


A kép vi se lõ-tes tü let hí rei
Ren de le tek:
• 1/2022.(II.11.) ön kor mány za ti ren de let: Fegy ver nek Vá ros Ön kor -

mány za ta 2022. évi költ ség ve té sé rõl: Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te Fegy ver nek Ön kor mány zat 2022.
évi költ ség ve tés ét jó vá hagy ta

• 5/2021.(III.31.) ön kor mány za ti ren de let: A sze mé lyes gon dos ko -
dást nyúj tó szo ci á lis és gyer mek jó lé ti el lá tá sok ról, azok igény be vé te -
lé rõl, va la mint a fi ze ten dõ té rí té si dí jak ról:

Té rí té si dí jak össze ge Fegy ver nek vá ros ban:
(1) A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont
fegyverneki te lep he lyén igény be vett szo ci á lis szol gál ta tá sok in téz mé -
nyi té rí té si dí jai az aláb bi ak:

a) Ét kez te tés hely ben, el vi tel lel: 635 Ft+ÁFA/adag
b) Ét kez te tés ház hoz szál lí tás sal: 675 Ft+ÁFA/adag 
c) Há zi se gít ség nyúj tás:

– szo ci á lis se gí tés: 640 Ft/óra
– sze mé lyi gon do zás: 640 Ft/óra

d) Nap pa li el lá tás
– ét kez te tés nél kül (csak nap köz be ni ott tar tóz ko dás sal): 0

Ft/nap
– ét kez te tés sel: 0 Ft/nap + 635 Ft+ÁFA/adag 

(2) A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont
fegyverneki te lep he lyén igény be vett szo ci á lis szol gál ta tá sok ma xi má li -
san kér he tõ té rí té si dí jai az aláb bi ak:

a) Ét kez te tés hely ben, el vi tel lel: 560 Ft+ÁFA/adag 
b) Ét kez te tés ház hoz szál lí tás sal: 620 Ft+ÁFA/adag 
c) Há zi se gít ség nyúj tás:

– szo ci á lis se gí tés: 500 Ft/óra
– sze mé lyi gon do zás: 500 Ft/óra

d)Nap pa li el lá tás:
– ét kez te tés nél kül (csak nap köz be ni ott tar tóz ko dás sal): 0

Ft/nap
– ét kez te tés sel: 0 Ft/nap + 560 Ft+ÁFA/adag 

(3) A fegyverneki te lep he lyen a szo ci á li san nem rá szo ru lók té rí té si dí jai
az aláb bi ak:

a) Ét kez te tés hely ben, el vi tel lel: 635 Ft+ÁFA/adag 
b) ét kez te tés ház hoz szál lí tás sal: 675 Ft+ÁFA/adag 
c) Há zi se gít ség nyúj tás:

– szo ci á lis se gí tés: 580 Ft/óra
– sze mé lyi gon do zás: 580 Ft/óra

d) Nap pa li el lá tás
– ét kez te tés nél kül (csak nap köz be ni ott tar tóz ko dás sal): 0

Ft/nap
– ét kez te tés sel: 0 Ft/nap + 635 Ft+ÁFA/adag 

(4) A fegyverneki te lep he lyen a sze mé lyi té rí té si dí jat az in téz mény
igaz ga tó ja ál la pít ja meg konk rét összeg ben.

Ha tá ro za tok:
• 37/2022.(II.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Adós sá got ke let -

kez te tõ ügy le te i bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség rõl
• 38/2022.(II.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá ros

Pol gár mes te re sza bad ság üte me zé sé nek jó vá ha gyá sá ról
• 39/2022.(II.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Ágos ton At ti la a

13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" kép zé si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za tá -
nak el bí rá lá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te az Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján Ágos ton At ti la pá lyá za tát tá mo gat ja.

• 40/2022.(II.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Ágos ton Kris tóf a
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" kép zé si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za tá -
nak el bí rá lá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te az Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján Ágos ton Kris tóf pá lyá za tát tá mo gat ja.

• 41/2022.(II.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az NHSZ Kétpó
Kft. mû kö dé sé vel kap cso la tos tör vé nyes ál la pot hely re ál lí tá sá ról: 1.)
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te fel ké ri a
NHSZ Kétpó Kft. ügy ve ze tõ it, hogy a tör vé nyes mû kö dés hely re ál lí tá -
sa ér de ké ben a ha tá ro zat kéz hez vé tel ét kö ve tõ 8 na pon be lül kez de -
mé nyez zék a töb bi tu laj do nos fe lé a Tár sa sá gi szer zõ dés
mó do sí tá sát, mely ben már sze re pel nie kell Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány za tá nak.

• 42/2022.(II.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A sza va zat szám lá -
ló bi zott sá gok tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról

• 43/2022.(II.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki
Gyer mek élel me zé si Kony ha in téz mény ve ze tõ jé nek ki ne ve zé sé rõl: A
kép vi se lõ-tes tü let a Fegyverneki Gyer mek élel me zé si Kony ha in téz -
mény ve ze tõ jé nek 5 év re, 2022.03.01-tõl – 2027.02.28-ig Danyi An -
talt ne ve zi ki.

• 44/2022.(II.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Me -
zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz mény in téz mény -
ve ze tõ ki ne ve zé sé rõl: A kép vi se lõ-tes tü let a Fegyverneki
Me zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz mény in téz -
mény ve ze tõ jé nek 5 év re, 2022.03.01-tõl – 2027.02.28-ig Huber Jó -
zse fet ne ve zi ki.

• 45/2022.(II.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Or -
vo si Ren de lõ in téz mény ve ze tõi pá lyá za tá ról: A kép vi se lõ-tes tü let a
Fegyverneki Or vo si Ren de lõ in téz mény ve ze tõi ál lás pá lyá za tát ered -
mény te len nek nyil vá nít ja és új pá lyá za tot ír ki.

• 48/2022.(II.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Mû -
velt If jú sá gá ért Ala pít vány tá mo ga tá sá ról: A ha tá ro zat ér tel mé ben a
Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány ré szé re mû kö dé si költ ség
cí men 164.000,- Ft össze gû tá mo ga tást nyújt az ön kor mány zat.

• 49/2022.(II.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Biz -
ton sá gos és Egész sé ges Kör nye ze té ért Ala pít vány tá mo ga tá sá ról:
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te Fegy ver -
nek Biz ton sá gos és Egész sé ges Kör nye ze té ért Ala pít vány ré szé re
mû kö dé si költ ség cí men 140.000,- Ft össze gû tá mo ga tást nyújt

• 50/2022.(II.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Or -
vo si Ren de lõ igaz ga tó já nak meg bí zá sá ról: A kép vi se lõ-tes tü let a
Fegyverneki Or vo si Ren de lõ in téz mény ve ze tõi pá lyá za tá nak ered -
mé nyes le zár tá ig ide ig le ne sen az in téz mény ve ze tõi fel ada tok el lá tá -
sá val Herman Jó zsef urat bíz za meg.

• 53/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Bor sos Ádám a
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" Lak ha tá si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za -
tá nak el bí rá lá sá ról: A kép vi se lõ-tes tü let az Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si,
If jú sá gi és Sport Bi zott ság ja vas la ta alap ján Bor sos Ádám pá lyá za tát
tá mo gat ja.

• 54/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A fegyverneki
2478/4 hrsz-ú in gat lan La dá nyi Nor bert ré szé re tör té nõ ér té ke sí té -
sé rõl: A kép vi se lõ-tes tü let hoz zá já rul az ön kor mány zat tu laj do nát
ké pe zõ fegyverneki 2478/4 hrsz-ú, ter mé szet ben Fegy ver nek, Szent
Er zsé bet út 86/a. sz. alat ti, ki vett be épí tet len te rü let meg ne ve zé sû,
846 m2 nagy sá gú in gat lan ér té ke sí té sé hez 300.000.- Ft + Áfa áron,
La dá nyi Nor bert 5231 Fegy ver nek, Mar ti no vics I. út 25/a. sz. alat ti
ve võ ré szé re.

• 55/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A fegyverneki
1539/46 hrsz-ú in gat lan Mr. Klí ma 0 Energy Kft. ré szé re tör té nõ ér -
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té ke sí té sé rõl: Hoz zá já rul az ön kor mány zat 1/1 tu laj do nát ké pe zõ
fegyverneki 1539/46 hrsz-ú, ter mé szet ben Fegy ver nek,Fõ út ján lé võ, 
5.068 m2 nagy sá gú in gat lan tu laj don jog fenn tar tás sal tör té nõ
értékesítésével6.700.000 + Áfa (1.809.000,- Ft), össze sen
8.509.000,- Ft áron a Mr. Klí ma 0 Energy Kft. (2131 Göd, Pes ti út 76,
adó szám: 23528758-2-13) ré szé re.

• 56/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A fegyverneki
1539/47 hrsz-ú in gat lan ból Mr. Klí ma 0 Energy Kft. ré szé re tör té nõ
te rü let ér té ke sí té sé rõl: egyet ért tu laj don jog fenn tar tás sal tör té nõ ér -
té ke sí tés hez az ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zõ fegyverneki
1539/47 hrsz-ú 1,8532 ha nagy sá gú in gat lan ból 3464 m2 nagy sá gú
te rü let rész re  6.174.000- Ft + Áfa összeg ben Mr. Klí ma 0 Energy Kft.
2131 Göd, Pes ti út 76. sz. alat ti ve võ ré szé re.

• 57/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A fegyverneki
1539/46 hrsz-ú in gat lan szék hely ként, te lep hely ként tör té nõ be jegy -
zé sé rõl: hoz zá já rul, hogy a Greeny Kft. né ven be jegy zen dõ cég az ön -
kor mány zat tu laj do nát ké pe zõ fegyverneki 1539/46 hrsz-ú in gat lant
szék hely/te lep hely/fi ók te lep cél já ra, ha tá ro zat lan idõ re hasz nál ja.

• 58/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az Örményesi
019/2 hrsz-ú te rü let bõl 383 m2 in gat lan rész „ki sa já tí tást he lyet te sí tõ 
adás vé te li szer zõ dés”-sel tör té nõ tu laj don ba adá sá ról: Fegy ver nek
Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te nem já rul hoz zá, hogy
az in gat lan in gye nes va gyon át adás jog cí mén ke rül jön a Ma gyar Ál -
lam tu laj do ná ba, el len ben egyet ért az zal hogy az in gat lan rész te her -
men tes tu laj don jo ga a Ma gyar Ál lam ja vá ra 102.692,- Ft ér ték ben
ke rül jön át adás ra.

• 59/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az Örményesi
016/1 hrsz-ú te rü let bõl 25 m2 in gat lan rész „ki sa já tí tást he lyet te sí tõ
adás vé te li szer zõ dés”-sel tör té nõ tu laj don ba adá sá ról: A kép vi se -
lõ-tes tü le te nem já rul hoz zá, hogy az in gat lan in gye nes va gyon át adás 
jog cí mén ke rül jön a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba, el len ben egyet ért az -
zal, hogy az in gat lan rész te her men tes tu laj don jo ga a Ma gyar Ál lam
ja vá ra 6.740,- Ft ér ték ben ke rül jön át adás ra.

• 60/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az Örményesi
016/2 hrsz-ú te rü let bõl 49 m2 in gat lan rész „ki sa já tí tást he lyet te sí tõ
adás vé te li szer zõ dés”-sel tör té nõ tu laj don ba adá sá ról: A kép vi se -
lõ-tes tü le te nem já rul hoz zá, hogy az in gat lan in gye nes va gyon át adás 
jog cí mén ke rül jön a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba, el len ben egyet ért az -
zal, hogy az in gat lan rész te her men tes tu laj don jo ga a Ma gyar Ál lam
ja vá ra 13.209,- Ft ér ték ben ke rül jön át adás ra.

• 61/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az Örményesi 017
hrsz-ú te rü let bõl 617 m2 in gat lan rész „ki sa já tí tást he lyet te sí tõ adás -
vé te li szer zõ dés”-sel tör té nõ tu laj don ba adá sá ról: A tes tü le te nem já -
rul hoz zá, hogy az in gat lan in gye nes va gyon át adás jog cí mén ke rül jön 
a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba, el len ben egyet ért az zal, hogy az in gat -
lan rész te her men tes tu laj don jo ga a Ma gyar Ál lam ja vá ra 166.037,- Ft 
ér ték ben ke rül jön át adás ra.

• 62/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az Örményesi
019/1 hrsz-ú te rü let bõl 315 m2 in gat lan rész „ki sa já tí tást he lyet te sí tõ
adás vé te li szer zõ dés”-sel tör té nõ tu laj don ba adá sá ról: A tes tü le te
nem já rul hoz zá, hogy az in gat lan in gye nes va gyon át adás jog cí mén
ke rül jön a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba, el len ben egyet ért az zal, hogy
az in gat lan rész te her men tes tu laj don jo ga a Ma gyar Ál lam ja vá ra
85.016,- Ft ér ték ben ke rül jön át adás ra.

• 63/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A te le pü lé sen lé võ
na gyobb ren dez vé nyek meg tar tá sá ról szó ló ön kor mány za ti ha tá ro -
zat ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl

• 64/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Or -
vo si Ren de lõ I. sz. fel nõtt há zi or vo si kör zet be töl té sé rõl: Fegy ver nek
Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ki je len ti, hogy dr. Nagy
And rást egész ség ügyi szol gá la ti jog vi szony ke re té ben fog lal koz tat ni

kí ván ja a Fegy ver nek I. sz. há zi or vo si kör zet ben 2022. jú ni us 1-étõl,
mi ni mum 6 év idõ tar tam ra.

• 65/2022.(III.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Visk test vér vá ros
tá mo ga tá sá ról: A kép vi se lõ-tes tü le te csat la koz va a fegyverneki la ko -
sok ál tal össze gyûj tött gyûj té si ak ci ó hoz, 500.000,- Ft-ot kí ván biz to -
sí ta ni test vér vá ro sunk, Visk tá mo ga tá sá ra. 

• 67/2022.(IV.07.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Szatlóczki
Solutions Kft. ré szé re a fegyverneki 444 hrsz-ú in gat lan ból te rü let
ér té ke sí té sé rõl:A kép vi se lõ-tes tü le te hoz zá já rul az ön kor mány zat tu -
laj do nát ké pe zõ fegyverneki 444 hrsz-ú, ter mé szet ben Fegy ver nek
Szent Er zsé bet út 149-153. sz. alat ti, 8386 m2 nagy sá gú in gat lan ból
2933 m2 nagy sá gú te rü let ér té ke sí té sé hez 1007.- Ft/m2 + Áfa áron,
az az 2.953.531.- Ft + Áfa ér ték ben Szatlóczki Solutions Kft. 5231
Fegy ver nek, Hárs fa út 15. sz. alat ti ve võ ré szé re. 

• 68/2022.(IV.07.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A fegyverneki
1539/47 hrsz-ú in gat lan ból Mr. Klí ma 0 Energy Kft. ré szé re tör té nõ
te rü let ér té ke sí té sé rõl:A tes tü let egyet ért tu laj don jog fenn tar tás sal
tör té nõ ér té ke sí tés hez az ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zõ
fegyverneki 1539/47 hrsz-ú 1,8532 ha nagy sá gú in gat lan ból 3464 m2 
nagy sá gú te rü let rész re  6.180.300,- Ft + Áfa összeg ben Mr. Klí ma 0
Energy Kft. 2131 Göd, Pes ti út 76. sz. alat ti ve võ ré szé re.

 -dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Tá jé koz ta tom a Tisz telt la ko so kat, hogy 2022. má jus 26-án 1600

óra kor köz meg hall ga tást tar tunk a Fegyverneki Vá ros há za tár -
gya ló ter mé ben, ame lyen az aláb bi ak ról adunk tá jé koz ta tót:  

Tá jé koz ta tó:
• az önkormányzat költségvetésérõl, gaz dál ko dá sá ról
• az önkormányzat programjának tel je sí té sé rõl
• te le pü lés fej lesz té si prog ra mok ról

Tisz telt In gat lan tu laj do no sok!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a NHSZ Ti sza Nonprofit Kft ál tal 2022.
má jus-no vem ber hó na pok ra biz to sít zöld hul la dék gyûj tõ zsá ko kat
(2db/hó nap) 2022. má jus 2-tõl mun ka idõ ben át ve he tõk a Fegyverneki 
Vá ros üze mel te té si In téz mény szék he lyén (5231 Fegy ver nek, Szent Er -
zsé bet út 175.) 

Az ese dé kes zöld hul la dék szál lí tás al kal má val a zöld zsák ban ki he lye -
zett ker ti zöld hul la dék és ma xi mum 1 mé ter hosszú sá gú, kö te gelt met -
szé si hul la dék ke rül el szál lí tás ra.

Azt a zsá kot ami egyéb hul la dé kot is tar tal maz, a köz szol gál ta tó nem
szál lít ja el.

1-es gyûj tõ já rat: 
má jus 26.
jú ni us 23.
jú li us 28.

au gusz tus 25.
szep tem ber 22.

ok tó ber 27.
no vem ber 24.

2-es gyûj tõ já rat: 
má jus 27.
jú ni us 24.
jú li us 29.

au gusz tus 26.
szep tem ber 23.

ok tó ber 28.
no vem ber 25.

Zöld hul la dék szál lí tá si terv
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Úszás ok ta tás a Mó rá ban
A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la és tag in téz mé nye 4. és 5.
osz tá lyos ta nu lói a test ne ve lés órák ke re té ben úszás ok ta tá son vesz nek 
részt a fenn tar tó Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont jó vol tá ból. Az ok ta tás
he lye a Hor váth And rás Tan uszo da Törökszentmiklóson. A gye re kek
el sa já tít ják az úszás alap ja it, a kü lön bö zõ úszás faj tá kat, va la mint a ví zi 
já té ko kat a test ne ve lõ ta ná rok irá nyí tá sá val. Ez a moz gás for ma hoz -
zá já rul ah hoz, hogy a ta nu lók ki tar tá sa, ál ló ké pes sé ge fej lõd jön, s
meg sze res sék ezt a spor tot.

-Ko vács Il di kó-

Pénz7 a Mó rá ban
In téz mé nyünk egyi ke azon 1100 is ko lá nak, me lyek idén is csat la ko zott a
Pénz ügyi  és Vál lal ko zói Té ma hét prog ram já hoz, me lyet már ci us 7-e és
11-e kö zött ren dez tek meg or szá gos ke re tek kö zött.  A prog ram cél ja,
hogy már kis is ko lás kor tól se gít se a pénz ügyek iránt ér dek lõ dõ di á ko kat
is me re te ik bõ ví té sé ben élet ko ri sa já tos sá ga ik nak meg fe le lõ en, és fel hív -
ja a fi gyel mü ket a min den na pi pénz ügyi tu da tos ság ra. Eb ben az év ben
je len tõs hang súlyt ka pott a pénz ügyi ta ka ré kos ság, ter ve zés, mely nek je -
len pri o ri tá sát Var ga Mi hály pénz ügy mi nisz ter sza vai fe je zik ki:  „Ha az
is ko lák ból pénz ügyi leg tu da to sabb em be rek ke rül nek ki, akik jó dön té -
se ket hoz nak majd fel nõtt ként a sa ját pénz ügye ik re vo nat ko zó an, ak kor
a csa lá do kat sta bi labb hely zet be le het hoz ni, több let jö ve de lem hez le het
jut tat ni. Mi, pe da gó gu sok is hi szünk ben ne, hogy nem csak az Alap tan -
terv ben meg ha tá ro zott mó don, ha nem ez zel az ak ci ó val is hoz zá já rul ha -
tunk di ák ja ink jö võ be li bol do gu lá suk hoz a nagybetûs életben.”

-Var ga Ani ta-
-tanító-

Kenguru Matematikaverseny a Mórában
A Ma te ma ti ka Te het sé ge kért Ala pít vány 1993 óta mû kö dik 82 or szág
rész vé te lé vel és ren de zi meg a Nem zet kö zi Ken gu ru Ma te ma ti ka ver -
senyt, mely nek ki emelt fel ada ta a ma te ma ti kai te het ség gon do zás. In -
téz mé nyünk több éve csat la ko zott eh hez a prog ram hoz. Az idei
tan év ben 2022. már ci us 17-én tar tot tuk meg a ver seny is ko lai for du -
ló ját, me lyen az al só ta go za tos di ák ja ink vet tek részt. A gye re kek nagy
szor ga lom mal ké szül tek dél utá non ként a meg mé ret te tés re. Nagy iz -
ga lom mal vár juk az ered mé nye ket!

-Czifra Zsig mon dé, Rózant Ani ta-
-tanítók-

Bozsik-torna fegyverneki for du ló ja
Si ke re sen le zaj lott a Bozsik-labdarúgó tor na má so dik for du ló ja, mely -
nek ez út tal a Fegyverneki Sport pá lya és a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál -
ta lá nos Is ko la adott ott hont. Há rom in téz mény (Fegyvernek-Örményes- 
Kis új szál lás) rész vé te lé vel zaj lik a baj nok ság. Na gyon iz gal mas, szo ros
mér kõ zé sek nek le het tünk szem ta núi, két pá lyán, pár hu za mo san zaj lot -
tak a mér kõ zé sek. Iz ga tot tan vár juk a har ma dik, kis új szál lá si for du lót,
mely után az élen ál ló csa pa tok jut hat nak a dön tõ be! Kö szön jük a köz re -
mû kö dést a szer ve zés ben és a hely szín biz to sí tást a Fegy ver nek Vá ro si
Sport egye sü let nek!

-Sárándi Ta más -

Nyu szi-nap a Mó rá ban 
2022. áp ri lis 13-án a ta va szi szü ne ti elõt ti na pon nyu szi-na pot tar tot -
tunk az al só ta go za ton. Nyuszitorna- és nyuszifutással in dí tot tuk a
dél elõt töt - a si ke res be fu tók az is ko lai SZMK-tól csokitojást kap tak.
Ez után az ud va ron cu kor va dá sza tot tar tot tunk. A dél elõt ti prog ram -
hoz mon dó kát ta nul tunk és nyuszifejdíszt is ké szí tet tünk.Prog ram zá -
rás ként az al só ta go zat ban "Nyuszibulit" ren dez tünk. Na gyon jó
han gu lat ban kö szön töt tük az idei Hús vé tot.Kö szön jük a Szü lõi Mun -
ka kö zös ség és a Fegyverneki Rendõrörs tá mo ga tá sát a ren dez vény si -
ke res le bo nyo lí tá sá hoz. 
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A ma gyar köl té szet nap ja a Mó rá ban 
A ma gyar köl té szet nap ját Ma gyar or szá gon 1964 óta áp ri lis 11-én, Jó -
zsef At ti la szü le tés nap ján ün nep lik. Eb bõl az al ka lom ból is ko lánk ban
klub dél utánt szer vez tünk, me lyen meg is mer ked tünk Jó zsef At ti la éle -
té vel, köl té sze té vel. A prog ra mot Mé szá ros Il di kó fegyverneki köl tõ nõ
szí ne sí tet te sa ját ver se i nek elõ adá sá val, il luszt rá ci ó i nak be mu ta tá sá -
val, in te rak tív kvízkérdéseivel. A di á kok nagy ér dek lõ dés sel hall gat ták 
elõ adá sát. 

Ez úton is kö szön jük, hogy el fo gad ta meg hí vá sun kat és rész vé te lé vel,
ver se i vel meg tisz tel te ren dez vé nyün ket! 

-Rózant Ani ta-
-tanító-

Mil li ós nye re mény az Or czyban
Az idei év ben is meg ren de zés re ke rült im má ron 3. al ka lom mal a Ma -
gyar Tu risz ti kai Ügy nök ség ál tal el in dí tott és töb bek kö zött az Ok ta tá -
si Hi va tal ál tal tá mo ga tott Or szá gos Kaj la Baj nok ság. Idén is ko lánk 3.
és 4. osz tá lya is ne ve zett a baj nok ság ra. A se lej te zõ re 2022. már ci us
6-ig ke rült sor, ahol a me gyei ál ta lá nos is ko lák mér ték össze tu dá su -
kat, és csak az el sõ 3 he lye zett ju tott to vább a kö vet ke zõ for du ló ba. Di -
ák ja ink hét rõl hét re ké szül tek fel ha zánk épí tett- és ter mé sze ti
kin cse i bõl, mely so rán olyan is me re tek re is szert tet tek, mint pél dá ul,
hogy „Hány szél ma lom mû kö dött Kiskundorozsmán?”, „Me lyik he -
gyen ta lál ha tó a Rezi-vár?” vagy épp „Ki nek a szob ra ta lál ha tó Szek -
szárd fõ te rén?”. A ver seny 2. for du ló já ra 2022. 03. 11-én 19 óra kor
ke rült sor, ahol már csak 60 csa pat ver seny zett egy más sal. A ver seny
nem csak a tu dás ról, ha nem a gyor sa ság ról is szólt, így nem volt elég,
ha tud tuk a jó vá laszt, de gyors nak is kel lett len ni, hi szen csak az el sõ
há rom csa pat ré sze sült dí ja zás ban. A ver seny le zá rá sa után iz ga tot tan
vár tuk az ered ményt, hi szen 1 mil lió fo rin tos osz tály ki rán du lás volt a
tét, majd el ér ke zett a vár va várt pil la nat és ki hir det ték: az orczys Al föl -
di Ma nók is meg nyer ték az 1 mil lió fo rin tos osz tály ki rán du lást! 

-Dávidné Sármai Eri ka-
-tanító-

Bi zo nyá ra so kan is me rik már a „Hol, vagy Kaj la?” kam pányt, ahol az
ál ta lá nos is ko lás gyer me kek ré szé re a Ma gyar Tu risz ti kai Ügy nök ség
kez de mé nye zé sé re or szá gos kam pány in dult ab ból a cél ból, hogy a
gyer me kek job ban meg is mer jék ha zánk ne ve ze tes sé ge it. 

Pénz7 az Or czyban
Nagy sza bá sú pro jekt he tet va ló sí tot tunk meg is ko lánk ban már ci us ele -
jén. Az or szá gos Pénz7 prog ram hoz csat la koz va - im már évek óta - ha -
gyo mány te rem tõ mó don zaj lik ná lunk ez a hét. Min den év fo lya mon egy
te ma ti kus órát tar tunk cso port fog lal ko zás ke re té ben, me lyen fõ ként a
csa lá di költ ség ve tés rõl, bank szám lák ról, bankkártyahasználatról ta nul -
nak a gye re kek.

Min den év fo lyam rész vé te lé vel ve gye sen al ko tunk vé let len sze rû en „csa -
lá do kat” egy-egy se gí tõ pe da gó gus sal. Na pi fel ada to kat kap nak a „csa lá -
dok”, me lyek cél ja a meg fon tolt pénz be osz tás, ta ka ré kos élet vi tel,
szo ci á lis ér zé ke nyí tés. Idén a jó té kony ko dás, a me ne kül tek meg se gí té se
is sze re pelt a fel ada tok kö zött. Fon tos a gya kor la ti as ság, ezért bol tok ba is 
el lá to gat tunk a ta nu lók kal. A he ti ve tél ke dés vég ered mény ét a fel ada tok
pon tos, pre cíz, jól át gon dolt meg ol dá sá nak és prak ti kus sá gá nak össze -
ve té sé bõl kap tuk meg. A nyer tes „csa lád” egy kö zös piz zá zá son ve he tett
részt. Ezt a pro jekt he tet mind a ta nu lók, mind a pe da gó gu sok na gyon
sze re tik, a gye re kek kö ze lebb ke rül nek egy más hoz kor tól füg get le nül, és
új ba rát sá gok ala kul nak ki. Meg ta nul ják az együtt mû kö dést, komp ro -
misszu mo kat hoz nak, mind eköz ben re me kül szó ra koz nak. A te ma ti kus
órá kon meg ta nul ják, mi a csa lá di költ ség ve tés, be vé tel, ki adás, meg ta ka -
rí tás. A kö zös fel ada tok al kal má val be jár ják a kör nyék üz le te it, bolt ja it,
is mer ked nek a va lós árak kal, és az utol só na pon mind ezt já té kos for má -
ba önt ve együtt gaz dál kod va a gya kor lat ban is kamatoztatják.

Na gyon tar tal mas, iz gal mas ez a he tünk, mellyel re mél jük, hogy más in -
téz mé nyek nek is ked vet adunk a ha son ló el kép ze lé sek meg va ló sí tá sá -
hoz.

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel sõ ta go za tos mun ka kö zös ség ve ze tõ je-

V. Is ko la nyi to ga tó az Or czyban
Is ko lánk idei utol só is ko la nyi to ga tó ját tar tot tuk meg 2022.03.07-én,
me lyen kö zel 30 gye rek vett részt. A fog lal ko zás a nép tánc, né pi gyer -
mek já ték ok té ma kör ében telt. A gye re kek szí ve sen kap cso lód tak be a
kör já té kok ba, és sok-sok új lé pés sel is mer ked het tek meg. Ez idõ alatt a
szü lõk ré szé re is ko lánk igaz ga tó ja és igaz ga tó he lyet te se tar tott szü lõi tá -
jé koz ta tást, ahol pre zen tá ció ke re té ben is be te kin tést nyer het tek is ko -
lánk éle té be. Prog ra munk zá rá sa ként pe dig a szü lõk a nép tánc
fog lal ko zás ra is kap tak meg hí vást. Bí zunk ben ne, hogy szep tem ber ben
is mét ta lál ko zunk, mert az Or czy visszavár!

-Dávidné Sármai Eri ka-
-tanító-
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Láz ár Er vin Prog ram 
Az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da 5. osz tá lyos ta nu lói 
részt ve het tek a Láz ár Er vin Prog ram már ci us 8-i mû so rán Szol no -
kon, ahol a Szig li ge ti Szín ház Nonprofit Kft. elõ adá sá ban a Lúdas Ma -
tyi cí mû szín da ra bot te kin tet ték meg. Lúdas Ma tyi his tó ri á ja már
is me rõs volt a gye re kek szá má ra, ám itt egy új ra gon dolt fel dol go zást
is mer het tek meg a di á kok. Ez az új sze rû meg kö ze lí tés tet te még in -
kább be fo gad ha tó vá, ér de kes sé szá muk ra a tör té ne tet. A dísz let, a
nép ze nei ele mek és a jel me zek egy aránt emel ték a mû sor szín vo na lát,
a gye re kek rend kí vül jól szó ra koz tak az elõ adás so rán. Kö szön jük a le -
he tõ sé get. 

-Réz só-Kiss Eri ka-
-az 5. év fo lyam osz tály fõ nö ke-

For ra dal mi meg em lé ke zés az Or czyban
In téz mé nyünk ta nu lói mél tó kép pen em lé kez tek meg a már ci us 15-i for -
ra da lom ese mé nye i rõl, mely re már he tek kel a mû sor elõtt iz ga tot tan ké -
szü lõd tek a he te dik év fo lyam két osz tá lyá nak tag jai. A szö ve ge ket és
ver se ket át élés sel sza val ták, az osz tá lyok kü lön-kü lön és kö zö sen is ké -
szül tek tán cok kal, a 8. év fo lyam ta nu ló já nak éne ke pe dig so kak nak
könnye ket csalt a sze mé be. A gye re kek év rõl év re eze ken az elõ adá so kon 
ke resz tül vál hat nak ré sze se i vé a ré gi ese mé nyek nek, a ré gi ko rok ra va ló
em lé ke zés ezen for má ja a mo dern nem ze ti iden ti tás erõ sí té sé nek egyik
leg ha tá so sabb esz kö ze. A gye re kek a mû sort kö ve tõ en mind ta ná ra ik tól,
mind tár sa ik tól ha tal mas el is me rést és di csé rõ sza va kat kaphattak.

-Réz só-Kiss Eri ka-
-magyartanár-

„Utad, Jé zus, ve led jár juk”
A hús vé tot meg elõ zõ nagy hé ten or szág szer te jel lem zõ, hogy ke reszt -
utat jár nak a ka to li kus hí vek, mely temp lo mok ban vagy sza bad té ren
lé võ ti zen négy stá ció elõt ti imád ság ból áll. A ke reszt út az az út vo nal,
ahol Jé zus vé gig járt a ke reszt tel a Gol go tá ig – ezt ne ve zik via
dolorosának, a fájdalmak útjának.

Hús vé ti lel ki na pun kon, áp ri lis
11-én ez út tal rend ha gyó mó don –
csat la koz va ré gi ha gyo má nyok -
hoz – Bor dás Pé ter plé bá nos atya
ve ze té sé vel Krisz tus ke reszt út ját
jár tuk vé gig ta nu ló ink kal, me lyet
idén a há bo rú ban szen ve dõk nek
szen tel tek. Utunk in téz mé nyünk
ud va rá tól egé szen vá ro sunk egyik 
leg na gyobb ne ve ze tes sé gé ig, a
Kál vá ria-dom big ve ze tett – itt, a
domb te te jén fe jez tük be ke reszt -
utun kat. A ta nu lók ak tí van részt
vet tek az egyes ál lo má sok meg je -
le ní té sé ben: a gye re kek osz tá -
lyon ként kü lön bö zõ tech ni kák kal
pla ká to kat ké szí tet tek az egyes ál -
lo má sok hoz, a 7.b osz tály ta nu lói

ál ló ké pek ben ele ve ní tet ték meg a stá ci ó kat, il let ve fel ol va sá sok kal,
imád sá gok kal em lé kez tünk meg Krisztusunk szenvedésének út ján.
Bí zunk benne, hogy az idei elsõ keresztútjárással a jövõben
hagyományt teremthetünk városunkban.

-Réz só-Kiss Eri ka-
-tanár-

Di gi tá lis té ma hét az Or czyban
Is ko lánk idén is csat la ko zott a 2016 óta meg ren de zés re ke rü lõ Di gi tá lis
Té ma hét hez, mely nek cél ja, hogy di gi tá lis esz kö zök kel tá mo ga tott pro -
jekt pe da gó gia és in no va tív pe da gó gi ai mód sze rek se gít sé gé vel fej lessze
a ta nu lók di gi tá lis kom pe ten ci á ját.  A té ma hét so rán is ko lánk je lent ke -
zett a „Saferinternet” prog ram ra, mely nek ke re tén be lül 2 ki vá ló elõ adó
lá to ga tott el hoz zánk, és tar tott egésznapos elõ adást di ák ja ink szá má ra.
Az elõ adá sok 1. év fo lyam tól 8. év fo lya mig va ló sul tak meg az élet ko ri sa -
já tos sá gok fi gye lem be vé te lé vel. Az elõ adók fel hív ták a gyer me kek fi gyel -
mét az internet ve szé lye i re és a biz ton sá gos internethasználat
fon tos sá gá ra. A té ma hét ke re tén be lül ezen kí vül na gyobb hang súlyt fek -
tet tünk a di gi tá lis esz kö zök kel tör té nõ él mény ala pú pe da gó gi á ra, mely
is ko lánk min den na pi életét is jellemzi. 

-Dávidné Sármai Eri ka- 
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Or czys ver seny hír adó
In téz mé nyünk di ák jai e hó nap ban sem szû köl köd tek ver seny ered mé -
nyek ben. 

Vé get ért a KerekEmese – „Ma gonc” és „Cse me te” csa pat ver seny, az
Ópusztaszeri Nem ze ti Tör té ne ti Em lék park ha tár ta lan ve tél ke dõ je,
me lyen két csa pat vett részt az 5. és 6. év fo lya mon. A csa pat tag jai so -
kat ké szül tek, na gyon össze tett ver seny volt, és végül a
középmezõnyben végeztek.

Le zaj lott a 30. Kaán Kár oly Or szá gos Ter mé szet- és Kör nye zet is me re -
ti Ver seny há zi for du ló ja is, me lyen a me gyei for du ló ba ju tott 5. év fo -
lya mon Schmidt At ti la, 6.-ban pe dig Kor pás Nó ra. A két ta nu ló áp ri lis
22-én, pén te ken mé ret te ti meg magát a verseny me gyei for du ló ján.

Nagy iz ga lom mal vár juk az áp ri lis 
7-én le zaj lott XXXII. Herman Ot tó
Kár pát-me den cei Bi o ló gia ver seny 
ered mé nyét, me lyen a me gyei for -
du ló ba ju tott Bu dai Hanna és
Bozsó István.

Is ko lánk há zi bi o ló gia ver senyt
hir de tett 7-8. év fo lya mon, me lyen 
a 7.b osz tá lyos ta nu lók nyer ték el
a do bo gós he lye zé se ket: I. he lye -
zett: Bozsó Ist ván, II. he lye zett:
Sárándi Zsolt Kop pány, III.
helyezett: Szegi László.

In téz mé nyünk há rom ta nu ló já val
részt vet tünk a Kre a tív di vat rajz
kiállításmegnyitóján és díj áta dó -
ján, ahol Nagy An na 6.a osz tá lyos

ta nu ló bronz mi nõ sí tést ka pott, Kor pás Nó ra 6.a és Mága Aman da 8.a
osz tá lyos ta nu ló el is me rés ben és aján dék ban ré sze sült az ál ta luk ter -
ve zett di vat ru há kért, va la mint raj za ik meg te kint he tõ ek az Aba-Novák 
Agóra Kulturális Központ (Szolnok) aulájában.

Fo lya mat ban van még a Na gyí tó val és táv csõ vel a ter mé sze tért - Hor -
to bá gyi Nem ze ti Park ál tal meg hir de tett - csa pat ver seny, me lyen há -
rom csa pat tal ve szünk részt, a HortobágyON - Hor to bá gyi Nem ze ti
Park ál tal meg hir de tett - egyé ni ver seny 2 for du lós le ve le zõs ter mé -
szet is me re ti ver se nye, il let ve ne vez tünk a Zöld Okos Ku pa Ma gonc
ver se nyé re, me lyen 50.000 Ft ér té kû tá mo ga tást nyer tünk a ver seny
le bo nyo lí tá sá ra és dí ja zá sá ra. A Ku pa so rán 3 for du ló ban mér he tik
össze tudásukat a gyerekek iskolatársaikkal 2022. április 25. és május
27-e között.

-Kocsmár Er zsé bet-
-ta nár-

Már ci us vé gén kap tunk ér te sí tést az or szá gos Lotz Já nos szö veg ér té si
és he lyes írá si ver seny ered mé nyé rõl is, mely nek me gyei for du ló ja
még ja nu ár ban le zaj lott. Öröm mel fo gad tuk a hírt, mely sze rint is ko -
lánk ta nu ló ja, Bozsó Ist ván 7.b osz tá lyos ta nu ló me gyei III. he lye zést
ért el.  A Simonyi Zsig mond Kár pát-me den cei he lyes írá si ver seny há zi
for du ló ján egy aránt szé pen sze re pel tek az 5—8. év fo lya mon ne ve zett
di ák ja ink is, kö zü lük töb ben meg mé ret tet he tik ma gu kat a me gyei for -
du lón is. Áp ri lis 5-én pe dig Szol nok ra utaz tunk két ta nu lónk kal, hogy
részt ve hes sünk a KÖZ-pont If jú sá gi Egye sü let ál tal szer ve zett Te het -
ség na pon. Mága Aman da 8.a és Mága Iza bel la 7.a osz tá lyos ta nu lók
szé pen sze re pel tek, ének és vers kategóriában mutatták meg
tehetségüket. A zsûri dicsérõ szavaival és sok jó tapasztalattal
gazdagodva tértünk haza.

-Réz só-Kiss Eri ka-
-tanár-
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Kö szönt jük az édesanyákat
Min den év ben van egy ked ves nap, ami rõl so ha sem fe led kez he tünk
meg. Má jus el sõ va sár nap ján az édes anyá kat ün ne pel tük.

Anya, ma ma – ezek azok a cso dá la tos sza vak, amit éle tünk ben el sõ ként 
ki mon dunk. A gyer me kek és a fel nõt tek szí vé ben az édes anya kü lön le -
ges he lyet fog lal el. Õ az, aki szá má ra kor tól füg get le nül min dig mi, a
gyer me kei va gyunk a leg fon to sab bak, Õ az, aki vel örö mün ket, bá na -
tun kat min dig meg oszt hat juk, aki ben min dig bíz ha tunk. Õ az a sze -

mély, aki min den kö rül mé nyek
kö zött ké pes össze tar ta ni a csa -
lá dot, aki nek je len lé te, gon dos -
ko dá sa, éle tünk fon tos ré sze, aki
ag gó dik mi at tunk, örül si ke re -
ink nek, és aki hez min dig vissza -
tér he tünk!

Mi sem fe led kez tünk el er rõl a
min den ki szá má ra fon tos nap -
ról. 

Sok szer ete tet tel és egy jel ké pes
vi rág cso kor ral kö szönt jük az
Édes anyá kat, Nagy ma má kat!

-Szer kesz tõ ség-



VIII. Fegyverneki Ver bunkver seny
2022. már ci us 12-én az or szág kü lön bö zõ ré sze i bõl ér ke zõ ver seny zõk
nagy iz ga lom mal vár ták a meg mé ret te tést. Dél elõtt fo lya mán ze ne ka ri
pró ba a Ba ka tor ze ne kar ral, a kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott tán cok
pró bá ja volt. 14 óra kor a zsû ri és a ze ne kar el fog lal ta he lyét, és már is
szó lí tot ták az el sõ ver seny zõt. A ver seny zõk kü lön bö zõ cso por tok ban
mu tat ták be tu dá su kat, ad tak szá mot fel ké szült sé gük rõl. A fellépõk for -
ró han gu la tot va rá zsol tak a szín pad ra, ter mé sze te sen a taps sem ma -
rad ha tott el. Az es ti fi ná lé „Kos suth La jos azt üzen te”, a ver seny zõk és a
kö zön ség ál tal is éne kelt dal lal in dult. Az est há zi gaz dái: Petri Eni kõ,
Kecs kés Ger gõ vol tak.

A VIII. Ver bunk Ver seny dí ja zott jai

1. kor cso port:
 1. Ölveczky Vin ce (Du na Népzene-Néptánc Ta no da)
 2. Kán tor Ro land Ta más (Free Dance Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la)
 3. Ba logh Bá lint (Fegy ver nek Gyer mek Néptáncegyüttes, Te ker gõk 

Cso port)
 4. Blaskó Le ven te (Free Dance Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la)

2. kor cso port:
 1. Orosz Má té Im re (Haj dú tánc Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la)
 2. Algács Ta más Ben ce (Free Dance Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la)
 3. Czifra Zétény (Bap tis ta Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la, Garaguly

Tánc cso port)
 4. Vá mos Zol tán (Fegy ver nek Gyer mek Néptáncegyüttes, Te ker -

gõk Cso port)

3. kor cso port:
 1. Cser mák Kris tóf (Corvinka Gyer mek Néptáncegyüttes)
 2. Ber ta Lász ló (Fegy ver nek Gyer mek Néptáncegyüttes, Te ker gõk

Cso port)
 3. Hamza Dá vid (Demecseri Rét kö zi Ha gyo mány õr zõ Pen de lyes

Nép tánc cso port)

4. kor cso port:
 1. Dancza Ist ván (Haj dú Tánc együt tes Bajnóca Nép tánc Egye sü let)
 2. Fütty Ádám (Mosonszentmiklósi Nép tán co so kért Egye sü let)

Kü lön dí jak:

Bitai Ju dit:
 - Cser mák Kris tóf (Corvinka Gyer mek Néptáncegyüttes), 10.000

Ft

Bé kés csa bai Ta bán Tánc együt tes kü lön dí ja:
 - Hamza Dá vid (Demecseri Rét kö zi Ha gyo mány õr zõ Pen de lyes

Nép tánc cso port)

Örök ség:
 - Ölveczky Vin ce (Du na Népzene-Néptánc Ta no da), 15.000 Ft
 - Orosz Má té Im re (Haj dú tánc Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la). 15.000

Ft
 - Ber ta Lász ló (Fegy ver nek Gyer mek Néptáncegyüttes, Te ker gõk

Cso port), 15.000 Ft

Kel lék bolt:
 - Dancza Ist ván (Haj dú Tánc együt tes Bajnóca Nép tánc Egye sü let),

20.000 Ft
 - Vá mos Zol tán kö zön ség dí jas (Fegy ver nek Gyer mek

Néptáncegyüttes, Te ker gõk Cso port), 20.000 Ft

Rá kó czi Ko vács Gusz táv:
 - Algács Ta más Ben ce (Free Dance Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la)

Ha gyo má nyok Há za:
 - Blaskó Le ven te (Free Dance Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la), 5.000 Ft
 - Kiss Bol di zsár (Bap tis ta Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la, Garaguly

Tánc cso port), 5.000 Ft
 - Hamza Lász ló (Demecseri Rét kö zi Ha gyo mány õr zõ Pen de lyes

Nép tánc cso port), 5.000 Ft
 - Mé szá ros Bá lint (Bap tis ta Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la, Garaguly

Tánc cso port), 5.000 Ft
 - Ber ta Le ven te (Fegy ver nek Gyer mek Néptáncegyüttes, Te ker gõk

Cso port), 5.000 Ft
 - Ba logh Bá lint (Fegy ver nek Gyer mek Néptáncegyüttes, Te ker gõk

Cso port), 5.000 Ft
 - Kán tor Ro land Ta más (Free Dance Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la),

5.000 Ft
 - Ölveczky Vin ce (Du na Népzene-Néptánc Ta no da), 5.000 Ft

Kö szö net a szer ve zõk nek, a ze ne kar nak, a tán co sok nak. a kö zön ség nek, 
hogy ré sze sei le het tünk egy nagy sze rû ver seny nek!

-Mé szá ros Il di kó-
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IX. Fegyverneki Nép ze nei és
Nép dal ta lál ko zó

Im már IX. al ka lom mal ren dez te meg a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár a Nép ze nei és Nép dal ta lál ko zót. En nek a ta lál ko zó nak min dig
nagy si ke re van, szí ve sen és öröm mel jön nek a kör nye zõ te le pü lé sek rõl
az em be rek, cso por tok, mert olyan ze nei je gye ket hor doz, me lye ket va la -
hon nan már is mer nek, és a bel sõ húr ja in kat pen dí ti meg.

Dr Ta tár Gá bor al pol gár mes ter nyi tot ta meg és kö szön töt te a ta lál ko zó
részt ve võ it. Rend ha gyó mó don az idei al ka lom mal nem nép dal lal kez dõ -
dött a mû sor, ha nem a II.sz. Idõ sek Klub ja ad ta elõ a na gyi kán-kán tán -

cot, mely for ró han gu la tot ho zott a kis sé bo rús idõ el le né re is. A
Mongol-Agrár Zrt Nép dal kö re Me zõ túr ról ér ke zett. Bal la da és nép dal -
cso kor sze re pelt elõ adá suk ban. Tiszapüspökibõl a Ti sza vi rág Nép dal kör
du nán tú li nép dal ok és há rom alsó-tisza vi dé ki nép dal lal ör ven dez tet te
meg a hall ga tó sá got. Ka to na dal ok és nép dal csok rot ho zott a ta lál ko zó ra
a Bicsakfa Nép dal kör. A 48-as Fér fi Da lár da Kis új szál lás ról ér ke zett
Föld vá ri Lász ló és Tóth Im re ve ze té sé vel, és ma guk kal hoz ták ked venc
da la i kat és egy meg le pe tés rá adás sal is ké szül tek. A Tö rök szent mik ló si
Nép dal kör há rom al föl di nép dal lal és sár kö zi nép dal cso kor ral lé pett
szín pad ra. Se bõk Jánosné ve ze té sé vel ér ke zett a Ma da rász Kár oly Nép -
dal kör és túrkevei nép dal ok sze re pel tek  mû sor ter vük ben. Kö vet ke zett
An gyal Fe renc, aki a Nagy kun ság leg jobb ci te rá sa díj bir to ko sa, és ked -
velt nép da la it a kö zön ség együtt éne kel te ve le. A Rin gó Ro ko lya Nép dal -
kör mold vai és ka lo ta sze gi nép da lo kat ho zott. A 48-as Ol va só kör
Asszony kó ru sa ti szai dal la mo kat és nagy kun sá gi nép dal csok rot ho zott a
ta lál ko zó ra. Kék Ne fe lejcs Dal kör Abonyból ér ke zett, szép da lok kal. Vé -
gül a Szapáry Nép dal kör és Pa csir ta ci te ra ze ne kar (Sze gi Ka ta lin és Sza -
bó Fe renc ve ze té sé vel) mû so ra zár ta a ta lál ko zót.

A IX. Fegyverneki Nép ze ne és Nép dal ta lál ko zó be bi zo nyí tot ta, hogy
igen is kel le nek az ilyen ren dez vé nyek, hi szen a nép dal szép sé gét ápol ni
kell, hogy a jö võ nem ze dék is gyö nyör köd hes sen ben ne!

-Mé szá ros Il di kó-

Fegy ver nek Gyer mek Néptáncegyüttes -
Be szá mo ló

Nem is tu dom, ho gyan jel le mez ném a kul tú ra hely ze tét az el múlt idõ -
szak ban – eb be be le ért ve a nép tán cét is. Elég nagy pró ba té tel nek vol -
tunk ki té ve, aho gyan sok min den más do log is a mai élet ben, de nem
aka rok pa nasz kod ni. Amit el kezd tünk gya kor la ti lag új ra kel lett épí te -
ni – csak más képp. Több tü re lem mel és ki tar tás sal. 

A pandémia alatt nem tud tunk pró bál ni – de nem tét len ked tünk, ha -
nem online tér ben tet tük a dol gun kat a gye re kek kel. A cso por tok nak
online vol tak fel ada tok, gya kor la ti, el mé le ti, il let ve volt olyan is, hogy
csak be szél ge tés. Vi szont amint le he tett, új ra el kezd tünk pró bál ni. Azt
mond ha tom, hogy ki csit több mint egy éve van nak új ra in ten zí ven
pró bá ink, ami nek na gyon örü lünk, il let ve a gye re kek is. Az egyik cso -
por tun kat tel je sen új ra kel lett épí te ni, de ez a mai nap ra már na gyon
szé pen új ra é ledt. A pró bá ink ugyan úgy mint a pandémia elõtt - hét -
fõn, csü tör tö kön és pén te ken van nak a Mû ve lõ dé si Ház ban. Két cso -
port tal pró bá lunk Csi cser gõk, õk a ki seb bek és a Te ker gõk, õk pe dig a
na gyob bak. A pró bá kat Petri Eni kõ és Kecs kés Ger gõ ve ze tik. Együt tes 
ve ze tõk: Sarkadi And rea, Petri Eni kõ és Kecs kés Gergõ.

Ver se nyek, fel lé pé sek, ami ken részt vet tünk szép ered mé nyek kel az
el múlt idõ szak ban:
• VII. Fegyverneki Ver bunk Ver seny
• Tri a non 100
• Izõrzõk mû sor fel vé te le Du na TV.
• Mes te rek és Ta nít vá nyok ver se nye.
• Fény Fesz ti vál Jászfényszaru -itt cso por to san is és szó ló ban is na -

gyon szép ered mé nye ket ér tünk el. Ezüst és bronz mi nõ sí té sek.
• IV. Gaál Autentika Em lék Szó ló Nép tánc ver seny itt szó lis tá ink kor -

cso port juk ban II. és III. he lye zést ér tek el.
• Tóth Fe renc Gyer mek Nép tánc Ko re og rá fus Ver seny Kecs ke mét,

ahol egy ko re og rá fi á val in dul tunk és bronz mi nõ sí tést kap tunk.
• VIII. Fegyverneki Ver bunk Ver seny, ahol szin tén na gyon szé pen

sze re pel tek a szó lis ta le gé nyek.
• IX. Jász sá gi Gyer mek és If jú sá gi Szó ló tánc Fesz ti vál, ahol na gyon

szé pen sze re pel tek a tán co sa ink.
• Ta valy év no vem be ré ben új ra el in dí tot tuk a Tánc ház so ro za tun kat,

ami azt gon do lom, hogy nagy ér dek lõ dést mu tat és ezt foly tat ni sze -
ret nénk.

• A Mik lós Néptáncegyüttes meg hí vá sá ra Törökszentmiklóson a Gá -
la mû so ruk ban sze re pelt a Te ker gõk cso port és a szó lis tá ink.

• A Weöres Sán dor Gyer mek Szín ját szó Ta lál ko zó
-Kecs kés Ger gõ-
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Új el nök a Sport egye sü let
élén

Ked ves Min den ki!

Elõ ször is sze ret ném
meg kö szön ni a Hír mon dó 
szer kesz tõ sé gé nek a fel -
ké ré sét, meg tisz te lõ, hogy 
le he tõ sé get ad tak ar ra,
hogy le ír jam cél ja i mat, el -
kép ze lé se i met a
sportgyesület jö võ jét il le -
tõ en.

Az alap sza bály ban le írt
hi va ta los meg fo gal ma zás
sze rint:

„ A sport egye sü let cél ja a
rend sze res spor to lás, (ver seny zés) test edzés,
fel üdü lés biz to sí tá sa, az igé nyek fel kel té se,
tag ja i nak ne ve lé se, a tár sa dal mi ön te vé keny -
ség és a kö zös sé gi élet ki bon ta koz ta tá sa.”

És itt be is fe jez het ném a cik ket vic ce sen annyi -
val, hogy az enyém is ez. És ha ez mind si ke -
rült, ak kor már elé ge dett va gyok. Pár
mon dat ban azért rész le te zem.

"Ép test ben ép lé lek", tart ja a mon dás. És va ló -
ban. A moz gás, a sport azon túl, hogy egész sé -
günk meg õr zé sé ben, a meg fe le lõ tes ti és
ér tel mi fej lõ dés ben se gít, a kö zös já ték örö mé -
vel lel ki egyen sú lyun kat és tár sas kap cso la ta -
in kat is po zi tí van ala kít ja. Mind ezek ha tá sá ra
rend kí vül erõs kö zös ség for má ló ere je is van.

Ez az, amit je len hely zet ben a leg fon to sabb fel -
ada tom nak tar tok.

Egy össze tar tó, egy sé ges kö zös ség lét re ho zá -
sát. 

Be le ért ve eb be a spor to ló in kat, le gyen szó a
nem rég be lé põ, or szág szer te "ret te gett" hí rû,
és jó ered mé nyek kel büsz kél ke dõ íjá sza ink ról,
a pandémia okoz ta meg szo rí tó in téz ke dé sek
mi att ki hagy ni kény sze rü lõ, de au gusz tus vé -
gé tõl új ra baj no ki  meccse ken ját szó ké zi lab -
dás-, vagy az elõ zõ idény ben me gyei
baj nok sá got nyert lab da rú gó höl gye ink rõl,
(akik nél el kez dõ dött az után pót lás ne ve lés is),
a lát vá nyos ver se nye ket pro du ká ló lo vas és fo -
gat haj tó szak osz tá lyunk ról, vagy a leg na gyobb 
lét szá mot tö mö rí tõ fel nõtt , if jú sá gi és töb bi
után pót lás ko rú lab da rú gó ink ról. Sze ret ném
azt el ér ni, hogy ezek nek a cso por tok nak még
szo ro sabb le gyen az együtt mû kö dé se, köl csö -
nö sen meg is mer jék egy más sport te vé keny sé -
gét, akár közönségszórkakoztató be mu ta tók
tartásásval egy-egy he lyi ren dez vény ré sze -
ként, akár egy más mér kõ zé se i nek,ver se nye i -
nek köl csö nös látogatásásval, kö zös egye sü le ti
sza bad idõs prog ra mok szervezésével.

A spor to lók mel lett azon ban a kö zös ség leg -
alább ilyen fon tos ré sze ként sze ret ném tud ni
azo kat a né zõ ket, szur ko ló kat, akik el lá to gat -

nak ren dez vé nye ink re.Ilyen szem pont ból leg -
ke vés bé tar tom fon tos nak, hogy va la mely
szak osz tály mi lyen ma ga san rang so rolt baj -
nok ság ban ját szik, vagy ver se nyez. A lé nye get
a fo lya ma tos fej lõd ni aka rás ban, a spor to lói
lét szám nö ve ke dé sé ben lá tom, il let ve ab ban,
hogy vál jon mi e lõbb, mi nél több em ber nél jó
szo kás sá ezen ese mé nye ket lá to gat ni, azo kon
ke dé lye sen el be szél get ni.Jól érez ni ma gun kat
és egy mást. A kö zös sé gi éle tet a va ló ság ban
meg él ni,és-itt fõ leg fi a tal ja ink ra gon dol va-
nem a kö zös sé gi mé dia több szem pont ból is
hát rá nyos ha tá sú vir tu á lis felületein.

Sport pá lyánk gyö nyö rû ter mé sze ti adott sá -
gok kal ren del ke zõ kör nye zet ben fek szik, be le -
ért ve a par kos-li ge tes tá jat és a nem rég szép
ál la pot ba ho zott Holt-Ti sza it te ni ágát.

Ki vá ló hely a hor gá szat sze rel me se i nek, de ide -
á lis te rep csa lá di sé ták hoz, ba rá ti ka lan do zá -
sok hoz is. Épp ezért ar ra ösz tön zök min den kit, 
hogy gyõ zõd jön meg er rõl sze mé lye sen mi nél
gyak rab ban, kü lö nös fi gyel met for dít va ezen
ter mé sze ti ér té ke ink meg óvá sá ra.Bár a gye -
rek ko ri em lé kek mi att va ló szí nû leg bi zo nyos
fo kú el fo gult ság is van ben nem a kör nye zet tel
kap cso lat ban,, de ha sza bad egy kis ana tó mi ai
ki te kin tést ten nem, én tény leg ezt a részt tar -
tom Fegy ver nek szí vé nek, a holt ágat az ere i -
nek. 

De per sze a ter mé szet já rás mel lett  ar ra is ké -
rem a "jónépet", hogy lá to gas sa rend sze re sen
a sport ese mé nye ket, ve gyen részt azo kon akár
né zõ ként, de méginkább lel kes szur ko ló ként !

Lé nye ges nek tar tom, hogy még ak kor is, ha
ezek az ese mé nyek ide á lis te rep ként szol gál -
nak pél dá ul a hétközben fel gyü lem lett "gõz"
ki eresz té sé re, ak kor is te gyük ezt kul tú rem ber
mód já ra, gon dol va a le lá tón he lyet fog la ló gye -
re kek nek mu ta tott jó pél dá ra is. Szur ko lá sunk
leg jobb, ha "csak" sa ját csa pa tunk biz ta tá sá ra
kon cent rá ló dik.Tisz tel jük meg az ide lá to ga tó
ven dé ge ket, amit per sze jog gal el vár ha tunk vi -
szont mi is.

Nem csak a kör nye zõ táj, ha nem ma ga a pá lya
és kör nyé ke, a lé te sít mé nyei is a leg szeb bek
kö zé tar toz nak or szá gos vi szony lat ban is.Kö -
zös fel ada tunk nak tar tom en nek a meg óvá sát
is, vi gyáz va an nak rend jé re, tisz ta sá gá ra.Gon -
do lok itt olyan alap do log ra, mint a sze mét
(üres do bo zok,cso ma go ló anya gok,ci ga ret ta
csikk) meg fe le lõ ku ká ba, vi zes gyûj tõ be do bá -
sá ra.Ahogy a  vic ces felirta is mond ja: "Kér jük,
sze me té vel a ku kát etes se, a jár da már jól la -
kott!"

Kri ti kus pont nak tar tom a meccs né zés klasszi -
kus ve le já ró já nak szá mí tó "szotyizás" mel lék -
ter mék ének, a mag héj nak a szét do bá lá sát,
köp kö dé sét szer te a le lá tón, szé ke ken.Hosszú
tá von végülis el bom ló, ne he zen, de ép pen
össze ta ka rít ha tó sze mét rõl van szó, ami elég gé 

le han go ló vá tud ja vál toz tat ni azt a he lyet, aho -
vá lan dol. Az igaz ság hoz hoz zá tar to zik,hogy
jó ma gam is ûzöm ezt a meccs né zés ki egé szí tõ
fog la la tos sá got. Az el sõ alkalom, ami kor úgy
érez tem, hogy nem mél tó a hely hez a héj szer -
te szét do bá lá sa, az a bu da pes ti Pus kás Aré na
ava tó mér kõ zé se kor volt. De sze ren csé re ta lál -
tam a zse bem ben egy ki fe je zet ten er re a cél ra
(is) ki ala kí tott spe ci á lis tá ro ló esz közt, a ne ve
nej lon zacs kó.(jó le het a pa pír is, bõrt nem
aján lom...). Ar ra ösz tön zök min den ked ves
"szotyizó" né zõt, hogy jár jon el ha son ló kép -
pen! Vi gyáz zunk a mi he lyi "Pus kás Aré nánk -
ra", az egy ko ri nagy sze rû edzõ és em ber, Ollé
Já nos (Zsu ga) ne vét nem rég fel ve võ
Sportpályánkra!

To váb bi ter ve im kö zött sze re pel az is, hogy a
Mû ve lõ dé si Ház zal kar ölt ve a meg fe le lõ en
szabályzott ke re tek kö zött olyan sza bad té ri
prog ra mo kat, ze nés-tán cos össze jö ve te le ket 
szer vez zünk a gye re kek szá má ra, ahol sza bad -
ide jük kel le mes el töl té sé re, hasz nos ba rá ti be -
szél ge té sek re,is mer ke dés re van le he tõ sé gük.

Az egye sü let sport éle té re vissza ka nya rod va
fon tos nak tar tom még azon alap el ve met meg -
osz ta ni, mi sze rint az ama tõr sport ban sem mi
ke res ni va ló ja nem le het a spor to lói fi ze té sek -
nek. A pénz könnyen el ront hat ja a já té kot. Hi -
szem, hogy egye sü le tünk nél azok le het nek
si ke re sek akik a klub jó hír ne vét, egész sé gük
fon tos sá gát, a csa pat ér de ke it, a "di csõ sé get"
tart ják el sõ sor ban szem elõtt.

A za var ta lan mû kö dés hez ter mé sze te sen szük -
sé günk van anya gi se gít ség re is, me lyet az ada -
ko zó cé gek tár sa sá gi adó ja mel lett a he lyi
ön kor mány zat biz to sít szá munk ra.Ez úton is
kö szö net ér te, de pár hu za mo san ar ra ké rek
min den olyan cé get vagy ma gán sze mélyt, aki
tá mo gat ni tud ja és sze ret né az egye sü le tet
ilyen for má ban, for dul jon hoz zánk bi za lom -
mal. Ígé rem, hogy min dent a gyerekekre,
spor to lók ra fo gunk for dí ta ni.Az egye sü let ve -
ze tõ sé ge tár sa dal mi mun ká ban vég zi a vál lalt
feladatait.

Czakó Levente
a Fegyvernek VSE

új elnöke
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Vé ge ze tül, de ko ránt -
sem utol só sor ban
sze ret ném kö szö ne te -
met ki fe jez ni a ko ráb -
bi el nök ség min den
tag já nak mind azért,
amit az egye sü le tért
tet tek. Szá mí tok to -
vább ra is az épí tõ jel -
le gû ész re vé te le ik re,
ko ráb bi hasz nos ta -
pasz ta la ta ik ra.

Kü lön kö szö net "Sza -
bó Fe ri bá csi nak", aki
12 év el nö ki

megbizatás után ad ta át ne kem a sta fé ta bo tot.
Igyek szem jó idõt fut ni ve le! (Egy ben meg ala -
kí tom az at lé ti kai szak osz tályt.(-:)

Jó egész sé get kí vá nok ne ki, kí vá nom, hogy
hasz nál ja ki mi nél több ször az egye sü le ti ren -

dez vé nyek re aján dék ba ka pott "tisz te let je -
gyét", néz zünk együtt meccse ket még jó so ká -
ig!

Összeg zés kép pen te hát a fõ cél a moz gás és
sport mi nél több em ber rel tör té nõ meg ked vel -
te té sén túl az, hogy ez egy jó in dok le gyen ar ra, 
hogy össze gyûl jünk akár sportólóként, akár
né zõ ként, lel kes szur ko ló ként.

Dió héj ban ennyi, a töb bit be szél jük meg a
Sport pá lya kör nyé kén!

Ui.: A kö vet ke zõ sze zon ra ser dü lõ fo ci csa pat -
ba já té ko sok ke res tet nek! ( 2007-2008-as szü -
le té sû ek) Je lent kez ni ná lam le het.

A Fegy ver nek Vá ro si Sport egye sü let kö zel -
gõ sport ese mé nyei, ren dez vé nyei:
• Lab da rú gó Szak osz tály: Má jus vé gé ig min -

den hét vé gén baj no ki mér kõ zé sek re ke rül
sor kor osz tá lyon ként

• Városi Kis pá lyás Mû fü ves Bajnokság: jú ni us
5-tõl va sár na pon ként (csa pa tok je lent ke zé -
sét vár juk)

• Ké zi lab da Szak osz tály (nõi): au gusz tus
vé gé tõl va sár na pon ként a kunhegyesi sport -
csar nok ban is (rész le tes prog ram az au gusz -
tu si sor so lás után)

• Lo vas és Fo gat haj tó Szak osz tály: 2022. jú -
ni us 25. VIII. Fegyverneki Fo gat haj tó Baj -
nok ság

• Íjász Szak osz tály: vá ros na pi be mu ta tó
2022. jú ni us 25.

• Sze zon zá ró sport bál 2022. jú li us 9. Ét te -
rem

Min den ki nek jó egész sé get kí ván va, üd vöz let -
tel.

-Czakó Le ven te-

Íjász szak osz tály
Fegyverneken? Igen!

Itt, a Hír mon dó ha sáb ja in ke resz tül már több
al ka lom mal be szá mol tam az íjá sza ink nagy -
sze rû ered mé nye i rõl. A ki tû nõ he lye zé se ket õk
hoz ták, de saj nos, mi vel nem volt be jegy zett
szak osz tály, Kar cag hoz tar toz tak.

Ezen túl min den ver se nyen hi va ta lo san is vá -
ro sun kat kép vi se lik a fi úk, ami re na gyon büsz -
kék!

Öröm mel tá jé koz tat juk a Hír mon dó ol va só it,
hogy a Fegy ver nek Vá ro si Sport egye sü let ke -
re te in be lül nem rég meg ala kult az íjász szak -
osz tály!

A szak osz tály sze re tet tel vár ja mind azok je -
lent ke zé sét, akik ked vet, te het sé get érez nek e
sport ág iránt- de majd lesz nek kö zös edzé sek,

be mu ta tók is, ahol min den ér dek lõ dõ ki pró -
bál hat ja ezt a spor tot.

És íme 2022-ben el ért ered mé nye ik:

Pál Sán dor : 02.26   WA OB mi nõ sí tõ ver seny,
III. he lye zés

Nagy Zol tán: 01.29  Tör té nel mi Te rem íjász
baj no ki V. he lye zés, ami vel meg sze rez te az
Arany Mi nõ sí tett Íjász cí met is!

Kecsõ Lász ló: 01.29 Tör té nel mi Te rem íjász
baj no ki II, he lye zés, ami vel meg sze rez te az
Arany Mi nõ sí tett Íjász cí met is.

Or szá gos WA Te rem íjász baj no ki 01.29   II. he -
lye zés,

Or szá gos IFAA 02.05.  Te rem íjász baj no ki 
03.14-15.   III. he lye zés,

Észak-Alföldi Ré gió WA Or szá gos Baj no ki Mi -
nõ sí tõ ver seny 02.26.  I. he lye zés,

Ke le ti Gye pû 3D ver seny 04.02.  III. he lye zés,

Ki ke let Ku pa  01.22.  III. he lye zés,

Ta nács er dei 3D ver seny 03.05   II. he lye zés,

Gyu la- Vár ver seny (Csa pat ver seny!)-   04.09. 
itt a IV. he lyen vé gez tek. A csa pat tag jai:
Szigetiné Var ga Vi o la, Pál Sán dor, Nagy Zol tán
és Kecsõ Lász ló)

Azt hi szem, hogy ezen ered mé nyek ön ma guk -
ért be szél nek, s hol van még az év vé ge?

Gra tu lá lunk az ed di gi ered mé nyek hez, si ke res
sze rep lést a to váb bi ak ban is. Mi szur kol ni fo -
gunk!

-Mé szá ros Il di kó-

Szabó Ferenc 12 év
után adta át a
stafétabotot
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Ber ta Fru zsi na „Gaz da asszo nyok”
el is me rés ben ré sze sült!

Nem is oly rég volt. 2020-t ír -
tunk, mi kor szur kol tunk és sza -
vaz tunk Fru zsi ná ra, aki in dult a
Gaz dász szé pe ver se nyen.
MAGYARORSZÁG Gaz dász Szé -
pe 2020-ban. Ber ta Fru zsi na!

Fru zsi na az óta is a csa lá di vál lal -
ko zás ban dol go zik. Itt nincs
szün nap, az ál la to kat pon to san,
min den nap etet ni kell, tisz tán
tar ta ni. Ezt az élet for mát sze re ti,
eb ben le li örö mét.

„A csa lá di gaz da sá gok össze tar tó 
ere jét a gaz da asszo nyok ad ják” – 

mond ta kö szön tõ jé ben Hu bai Im re, az Ag rár gaz da sá gi Ka me ra me -
gyei el nö ke. Dr Kál lai Má ria or szág gyû lé si kép vi se lõ  - aki a fó rum há -
zi asszo nya volt-  sze rint: az a mun ka, amit a gaz dák, gaz da asszo nyok
vé gez nek, az ér ték rend jük, a mun ka irán ti alá za tuk, te her bí rá suk pél -
da ér té kû !

Dr. Fa ze kas Sán dor  kor mány biz tos ar ról is be szélt, hogy gaz da -
asszony nak len ni sok szo ros fe le lõs ség, a mun ká juk ál tal bol do gul a
csa lád, így tud ják el lát ni az or szá got és a kül sõ pi a co kat ter mé sze tes, jó 
mi nõ sé gû élel mi szer rel. F. Ko vács Sán dor or szág gyû lé si kép vi se lõ pe -
dig ki fej tet te, a fér fi ak iga zán sze ren csé sek, hi szen õk ré sze sül nek a
nõk tõl ka pott ked ves ség bõl, gon dos ko dás ból. Ti zen egy el is me rést osz -
tot tak ki, köz tük Ber ta Fru zsi na fegyverneki gaz da mun ká ját dí jaz ták.

A Szer kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá lunk az újabb el is me rés hez, és ki tar -
tó, ered mé nyes mun kát kí vá nunk a jö võ ben is!

-Mészáros Il di kó-

Ado mány szál lí tás Viskre! 
El ju tott a he lyi ek ál tal gyûj tött és ado má nyo zott se gély szál lít mány
test vér vá ro sunk ba. Kö szön jük min den ki nek, aki hoz zá já rult
bármivel, hogy se gít sük a baj ba ju tot ta kat. Há lás kö szö net, Bóta Ist -
ván köz re mû kö dé sé nek a szál lí tás ban va ló se gít sé gért. 

A fegyverneki pol gá rok nak kö szön he tõ en újabb szál lít mány in dult
test vér te le pü lé sünk re.

Gra tu lá lunk Fegy ver nek! 

Ka ta lin Tánczer La tor Béláné üze ne te Viskrõl:

- Na gyon szé pen kö szön jük, Is ten áld jon min den ado má nyo zó és se gí -
tõ em bert!

Egy uk rán anya nyel vû viski la kó üze ne te:

- Na gyon há lá sok va gyunk min de nért

Véradás
2022. áp ri lis 21-én a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház ban kö zel 50 fõ je lent -
ke zett vér adás ra! Sze re tet tel kö szönt jük az el sõ vér adó kat, köz tük Bor -
sos Ádá mot, aki vál lal ta a fo tó zást is.

Aki vért ad, az éle tet ad. KÖSZÖNJÜK!

Leg kö ze leb bi vér adás idõ pont ja: 2022. jú li us 21. (csü tör tök)
-Mé szá ros Il di kó-
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EMLÉKEZÉS

NAGY MIKLÓS
ha lá lá nak 10. év for du ló já ra

"Szí vünk hi á ba vár re ád
Nem jössz hoz zánk ha za so ha már

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

S már csak fény ké pen lá tunk té ged
Az an gya lok örök re elvittek vég leg

Csil la gok közt ra gyogsz fenn az égen
S míg élünk so ha nem fe le dünk té ged"

Sze re tõ Családod

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet a ro ko nok nak,

volt mun ka tár sak nak, is me rõ sök nek, szom szé dok nak és
mind azok nak, akik sze re tett fér jem,

ke reszt apa, nagy pa pa, nagy bá csi

NÉGYESI EMIL ISTVÁN
1949-2021

2022. ja nu ár 04-én te me té sén
részt vet tek, fáj dal munk ban bár mi lyen

for má ban osz toz tak.

A Gyá szo ló csa lád
"Hi á ba múl nak a he tek, a hó na pok

fáj dal mam nem eny hül,
mert hi ány zol na gyon."

Sze re tõ fe le sé ged, Éva

NYUGODJ BÉKÉBEN!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azon ro ko nok nak,

ba rá tok nak, is me rõ sök nek, akik

ifj. NAGY VENDEL
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,

gyá szunk ban osz toz tak.
"Szo mo rú az út mely sí rod hoz ve zet,

Meg pi hent a drá ga gyer me künk szí ve.
Vi rá got is vi szünk egy néma sír ra,

de ez zel té ged nem hoz ha tunk vissza."

A Gyá szo ló Csa lád
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Özv. Mik ló si Józsefné
Szü le tett: Be csei Má ria 84 éves

Mol nár Károlyné
Szü le tett: Ke rék Ilo na 80 éves

Rencz Mátyásné
Szü le tett: Ko csis An na 77 éves

Rózant Já nos 63 éves

Rézsó La jos 87 éves

Ba logh Mihályné
Szü le tett: Mol nár Má ria 82 éves

Hornyák Jó zsef 80 éves

Hornyák Ti bor 58 éves

Bu rai An tal 71 éves

Nagy Ven del 52 éves

Nagy Mi hály 84 éves

Domány Ti bor 40 éves

Nagy Lász ló Imréné
Szü le tett: Biró Mar git 65 éves

Losonczi Sán dor 71 éves

Négyesi Sándorné
Szü le tett: Ko vács Irén 79 éves

Ko vács Já nos 84 éves

Mága Bernátné
Szü le tett: Bu rai Má ria 65 éves

Ko vács Já nos 57 éves

Oláh Pálné
Szü le tett: Du dás Má ria Te ré zia 76 éves

Mol nár Já nos Lászlóné
Szü le tett: Pe tõ Ilo na 75 éves

Czifra Mihályné
Szü le tett: Csik Éva 87 éves

Domán Jó zsef 68 éves

Csik Gyuláné
Szü le tett: Bu rai Mar git 73 éves

Ujlakán Istvánné
Szü le tett: Czikó Ro zá lia 72 éves

Áy Gyu la 65 éves

Im re Pál 65 éves

Ba logh Sándorné
Szü le tett: Sza bó Ju li an na 78 éves

ko rá ban el hunyt.

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

EMLÉKEZÜNK

MENDLER GÁBOR
ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"Szo mo rú az út mely sí rod hoz ve zet,
ahol meg pi hent dol gos két ke zed.

Meg pi hen ni tér tél, hol nincs több fáj da lom,
De szí vünk ben itt le szel, mert hi ány zol na gyon!"

Sze re tõ fe le sé ged és családja



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

tó, aláb bi hí vó szá mo kat:

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

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

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

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt.
ügy fél szol gá la ti el ér he tõ sé gei:

Központi ügyfélszolgálat: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 10.

A telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) díjmentesen elérhetõ a
+36 80/205-157–es telefonszámon.

Javasoljuk, továbbra is vegyék igénybe internetes ügyintézési
lehetõségeinket az 

ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu e-mail címen.

A hi ba be je len té se ket a TRV mun ka tár sai a nap 24 órá já ban vár ják
a köz pon ti hi ba be je len tõ szol gá la tuk in gye ne sen hív ha tó +36

80/205-157-es te le fon szá mán, az 1-es me nü pont alatt, az érin tett
te le pü lés irányítószámának megadása után.

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

*****

2022.02.02. Hangyási Nó ra
Szü lei: Bor si Csil la, Hangyási György
2022.02.13. Ré ti Vik tó ria
Szü lei: Berényi Ibo lya, Ré ti Dá vid
2022.02.14. Ko vács Ven del
Szü lei: Nork Ju dit, Ko vács Nor bert
2022.02.16. Vágán Zé nó
Szü lei: Háfra Il di kó, Vágán Ro land 
2022.02.17. Luk ács Vik tó ria Iza bel la
Szü lei: Ba lázs Vik tó ria, Luk ács Dá vid
2022.02.19. Im re Krisz ti án
Szü lei: Nagy No é mi, Im re Krisz ti án
2022.03.07. Csernei Kventin
Szü lei: Sza bó Kit ti, Csernei Dá ni el
2022.03.08. Knipfel Lu ca
Szü lei: Kocsmár Hen ri et ta, Knipfel Ro land
2022.03.22. Tukarcs Ju dit
Szü lei: Ko vács Ju dit, Tukarcs Lász ló
2022.03.29. So mo gyi No el Ist ván
Szü lei: Nagy Kit ti - So mo gyi Bar na Zsolt
2022.03.31. Csík Ló ránt Gyu la
Szü lei: Puzsoma Ra mó na Fru zsi na, Csík Ló ránt

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

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

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

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

fotók: Herman József
ISSN 2060-4203

2022. 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.

2022. már ci us 11-én:
Ozsváth Ni ko let ta Rozália és Kö rö si Ist ván

2022. áp ri lis 8-án:
Ma jor Ani kó és Kurucz Lász ló

La dá nyi Bar ba ra és Ba logh Vik tor Fe renc
2022. áp ri lis 9-én:

Csõke Do mi ni ka és Jó nás Zol tán
2022. áp ri lis 23-án:

Skudrova-Tóth Hen ri et ta és Ko vács Dá vid,
Sza bó Ale xand ra és Nork At ti la

2022. áp ri lis 25-én:
Csõke Mag dol na és Mé szá ros Zol tán

fo gad tak egy más nak örök hû sé get .

Gra tu lá lunk!


