A Képviselõ-testület hírei
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az elmúlt idõszakban következõ rendeleteket alkotta:
• Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
6/2022.(IV.29.) önkormányzati rendeletével módosította a 2021.
évi költségvetésérõl szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletét.
• Fegyvernek
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
7/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítésérõl.
• Fegyvernek
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
8/2022.(V.31.) önkormányzati rendeletével módosította Fegyvernek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésérõl szóló
1/2022.(II.12.) önkormányzati rendeletét
A képviselõ-testület Fegyvernek Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
– Bevételi fõösszegét: 6.137.239 ezer forinttal,
– Kiadási fõösszegét: 6.137.239 ezer forinttal a rendelet 1. melléklete szerint.
• Fegyvernek
Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
9/2022.(V.31.) önkormányzati rendeletével módosította „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönzõ támogatásairól szóló
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét
• Fegyvernek
Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelete Az adó- és díjtételeket
tartalmazó önkormányzati rendeletek hatályba lépésérõl
• Fegyvernek
Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
11/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelete A 2022. évi nyersanyagnormáról
A képviselõ-testület által hozott határozatok:
• 70/2022.(IV.20.) sz. önkormányzati határozat: Országh Fanni a
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról: az Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Bizottság javaslata alapján Országh Fanni pályázatát támogatja.
• 73/2022.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki
Polgármesteri Hivatal 2021. évi mûködésérõl szóló beszámolót elfogadta.
• 74/2022.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat: A 2022. évi nyári
szünidei gyermekétkeztetésrõl
A hátrányos helyzetû és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére a 2022. évi nyári szünet idõtartamán belül 43 munkanapra nézve, 2022. június 16-tól 2022. augusztus 15-ig biztosítja a
szünidei gyermekétkeztetést
• 75/2022.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat: A Nagykörûi
0208/1 hrsz-ú szántó mûvelési ágú ingatlanból történõ értékesítésrõl
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul a Nagykörûi 0208/1 hrsz-ú, 1,6384 ha nagyságú, 41,29 AK
értékû szántó mûvelési ágú ingatlanból az önkormányzat tulajdonát 431/4129 tulajdoni hányadban képezõ terület értékesítéséhez
457.200.- Ft vételáron Simon Ferenc 5231 Fegyvernek, Viola út 50.
sz. alatti vevõ részére.
• 76/2022.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat: A TOP_Plusz –
1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” felhívással kapcsolatos pályázat
benyújtásáról
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete egyetért a TOP_Plusz – 1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” címû,
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bruttó 100.000.000 - Ft összegû, 100 %-os támogatottságú pályázat benyújtásával
• 77/2022.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervét jóváhagyta
• 78/2022.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat: Jóváhagyta Fegyvernek Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét
• 79/2022.(IV.28.)
sz.
önkormányzati
határozat:
A
„TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azonosítószámú, „Fegyvernek Város
csapadékvíz elvezetése II. ütem” címû projekthez kapcsolódó „Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról döntött.
• 80/2022.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat: Kijelölte A
„TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azonosítószámú, „Fegyvernek Város
csapadékvíz elvezetése II. ütem” címû projekthez kapcsolódó „Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló
bizottsági tagjait.
• 81/2022.(IV.28.)
sz.
önkormányzati
határozat:
A
„TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azonosítószámú, „Fegyvernek Város
csapadékvíz elvezetése II. ütem” címû projekthez kapcsolódó „Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódó kiegészítés elfogadásáról
• 82/2022.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki
Horgász Egyesület 2021-2022. évi mûködési költségének finanszírozására biztosított támogatás visszafizetésérõl
• 84/2022.(V.06.) sz. önkormányzati határozat: A közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerint, a Kbt. 82. § (1) bekezdés szerinti meghívásos
(EKR000674032021) „Vállalkozási szerzõdés a „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS”
tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körû ellátása a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint” közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának
lezárásával kapcsolatban
• 86/2022.(V.17.)
sz.
önkormányzati
határozat:
A
TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00042 pályázat kapcsán beszerzendõ eszközök önerejének biztosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal a TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00042 pályázatban szereplõ eszközök beszerzéséhez szükséges nettó 1.130.638,- Ft +
305.272,- Ft ÁFA, összesen 1.435.910,- Ft önerõ biztosításához az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére.
• 87/2022.(V.17.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város
Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének kiegészítésérõl
• 88/2022.(V.17.) sz. önkormányzati határozat: A „Mérnök és mûszaki ellenõri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú
KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekttel” kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról
• 89/2022.(V.17.) sz. önkormányzati határozat: A „Mérnök és mûszaki ellenõri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú
KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekttel” kapcsolatos közbeszerzési eljárás Bíráló bizottsági tagjainak kijelölésérõl
• 92/2022.(V.26.) sz. önkormányzati határozat: elfogadta a Törökszentmiklósi Rendõrkapitányság 2021. évi tevékenységérõl szóló beszámolót.
• 93/2022.(V.26.) sz. önkormányzati határozat: A gyermekvédelmi
törvény helyi végrehajtásáról

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése alapján a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról készült 2021. évi beszámolót elfogadja.
A Képviselõ-testület az éves szakmai munka eredményességét jónak értékeli.
• 94/2022.(V.26.) sz. önkormányzati határozat: A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének felnõtt szociális szolgáltatásairól, az intézmény szakmai
munkájáról szóló 2021. évi beszámolóját elfogadja, a szakmai munka
eredményességét jónak értékeli.
• 95/2022.(V.26.) sz. önkormányzati határozat: Elfogadta a Csorba
Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tevékenységérõl szóló beszámolót.
• 96/2022.(V.26.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységérõl készült beszámolót elfogadta.
• 97/2022.(V.26.)
sz.
önkormányzati
határozat:
A
„TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azonosítószámú, „Fegyvernek Város
csapadékvíz elvezetése II. ütem” címû projekthez kapcsolódó „Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról és a közbeszerzési dokumentációról.
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a melléklet szerint jóváhagyja „Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és közbeszerzési dokumentációját.
• 98/2022.(V.26.) sz. önkormányzati határozat: A „Mérnök és mûszaki ellenõri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú
KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekttel” kapcsolatos közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról
• 100/2022.(V.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 172. szám alatt lévõ épület egyes helységeinek ingyenes használatba adásáról
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. szám alatti régi mozi épület nagytermének, kiszolgáló helyiségeinek és udvarrész ingyenes
használatát 5 évre biztosítja az Egri Fõegyházmegye fenntartásában mûködõ Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére. Egyetért azzal, hogy a fenntartó a használatba vett
ingatlanrészen saját költségére, a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulásával átalakításokat végezhet a használatra való alkalmasság megteremtése érdekében, valamint az intézmény az ingatlant
telephelyként bejegyeztesse.
• 103/2022.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság megválasztásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 57. § (1) bekezdése, valamint Fegyvernek Város Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 46. §. (1) bekezdése
alapján Szociális és Egészségügyi Bizottságot választ, melynek
– Elnöke: Szatlóczki Edit képviselõ
– Tagjai:
- Ambrus Dénes képviselõ
- Fédererné Makk Erzsébet képviselõ
- Barta Józsefné nem képviselõ bizottsági tag
- Náhóczkiné Szõke Erika nem képviselõ bizottsági tag
• 104/2022.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: Az Oktatási,
Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport Bizottság megválasztásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1)
bekezdése, valamint Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának 46. §. (1) bekezdése alapján Oktatási,
Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport Bizottságot választ, melynek
– Elnöke: Molnár Barna képviselõ
– Tagjai:
- Ambrus Dénes képviselõ
- Magyar Lászlóné képviselõ
- Bárdi László nem képviselõ bizottsági tag
- Siposné Szabó Erzsébet nem képviselõ bizottsági tag
• 105/2022.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: Az önkormányzatok rendkívüli támogatására 2022. évben kiírt pályázaton való
részvételrõl
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok
rendkívüli támogatására a Magyarország 2022. évi központi költségvetésérõl szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont szerint kiírt pályázati felhívás alapján támogatási igényt nyújt be a
település 2022. évi költségvetési forrás hiányának fedezésére
• 106/2022.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Dr. Nagy András a
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" Ösztönzõ támogatásra érkezett pályázatát támogatja
-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Szelektív- és zöldhulladék szállítás
A szelektív hulladék szállítására rendszeresített hulladékgyûjtõ edényeket a szállítás napján
az ingatlan elé szükséges kihelyezni reggel 7 órára.
Szelektív 1-es gyûjtõjárat:
július 11., augusztus 8., szeptember 12., október
10., november 14., december 2.
Szelektív 2-es gyûjtõjárat:
július 18., augusztus 15., szeptember 19., október 17., november 21.,
december 19.
A zöldhulladék -szállításnál továbbra is az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft. logójával ellátott
zöld 120 literes zsákban kihelyezett kerti zöldhulladék kerül elszállításra.
A
kihelyezett
zöldhulladékok mennyisége ingatlanonként max. 2 X 120 liternek
megfelelõ
mennyiség/alkalom lehet.
A zöldhulladék gyûjtésére szolgáló zsák átvehetõ Fegyverneki ügyfélszolgálatunkon
Zöldhulladék 1-es gyûjtõjárat:
július 28., augusztus 25., szeptember 22., október 27., november 24.
Zöldhulladék 2-es gyûjtõjárat:
július 29., augusztus 26., szeptember 23., október 28., november 25.
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Városi Könyvtárban a Mórások

Jogosítvány helyett oklevél

MÓRA Május 11-én délután a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos diákjai részt vettek a Fegyverneki Mûvelõdési Központ és Könyvtár által biztosított elõadáson, melyet a Digitális Jólét
Program jóvoltából az Utazó Digitális Élményközpont tartott. A gyerekek kipróbálhatták a 3D nyomtatót, megismerkedtek a LEGO robotokkal,a VR szemüveggel és a drónok irányításával, mûködésével.
Izgalmas és érdekes elõadásokon vettünk részt.Köszönjük a lehetõséget a Fegyverneki Mûvelõdési Központ és Könyvtárnak!

MÓRA A fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola negyedik osztályos
tanulói sikerrel teljesítették az országos közlekedési alapvizsgát, melynek célja, hogy a gyerekek biztonságosabban, felkészültebben vegyenek részt a gyalogos és kerékpáros közlekedésben. Mivel a
megmérettetés online zajlott, így elõször próbálhatták ki, hogy milyen
internetes felületen helytállni. Bízunk benne, hogy ezzel a programmal
eredményesen csökkenthetõ a közlekedési balesetek száma.
-Varga Anita-tanító-

„Közös kincsünk, a víz” –
Fenntarthatósági témahét a Mórában
MÓRA Minden tanévben fontos programunk a Fenntarthatósági témahét, a környezettudatosság fejlesztésére. E tanév kiemelt témája a
víz volt, hogy tudatosítsuk a gyerekekben a mindennapokban betöltött
fontos szerepét.
A hetet az egészséges életmód jegyében „Vizes tornával” kezdtük és mivel az emberi szervezet több, mint fele víz - a vízfogyasztás fontosságát tudatosítottuk.
Rajzpályázatot hirdettünk: „Egy vízcsepp útja a pohárig” címmel, mely
során a gyerekeknek egy vízcsepp helyébe kellett beleképzelniük magukat. A nap kérdésére - „Csapvíz, vagy ásványvíz?” - találtunk választ,
a csomagolóanyagok környezetszennyezõ hatását érzékeltetve.
-Czifra Zsigmondé és Rózant Anita- Bemutattuk a Föld vízkészletének arányait: a Föld teljes vízkészletét -tanítók- az édesvizet - a meg nem fagyott édes vizet – a csupán 1 csepp szemcseppentõvel jelképezett elérhetõ, tiszta édes vizet.
Fotópályázat a Mórában
Megismertettük a gyerekeket a vízlábnyommal és összetevõivel (a
MÓRA A felsõ tagozatos tanulók idén fotópályázaton vehettek részt a kék-, zöld- és szürkevíz). Érzékeltettük, hogyan figyelhetünk vízlábFenntarthatósági Témahét keretében. A pályázott képek sokszínûek, nyomunkra, hiszen pl. egy átlagos reggeli elkészítéséhez nyolckádnyi
egytõl-egyig kreatív, látványos munkák, így nem csoda: nagyon nehéz vizet használnak fel, egy félliteres palack legyártásához pedig 5,5 litert.
dolga volt a zsûrinek. A téma a természet, a környezetünk volt.
Kísérleteket végeztünk: a levegõ és víz súlyának érzékeltetése, a nehéz
tárgyak elsüllyednek, míg a könnyû a víz felszínén lebeg; szívószállal
Eredmények:
keletkeztetett buborékok csak a felszínen lebegnek, a kancsó aljára fújt
5-6. évfolyam:
levegõ is kiválik, majd kipukkad, a nyomás hatására a vízbõl felszínre
1. helyezett: Skudrova-Tóth Regina
törik, majd eltûnik; a víz felülete "kifeszített tükör", minél
2. helyezett: Sipos Alexandra
magasabbról esik bele valami, annál jobban megtörik.
3. helyezett: Pelyhe Melinda
Vidám „Vizes játékokat” játszottunk: Esõerdõ játék, Globális felmele7-8. évfolyam:
gedés, Mocsárjárás.
1. helyezett: Farkas Viktória
Vízcseppet formáltunk osztályonként, mintázva az iskola összetartó
2. helyezett: Fodor Lilla
erejét.
3. helyezett: Csík Lívia
A gyerekek nagy örömére meglátogattuk a Tiszamenti Regionális VízGratulálunk a pályázat nyerteseinek és minden nevezõnek!
mûvek Vízmûtelepét, a „Víztornyot”. Követhettük a víz útját a felhozataltól, a tisztítón át, a tárolóhoz és a toronyig. Hallhattunk többek
között a tárolt vízmennyiségrõl, a tisztítás folyamatáról, a torony
magasságáról, a feljutásról.
A méhek napján a méhecskék csodálatos életével és családjával ismerkedtünk. Megtudtuk miért gyûjtik a mézet és „Mi lenne, ha a méhek kipusztulnának?” (4 év múlva mi is erre a sorsra jutnánk). A robotika
alapjait tanulva programoztunk és játszottunk Zümivel, a
robotméhecskével.
A projekthéten a fenntarthatóság jegyében élményszerû programokkal
és feladatokkal vontuk be a tanulókat.
-Lengyel Andrásné -tanító-Balogh Brigitta-

4

Határtalanul! - Erdélyben jártak a
hetedik osztályosok
MÓRA Határtalanul! Program-Tanulmányi kirándulás keretében a
Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola 25 tanulója és 3 pedagógusa 2022. május 30. és június 2. között Erdélyben töltött el 4 csodás napot. Utunk során a legfõbb cél volt, hogy megismerkedjünk az érintett
nevezetességek, látnivalók történelmi, földrajzi és irodalmi értékeivel,
kiemelve a sót, mint természeti kincset. Elsõ nap Ártándnál léptük át a
határt, majd tovább utazva belsõ Erdély irányába, átkeltünk a Királyhágón. Bánffyhunyadon áthaladva Mátyás király szülõvárosában, Kolozsváron álltunk meg. A tordai-hasadék mellett elhaladva
megérkeztünk a Tordai-sóbányába, ahol több száz méteres mélybe
való leereszkedés után megismerkedhettünk a só jelentõségével. Ezután utunk Székelyszentlélekre vezetett, elfoglaltuk szállásunkat.
Másnapi utunk elõször Szovátáig vitt, ahol a sós Medve –tónál eltöltöttünk jónéhány tartalmas órát. A só útja Parajdig meg sem állt, ahol lehetõségünk volt a két eddig megismert sóbányát összehasonlítani. A
csodálatos természeti szépségû sószoros után Korondra vettük az
irányt, rövid vásározás után még megnéztük Farkaslaka szülöttének,
Tamási Áronnak a sírhelyét. Estefelé Székelyszentlélekre utaztunk,
ahol az általános iskolába látogattunk, ott megismerkedtünk az ottani
diáksággal, nevelõkkel. A 3. nap reggelén Szejkefürdõig utaztunk, Orbán Balázs sírhelyéig, ott koszorúzással emlékeztünk meg a legnagyobb székely emléke elõtt. Csíksomlyón a Szûz Mária szobrát
tekintettük meg a kegytemplomban, majd délután érkezhettünk meg
a Gyilkos-tóhoz és a várva várt Békás-szoroshoz. Negyedik napon elindultunk utolsó állomásaink felé: fehéregyházi Petõfi-megemlékezés
után érkeztünk meg a szász városkába, Segesvárra. Történelmi központját végig látogatva: óratorony, diák lépcsõ, bástyák, református
templom megtekintése után indultunk tovább Marosvásárhelyre,
ahol a rendezett, modern városközpont megtekintése után közös pizza partival zártuk a hátáron túli kirándulásunkat. Idegenvezetõnk, egy
székely lány, Pálma végig rendíthetetlenül és kitartóan mesélt a táj
szépségeirõl, fontos tudnivalóikról. Mesélt az ottrekedt magyarságról
is. Erdély határtalan vendégszeretetének mi is részesei lehettünk. Feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk mindnyájan.

Gyermeknap
MÓRA Ebben a tanévben 2022. június 10 - én a városi Sportpályán
rendeztük meg a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola gyermeknapja. Iskolánk énekkara kezdte a fellépést egy vidám dalt énekelve
„Száll a buborék”… Mi pedig lelkesen fújtuk hozzá a buborékokat. Utánuk Krupa Lajosné, Erzsike óvónéni mozgatta meg a kicsiket és a nagyobbakat egy fergeteges zumbával. Majd a Dalma Dance Klub táncos
lányai tartottak színvonalas bemutatót. Késõbb a Szolnoki, Free
Feelings Hip-Hop Tánccsoport csapat tartott fantasztikus elõadást.
Lehetõségük volt a gyerekeknek lovagolni is Monokiné Fórizs Beatrix
és lovai segítségével. A fák alatt az árnyékban, a Katolikus Karitasz felajánlásával, az Ügyes Kezek szakkör tagjai segítségével gyöngybõl karkötõt, kulcstartót, dobójátékot, szélforgót készíthettek a gyermekek. A
gyermeknap elmaradhatatlan kellékei: az ugrálóvár, a zsákbamacska
az arcfestés, a lufihajtogatás, a csillámtetoválás, a jégkása, a popcorn és
hot- dog sem hiányozhatott. Szerencsére az idõjárás is nekünk kedvezett, s így a fagyi is nagyon jól esett ebben a melegben, melyrõl
Farkasné Tóth Gabriella gondoskodott. A büfét a Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár biztosította.
Szeretném megköszönni a Szülõi Szervezet tagjainak, a szülõknek, kollégáimnak a támogatóinknak és a segítõknek, hogy közremûködtek a
gyermeknap sikeres lebonyolításában.
-Ficsor Dénesné-DÖK munkáját segítõ nevelõ-

-Korpásné Nagy Judit-tanító-

Anyák napja az Orczy iskolában
ORCZY Az alsó tagozaton ebben a tanévben is megünnepeltük május
elsõ vasárnapján az édesanyák napját. Ezen az ünnepen hangsúlyt kap
az anya-gyerek közötti bensõséges kapcsolat erõsítése. Minden évben
van egy kedves nap, amirõl sohasem feledkezhetünk el. Az édesanya a
felnõttek és a gyerekek szívében is különleges helyet foglal el. Õk képviselik a legfontosabb értéket: a szeretetet. A vidám, lelkes alsós gyereksereg sokszínû, színvonalas mûsorral készült a számukra
legfontosabb személynek, az édesanyáknak. Az ünnep elõtti napokban
a gyermekekkel egyedi ajándékot készítettünk, közös meghívót barkácsoltunk, énekeltünk, verseltünk.
Szerettük volna bensõségessé varázsolni ezt a csodaszép ünnepet,
és ahogy elnéztük az anyukákat,
ez talán sikerült is, hiszen láttuk
az örömkönnyeket a szemekben,
ami a mi szemünkbe is könnyeket csalt. Nagyon szép délutánt
zárhattunk le.

Orczysok a színjátszó találkozón
Április és május hónapban zajlottak a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivál megyei és kerületi fordulói. 2022.
április 29-én a Jász-Nagykun-Szolnok megyei fordulónak Fegyvernek
adott otthont, mint már oly sokszor az évek során. Intézményünk idén
– felbuzdulva a március 15-ei mûsorunk sikerén - rendhagyó módon
ünnepi elõadással nevezett. Szabadság címmel a forradalom eseményeit elevenítettük fel; a diákok szavaltak, táncoltak és énekeltek,
mellyel sikerült könnyeket csalni a zsûri szemeibe. Köszönjük a
lehetõséget!
-Rézsó-Kiss Erika-tanár-

-Németh Judit –
-tanító-
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Földünk jövõje diákjaink kezében
„Velünk kerek a világ”
ORCZY Intézményünkben májusban két alkalommal rendezhettük
meg a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt pályázat alapján a „Velünk kerek a világ'” elnevezésû fesztivált. Mindkét alkalommal nagyon
szép idõ volt, így a szabad levegõn tudtunk együtt mozogni, játszani.
Az alsós gyermekeinket érintette ez a rendezvény. A diákok a fesztivál
alkalmával különbözõ ügyességi játékokat, koordinációs feladatokat
hajtottak végre labdával és labda nélkül, illetve megismerkedhettek a
kézilabda alapjaival játékos formában. Rengeteg mosoly, sok mozgás
és jó hangulat jellemezte a délutánokat.
-Patkó Diána-tanító-

Orczys diák az országos döntõben
A XXX. Kaán Károly Országos Természet - és Környezetismereti Verseny döntõje május negyedik hétvégéjén zajlott le Mezõtúron. Ezen a
háromnapos, komoly megmérettetésen Schmidt Attila, 5. osztályos
tanulónk képviselhette Jász-Nagykun-Szolnok megyét, hiszen a megyei döntõn elsõ helyezett lett. Az országban nevezõ közel 1100 tanulóból csupán 25-en jutottak be az országos döntõbe vegyesen 5-6.
évfolyamosok, köztük Attila is. A három nap nagyon sûrû eseményei
összefoglalva: pénteken ünnepélyes megnyitó után prezentációkat adtak elõ a versenyzõk, Attila a Fegyverneki Alsóréti Holt-Tisza természeti értékeit mutatta be. Az elõadások után megkoszorúztuk a
mezõtúri Kaán Károly szobrot, végül a református templomban ünnepi mûsoron vettünk részt. Ezt követte a felkészítõ nevelõk szakmai fóruma. Szombat reggel elültettük az év fáját (nagylevelû hárs) a
templomkertben. Délelõtt háromórás terepgyakorlaton vettek részt a
versenyzõk a Szarvasi Arborétumban, ezt egy komoly tudást igénylõ
versenyfeladatsor zárta. Pihenésként megtekinthették a Mini Magyarországot. Délután szintén háromórás gyakorlat következett a szarvasi
állatparkban. Ezután újabb versenyfeladatsorok kitöltésével adtak
számot tudásukról a tanulók. Este megtekintettük Gonda István híres
keramikus mûvész kiállítását, majd szintén szakmai fórummal zárult
a nap. Vasárnap újabb versenyfordulóra került sor, ahol elméleti megmérettetés történt. Eközben a felkészítõk elõadásokon és továbbképzésen vettek részt. Délután elérkezett a várva várt ünnepélyes
eredményhirdetés: Attila különdíjban részesült a terepgyakorlati
eredményéért. Jómagam elismerést kaptam az eredményes, több éves
felkészítõ munkámért. Egy rendkívül jól megszervezett, precíz, színvonalas, nagy múltú verseny részesei lehettünk, amin - úgy gondolom
- méltán képviseltük megyénket.
-Kocsmár Erzsébet-felkészítõ tanár-

ORCZY Az elmúlt egy hónapban kiemelt figyelmet kapott intézményünkben természetünk védelme. A különbözõ rendezvények keretében igyekeztünk még inkább odafigyelni környezetünkre.
Fenntarthatósági Témahetünk alkalmából megemlékeztünk a Föld
napjáról, kiemelt szerepet szántunk a víznek, vizek védelmének, a takarékos vízhasználatnak. A témahét keretén belül kupakgyûjtési akcióba kezdtünk, mellyel orczys óvodásunkat támogattuk, illetve az
élhetõbb jövõ érdekében használt elemeket, akkut és használaton kívüli mobiltelefonokat gyûjtöttünk be. Óvodásaink és diákjaink a szülõkkel
közösen virágot ültettek az óvoda és az iskola udvarán, illetve a tavasz
beköszöntével diákjaink keze alatt iskolakertünk is szépül, zöldül és terem finomabbnál finomabb, vegyszermentes zöldségeket, gyümölcsöket. 4. osztályosainkrendhagyó órán vehettek részt a madarak és fák,
illetve a méhek napján. Idén is csatlakoztunk a Te szedd! akcióhoz, ebbõl az alkalomból az Orczy iskola környezetét tisztítottuk meg a hulladékoktól. Nincs veszve Földünk jövõje, ha ilyen lelkes és odafigyelõ
generációt nevelünk, mint a mi diákjaink.
-Rézsó-Kiss Erika- tanár-

Az Orczy tanulói az Eszterházy Károly
Katolikus Egyetemen
2022.04.22-én az Orczy diákjainak kis csapata részt vett az „Éld át! DE
hogyan? - Hogyan legyek biztonságában az online térben?” - címû gondolatébresztõ elõadáson, az egri Líceum dísztermében. Az elõadás elsõ
felét a „The Social Dilemma” címû film inspirálta, melybõl több részletet is megtekintettünk. Talán a legdöbbenetesebb felismerés a „Ha
nem fizetsz, Te vagy a termék!” gondolata volt. Az elõadás második felében kimerítõ ismereteket szerezhettek tanulóink a modern
okoseszközökön futtatható rosszindulatú programokról. Az elõadás
után betekintést nyertünk a Szent István Rádió mûködésébe, és meghallgathattuk a stúdiócsendet. A hivatalos programon túl eljutottunk a
ciszterek templomába, sétáltunk az egri vár falán, felnéztünk a törökkori minaretre.
Tartalmas nap volt. Köszönet érte!
-Antal Imre-tanár-
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Meseszép-mesekép országos meseíró -és Mire visszanézett már nem látta sem a vízesést, sem a szép virágokat,
sem a teknõst. Mindenütt csak fák és bokrok voltak. A nyúl rémülten
illusztrációs verseny
Országos I. helyezett az Orczyban
Az idén 13. alkalommal hirdette
meg a Baptista Szeretetszolgálat
EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája a Meseszép-mesekép országos
meseíró- és illusztrációs pályázatát.
A versenyen tizenhárom intézmény
vett részt, összesen 131 pályamunkával. A díjátadó ünnepségre iskolánk 4. osztályos tanulója, Demeter
Ramóna is meghívást kapott az elért
eredménye miatt. A zsûri értékelése
alapján Ramóna 1. helyezést ért el
„A csodaerdõ” címû mese, illetve
hozzátartozó illusztrációjával. Az
ünnepségen a számos tárgynyeremény mellett a kategóriagyõztes alkotásokat felolvasták, mely külön
élményt jelentett diákunk számára.
Ezúton is gratulálunk neki, és nagyon büszkék vagyunk rá.
-Dávidné Sármai Erika-felkészítõ nevelõ-

A csodaerdõ
Amikor még csak állatok éltek a Földön, akkor nagy békesség volt. Élt
ott mindenféle állat, teknõs, nyúl és még sok más. A nyúl az erdõ mellett lakott, de egy olyan erdõ volt ott, hogy senki se mert bemenni, mert
féltek, hogy úgy eltévednének, hogy soha nem kerülnének elõ.
A teknõs pont akkor költözött oda, nem olyan messze a nyúl házától,
egy szép kis virágos és tágas lakásba. A nyúlnak télire már el volt raktározva a répa. Ez a teknõs még nem tudta, hogy milyen erdõbe készül
menni, így útra kelt leveleket, növényeket keresni télire. Az ablakból figyelte a nyúl, amikor a teknõst meglátta kosárkájával a kezében. Ekkor
odaállt elé.
-Te ki vagy? – kérdezte a nyúl
-Én Teknõs vagyok és most költöztem ide.
-Hova tartasz? – kérdezte meglepõdve a nyúl.
-Ide az erdõbe, gyûjtögetni.
-Nem hallottad? Az az erdõ el van átkozva!
-Dehogyis! A szüleim elmesélték, hogy az egy csodaerdõ. Amikor még
itt éltek akkor mindig ezt az erdõt szerették a legjobban, ugyanis itt voltak a legfinomabb, legzamatosabb, legnagyobb érett gyümölcsök!
A nyúl tátott szájjal hallgatta és egyre jobban meg akarta ismerni az erdõ sûrûjét. Így elindultak ketten az erdõbe. Elsõre nagyon félelmetesek
voltak az árnyékok. A teknõs hozott magával piros szalagokat.
-Ezek micsodák? – kérdezte a nyúl meglepõdve.
-Piros szalagok, amiket azért hoztam, hogy el ne tévedjünk. Csak figyelj!
Miután befejezte mondatát, rákötött egy fára egy szalagot, aztán mentek-mendegéltek egyre az erdõ sûrûjébe, mígnem egy gyönyörû virágos vízeséshez értek. A nyúl csak állt és gyönyörködött a látványban,
nagyon boldog volt. Észrevett a vízeséstõl nem messze egy csodaszép
színben tündöklõ virágot. Odalépett mellé, megszagolta és szedett belõle.

forgolódott erre is, arra is, de a kivezetõ utat nem találta. Egyszer csak
eszébe jutott, hogy a teknõs szalaggal jelezte az utat. Ekkor nagy levegõt
vett és elindult. Figyelmesen kereste a piros szalagokat. Egyre sötétedett, amikor mintha messzirõl valami pirosat látott volna. Akkor a nyúl
arra ment és boldogan látta, hogy megtalálta az útjelzõ szalagot és boldogan követte a jelzéseket. Amikor kiért az erdõbõl, akkor odasietett a
teknõs házához, ahol az ablakon át látta, hogy a teknõs csak ült-üldögélt
szomorúan. A nyúl ekkor halkan bekopogott az ablakon. A teknõs felnézett és szeme hirtelen felcsillant. Arcán kerek mosoly lett, kisietett a
házból és megölelte a nyulat. A teknõs elmesélte, hogy nem talált semmi ennivalót. Ekkor a nyúlnak eszébe jutott, hogy neki van elég finom
répája és szívesen megosztja a teknõssel, így együtt barátságban, szeretetben átvészelték a telet.
-Demeter Ramóna 4. osztály-

Orczys siker a városi szavalóversenyen
A Fegyverneki Mûvelõdési Központ és Könyvtár városi szavalóversenyt
hirdetett a Versünnep Alapítvány támogatásával. Diákjaink eredményesen vettek részt a szavalóversenyen, ahol Mága Amanda Lolita 8.
osztályos tanuló kategóriájában elsõ helyezést ért el, így részt vehet az
alapítvány által megrendezésre kerülõ seregszemlén a Pesti Vigadóban, és esélye nyílik szakmai továbbképzõ táborban való részvételre.
Helyezettek:
1. kategória: 2. helyezett: Farkas Zoltán 4.osztály (felkészítõ: Dávidné
Sármai Erika )
3. helyezett: Náhóczki Nikoletta 4.osztáy (felkészítõ:Fédererné Makk
Erzsébet)
2. kategória: 1. helyezett: Mága Amanda Lolita 8. osztály (felkészítõ:Rézsó-Kiss Erika)
Oklevélben részesült:
• Antal Alex 1. osztály
• Szabó Hanna 2.osztály
• Bartus Alexandra 2. osztály
• Keszthelyi Hanna 2.osztály
• Knipfel Janka 2.osztály
• Szajkó Nikoletta 3.osztály
• Szászi Krisztina 4. osztály
Felkészítõk: Németh Judit (1.o), Baksay Zsuzsanna(2.o), Országhné
Herczeg Katalin (3.o)
-Rézsó-Kiss Erika-tanár-
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Gyémánt díszoklevél
Kindert Ferenc részére
Ballagási és tanévzáró ünnepségünkön ismét egy szép feladatnak tehettem eleget. Ebben a tanévben városunk nyugalmazott pedagógusa,
Kindert Ferenc az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem által kiadott
gyémánt díszoklevelet vehetett át abból az alkalomból, hogy 60 éve szerezte meg általános iskolai tanítói diplomáját az akkori Jászberényi Felsõfokú Tanítóképzõ Intézetben.
Kindert Ferenc 1937-ben született Tiszaroffon. A Jászberényi tanítóképzõ Fõiskolán szerzett tanítói oklevelet, errõl már rendelkezik egy
aranydiplomával, majd késõbb 1969-ben rajz szakos tanári oklevelet
szerzett, melynek 50 éves jubileumát ma ünnepeljük. 1962-tõl nyugállományba vonulásáig, 43 éven át oktatta a fegyverneki fiatalokat az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményben, vagy
annak egyik jogelõdjében. Kevesen mondhatják el magukról, hogy pályájukat egy intézményben töltötték. Rajz és technika tantárgyakat oktatott, de tanított ének zenét is. Rövid ideig igazgató-helyettesi
megbízást is ellátott, a két iskola egyik összevont idõszakában.
Pedagógusi munkájának fontos részét képezte a közösségi életre nevelés, egyik kedvenc feladatának tekintette a táboroztatást, a kirándulások szervezését. Humorával mindig meghatározó személyisége volt az
iskola életének.
A mindennapos oktatás mellett fontos feladatának tartotta a magyar
népdal, a magyar népzene megismertetését, megszerettetését is, melynek egyik fontos eszköze volt a citera. Citerazenekarok vezetésével, oktatásával az 1960-as évektõl kezdõdõen foglalkozott. Csoportjai
rendszeresen szerepeltek a helyi és más közéleti rendezvényeken. Több
országos szintû megmérettetésre is eljutott tanítványaival, melyért
több elismerésben is részesült.
Kulturális tevékenysége túlnõtte az iskola falait. A „Baldácsy Mûvészeti
Egyesület” alapító tagjaként éveken át szervezte és vezette a Szapáry
népdalkört, a Pacsirta citerazenekart, az óvónõk citerazenekarát. Csoportvezetõként több alkalommal felvállalta a minõsítést is, több ezüst
és arany minõsítéssel rendelkeznek csoportjai.
Feri bácsinak a közéleti tevékenysége is hosszú múltra tekint vissza.
Több cikluson keresztül szavazott neki településünk lakossága bizalmat, képviselõ testületi tagként, önkormányzati bizottságok elnöke-

ként, alpolgármesterként is tevékenykedett. A Fegyverneki Hírmondó
létrehozásában kiemelkedõ szerepet vállalt, annak fõszerkesztõje volt.
Kiemelkedõ tevékenységeiért számos alkalommal részesült már elismerésben. A „Fegyvernekért díj” és a „Fegyvernek Tudományos és Kulturális Munkájáért Díj” mellett, a J-N-Sz Megyei Közmûvelõdési Díj”,
valamint az „ Eötvös József Emlékérem” ezüst- és vasfokozatának is tulajdonosa. Pedagógusként Miniszteri Dicséretet, Kiváló Munkáért Kitüntetést, Arany Katedra Emlékplakettet, és Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet kapott.
Mitõl lesz valakibõl jó tanár? Jó közösségi ember?
Véleményem szerint, kell hozzá szorgalom, alázat, felelõsségtudat, szeretet, vágy, hogy nevelhessen, és hitelesség. Ezek csak legfontosabbak.
Ezek megléte mellett is azonban számos korlát és akadály van jelen az
életünkben, melyek alakítják életpályánkat. Nem kell feltétlen minden
korlátot átlépnünk, csak azokat, amelyek akadályoznak bennünket abban, hogy választott hivatásunkban kiteljesedjünk. Amíg egy pedagógus kíváncsi, lendületes, gyermeki, játékos, tud inspirálni addig nagy
baj nem lehet. Legyen elõttünk példa Kindert Ferenc, aki ugyan sok éve
nyugalmazott pedagógus, ma is jellemzik õt a fenti gondolatok. Iskolánkba belépve ma is vidámságot hoz nekünk, gyermekeknek, kollégáknak egyaránt. Én kívánom, hogy jelenlétével színesítse még sokáig a
mi életünket.
-Hornyákné Szabó Bernadett-igazgató-

Versünnep seregszemle

Orczy bál – köszönet

Június 11-én Pestre utaztunk Mága Amanda 8.a osztályos tanulóval, a
városi szavalóverseny gyõztesével, hogy részt vehessünk a Pesti Vigadóban tartott Versünnep seregszemléjén. A versenyen
közel ötven résztvevõ mutathatta meg tehetségét. A
mezõnybena zsûri elmondása szerint is kivételesen színvonalas
produkciókat
láthattunk. Iskolánk tanítványa méltóképpen képviselte
intézményünket, és eredményesen szerepelt. Élményekkel,
rengeteg
hasznos
tanáccsal és tapasztalattal,
rengeteg szép emlékkel térhettünk haza.

2022. május 28-án sikeresen rendeztük meg hagyományos Orczy bál
rendezvényünket, mely az elmúlt évek alatt népszerû társasági eseménnyé vált. Az alábbiakban nagy tisztelettel köszönöm meg a szülõk,
valamint kollégáim munkáját, akik munkájukkal biztosították a megvalósítást. Köszönöm azon pedagógusok munkáját is, akik vállalták a
gyerekek mûsorának összeállítását, az ezzel járó felkészítést.
Az idei bál tiszta bevétele 977.900 Ft, melyet mint mindig, gyermekeink jutalmazására, rendezvényeink, kirándulásaink színvonalának
emelésére használunk fel Szülõi Munkaközösségünk támogatásával.
Külön köszönet a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vezetõjének
és dolgozóinak, akik biztosították a megszokott, finom vacsorát.
A büfé üzemeltetésért szintén köszönet a Fegyverneki Mûvelõdési Ház
és Könyvtár dolgozóinak.
Végül, de nem utolsóként a Szülõi Munkaközösségünk aktivitásáért fejezem ki köszönetemet, akik önzetlen segítséggel oldották meg a rájuk
hárult feladatokat.
További támogató együttmûködésben bízva, köszönettel:

-Rézsó-Kiss Erika-tanár-
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-Hornyákné Szabó Bernadett-igazgató-

1 millió forint értékû osztálykirándulás

Orczys diáknap

Az idei tanévben az Orczy iskola 4. osztályos tanulói 1 millió forint értékû osztálykirándulást nyertek a Kajla Sulibajnokság tudásalapú versenyén. A kirándulásra 2022. június 16-17. között került sor. Elsõ
napon a 26 kisdiákkal izgatottan szálltunk fel a buszra, és indultunk a
felejthetetlen osztálykirándulásra. Elsõ állomásunk a Szerencsi Bonbon Kft. interaktív csokoládémûhelyébe vezetett. Az ott töltött idõ
alatt megismerkedtünk a csokoládékészítéssel, és mindenki készíthetett 1-1 tábla csokoládét, melyet el is hozhattunk. A gyárlátogatást követõen újra buszra szálltunk, és Egerbe utaztunk. Az Egri vár minden
kiállítására betekintést nyertünk, és megismerhettük az Egri vár történetét. A napunkat az egri Éden panzióban zártuk, ahol nagy szeretettel vártak már minket. Kirándulásunk második napján
ellátogattunk Edelénybe, ahol a L'HUILLIER-COBURG kastélyt tekintettük meg. Elõször egy 3D filmet vetítettek le nekünk, mely elkalauzolt a festõ életébe, és ezáltal ismerhettük meg a falfestmények
történetét. A vetítést követõen idegenvezetõnk végigkísért a kastélyon, majd interaktív foglalkozáson vehettünk részt. Ezt követõen újra
buszra szálltunk, és egészen Aggtelekig utaztunk, ahol a Baradla étteremben fogyaszthattuk el az ebédünket, majd megtekintettük az Aggteleki Cseppkõbarlang kincseit. A két nap alatt több mint 600 km-t
tettünk meg, és számtalan élménnyel lettünk gazdagabbak.

Egy felejthetetlen, élményekkel teli diák- és sportnapi rendezvény részesei lehettek tanulóink a tanév utolsó napján. Az osztályok lázasan,
nagy izgalommal készültek a tornabemutatóra, ahol zenés-mozgásos
produkcióikat mutathatták be egymásnak. A táncot az osztályfõnökükkel és testnevelõtanárukkal gyakorolták az utolsó hetekben. Ezt követõen osztályonként különbözõ programokon vehettek részt a tanulók:
vízi foci, légvár, íjászkodás, „Vaszkánfesztivál”; arcfestés, csillámtetkó
a kisebbeknek, és a szolnoki Szoldog kutyasuli jóvoltából kutyabemutatót is láthattunk. A fagylalt és a finom ebéd a nap végén csak a hab
volt a tortán. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a gyerekek,
a segítõ szülõk és iskolánk dolgozói is egy kivételes napot tölthettek el
közösen.
-Rézsó-Kiss Erika-tanár-

-Dávidné Sármai Erika-tanítónõ-

Közlekedési vizsgát tettek
az orczys diákok
Sikeres közlekedési vizsgát tettek
iskolánk tanulói. Az idei tanévben a
4. osztály számára kötelezõ közlekedési vizsgát minden negyedik
osztályos tanulónk sikeresen teljesítette. A program keretén belül az
5-8. osztályosok számára ajánlott
volt a vizsga tesztjeinek kitöltése,
melyet több felsõ tagozatos diákunk
is sikeresen teljesített, így több mint
60 diák részesült oklevélben.
-Dávidné Sármai Erika-tanítónõ-

Te deum– Tanévzáró
Intézményünk delegációja június 8-án Jászapáti városába utazott,
hogy részt vegyünk az idei tanévet lezáró Te deum ünnepi egyházi tanévzárón. Kitüntetett tanulónk, Mága Amanda 8.a osztályos tanuló oklevelet vehetett át Dr. Ternyák Csaba egri érsek úrtól, mely alkalomból
az Egri Fõegyházmegye dicséretében részesült iskolánkban nyújtott
eddigi eredményes munkájáért. Küldöttségünk tagjai voltak még: Kovács Erika 3.a osztályos tanuló, aki az idei tanévben vette fel az
elsõáldozás szentségét, Hubai Zoltán Roland 5.a osztályos tanuló, aki
aktív hitéletéért, és Schmidt Attila 5.a osztályos tanuló, aki kiemelkedõ
tanulmányi eredményéért érdemelte ki az évzárón való részvételt.
Gratulálunk tanulóinknak!
-Rézsó-Kiss Erika-tanár-
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I. Pünkösdi Bojlis Találkozó
HORGÁSZAT A pünkösdi hétvégén ismét rangos horgászverseny helyszíne volt az Alsóréti Holt-Tisza IV. tóegysége. A tavaly õszi sikeresen
lebonyolított verseny után, több csapat részérõl is megkeresés érkezett
azzal kapcsolatban, hogy szeretnék ha a kora nyári idõszakban is megrendezésre kerülne egy hasonló verseny. A szervezõknek a legnagyobb
„fejtörést” a legoptimálisabb idõpont kiválasztása okozta, hiszen az országban egyre népszerûbbek Catch and Release (Fogd meg és engedd
vissza!) elven mûködõ versenyek, így a versenynaptár is nagyon zsúfolt. Mindenféleképpen szerettünk volna olyan hétvégét találni ami, a
legtöbb csapatnak megfelelõ. A megbeszélések során a pünkösdi hétvégére esett a választás, valamint megfogalmazódott egy olyan gondolat,
hogy ezt a versenyt szeretnénk még „barátibb” jellegûvé tenni, valamint a tavalyi támogatóinknak is lehetõséget biztosítani a részvételre.
Az elõzõek miatt a résztvevõ csapatok meghívás alapján vehettek részt
az idei versenyen.
2022. június 2. csütörtök reggelén 19 csapat várta nagy izgalommal a
sokak szerint nagyon fontos sorsolást. Nagy örömünkre szolgál, hogy a
csapatok között – immár nem csak támogatóként, hanem versenyzõként is – elfogadta a meghívásunkat több országos szinten is elismert
csaligyártó és forgalmazó cég csapata is. Nevezett pl.: a Carpnavigator
Team, amely olyan szinten képviseltette magát, hogy a cég tulajdonosa
is tagja volt a csapatnak. Az M-Fishing Horgászáruház csapata, amely a
Mivardi és Mikadó horgásztermékek forgalmazója. A verseny rangjáról
szerintünk mindent elmond, hogy az elõzõ két csapat rendszeres résztvevõi az országos versenyeknek. Természetesen örömünkre szolgált,
hogy ismételten részvevõi voltak a versenynek a helyi, és környékbeli
csapatok is. A regisztráció és a megnyitó során tapasztalt vendéglátásról és mindenre kiterjedõ „odafigyelésrõl”, szervezettségrõl elismerõen
nyilatkozott mindenki.
Sajnos az idõjárás ismételten nem kedvezett senkinek, hiszen a hirtelen
jött „kánikula” nemcsak a pontyok kapókedvét vette el, hanem a versenyzõket is komoly megpróbáltatás elé állította. A verseny ideje alatti
fogásokból megállapítható volt, hogy legalább az amurok élvezték a
hirtelen jött felmelegedést. A Kuncsorba Horgászegyesület csapatának
55 kg-os összfogása, amely több nagytestû amurból állt össze és egy darab 12 kg-os harcsa (amely számított be a versenybe) kiemelkedõ eredménynek számított. A többi versenyzõ is minden dicséretet
megérdemel, hiszen a 72 óra alatt mindent elkövetett a sikeres halfogás
érdekében és a kitartásuk egy pillanatra sem ingott meg.
A vasárnap déli záróünnepségre mindenki fáradtan és a nagy hõség miatt (biztos volt olyan, aki más miatt) „kipirosodott”, de mosolygós arccal érkezett meg a rendezvénysátorhoz. Az eredményhirdetés során
mindenki elégedetten vette át részvételért járó emlékkupát, és sokan
már a következõ verseny taktikáján gondolkodva, élményekkel gazdagodva távoztak, és vitték ismét jó hírét Fegyverneknek és e csodálatos
ám kiszámíthatatlan vízterületnek

I. Alsóréti Holt-Tisza Pünkösdi Bojlis Találkozó végeredménye
1. KHE Team (Gecser Gergõ, Kiss Tamás)
55510 g
2. 50-50 Team (Knapp Péter, Igrinyi Gyula)
30110 g
3. Pajti Carp Team (Kindert Dániel, Miklósi Róbert,
Olasz Bálint)
19850 g
Top3 hal
Green Team (Faragó Attila, Kácsor József, Négyesi Tibor) 13370 kg
Legnagyobb ponty
50-50 Team (Knapp Péter, Igrinyi Gyula) 10500 g
Legnagyobb amur
KHE Team (Gecser Gergõ, Kiss Tamás) 14880 g
Szeretnénk megköszönni a verseny megrendezéséhez nyújtott támogatásokat: Tatár László polgármester, Jancsó Gábor és Kovács Csaba,
valamint Tukarcs Mihály magánszemélyeknek
Köszönet a szervezésben és lebonyolításban történõ részvételéért az
alábbi személyeknek: Tukarcs Krisztián és Faragó Attila fõszervezõk,
Huber József, Molnár Barna szervezõk, Csikós György és Szatlóczki Ferenc (halászati õrök), Négyesi Tibor segítõ, Iványi Attila, Iványi János és
Faragó Zsolt fotók, videók és Hillender György (drónfelvételek).

Pünkösdi Bojlis Találkozón jártunk
Mi gyaloglók vagyunk. Sokszor tesszük meg a napi 10000 lépésünket
a Holt-Tisza mellett, körül. A horgászok már ismerõsként köszöntenek, még ha név szerint nem is mindig ismerjük egymást. Ha
hosszabb ideig nem járunk arra, hiányolnak bennünket. Éppen ezért
nem volt kérdés, hogy megnézzük, meglátogassuk a Pünkösdi Bojlis
Találkozót. Természetesen gyalog mentünk, esteledett mikor indultunk. Találkoztunk a résztvevõkkel, biztattuk, buzdítottuk õket, sok
sikert kívántunk.
Volt aki sörrel, volt aki pár finom falattal kínált minket. Sört nem ittunk, a falat finom volt. Sorra haladva a horgászhelyeken találkoztunk a versenyzõkkel, így jutottunk el Tukarcs Krisztián csapatához.
Krisztiánt elhalmoztuk kérdésekkel, hiszen õ volt az egyik szervezõ.
Készségesen és lelkesen mesélt az elõkészületekrõl, a résztvevõkrõl,
magáról a sporthorgászatról. Fegyvernekrõl nemcsak beszélni kell,
hanem tenni is érte.
A nád susogása, a békák kuruttyolása volt a zenei aláfestés. A barátságos esti hangulatban a lelkes versenyzõk várták, hogy horogra akadjon a hal. Az igazi sporthorgászat így mûködik: "Fogd meg és engedd
vissza, de elõtte halbölcsõben dajkáld!"
A sétánkat tovább folytatva az utolsó horgászhelyhez jutottunk, ahol
a másik szervezõvel beszélgettünk. Faragó Attila csapata éppen a
lámpást és az éjszakai szállásukat készítették elõ. Elmondták, hogy ez
a találkozó milyen különleges alkalom, ilyen nincs másik a környéken, hiszen ilyen Holt-Tiszája is csak Fegyverneknek van.
Mire végigjártuk a rendezvényt, teljesen besötétedett. Visszafelé is
gyalogoltunk, jó tempót diktálva hamar hazaértünk. Út közben arról
beszéltünk, nekünk mit jelent a Holt-Tisza? Magát a természetet a
csodálatos élõvilágával, a horgászokkal, a hattyúkkal, madarakkal és
gabonatáblákkal együtt, amivel találkozunk a tó partján. Élményt,
emlékeket.
Csak gratulálni tudunk a szervezõknek, a résztvevõknek és mindenkinek, aki valamivel hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Hírét vitték
Fegyverneknek az ország távolabbi részébe is és reméljük hogy az élmény visszahívja majd ide õket.
Útravalóul: "Megértettem, hogy a Nagy Út nem rejtélyes. Nincs benne semmi titok, nem nehéz, nem homályos, nem bonyolult. Mindössze ennyi: az Úton járni. (Hamvas Béla)
-Kissné Judit és Tóthné Timi, a gyaloglók-
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Könyvtári élet
Mozgalmas féléven van túl a Könyvtár, a kölcsönzés mellett számos programlehetõséget
kínált kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Újjászervezõdött a Könyvtári baba-mama
klub, a babájukkal otthon lévõ anyukák negyedévente (eddig: márciusban, júniusban
majd: szeptemberben és decemberben) Ringató foglalkozáson vehettek/vehetnek részt, de
ezeken az alkalmakon kívül is találkoznak nálunk. A gyermek olvasótermünk kiváló helyszínt biztosít a gyerekeknek a könyvtárral és az
egymással való ismerkedéshez, az anyukáknak
pedig az önfeledt beszélgetésekhez.
Az óvodásokra is gondoltunk, Kovács Szilvia
mesés gyermekfoglalkozásokat tart az óvodás
csoportoknak. Eddig Bing nyuszi tavaszi és
nyári meséivel ismerkedtek, de karneváli hangulatot is sikerült varázsolni a könyvtárba a
Mancsõrjárat egyik meséjének hatására. A település minden óvodája rendszeresen ellátogat hozzánk, aminek nagyon örülünk.
A költészet napja alkalmából ünnepi mûsorral
emlékeztünk meg nagy magyar költõinkrõl:
József Attila mellett Nemes Nagy Ágnes születésének 100 éves évfordulója és Illyés Gyula
születésének 120 éves évfordulója volt a kiemelt téma. A Fegyverneki Színkör és barátai
elõadásában színvonalas mûsort hallhatott a
közönség.
A tavasz folyamán ismét ellátogatott hozzánk
Hajdú Kati, aki interaktív zenés gyermekkönyv-bemutatót tartott az általa írt mesékbõl.

Májusban a Digitális Jólét Program jóvoltából
egy délutánt töltött nálunk az Utazó Digitális
Élményközpont, akik a két általános iskola
egy-egy csoportjának tartottak bemutatót. A
gyerekek és tanáraik a 3D nyomtatást ismerhették meg, valamint kipróbálhatták a rendkívül népszerû VR szemüveget, amit felvéve egy
valósághûnek tûnõ hullámvasúton utazhattak,
ezt követõen pedig az udvaron drónröptetést
láthattak.
Tavaszi rajzversenyünket idén Nemes Nagy
Ágnes emléke elõtt tisztelegve szerveztük, az õ
versei által ihletett pályamûveket vártuk. Közel 70 csodálatos rajz, festmény érkezett, melyet 3 kategóriában díjaztunk. A zsûri elnöke
Nagy Györgyné tanárnõ volt, aki értõ szemmel
véleményezte a rajzokat. Az eredményhirdetés
és a kiállításmegnyitó a könyvtári gyereknapon volt, ahol átvehették nyereményeiket a
gyerekek. Minden rajzoló kapott emléklapot és
egy kis ajándékcsomagot, melyet az iskolák segítségével eljuttatunk azoknak is, akik nem
tudtak részt venni az eredményhirdetésen.
A könyvtári rajzverseny eredményei:
Óvodások:
I. hely: Szabó Angelika
II. hely: Keszthelyi Kira
III. hely: Szatlóczki Emma
Különdíj: Rézsó Léna
8-9 évesek:
I. hely: Kovács-Nagy Áron és Váradi Veronika
II. hely: Kormos Zoltán és Egyed László
III. hely: Csík Arabella és Burai Kristóf
Különdíj: Rézsó Izabella
10-12 évesek:
I. Négyesi Petra
II. hely: Pécsi Dóra
III. hely: Lukács Patrícia
Különdíj: Korpás Nóra
Közönségdíj: Csõke Zsombor
Idén elsõ alaklommal rendeztük meg a könyvtári gyereknapot, melyet május 14-én délelõtt
tartottuk. Izgatottan készültünk a rendezvényre, szépen feldíszítettük a könyvtárat. A gyereket a fegyverneki Ízõrzõ Klub tagjai
szendvicsekkel és házi süteménnyel várta, a
Gyermekélelmezési Konyha pogácsát sütött és
teát fõzött. A megnyitót követõen Kovács Szilvia egy vicces mesét adott elõ a gyerekeknek. A
gyerekrészlegben Dávid Mária és az Ügyes Kezek Klubjából Striegel Józsefné kézmûves foglalkozást tartott, szebbnél-szebb munkák
kerültek ki a kicsik kezei közül. A Dalma Dance
Klub fegyverneki csapatai táncukkal elkápráztatták a nézõközönséget. Az udvaron beülhettek a gyerekek egy igazi rendõrautóba, és be is
öltözhettek. A Ladányi Kft. és Tatár László polgármester úr jóvoltából testközelbõl is megis-

merhették a munkagépeket, ami szintén nagy
sikert aratott. Eközben az olvasótérben Nagy
János, a Lipityóka zenekar énekes-gitárosaként gyermekdalokkal biztosította a jó hangulatot. A Fegyverneki Színkör és barátai Nemes
Nagy Ágnes verseket adtak elõ, amit nagy érdeklõdéssel hallgattak a gyerekek. A nap lezárásaként kihirdettük a rajzverseny nyerteseit

is, és minden jelenlévõnek átadtuk az ajándékát. Nagyon jó hangulatú délelõttöt töltöttünk
el együtt, köszönjük minden résztvevõnek és
segítõnek! A helyszínt a rendezvény ideje alatt
a Fegyverneki Polgárõrség biztosította.
Május 19-én rendeztük meg a Versünnep Alapítvány támogatásával szavalóversenyünket,
melyre 18 gyermek érkezett nemcsak
Fegyvernekrõl, de a szomszédos települések
iskoláiból is. Két kategóriában versenyeztek,
alsó (I.) és felsõ (II.) tagozatos korcsoportban.
A zsûriben Csomor Csilla színmûvésznõ mellett Szentpéteri Tiborné nyugalmazott pedagógus és Kovács Szilvia színésznõ, rendezõ,
korábban a New York-i Magyar Színház igazgatója, ma már a Fegyverneki Mûvelõdési Központ és Könyvtár kollégája foglalt helyet. Ollé
Orsolya vezetõ könyvtáros megnyitó beszédét
követõen Ollé Zétény nagycsoportos óvodás
szavalta el Nemes Nagy Ágnes Jön a kutya címû versét, ráhangolódásként a versenyre. Õt
követték a versenyzõk szavalatai és a zsûri értékelése minden versmondót követõen. Sok
hasznos tanáccsal, biztató szóval lettek gazdagabbak a gyerekek, amely fejlõdésüket szolgálja a versmondás terén. Amíg a zsûri elvonult és
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meghozta döntéseit, a gyerekek üdítõt és pogácsát fogyaszthattak, valamint megtekinthették a Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett rajzversenyre érkezett pályamûvekbõl álló
kiállítást. Nagy izgalommal hallgatták az eredményhirdetést. Minden
gyermek emléklapot és kis ajándékcsomagot kapott, a helyezettek és
különdíjasok pedig könyvjutalomban részesültek. A Versünnep Alapítvány seregszemléjére Budapestre, a Vigadóba Mága Amanda, a
Fegyverneki Orczy Anna Katolikus Általános Iskola 8. évfolyamos tanulója kapott meghívást. Amanda méltón képviselte városunkat a budapesti megmérettetésen is, ahová felkészítõ tanára, Rézsó-Kiss Erika
kísérte el. Gratulálunk!
A helyezések a következõképpen alakultak:
I. korcsoport:
I. helyezett: Mester Zselyke 4. osztályos (Petõfi Sándor: Füstbe
ment terv)
II. helyezett: Farkas Zoltán 4. osztályos (Romhányi József: Nyúliskola)
III. helyezett: Náhóczki Nikoletta 4. osztályos (Nemes Nagy Ágnes:
Szetye-Potya Péter)
Különdíj: Csík Melinda 2. osztályos (Petõfi Sándor: Anyám tyúkja)
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II. korcsoport:
I. helyezett: Mága Amanda 8. osztályos (Orbán Ottó: Egyszerû
átok)
II. helyezett: Kökény Dzsenifer 8. osztályos (Petõfi Sándor: Erdõben)
III. helyezett: Csík Melinda 7. osztályos (József Attila: Tél)
Különdíj: Túró Annamária 5. osztályos (József Attila: Indiában hol
éjjel a vadak)
A seregszemlére továbbjutott: Mága Amanda
Az országos könyvhéten, június 10-én könyvtárunkban köszönthettük
Csongrádi Kata mûvésznõt. Legújabb, Napsütéses Kataságok címet viselõ könyvének zenés bemutatójára sok érdeklõdõ érkezett. A könyvében is szereplõ érdekes és tanulságos történeteit osztotta meg velünk,
valamint dalra is fakadt, a közönség legnagyobb örömére. A jó hangulatú bemutatót követõen közös fotózásra és könyveinek, CD-inek dedikálására is volt lehetõség, amit a mûvésznõ boldogan fogadott.
-Ollé Orsolya-vezetõ könyvtáros-

Érezd jól magad!
Pünkösdi Hangverseny
A Fegyverneki Református Templomban 2022. június 6-án nagysikerû Pünkösdi Hangversenyt rendeztek. A rendezvényt Gazdag Edit
Nagytiszteletû Lelkipásztor Asszony nyitotta meg, köszöntõt mondott
Dr. Tatár Gábor alpolgármester.
Nagy sikert aratott a
Mirella Kamarakórus
Czifra Bálint vezetésével, majd következett a
Jász-Nagykun- Szolnok
Megyei Karnagyok Kamarakórusa.
Szólót
énekelt Bálint Erika,
zongorán kísért Szabó
Katalin,
vezényelt:
Vajna Katalin (Csokonai
Alkotódíjas és Kóta Életmûdíjas karnagy).
-Mészáros Ildikó-

A fenti gondolatokkal hívott Mindenkit 2022.06.11-én a Fegyverneki
Református Egyházközség - Gazdag Edit nagytiszteletû református lelkészasszony szervezésében –egy közös délutánra.
Délután 14 órakor, csodás idõben kezdõdött a nagy érdeklõdéssel várt
nap.
Volt ott minden: zene, bemelegítõ torna kicsiknek, nagyoknak, KI MIT
TUD (vers, dal, egyéb kategória) –mesehallgatás - majd a meseértésbõl
TOTÓ kitöltés, kötélhúzás, - csapatban, futóverseny összekötözött lábbal, ügyességi játékok sokasága: horgászat, puzzle kirakó, léggömbfújás, kockacukorból várépítés, gördeszkán hasalás, közben a
teniszlabdákat így kellett összeszedni.
Volt adok, veszek, cserélek. Aki megéhezett zsíros kenyér, fánk, sütemények közül válogathatott, és a finom
ropogós cseresznye sem maradt el majd megérkezett a fagyi is, és a
BOHÓC is meglátogatta a csapatot!
Köszönjük, nagyon jól éreztük magunkat!
-Mészáros Ildikó-
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VIII. Fegyverneki Fogathajtó-verseny
Eredményes íjászaink
Az utóbbi Hírmondóban arról tájékoztattuk az olvasókat, hogy Fegyverneken a
Városi Sportegyesület keretén belül megalakult az íjász
szakosztály!
Mióta hivatalosan is városunkat képviselik, az eltelt idõszak alatt a következõ
eredményeket hozták:
Kecsõ László felnõtt kategóriában:
• 2022.04.23. Aranyhegy Íjászok Versenye 1. helyezés
• 2022.05.01. Sárrétudvari Verseny 1. helyezés –
• 2022.05.14. Történelmi Íjász Kvalifikációs és Minõsítõ Verseny 5.
helyezés –
• 2022.05.15. Hetényegyházi Íjász Találkozó 2. helyezés –
• 2022.05.28. Nagyabonyi Íjászok Íjászpróbája egyéni 1. helyezés
• 2022.06.18. Mezõberényi Éjszakai Íjászverseny 3. helyezés
Nagy Zoltán senior kategóriában:
• 2022.05.01. Sárrétudvari Verseny 1.helyezés –
• 2022.05.14. Történelmi Íjász Kvalifikációs és Minõsítõ Verseny
2.helyezés –
• 2022.05.28. Nagyabonyi Íjászok Íjászpróbája egyéni 1.helyezés
Pál Sándor senior kategóriában:
• 2022.04.23. Aranyhegyi Íjászok Versenye 1. helyezés –
• 2022.05.14. Történelmi Íjász Kvalifikációs és Minõsítõ Verseny 5.
helyezés –
• 2022.05.15. Hetényegyházi Íjász Találkozó 2. helyezés –
• 2022.06.11. Dévaványai Íjász Találkozó 1. helyezés
• 2022.05.28. A nagyabonyi versenyen Fegyvernek színeiben csapatban is indultak, ahol 2. alkalommal hozták el a vándortrófeát. A csapat tagjai: Szigetiné Varga Viola, Kecsõ László, Nagy András, Nagy
Zoltán, Pál Sándor
• 2022.06.25-én a XII. Vándorló Bográcsok Találkozóján a csapat sikeres bemutatót tartott- kicsik, nagyok, felnõttek részére. Lehet,
hogy a jövõ bajnokai is közöttük voltak?
A Szerkesztõség nevében gratulálunk a csapatnak!
-Mészáros Ildikó-
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Magyarországon igen nagy tradícióval rendelkeznek a különbözõ lovas elfoglaltságok, események. Mindennapi életünkbõl már kikopott
a lovakkal történõ foglalkozás, de ezt még sokan, fõleg vidéken szeretettel ûzik és az ehhez
kapcsolódó versenyszerû megmérettetéseket
is. A lovassportok tárháza nagyon széles, és mi
Fegyvernekiek örülhetünk, hogy e nagyon szép
sportág „szerelmesei” itt élnek közöttünk. A fogathajtás érdekessége, hogy a hajtóknak egy
rendkívül nehéz és akadályokkal teletûzdelt
pályán kell vezetniük a fogatot, amely a lehetõ
leggyorsabban és a lehetõ legkevesebb hibával
kell, hogy végigmenjen a pályán. Akadályokkal
teli út vezet a dicsõségig, amivel minden lovasnak meg kell küzdeni!
Fegyverneki eredmények:
• CAN-D H1 = Berta Mihály I. helyezés
• CAN-C H1 = Berta Fruzsina II. helyezés
• CAN-DP2 = Bencsik Henrietta V. helyezés
• CAN-D H2 = Uring Erika XI. helyezés
A Szerkesztõség nevében köszönjük a megrendezést, és gratulálunk az
eredményekhez!
-Mészáros Ildikó-

Vándorló Bográcsok Találkozója
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Európa bajnoki arany Zágrábból
Óriási sikerrel tért haza a horvátországi Zágrábban rendezett
International Dance Open Európa
Bajnokságról a Dalma Dance Club
SE versenyzõje, Faragó Dóra.
A négynapos versenyen 38 ország
több mint hétezer nevezõje vett részt.
A Dalma Dance Club SE 68 táncosának sikerült indulási jogot szereznie a
kontinensviadalra. A részvételt két
kvalifikációs verseny elõzte meg Szolnokon, illetve Tiszafüreden. A nemzetközi és magyar táncszövetség
végül ezen versenyek alapján találta
érdemesnek a DDC csapatát az Európa Bajnoki megmérettetésre. A részvétel tudatában hatalmas munkát fektettek bele a lányok a
felkészülésbe, melyet az elért eredmények maximálisan visszaigazol-

tak. Számos kategóriában sikerült érmekkel hazatérni. Faragó Dóra –
egyedüli fegyvernekiként – szóló mazsorett kategóriában ezüstérmet,
míg a szolnoki Black Diamond válogatott mazsorett és tánccsoport
tagjaként mazsorett, show-dance és pom-pom kategóriákban is
aranyérmet szerzett.
- Egy életre szóló élménnyel gazdagodtam, hiszen nem mindennap
jut el az ember Európa Bajnokságra, legyen az bármilyen sportág. Minden edzésen úgy készülök, mintha versenyen lennék, szívem-lelkem beleteszem, s azt gondolom ez az elõadásomon is meglátszik minden
produkcióban, enélkül nem jutottam volna el idáig, nagyon köszönöm
mindenkinek aki itthonról szurkolt nekem és a csapatunknak - mondta
Dóri.
A szülõk külön köszönetüket szeretnék kifejezni a Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány kuratóriumának, hogy támogatásukkal hozzájárultak a versenyzési költségekhez,
lehetõvé téve azt, hogy Dóri ilyen sikeresen tudott szerepelni.
-Mészáros Ildikó-

Aki meghódította a világot!
Félmosollyal , szerényen ül velem szemben egy fiatalember, Cziffra
Botond, akit gyermekkorától ismerek, és aki világhírnévre tett szert,
képviselve Magyarországot és szûkebb hazáját Fegyverneket is.
Elõször is a tanulmanyairól faggatom.
- A fegyverneki általanos iskola elvégzése után , a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium matematikai szakos
osztályát választottam. Most pedig az
ELTE Állam- és Jogtudományi Karára
készülök.
-Pontosan miért ezekbe az iskolákba
jelentkeztél?
- Középiskolaval kapcsolatban nem
volt konkrét elképzelésem. Nagyon
sok minden érdekelt. A matematika,
mint olyan tudomány nagyon sokfele
felhasználható. Ami az egyetemet illeti, a közéleti érdeklõdésemet, és
azokat a szakterületeket amikkel foglalkozni szeretnék, tökéletesen lefedi
a jogászképzés. Ez tûnt a legkézenfekvõbbnek.
- Úgy tudom, hogy több nyelvet is beszélsz.
-Általános iskolában tanultam angolul, késõbb latinul, és a latin mellett a gimnáziumban a francia és a spanyol nyelvet sajátítottam el.
- Miért a latin nyelvre esett a választásod? A latin úgy gondolom nem
egy élõ nyelv.
- Nagyon nagy hiba, hogy dekadenciat látunk a latin nyelv
oktatasában.Egyszerûen kulturális gyökereinkkel köt össze ez a nyelv
minket. Alkalmazni tudjuk több nyelv elsajatítása területén. A latin
nyelv leánynyelvein tovább él.
-Én lehetõséget kaptam bátyám és nyelvtanára segítségével, hogy foglalkozzam részletesen vele .

- Szép sikert, úgy nevezett világhírnevet értél el. Versenyen indultál, világversenyen vettél részt. Hogy szántad rá magad a megmérettetésre?
Volt - e aki motivált? Volt - e példaképed?
- Példaképeim nincsenek, úgy gondolom, hogy bármelyik embertõl nagyon sokat lehet tanulni, fel kell figyelni a bennük lévõ jóra, és tanulni
kell bárki mastól. Ami a versenyt illeti, szerettem volna megméretni
magam. Sok hazai versenyen indultam, kezdve a Szegedi
Tudományegyetem Horváth István Károly versenyével, vagy országos
középiskolai versenyen vettem részt szép eredménnyel. Megmérettetem magam a magyar latinnyelvi diákolimpian. A világverseny egy
nagyon hosszú folyamat. Már 9-10. osztályban kezdõdik, ahol az elsõ
10 helyezést elérõ diákok folytathatják a versenyzést. Onnan pedig Magyarország delegál egy csapatot a diákolimpiára. A versenyen a
fordítást és latinnyelvi ismereteket tesztelik különbözõ utakon, valamint kommentár készítése a feladat. Minden kontinens szerepeltette
magát az elõdöntõben. Tehát nagyon sokan mérettették meg magukat.
- Mondjuk el az eredményed is !
- 10. helyezett lettem a világversenyen. Elvárásaim nem voltak, de nagyon örültem, mikor meghallottam a nevem. Az eredményhirdetés
Cicero szülõhelyén történt, csodás körülmények között.
- Mi a fõbb erõsséged és gyengeséged?
-Erõsségem a kitartás, és a gondolkodás szeretete. Gyengeségem,
hogy elveszek a részletekben, és az emberi kapcsolataim nem mindig
úgy alakulnak, ahogyan szeretném.
-Van- e hobbid?
A zene és a sport a hobbim. Játszom klarinéton, szaxofonon, ökölvívok
és vitorlázom.
- Mik a tovabbi terveid?
- Külkapcsolatokkal szeretnék foglalkozni, elsõsorban a diplomáciai
szférába szeretnék elhelyezkedni. Az újságírásban is kipróbálom magam, a közéleti szférában.
Drága Boti! Szívbõl gratulálok szép sikereidhez! Büszkék vagyunk arra, hogy közvetlen környezetünkben ilyen csodalatos, okos emberek
válnak felnõtté, ilyen céltudatos, új nemzedék fogja alakítani további
életünket.
-Siposné Balog Éva-
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EMLÉKEZÉS

IFJ. FODOR JÁNOS
halálának 23. évfordulójára

„A virág elhervad rövid pár nap alatt,
De emléked szívünkben örökre megmarad.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Szüleid, Testvéred, Nagymamád,
Barátaid, Munkatársaid

EMLÉKEZÉS

PAPP ERNÕNÉ
(SZECSEI ILONA)

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Kengyel Zoltán
44 éves
Mága Károly
57 éves
Demeter Istvánné
Született: Bordás Julianna
79 éves
Varga Gábor Pál
57 éves
Bognár Jánosné
Született: Albert Borbála
94 éves
Tóth János
66 éves
Pongó Józsefné
Született: Mohácsi Ágnes
62 éves
Miklósi Péterné
Született: Czifra Mária
86 éves
Tatár Zoltán
54 éves
Kovács István
52 éves
Nagy Károlyné
Született: Csortos Veronika
86 éves
Oláh Lídia
68 éves
Berta Jánosné
Született: Lövei Rozália
74 éves
Balogh Zsoltné
Született: Völgyi Irén
34 éves
Burai János
80 éves
Czimmer Sándorné
Született: Csõke Magdolna
88 éves
korában elhunyt.
A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

2016.05.18.
halálának 6. éves
évfordulóján

SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK!
"Virágerdõ sûrûjében, pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem.
Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent,
Hol uralkodik a hit, Békesség és szeretet,
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek.
Mi örökké szeretünk és nem feledünk TÉGED."
Férje és Leányai

VARGA ANDRÁSNÉ
VARGA ÉVA
halálának 1. évfordulóján.
S ti, kik elmentetek
mindig velünk lesztek,
szívünk zegzugában
soha el nem vesztek….
Szeretõ Család
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Mi a 112-es segélyhívó szám?

2022.04.09. Négyesi Zétény
Szülei: Csarnai Viktória, Négyesi Krisztián
2022.04.26. Kis Hédi
Szülei: Pápai Mariann, Kis Péter
2022.05.02. Niszper Zalán
Szülei: Deményi Nóra, Niszper Zsolt
2022.05.05. Bíró Leó Levente
Szülei: Mága Mária, Bíró Csaba
2022.05.18. Fábián Milán
Szülei: Csõke Georgina, Fábián Richárd
2022.05.27. Huber Laura Zoé
Szülei: Krátki Diána, Huber Zsolt Mihály
2022.06.10. Rékasi Zoé
Szülei: Forró Orsolya, Rékasi Imre
2022.06.21. Vágán Lili Lenke
Szülei: Tóth Ilona, Vágán János

Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

2022. május 7-én:

Németh Kitti és Szatlóczki Ferenc,
Kutich Nóra és Pelyhe Mihály
2022. május 21-én:

Kocsis Erika Szilvia és Réti Bence
fogadtak egymásnak örök hûséget .

Gratulálunk!

A 112 az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható segélyhívó száma, amelynek hívásával azonnali segítség
kapható a készenléti szervektõl
(Rendõrség, Mentõszolgálat, Katasztrófavédelem).
A 112-es segélyhívószámot közel 30 évvel ezelõtt az Európai Unió
kezdeményezése alapján hozták létre azzal a céllal, hogy a bajbajutottaknak csak egy segélyhívószámot legyen szükséges megjegyezni függetlenül attól, hogy mentõt, tûzoltót vagy rendõrt
szeretnének hívni.
A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen hívható. A legtöbb mobiltelefonon a
112-es szám a billentyûzár feloldása nélkül is hívható.
Abban az esetben is lehet 112-es hívást kezdeményezni,
ha nincs hálózat a mobiltelefonon.
*****
A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.
ügyfélszolgálati elérhetõségei:
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 hibabejelentéseket a TRV munkatársai a nap 24 órájában várják
a központi hibabejelentõ szolgálatuk ingyenesen hívható +36
80/205-157-es telefonszámán, az 1-es menüpont alatt, az érintett
település irányítószámának megadása után.

ORVOSI RENDELÕ telefonszámai

Dr. Tóth Sarolta, II. sz. háziorvosi körzet: 06-20/77-99-720
Dr. Landgraf József, III. sz. háziorvosi körzet: 06-20/77-99-721
I. sz. háziorvosi körzet: 06-20/77-99-722
Dr. Kukszova Valentyina házi gyermekorvos: 06-20/77-99-723
Védõnõk: 06-20/77-99-724
Dr. Polgár Anita fogorvos: 06-20/77-99-725
Telefonközpont: 06-20/77-99-726
Készenlét (11:00-17:00 óra között munkanapokon):
06-20/77-99-727
Cseh Anikó intézményvezetõ: 06-20/77-99-728
Az ügyelet elérhetõsége változatlanul: 06-70/3703-104
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