ve ze tõ je-

Egész ség ügyi ver se nyen
 ORCZY  A kis új szál lá si Illéssy Sán dor Tech ni kum és Szak kép zõ Is ko la
ál tal a Szo ci á lis Mun ka Nap ja al kal má ból ren de zett egész ség ügyi és
szo ci á lis el lá tás in te rak tív ver se nyén vet tek részt Bozsó Pan ka Hé di,
Bu dai Han na, Gõdér Ta ma ra és Domány La u ra 7.b osz tá lyos ta nu ló ink. 
He te di ke sek ként a zöm mel nyol ca di kos me zõny ben szé pen meg áll ták
a he lyü ket, él me zõny ben vé gez tek. 19 ál lo má son kel lett ne kik kü lön bö -
zõ gya kor la ti fel ada to kat tel je sí te ni. Ez úton is gra tu lá lunk ne kik!

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel ké szí tõ ne ve lõ-

Cir kusz ban a
ha to di ko sok

 ORCZY  Ha to di kos ta nu ló ink
a Láz ár Er vin Prog ram ke re -
te in be lül részt ve het tek egy
ál la mi lag tá mo ga tott, tel je sen 
in gye nes cir ku szi elõ adá son.
No vem ber 3-án Bu da pes ten
néz tük meg a Nem ze ti Nagy -
cir kusz elõ adá sá ban a Csil lag -
tánc cí mû elõ adást, mely már
a ka rá cso nyi han gu la tot idéz -
te fel.

A gye re kek na gyon jól érez ték 
ma gu kat egész nap, kel le me -
sen telt az uta zás, a mû sor pe -
dig szép kö zös em lék ké vált
mindannyiónknak.

-Kocsmár Er zsé bet-
-osztályfõnök-

Hul la dék csök ken té si hét iskolánkban
 ORCZY  Is ko lánk is csat la ko zott az Eu ró pai Hul la dék csök ken té si Hét
prog ram so ro zat hoz. Mot tónk: Te gyünk együtt a tisz tább és egész sé ge -
sebb jö võ ért!

A hét prog ram jai kö zött sze re pelt ku pak gyûj té si ak ció Sely mes Lé na
gyógy ke ze lés ének tá mo ga tá sá ra, al ter na tí vák a mû anyag ok he lyet te sí -
té sé re, ökotudatosabb ét ke zés, tu da tos vá sár lás, hul la dé kok vi lág ra
gya ko rolt ha tá sai, ökolábnyomunk csök ken té sé nek le het sé ges mód jai,
anya gok újrahasználata vagy új ra hasz no sí tá sa a gya kor lat ban.

Igyek szünk ökoiskolához mél tón, „zöld” szem üve get ad ni di ák ja ink ra,
hogy meg ta nul ják, a Föl det az uno ká ink tól kap tuk köl csön.

-Kocsmár Er zsé bet-
-ökokoordinátor-

6

Megemlékezés
 ORCZY  In téz mé nyünk ta nu lói idén, a for ra da lom ese mé nye i nek 65.
év for du ló ján mél tó kép pen kép vi sel ték is ko lán kat az ok tó ber 23-i vá -
ro si meg em lé ke zé sen. A kis kó rus tag jai a mû sor kez de tén a meg je lent
kö zön ség gel el éne kel te nem ze tünk Him nu szát, 6.a osz tá lyos ta nu ló -
ink pe dig Márai Sán dor: Menny bõl az an gyal cí mû ver sét sza val ták el,
mely a for ra da lom em lé ké nek egyik leg meg ha tóbb köl te mé nye. A ko -
szo rú zást kö ve tõ en a kö zön ség és kó ru sunk tag jai kö zö sen éne kel te a
meg em lé ke zés zá rá sa ként a Szó za tot.

-Réz só-Kiss Eri ka-
-tanár-



No vem be ri egész ség hét
 ORCZY  Egyik leg na -
gyobb „kin csünk” az
egész sé günk meg õr zé -
se ér de ké ben, az idei
év ben a ha gyo má -
nyok kal sza kít va
egész ség nap he lyett,
egész ség he tet tar tot -
tunk.

Min den év fo lya mon a
test ne ve lés órá kon
nagy hang súlyt fek tet -
tek a he lyes lég zés re,
tar tás gya kor la tok ra,
he lyes test tar tás ra a pad ban, a ta nu lást se gí tõ gim nasz ti ká ra. A fel -
sõbb év fo lyam ok ta nu lói a rend õr ség tõl Mol nár Ju dit c. r. szá za dos tól,
drogprevenciós elõ adást hall hat tak. A J-N-SZ Me gyei Vö rös ke reszt
Te rü le ti ve ze tõ je Gulácsiné Mol nár Etel ka se gít sé gé vel
elsõsegélynyújtási is me re te i ket bõ vít het ték. In te rak tív bi o ló gia órán a
do hány zás ve szé lye i rõl és az egész sé ges élet mód ról tá jé ko zód tak, be -
szél get tek, dél utá ni fog lal ko zás ke re té ben, az egész sé ges táp lál ko zás -
ról, a vi ta mi nok je len tõ sé gé rõl pla ká tot ké szí tet tek.

Az al sóbb év fo lya mos kis di ák ok a ta ní tó né nik nek kö szön he tõ en, ezen
a hé ten min den nap leg alább egy órá ban, il let ve a dél utá ni sza bad idõ -
ben is mer ked tek az egész ség té má já val, ame lyek bõl egy kis íze lí tõ:
min den na pos tisz tál ko dás, he lyes kéz mo sás, fog ápo lás, egész sé ges
táp lál ko zás, ko ro na ví rus ról gye re kek nek. Ez zel a té má val kap cso lat -
ban sok fel ada tot ol dot tak meg, vol tak ki vá gós, szí ne zõs, pár ke re sõs,
ra gasz tós fel ada tok, il let ve kvíz já té kok, volt seb kö tö zés a gya kor lat -
ban. Videófilmek for má já ban még ért he tõbb volt szá muk ra, mi ért
fon tos az egész sé günk, és ho gyan óv hat juk meg. 

-Cseszkáné Ko vács Ág nes-
-DÖK-segítõ pe da gó gus-

Láz ár Er vin Prog ram 3. osz tály 
 ORCZY  A Láz ár Er vin Prog ram ke re té ben min den év ben le he tõ ség
nyí lik a gye re kek nek egy szín vo na las elõ adá son részt ven ni.

A har ma dik osz tá lyo sok no vem ber 23-án a szol no ki ABA NOVÁK
KULTURÁLIS KÖZPONT gyö nyö rû szín ház ter mé ben néz het ték meg a
Szol no ki Szig li ge ti Szín ház mû vé sze i nek elõ adá sá ban a Lúdas Ma tyi cí -
mû me sét. A mû sor na gyon tet szett a gye rek nek. Él vez tük a szép, kul -
tu rált kör nye ze tet. A sze rep lõk tet sze tõs jel me zei, a di na mi kus,
hu mo ros elõ adás ma gá val ra ga dott min ket.

Re mél jük, az el kö vet ke zõ tan évek ben is le he tõ sé günk nyí lik ilyen
nagy sze rû ren dez vény re el jut ni.

-Országhné Herczeg Ka ta lin-
-osz tály fõ nök-

Ma te ma ti ka ver seny
 ORCZY  Ta nu ló ink az idei tan év ben kap cso lód tak be elõ ször a Ka to li -
kus Is ko lák 4.-8. év fo lya mo sai szá má ra meg hir de tett Du go nics And -
rás Ma te ma ti kai ver seny be. 2021.11.17-én ol dot ták meg az el sõ for du ló 
feleltválasztós fel ad vá nya it.A leg si ke re seb bek a 2022. ja nu á ri má so -
dik for du ló ban te he tik pró bá ra tu dá su kat.

A 2. és 3.-os kis di ák ok ko ráb bi versenyekfeladataiból össze ál lí tott fel -
adat sor meg ol dá sá val is mer ked het tek a ver seny iz gal má val. Na gyon
tet szet tek ne kik a tan anyag tól el té rõ, já té kos, de gon dol kod ta tó lo gi kai 
fel ada tok. Mind annyi an iz ga lom mal vár ták az ered mény hir de tést.

He lye zet tek:
• 2.a.:  1. He ge dûs Ádám,  2. Keszt he lyi Han na,  3. Köpösdi Ni ko lett
• 3.a: 1. Szaj kó Ni ko let ta, 2. Csi kós Sán dor, 3. Ko vács Eri ka
• 4.a: 1. Lip csei Mi lán, 2. Hor váth Nim ród, 3. Köpösdi Mi lán
• 5.a: 1. Schmidt At ti la,  2. Hu bai Zol tán,  3. Sipos Li li
• 6.a: 1. Bu rai Me lin da, 2. Szar vas Edit, 3. Dó ka Re gi na
• 7.o: 1. Sze gi Lász ló, 2. Mé szá ros Kor nél, 3. Mága Aman da
• 8.a: 1. Lefler Mar tin, 2. Pé csi Gá bor, 3. Me zei Zsolt

-Fédererné Makk Er zsé bet-
-tanító-

Olvasóverseny
 ORCZY  Is ko lánk ban no vem ber 22-én ren dez tük meg a 2-8. osz tá lyos
ta nu lók ré szé re a már ha gyo mánnyá vált ol va só ver senyt. 

Az osz tá lyo kat a há rom leg ügye seb ben ol va só ta nu ló kép vi sel te. A ver -
seny zõk az év fo lya muk kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ ne héz sé gi szin tû
szö ve ge ket kap tak ol vas ni, me lyet a zsû ri ér té kelt. Na gyon szép, ki fe je -
zõ ol va sá so kat hal lot tunk, ez úton is gra tu lá lunk a ver se nyen részt ve võ
 di ák ja ink nak. 

A ver seny zõk kö zül a kö vet ke zõ ta nu lók ér tek el 1. he lye zést: 2. a.
Knipfel Jan ka, 3. a. Sza bó Csa nád, 4. a. De me ter Ra mó na, 5. a. Schmidt
At ti la, 6. a. Nagy An na, 7. a  Sárándi An na Pi ros ka, 7. b Bu dai Han na, 8.
a Suki Kla u dia.

-Baksay Zsu zsan na-
-tanító-



Or szá gos Könyv tá ri Na pok
Az idei Or szá gos Könyv tá ri Na pok prog ram hoz kap cso lód va két ese -
ményt szer vez tünk könyv tá runk ba.

Ok tó ber 5-én nyílt meg a Galántai Lelovich György em lék ki ál lí tás: a
fegyverneki vi lág hí rû soly mász hasz ná la ti tár gya in, kéz ira ta in, fo tó in, 
film je in ke resz tül nyer het tek be te kin tést éle té be, mun kás sá gá ba. A
he lyi la ko so kon, is ko lás cso por to kon kí vül az or szág több pont já ról ér -
ke zõ soly má szok is meg te kin tet ték a ki ál lí tást az ok tó ber 10-ei soly -
mász mi se után. A ki ál lí tás ok tó ber 30-ig volt meg te kint he tõ, és az Egy
a ter mé szet tel Va dá sza ti és Ter mé sze ti Vi lág ki ál lí tás vi dé ki kí sé rõ ren -
dez vé nye volt. A ki ál lí tás anya gát Lelovich György öz ve gye Be rek Te -
réz, Dr. Kiss Györgyné, Szász Já nos és Bóta Ist ván bo csá tot ta a
hely tör té ne ti gyûj te mény részére.

Ok tó ber 7-én Mé szá ros Il di kó fegyverneki köl tõ leg újabb, COVID19 cí -
met vi se lõ ver ses kö tet ének be mu ta tó ja, és a kö tet il luszt rá ci ó i ból
össze ál lí tott ki ál lí tás meg nyi tó ja volt. Az el múlt idõ szak ese mé nyei Il -
di kót is meg ih let ték, en nek ha tá sá ra ír ta meg a 40 db ver set, ame lyek
kö zött van gyer me kek nek szó ló mon dó ka és dal szö veg is. Több ver sét
sa ját tol má cso lá sá ban hall gat hat tuk meg. A Vár nak még ott hon cí mû
ver sét volt al kal ma ko ráb ban el sza val ni a sze ge di Agórában is, ahol a
né zõk so ra i ban ülõ Nyá ri Lászlóné Du dás Sza bó Er zsé bet ze ne pe da gó -
gus meg hal lot ta a vers ben rej lõ ze ne i sé get, így ezt a ver sét meg ze né sí -
tet te. A kész mû ugyan csak Sze ge den, a Nem ze ti sé gek Há zá ban
csen dült fel elõ ször, Hegedûsné Ko vács Zsu zsa zon go ra mû vész,
Hampel Zsu zsi ze ne ta nár, Új vá ri Ber na dett és Sza bó Ágos ton SZTE
Ze ne mû vé sze ti ka ros hall ga tók elõ adá sá ban. A fel vé telt a könyv be mu -
ta tón is meg hall gat hat tuk. A könyv ben sze rep lõ il luszt rá ci ók a gon do -
la tok át adá sát se gí tik, de ön ma guk ban is meg áll ják he lyü ket, ezért az
ere de ti ké pe ket egy tab ló ra gyûjt ve ál lí tot tuk ki. A ké pek mind egye di -
ek, zentangle tech ni ká val ké szül tek, és ká vé val fes tet tek. Az est igen -
csak jól si ke rült, majd nem ki csi nek bi zo nyult olvasótermünk!

-Ollé Or so lya-
-könyvtáros-

Galántai Lelovich György
(1913.06.07.-1993.10.19)

Fegy ver nek hí res szü löt té rõl, a soly má szat egyik leg na gyobb ha zai
alak já ról min den év ben meg em lé ke zünk.

2021-ben is így tör tént, az em lék na pon.

Az em lék nap prog ram ja a Szent Ven del ka to li kus temp lom ban kez dõ -
dött soly mász mi sé vel.

E kü lön le ges szer tar tá son részt vett a Fegyverneki Hermann Ot tó Va -
dász tár sa ság, ahol 14 vad ma dár is je len volt, ez zel tisz te leg ve Galántai
Lelovich György, a nagy soly mász elõtt.

A mi se vé gén ki lá to gat tunk a te me tõ be, vég sõ nyug he lyé re, ahol el he -
lyez tük a ko szo rút, mé cse se ket gyúj tot tunk és em lék vers sel em lé kez -
tem, majd el lá to gat tunk a Könyv tár ba, ahol meg te kin tet tük a ki ál lí tást.

Élet tör té net ét már sok szor fel ele ve ní tet tem itt a Hír mon dó ha sáb ja in,
most egy ver set hoz tam el be mu ta tás ra, hi szen Gyu ri bá csi ról ta lán ke -
ve sen tud ják, hogy ver set is írt. Egyik köny vé ben ta lál tam, sa ját kéz írá -
sá val.

Úr va gyok
Úr va gyok, bár nem véd kard és tör vény

Csend ben élem az én sze rény éle te met

Bár min dent el vitt tõ lem a há bo rús ör vény

De azért sokminden ma radt úgylehet

Enyém a bí bor Nap, s az ezüst Hold ar ca

Ar co mat csó kol va, bronz színt ad ne kem

Enyém a sóly mok nak büsz ke légiharca

S õszi szél zú gá sa künn a ré te ken

Enyém a pusz ták nak sok tar ka vi rá ga

A pacsírtának da la, mely az égen jár

A szem, mi nem csak né zi, ha nem ezt mind lát ja

S a szív és a lé lek, mely új cso dák ra vár.

-Galántai Lelovich György-
-Mészáros Il di kó-
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Már ton-na pi TÁNCHÁZ
Rég volt 2021 far sang, ugyan is a
pandémia mi att ek kor volt utol já ra 
tánc ház. Nem vé let len, hogy épp
ezért kí sér te nagy ér dek lõ dés a az
ez évi meg ren de zést. A szer ve zõk
igen csak ki tet tek ma gu kért.
Gálamûsorral kez dõ dött az est.
Elõ ször a Fegy ver nek Gyer mek
Néptáncegyüttes Csi cser gõk és Te -
ker gõk cso port ja lé pett fel: Pol gá ri

já té kok és tán cok, majd a Nép dal kör és Ci te ra ze ne kar mû so ra kö vet -
ke zett. Ber ta Lász ló Dámóci Ver bunk tán cát nagy taps sal ju tal maz ta a
kö zön ség.  Cigándi las sú és friss csár dás kö vet ke zett Gyáni Sá ra és
Mol nár Villõ elõ adá sá ban. Be mu tat ko zott a Ba ka tor Ze ne kar: Ze ne ka -
ri szám mal. Ké ret en gem a ka nász…. ( Me zõ föl di tán cok) cím mel is -
mét a Fegy ver nek Gyer mek Néptáncegyüttes Csi cser gõk és Te ker gõk
cso port ja kö vet ke zett. Nép dal kör és Ci te ra Ze ne kar lé pett is mét a kö -
zön ség elé, majd Ber ta Le ven te Szil ágy sá gi ver bun kot adott elõ.
Túrkevei las sú és friss csár dás kö vet ke zett Gyáni Sá ra és Mol nár Villõ
elõ adá sá ban. Bonchidai invertita és hartag -  Petri Eni kõ és Kecs kés
Ger gõ elõ adá sá ban, majd Túrkevei tán cok: Két hold föld je…  cím mel,
me lyet a Fegy ver nek Néptáncegyüttes Te ker gõk Cso port ja adott elõ.
Fel ké szí tõk: Sarkadi And rea, Petri Eni kõ és Kecs kés Ger gõ. Ezek kel a
mû sor szám ok kal ért vé get a Már ton-na pi Gá la mû sor – je len tet te be
Sza bó Fe renc, aki az est kon fe ran szi é ja volt, majd rö vid szü net után
foly ta tó dott a Tánc ház.

Köz ben aki meg éhe zett li la hagy más zsí ros ke nyér rel csil la pít hat ta éh -
sé gét, vagy az Ügyes Ke zek se gít sé gé vel li bát al ko tott pa pír ra gasz tás -
sal, vagy szí nez he tett.

Kor tól füg get le nül min den kit vár nak a szer ve zõk a kö vet ke zõ Tánc -
ház ra! Jó kedv, vi dám ság, ki kap cso ló dás vár, gye re el te is!

- Mé szá ros Il di kó-

Rák el le nes fel vo nu lás 
Az "Egész ség a Vá ro sért" prog ram ke re té ben kü lön fé le szû rõ vizs gá lat -
ok kal és mell rák el le ni sé tá val vár tuk a la ko so kat Fegyverneken a Mû -
ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár, va la mint a Ma gyar Vö rös ke reszt me gyei 
szer ve ze te jó vol tá ból. 

A sé tá ra in du lók él tek az zal a le he tõ ség gel, hogy részt vet tek a vér cu -
kor, ko lesz te rin, vér nyo más, húgy sav szint, oxi gén-szint fel mé ré sek -
ben.

Je len lé té vel meg tisz telt ben nün ket Hu bai Im re a me gyei köz gyû lés el -
nö ke és F. Ko vács Sán dor or szág gyû lé si kép vi se lõ is.

A prog ram fõ véd nö ke: Tatárné Ollé Csil la

A Fegyverneki Vö rös ke reszt Alap szer ve zet el nö ke Ma gyar Lászlóné
(Pi ros ka) ve ze té sé vel már 13 órá tól kez dõ dõ en fo gad ták a részt ve võ ket
a mé ré sek re, majd ki tûz ték min den ki nek a mell rák el le ni küz del met
szim bo li zá ló ró zsa szín sza la got.

14 óra kor in dult a sé ta a Mû ve lõ dé si Ház tól, rend õri és pol gár õri biz to -
sí tás mel lett.  A szép, nap sü té ses idõ ben megható lát ványt nyúj tott a
sok lég gömb, mely utun kat kí sér te. Sé tánk egé szen a Re for má tus
Temp lo mig tar tott, majd vissza a Mû ve lõ dé si Ház ba. Itt, a már ha gyo -
mánnyá vá ló prog ram kö vet ke zett, a sok lég göm böt egy szer re en ged -
tük út já ra, s kí sér tük fi gye lem mel fel szál lá sát. A sé tá ról vissza té rõ ket
ká vé, tea, sült tök, zsí ros ke nyér vár ta.

Nem le het elég szer hang sú lyoz ni a meg elõ zés fon tos sá gát, a szû rõ vizs -
gá lat ok kulcs sze re pét egy-egy be teg ség ki ala ku lá sá ban, il let ve le fo lyá -
sá ban.

Ha zánk ban a nõk kö ré ben má so dik he lyen ál ló da ga na tos meg be te ge -
dés, az em lõ rák. Éven te 7-8000 ezer új ese tet di ag nosz ti zál nak, és
nagy já ból a be te gek har ma da be le hal a be teg ség be, vagy an nak szö -
võd mé nye i be.

A kór nem csak a nõ ket érin ti, éven te 150-200 fér fi is szem be néz ez zel a
be teg ség gel. Az élet kor elõ re ha la dá sá val a koc ká zat nõ, de az ese tek 20
%-ban 50 éves kor fe lett fe de zik fel a be teg sé get. Mint min den más be -
teg ség nél, itt is a ko rai di ag nó zi son van a hang súly - amely hez el en ged -
he tet len az éven te rend sze re sen tör té nõ szû rõ vizs gá lat.

Az em lõ rák több nyi re fáj dal mat lan el vál to zás ké pé ben je lent ke zik,
élet kor te kin te té ben pe dig leg gyak rab ban 50 év fe lett.

Ne hagy juk fi gyel men kí vül az árul ko dó je le ket!  Fi gyelj ön ma gad ra,
idõ ben el kez dett te rá pia meg hosszab bít ja a gyógy ulá si esé lye ket!

Min den ki nek kö szön jük akik részt vet tek a rák el le nes sé tá ban, mert
meg je le né sük kel si ke rült fel hív ni a meg elõ zés fon tos sá gát!

Jö võ re te is csat la kozz hoz zánk!

Kö szö net azok nak, akik bár mi lyen for má ban se gí tet ték a si ke res meg -
va ló sí tást, tá mo ga tá suk kal hoz zá já rul tak e ne mes cél hoz!

Vi gyáz zunk egy más ra!
-Mé szá ros Il di kó-

Da lok est je
A Szapáry nép dal kör és ci te ra ze ne kar (Fegy ver nek) Csányi Sán dor
meg hí vá sá ra 2021.no vem ber 19.-én Abonyban lé pett fel a Da lok est -
jén. A szín vo na las fel lé põk több mint öt órán át ör ven dez tet ték meg a
je len lé võ ket mû so ruk kal. A csa pat ra mél tán le he tünk büsz kék, nagy
taps sal ju tal maz ták elõ adá su kat! Még vé get sem ért az est, de már is
meg hí vást kap tak a jövõ évi elõadásra is! 

Íze lí tõ ül az est fel lé põi: Terék Jó zsef, Kék ne fe lejcs Dal kör, Pa rázs báb -
szín ház, Osztrovszki Il di kó zöld ség fa ra gó, Radics Sán dor-cim ba lom,

Emõdi pin ce gaz dák,
Besenyszögi Rin gó Ro -
ko lya Nép dal kör,
Csányi§’Stenci, Birinyi
Jó zsef nép ze ne ku ta tó,
Balla Ti bor-te ke rõ lant,
Vesztergám Mik lós,
Sar kan tyú tam bu ra ze -
ne kar,Illyés Szabó
Anna mesemondó.

Kö szön jük az él ményt,
ta lál koz zunk jö võ re is!

-Mészáros Il di kó-
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Dal más si ke rek 
2021.11.13-án Me zõ tú ron Or szá gos Mazsorett és Cheerleader ver se -
nyen vet tek részt a Dalma Dance Club SE fegyverneki lá nyai. Esz kö zös 
mazsorett ka te gó ri á ban ezüst mi nõ sí tést, mo dern bo tos ka te gó ri á ban
pe dig 1. helyezést zsebeltek be. 

A csa pat tag jai: Berényi An na, Bozsó Pan ka, De ák Eni kõ, Domány La u -
ra, Fa ra gó Tí mea, Lõvei Fan ni, To kai Li li, Tukarcs Lotti, Vak hal Villõ,
Za bo lai Boglárka. 

-Mé szá ros Ju dit-
-tagozatvezetõ-

Ér mek a Mi ku lás Kupán
 Dalma Dance Club SE  

2021.12.04-én Törökszentmiklóson sze re pel tek az 5. Mi ku lás Ku pa
mo dern tánc ver se nyen kis tán co sa ink. Esz kö zös mazsorett gyer mek
ka te gó ri á ban arany ér met ér de mel tek, show mi ni for má ció gyer mek
ka te gó ri á ban pe dig ezüst ér met sze rez tek. A kunhegyesi ta go zat tag ja i -
val kö zö sen dance csa pat ser dü lõ ka te gó ri á ban ezüst ér met ér tek el.

Csa pat ta gok: Domány La u ra, To kai Li li, Bu rai Lí via, Nagy Kiara, Bozsó
Pan ka, Vak hal Villõ, Berényi An na, Tukarcs Lotti, De ák Eni kõ, Lövei
Fan ni, Fa ra gó Tí mea. Saj nos be teg ség és ka ran tén mi att nem min den -
ki tu dott részt ven ni a ver se nyen.

Fa ra gó Dó ra - a fegyverneki cso -
port ból in dul va - már 1 éve a
szol no ki mo dern tánc- és
mazsorett vá lo ga tott tag ja. 
A ver se nyek mel lett rend sze re sen
fel lé pett több ren dez vé nyen is pl: a
ti sza fü re di Halasnapok meg nyi tó
fel vo nu lásán, a szol no ki Gyer mek -
napon, Szol nok Vá ros napján, a
szol no ki Gu lyás fesz ti válon. A vá lo -
ga tott csa pat tal és a szó ló pro duk -
ci ó i val is szép si ke re ket ért el,
több ször európa baj nok tán co sok -
kal egy ka te gó ri á ban ver seny zett,
ahol re me kül meg áll ta a he lyét ér -
met is sze rez ve. A Me zõ túr Ku pán
kü lön dí jat ér de melt szó ló pro duk -
ci ó ja.

-Mészáros Il di kó-

Tál tos Lo vas Ba rá ti Kör Egye sü let 
Az el múlt évek ben egy-egy ki ra ga dott ered mény kap csán már tá jé koz -
tat tam a Ked ves Ol va só kat az Egye sü let mun ká já val, ered mé nye i vel
kap cso lat ban, de át fo gó ké pet ez nem adott az egész évi te vé keny ség rõl. 
Ezért fel kér tem Monokiné Fórizs Beatrix-ot, hogy 2021 év rõl, jö võ be ni
cé lok ról tá jé koz tas sa az ol va só in kat, me lyet öröm mel el fo ga dott.

„A Tál tos Lo vas Ba rá ti Kör Egye sü let 2016-ban ala kult és kezd te meg a
ver seny zést. Az óta sok hely szí nen meg for dul tunk már, és év rõl év re
ügye seb bek let tek a gye re kek, és a lo vak is. Az idei év ben ki emel ke dõ en
sok fan tasz ti kus ered mé nyünk szü le tett. 

 2021-ben 8 ver seny hely szí nen mér tük össze tu dá sun kat a –me gyei és a 
tá vo lab bi- lo var dák kal. Ál ta lá ban 20-22 gyer me ket vit tünk, és 13-15 lo -
vat egy ver seny re. A Nagy kun sá gi  Lo vas Ver seny So ro zat ke re tén be lül  
Ken de re sen, (több for du ló is volt) Túrkevén,Törökszentmiklóson és
Fegyverneken  vol tunk,eze ken kí vül pe dig Pi li sen és Bu da pes ten. A ver -
se nye ken aho vá el ju tot tunk, az ügyes sé gi ver seny szám ok ban szin te
ver he tet le nek vol tunk! Az ug ró szá mok ból is sok ku pát be gyûj töt tünk.

 Az ügyes sé gi kez dõ ka te gó ri ák -
ból (3 Kor osz tály) 11 al ka lom -
mal nyer tünk, 5-ször let tünk 2.
he lye zet tek, és egy szer
3.-helyezettek. Az Or szá gos
Baj nok ság ban 5. és 6. he lye zet -
tek let tünk.

Ügyes sé gi ha la dó ka te gó ri á -
ban, a te rü le ti ver se nye ket vé -
gig nyer tük, az Or szá gos
Baj nok sá gon pe dig mind két
nap, 6. he lye zést hoz tunk el.

Díj ug ra tás 50-60cm –n si ke rült 8-ból 4 al ka lom mal nyer ni,4 al ka lom -
mal 2.és 3.he lye zést el hoz ni. Az Or szá gos Baj nok sá gon 4. és 6. he lye zet -
tek let tünk.

70-80 cen ti mé te ren: 8 ver seny bõl 4 al ka lom mal nyer tünk, 3 al ka lom -
mal 2. he lyet ér tünk el. Az Or szá gos Baj nok sá got meg nyer tük!

80-90cm-n is 8-ból 4-szer nyer tünk, és négy szer 2.he lye zést hoz tuk el.
Az Or szá gos Baj nok sá gon 4. he lye zést ér tünk el.

Idén a 2 leg na gyobb meg mé ret te tés a Kenderesi Me gyei dön tõ, és a Bu -
da pes ten meg ren de zett Or szá gos Baj nok ság volt. 

Or szá gos Baj no kok let tek: Lip csei Lara, Monoki Gréta, Ve té si Vi rág, Fá -
bi án No é mi, Lascu Vanessa Lara, Jancsó Jáz min, Poczai Do rottya, Fü löp
And rea, Fü löp Krisz ti na!

So kan jár nak Fegyvernekrõl lo va gol ni hoz zánk, töb ben kö zü lük már jó
pár éve. Kö zü lük Me gyei, vagy Or szá gos El is me rés ben ré sze sül tek:
Jancsó Jan ka, Mes ter Ma ja, Jancsó Jáz min, Fá bi án No é mi, Lip csei Lara.

To vább ra is cé lunk nak tart juk, hogy mi nél töb ben spor tol ja nak, pró -
bál ják ki ma gu kat eb ben a sport ág ban is. Akik ná lunk lo va gol nak, meg -
is mer ked nek a lo vak ápo lá sá val, és gon do zá sá val is, eb be be von juk a
szü lõ ket is. Té len el mé le ti ok ta tás sal egé szít jük ki a gya kor la ti ok ta tást.
Mi nél tá gabb tu dást sze ret nénk ad ni a gye re kek nek, ez zel biz to sít va a
fej lõ dé sü ket. A Rajt en ge dély vizs gá ra, ami el mé le ti és gya kor la ti vizs gá -
ból áll Csilló Ba lázs edzõ ké szí ti fel a gye re ke ket.”

A Szer kesz tõ ség –és bát ran mond ha tom- az ol va sók ne vé ben is gra tu lá -
lunk e nagy sze rû ered mé nyek hez, a ké sõb bi ek ben is ha son ló he lye zé -
se ket, ki tar tást. Haj rá lá nyok!

-Mészáros Il di kó-



Pél da be szé dek 10, 28a „Az iga zak
vá ra ko zá sa öröm re for dul.”

Kö zel a Ka rá csony. A Meg vál tó szü le tés nap já ra ké szü lünk. Az ad ven ti
ko szo rún a négy szám a vi lág négy ég tá ját jel ké pe zi. Észa kon és dé len,
ke le ten és nyu ga ton ké szül nek a hí vek a ka rá cso nyi is te ni cso dá nak, az
Is ten Fia tes tet öl té sé nek, em ber ré lételének ün ne pé re. Azon ban ez a
fény sok kal több re em lé kez tet ben nün ket, akik hi tün ket meg vall va
oda ír juk az ige hir de tés után, hogy „Ámen”, ami azt je len ti: úgy le gyen.
Mi „le gyen úgy” ezen a ka rá cso nyon? Le gyen úgy, hogy nem csak test -
ben ér kez zünk el az ün nep re, ha nem a lel künk is ün ne pi ru há ba öl töz -
zön. Wass Al bert írja-Karácsonyi ver sek: „Ka rá csony ké szül, em be rek!
Szé pek és tisz ták le gye tek! Sú rol já tok föl lel ke tek, csil log tas sá tok ked -
ve tek, le gye tek ujra gyer me kek hogy em be rek le hes se tek!” Min dent
szé pen fel dí szí tünk az ün nep re vá ra koz va, la ká sa in kat, fe nyõ fá in kat,
ün ne pi asz ta la in kat, de a lel kün ket tud juk-e ün ne pi fény be öl töz tet ni
ezen a vár va várt na pon? A sze re tet láng jai em lé kez tet nek ben nün ket
Is ten aján dé ká ra, amely ka rá csony kor vált lát ha tó vá és ér zé kel he tõ vé a
vi lág szá má ra. A tavlyi esz ten dõ volt az, ami kor a bet le he mi csil lag új ra
szem mel lát ha tó vá vált, hi szen a két boly gó a Ju pi ter és a Sza tur nusz a
leg kö ze lebb ke rül tek egy más hoz! Va jon a 21. szá zad ban ra gyo gó csil lag
oda ve zet-e ben nün ket a já szol hoz, ahol alá zat tal térd re bo rul va, tu -
dunk ör ven de ni az élet Urá nak, Jé zus Krisz tus nak. Eb ben a fé le lem mel
ter helt idõ szak ban mit je lent nekünk a karácsony öröme?

Va sár nap ról va sár nap ra ha lad va egy re kö ze lebb ke rü lünk ka rá csony -
hoz. És ez jó, mert gyer mek, fel nõtt egy for mán vár ja. Egy ál ta lán min -
den ki vár ja-e a ka rá csonyt? Saj nos nem. Aki nek az ün nep nem je lent
sem mit, nem vár ja, vagy nem úgy vár ja, mint mi. Aki egye dül él és ma -
gá nyo san töl töt te az el múlt ka rá cso nyo kat is, szin tén nem vár ja, hi szen
ilyen kor még job ban ér zi ma gá nyos sá gát, el ha gya tott sá gát. Akik az élet 
ter hei alatt meg fá sul tak, szin tén ne he zen élik meg az ün ne pet.

Ne künk is, akik hit tel a szí vünk ben ké szü lõ dünk a sze re tet ün ne pé re, a
Fiú tes tet öl té sé re, még ne künk is ne héz a vá ra ko zás, eb ben a ro ha nó
vi lág ban. Az em bert a tü rel met len ség jel lem zi több nyi re.  Nem sze ret
vár ni. Nem akar vár ni. Azon ban van nak hely ze tek, ami kor szí ve sen
vár. Mi lyen öröm töl ti meg a szü lõk szí vét, ami kor szü le ten dõ gyer me -
kük re vár nak. Mi lyen bol do gan vár ja sze rel mes pár, éle tük nagy nap ját, 
a há zas ság kö tést. Van nak öröm te li vá ra ko zá sok. Mi lyen a mi Krisz tus
vá rá sunk? Va jon van-e elég hi tünk az ad ven ti vá ra ko zás ra eb ben az
esz ten dõ ben, eb ben az élet ben? Ke resz tyén em ber ként tu dok-e iga zán

és tisz tán vár ni? A mély ség ben, a gyász ban, a vesz te ség ben, a
be teg ség ben is, va la mint az öröm és a jó lét nap ja i ban is. A vá ra ko zás
egy fo lya ma tos küz de lem ön ma gunk kal is, ami kor fel tesszük a kér -
dést: ér de mes vár ni? Nem könnyû el jut ni a vé gé re. Kell-e ne künk?
Akarjuk-e?

De mi e lõtt vá la szol ná tok, is mét fel ol va som a tex tust: „Az iga zak vá ra -
ko zá sa öröm re for dul”

Mit vá runk? Biz ton sá got, jó lé tet, bé kes sé get, vál to zást? Vagy ta lán
azt, hogy az év el múl tá val fel lé le gez he tünk és kor lá tok, meg szo rí tá sok 
nél kül él het jük min den nap ja in kat? Kit vár tok? Be teg ség ben a „cso da -
dok tort”, ma gány ban és egye dül lét ben az „ide á lis tár sat”,vagy ta lán
mun ka után a „bõ ke zût”,aki dup lán mé ri a fi zet sé get? Nem ezt ígé ri.
Sze rin tem en nél töb bet. Örö met! Ez azt je len ti, hogy meg le het az,
hogy az ál munk, vá gyunk, ki tû zött cé lunk nem tel je sül, de még is
öröm ben lesz ré szünk, „vá ra ko zá sunk öröm re for dul” Ho gyan le het -
sé ges ez? Egy sze rû: meg kap juk Õt, Jé zus Krisz tust, aki ál tal meg ér ke -
zik az öröm az éle tünk be, és ott is ma rad hat. Õ meg vál toz tat ja most
ad ven tün ket, de ka rá csony ra va ló fel ké szü lé sün ket is. Pró bál juk ki!
Ámen.

-Gaz dag Edit-
-re for má tus lel kész-

"TeSzedd” ak ció 2021 Fegyverneken
A Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár idén részt vett a
„TeSzedd” or szá gos hul la dék gyûj tõ ak ci ó já ban. A Mû ve lõ dé si Köz pont 
szer ve zé sé ben 2021 ok tó ber 18-án 30 fõ ön kén tes sel kezd ték meg a
mun ká la to kat, an nak ér de ké ben, hogy tisz táb bá te gyék a Fegy ver nek
te rü le te it. A „TeSzedd!” – Ön kén te sen a tisz ta Ma gyar or szág ért” ak ció
ma ha zánk leg na gyobb ön kén tes moz gal ma. Idén im már ki len ce dik al -
ka lom mal va ló sult meg; a sze mét gyûj té si ak ció ke re té ben szer te az or -
szág ban nagy ta ka rí tot tak a TeSzedd!- ön kén te sei.

Idén is „si ke res” volt az ak ció, mert több mint 100 zsák hul la dé kot
gyûj töt tek össze az ak ci ó ban részt ve võk, amellyel csök ken tet ték az il le -
gá li san ki he lye zett sze me tet. Saj nos a leg sze me te sebb te rü le tek a 4. és
34. szá mú fõ út kör nyé kei, de más he lye ken is be le bot lik az em ber
egy-egy sze mét ku pac ba. 

Kö szön jük a se gít sé get Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak, a
Fegyverneki Vá ros üze mel te té si in téz mény nek, Nagy Jó zsef nek és az
ak ci ó ban részt ve võ min den ön kén tes nek és kol lé gá nak.

-Mol nár Bar na-

Fegyverneki Re for má tus Egy ház köz ség
Ün ne pi al kal ma ink

2021. de cem ber 22. 18 óra:

Bûn bá na ti is ten tisz te let (gyül. te rem)

2021. de cem ber 23. 18 óra:

Bûn bá na ti is ten tisz te let (gyül. te rem)

2021. de cem ber 24. 16 óra:

Szent es ti is ten tisz te let a gyer me kek mû so rá val

2021. de cem ber 25. 11. óra:

Ün ne pi, úr va cso rás Is ten tisz te let

2021. de cem ber 26. 11 óra:

Ün nep zá ró Is ten tisz te let



Ügyes Ke zek Klub ja
Fegyverneken 2007 óta mû kö dik az Ügyes Ke zek Klub ja, vál to zó lét -
szám mal. Hét fõi na po kon 16 órá tól jö vünk össze a Mû ve lõ dé si ház ban. 
Ta pasz ta la to kat adunk át, öt le te ket min tá kat cse ré lünk,meg ta nít juk
egy mást kü lön bö zõ tech ni kák ra (pl.: sza lag hor go lás, ha ris nya vi rág
ké szí té sé re stb.) Azo kat is szí ve sen lát juk, akik még nem tud nak ké zi -
mun káz ni, de sze ret nék meg ta nul ni. Molnárné Daku Már ti is itt ta nult 
meg köt ni, hor gol ni.

Ki rán du lá so kat szer vez tünk min den év ben, cé lunk  volt ha zánk ne ve -
ze tes sé ge i nek meg te kin té se. Vol tunk Ka lo csán, Me zõ kö ves den
Szõregen, Zengõvárkonyban, Szé kes fe hér vá ron, Hol ló há zán,
Kikunhalason és még so rol hat nám.

Résztvettünk a Mû ve lõ dé si Ház ál tal szer ve zett tánc há za kon, a fa lu
majd a vá ros na po kon, kéz mû ves fog lal ko zást tar tot tunk a gye re kek -
nek és az érdeklõdöknek.

Együtt mû kö dünk a  Vö rös ke reszt he lyi alap szer ve ze té vel, ren dez vé -
nye in részt vet tünk.

A Mû ve lõ dé si Ház ál tal szer ve zett ké zi mun ka ki ál lí tás elõ ké szü le te i -
ben se gí tet tünk, ké zi mun kák kal gya ra pí tot tuk a ki ál lí tás anya gát.

Temp lo ma ink ka rá csony fá i ra dí sze ket hor gol tunk. Éven te el ké szí tet -
tük a te le pü lé sünk Ad ven ti ko szo rú ját.

Kör nye zõ te le pü lé sek ké zi mun ka ki ál lí tá sát meg néz tük (Me zõ túr,
Törökszentmiklós, Kis új szál lás). A Szonoki Hetényi Gé za Kór ház ko -
ra szü löt te i nek Po li pot hor gol tunk.

Saj nos a Covid az össze jö ve te le ket, prog ram ja in kat is be fo lyá sol ta, így
2 évig nem tud tunk sem mit sem szer vez ni.

Sze ren csé re most ok tó ber ben is mét össze tud tunk jön ni, így Ternák
Józsefné Ma ri ka 80. szü le tés nap ját meg tud tuk ün ne pel ni. Kí ván juk
ne ki, hogy erõ ben, egész ség ben tölt sön még sok évet kö zöt tünk.

Re mél jük 2022-ben is mét tu dunk ki rán du lást szer vez ni, amit so kan
hi á nyol nak már. Öröm mel fo gad juk az új be lé põ ket .

Kö szön jük te le pü lé sünk pol gár mes ter ének, és a Mû ve lõ dé si Ház ve ze -
tõ i nek tá mo ga tá sát, se gít sé gét.

-Strigel Józsefné-
-klub ve ze tõ-

Vér adás
Ez év  utol só vér adá sa 2021. ok tó ber 20-án volt a Fegyverneki Mû ve lõ -
dé si Ház nagy ter mé ben. Kö zel 40 vér adó je lent ke zett, hogy se gít sen
em ber tár sa in kon. Kö szön jük ön zet len se gít sé gü ket!

Ha jö võ re te is sze ret nél je lent kez ni, egy rö vid tá jé koz ta tás a vér adás
me ne té rõl.

Ki le het vér adó? A vér adás alap -
el ve, hogy csak egész sé ges em -
ber ad hat vért, véd ve ez zel a
vér adó és a vért ka pó be teg
egész sé gét is. Vér adás ra az je -
lent kez het, aki már el múlt 18
éves, de még nincs 65 esz ten dõs 
és test sú lya el éri az 50 kg-ot. El -
sõ vér adás ese tén a fel sõ kor ha -
tár 60 év. A nõk éven te
ma xi mum 4, a fér fi ak ma xi -
mum 5 al ka lom mal ad hat nak
vért. Má sik fon tos kri té ri um pe -
dig, hogy két vér adás kö zött
leg alább 56 nap nak el kell tel -
nie, ugyan is ennyi idõ re van
szük sé ge a szer ve ze tünk nek,
hogy re ge ne rá lód jon. Fon tos
még ki emel ni, hogy a Covid-19
el le ni vé dõ ol tás a vér adás ból

nem ki zá ró ok! Amennyi ben va la ki láz-, tü net-, és pa nasz men tes, már
az ol tást kö ve tõ na pon ad hat vért. A vér adás me ne te: A vér adás kö rül -
be lül 1 órát vesz igény be. A vér adás nem la bo ra tó ri u mi vér min ta vé tel,
nem kell éh gyo mor ral ér kez ni. Vér adás elõtt fo gyasszon bõ sé ge sen fo -
lya dé kot és táp lál koz zon a meg szo kott mó don. Egy vér adás sal akár 3
éle tet is meg le het menteni! 

2022. évi ter ve zett vér adás ok Fegyverneken:
• 2022. ja nu ár 6.: 900-1500

• 2022. áp ri lis 21.: 900-1500

• 2022. jú li us 21.: 900-1500

• 2022. ok tó ber 20. : 900-1500

Adj vért, éle tet adsz!
-Mészáros Il di kó-

Tatár László polgármester úr,  90. születésnapja alkalmából
köszöntötte Rózant Istvánt, településünk lakóját. 

Jó egészséget kívánunk neki!
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Ka rá cso nyi nép szo kás ok
Ré gen a ka rá csony el kép zel he tet len lett vol na az ün nep hez kap cso ló dó
szo ká sok nél kül. Mind ezek bõl má ra ha gyo mány õr zõ szán dék kal ked -
ves em lé kek ma rad tak.

Most fel ele ve ní tek né há nyat, me lyet ta lán so kan még is mer nek, de ér -
de kes le het azok szá má ra is, akik még nem ta lál koz tak ve le.

A ka rá cso nyi asz tal

A ma is to vább élõ szo ká sok sze rint a ka rá cso nyi asz tal el kép zel he tet len
hal, beigli, va la mint dió és a csa lád össze tar tá sát szim bo li zá ló ke rek al -
ma nél kül. Sok he lyen va cso ra után ma is annyi sze let re vág nak egy al -
mát, ahá nyan ül nek az asz tal nál, mond ván: ami lyen ke rek az al ma,
olyan ke rek, össze tar tó le gyen a csa lád a kö vet ke zõ esz ten dõ ben. 

Lu ca nap ja

A hi e de lem sze rint de cem ber 13-án a té li hosszú éj sza kák kal, va gyis a
sö tét ség gel Szent Lu ca át ala kult bo szor kánnyá. A bo szor ká nyok el ri -
asz tá sá ra a kulcs lyuk ba fok hagy mát dug tak, az aj tó fél fá ba kést ál lí tot -
tak, az aj tó ra fok hagy má val ke resz tet raj zol tak vagy a sep rût ke reszt be
rak ták. E na pon sem mit sem volt sza bad köl csön kér ni vagy ad ni, ne -
hogy az a bo szor ká nyok ke zé re jus son. A lá nyok Lu ca nap ján jó sol ták
meg jö ven dõ be li jü ket. A ha gyo mány sze rint a nõk nem dol goz hat tak,
mert ha Lu ca nap ján fon ná nak vagy varr ná nak, nem toj ná nak a tyú -
kok. Lu ca nap ján a fi úk el in dul tak meg lá to gat ni az is me rõs há za kat és
jó kí ván sá ga i kért cse ré be ado má nyo kat vár tak. Ha ez el ma radt, ak kor
vi szont át ko kat szórtak a házra.

Mendikálás

Az el ne ve zés (mendieare=kol dul ni) a szo kás ado mány gyûj tõ jel le gé re
utal. El sõ sor ban a gye re kek jár tak ado mányt kér ni ez idõ tájt. Ki -
sebb-na gyobb cso por tok ba ve rõd ve be ké redz ked tek a há zak hoz, és né -
mi aján dék fe jé ben ka rá cso nyi éne ke ket éne kel tek. 

Kán tá lás

Kán tá lás nak ne vez ték a ka rá cso nyi éne kes, ver ses kö szön tõt. A
mendikáláshoz ha son ló ri tu á lé ez, csak itt nem ado má nyért tör tént az
ének lés, és el sõ sor ban a fel nõt tek jár tak kán tál ni es te.

Bet le he me zés

Ta lán ez az a ha gyo mány, ami a mai na pig ele ve nen él, bár ezt is kez dik
ki szo rí ta ni a Mi ku lás sal kap cso la tos dol gok. A Bet le he me zés Jé zus szü -
le té sé nek tör té ne tét be mu ta tó, ma is élõ, egy há zi ere de tû né pi já ték.
Sze rep lõi ál ta lá ban pász to rok nak öl töz ve, há zi lag ké szí tett já szol lal
vagy bet le he mi kis temp lom mal jár nak ház ról ház ra. Szent éne kek kel,
tré fás pár be szé dek kel ele ve ní tik fel Jé zus szü le té sé nek ese mé nye it.

Pász tor já rás

A pász tor já rás sze rep lõi ka rá csony es te éj fé lig jár ták a há za kat. Ki for dí -
tott bun dát vi sel tek, ta risz nyát tet tek a vál luk ra, ke zük ben pász tor bo tot 
tar tot tak. A kis pász tor vit te a bet le he mi já szolt. Éne ke ket ad tak elõ,
majd a vé gén ado má nyo kat vár tak a ház urá tól.

Os tya hor dás

Ka rá csony böjt jén, vagy né hány nap pal elõt te, a kán tor ta ní tó az is ko lás
gye re kek kel min den csa lád nak meg fe le lõ szá mú os tyát kül dött. Az os -
tyá ért vi szon zá sul a ta ní tó nak lisz tet, ba bot, to jást, kol bászt, hur kát stb. 
küld tek, az os tyát vi võ gyer me kek pe dig pénzt, al mát, aszalt gyü möl -
csöt kap tak.  Az os tya a ka rá cso nyi va cso ra fon tos ré sze volt, ame lyet
több he lyen méz zel, fok hagy má val együtt et tek. 

Pász to rok ka rá cso nyi vesszõ hor dá sa

Ka rá csony elõ est éjén a pász to rok vesszõk kel jár tak, ame lyek bõl a gazd -
asszony a kö té nyé vel hú zott ki né hány szá lat azért, hogy az ál la tai a kö -
vet ke zõ év ben egész sé ge sek le gye nek. A vesszõ ért a pász tor nak bort,
ci pót, eset leg pénzt is ad tak. A gazd asszony a vesszõ vel meg ve re get te a

jó szá go kat, hogy egész sé ge sek le gye nek. Al ka lo mad tán ez zel ver ték
meg a rossz gye re ket is.

Re gö lés

Ist ván nap já tól, de cem ber 26-tól új évig jár tak a reg õsök. A re gö lés lé -
nye gé ben ter mé szet va rázs ló ének mon dás, kö szön tés - bõ ség va rázs ló,
pá ro kat össze bo ro ná ló, ado mány gyûj tõ szo kás volt. A ki for dí tott bá -
rány bõr bun dát vi se lõ le gé nyek lán cos bot tal és kö csög du dá val fel sze -
rel ve olyan há zak hoz men tek, ahol el adó le ány volt, és el éne kel ték
va rázs éne kü ket. Elõ ször a ház hoz va ló meg ér ke zés kor a re gö sök a há -
zi gaz dá tól en ge délyt kér tek, hogy el mond has sák az éne ket a „hej regõ
rej tem” ref ré nû ter mé keny ség va rázs ló éne ket, majd kö szön tõt mond -
tak, me sél tek a cso da szar vas ról le gen da va la mely vál to za tá ról, el mond -
ták, hogy mi lyen messzi rõl jöt tek, és, hogy õk Ist ván ki rály szol gái,
majd a gaz dá nak és há za nép ének jó egész sé get, va gyont kí ván tak és
vé gül egy le ányt va rá zsol tak el, az az re göl tek össze egy legénnyel.

Bor szen te lés

De cem ber 27-én, Szent Já nos nap ján szo kás volt a bor meg ál dá sa. Ezen
a na pon min den csa lád bort vitt a temp lom ba, ame lyet a pap meg ál -
dott. A szen telt bor nak má gi kus erõt tu laj do ní tot tak. Be teg em bert, ál -
la tot gyó gyí tot tak ve le, ön töt tek be lõ le a bo ros hor dók ba, hogy ne
ro mol jon el a bor.

-Mé szá ros Il di kó-

Ka rá csony
Csil log a fûn, fán a dér

Na gyon hi deg, fa gyos a tél

Ko tor ja a hi deg ha vat a szél

Té len a nap is ké sõbb kél

A nagy köd ben el hal vá nyul a fény

Oda bent a szo bá ban nagy a csend

A Du na TV-ben ma gyar nó ta zeng

Oda kint szi tál a hó, oly cso dás, szép

A las sú lép te ket el te me ti a csen des éj

Ka rá csony Szent Ün ne pe szí vünk ben él

A csa lád ap ra ja, nagy ja együtt van

Ka rá csony fa alatt pi hen a sok aján dék

Nagy öröm ez a csa lád nak,

sok sze re te tet adunk egy más nak

-Nagy Miklósné-



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

Körmöndi Lajosné
Szü le tett: Il lés Er zsé bet 88 éves

Turó La jos 75 éves

Kurucz Já nos 79 éves

Elbert Ádámné
Szü le tett: Ollé Má ria 78 éves

Nagy Dá vid 31 éves

Strigel Bá lint 59 éves

Cseszka Kár oly 85 éves

Ré ti And rás 74 éves

Tóth Jó zsef 65 éves

Száz Osz kár 63 éves

Ternák Jánosné
Szü le tett: Hor váth Ju li an na 74 éves

Far kas Jó zsef 70 éves

Bu rai Jánosné
Szü le tett: Hor váth Pi ros ka 74 éves

Nagy Mátyásné
Szü le tett: Haládi Mag dol na 81 éves

Koz ma Fe renc 81 éves

Kor pás Pál 69 éves

ko rá ban el hunyt.

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

“Min den egész el tö rött
Min den láng csak rész ben lob ban,

Min den sze re lem da ra bok ban,
Bol dog sá gom el vit ted ma gad dal

Hogy ta lál ko zunk ott fenn az vi gasz tal
Lel kem mély fáj dal má ban min dig ve led le szek
So ha nem fe led lek, mert na gyon sze ret te lek.”

EMLÉKEZÉS

MIKES SÁNDOR
ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"Hi á ba ro han az idõ, száll nak az évek,
Em lé ke id örök ké szí vünk ben él nek.

Ha majd rá le lünk mi is er re az út ra,
gye re elénk, s ta lál koz zunk új ra!"

Sze re tõ felesége

MEGEMLÉKEZÉS

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

Nem vársz min ket ra gyo gó sze mek kel,
Nem örülsz már ne künk 

sze re tõ szí ved del,
De egy könny csepp a szí vünk ben

Ér ted ég,
Egy gyer tya az asz ta lon Ér ted ég,

S ben nünk él egy arc, egy vég te len sze re tet,
Amit tõ lünk so ha sen ki el nem ve het.
Tel nek a hó na pok, múl nak az évek,

Szí vünk bõl sze re tünk s nem fe le dünk Té ged!

Sze re tõ Családja
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Or vo si Ren de lõ te le fon szá mai
Is mé tel ten 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.

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 hív nak. 
• 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-





2021.10.06. Bu rai Szon ja Szil via
Szü lõ: Bu rai Szil via Csil la
2021.10.10. Dankó Ti bor
Szü lei: Bu dai Bar ba ra, Dankó Ti bor
2021.10.14. Hubai-Felber Em ma
Szü lei: Felber Ani ta, Hu bai Ger gõ
2021.10.14. Tóth Mar tin Mi hály
Szü lei: Bu rai Ale xand ra, Tóth Mar tin Mi lán, 
2021.10.16. Mikle Ba lázs Medox
Szü lei: Tö rök Ani ta, Mikle Jó zsef Márk
2021.10.19. Schultz Zsom bor
Szü lei: Nagy Bar ba ra, Shultz And rás  
2021.10.25. Bu rai Eni kõ Kor ina
Szü lei: Réz mû ves Ju dit, Bu rai Fe renc,
2021.10.26. Fe hér Szofia
Szü lei: Má nyi Má ria, Fe hér Ro land
2021.10.28. Kont ra Kin ga Borsika
Szü lei: Hu bai Vi vi en, Kont ra Pé ter,
2021.11.07. De me ter La u ra
Szü lei: Széman Ale xand ra, De me ter Krisz ti án
2021.11.09. Tónai Má té Dá vid
Szü lei: Pat kó Ad ri enn, Tónai Fe renc
2021.11.10. Sas-Básti Ma ja
Szü lei: Básti Ma ri et ta, Sas Lász ló
2021.11.13. Bu rai Vik tor Benett
Szü lei: Ta kács Kla u dia, Bu rai Vik tor
2021.11.14. Csík Edi na Van da
Szü lei: Palcsi Edi na, Csík Krisz ti án
2021.11.18. Pat kó Bíborka
Szü lei: Sza bó Krisz ti na, Pat kó Pé ter
2021.11.27. Pé csi Pet ra
Szü lei: Jancsó La u ra, Pé csi Pé ter

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

Ola jos Györ gyi és Mol nár Ti bor
2021. szep tem ber 25-én,

Pat va ros Ka ta lin és Réz mû ves Zol tán
2021. ok tó ber 1-jén

Tóth Bri git ta és Papp Ti bor
2021. ok tó ber 16-án,

Raffael Ra mó na Ibo lya és Ju hász Jó zsef
2021. ok tó ber 29-én,

Nagy Er zsé bet és Barta Zol tán
2021. no vem ber 13-án,

Tukarcs Edit és Mes ter Csa ba
2021. no vem ber 26-án,

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