


A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te az el -
múlt idõ szak ban kö vet ke zõ ren de le te ket al kot ta:
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a

6/2022.(IV.29.) ön kor mány za ti ren de letével mó do sí tot ta a 2021.
évi költ ség ve té sé rõl szó ló 3/2021.(II.12.) ön kor mány za ti ren de le tét.

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
7/2022.(IV.29.) ön kor mány za ti ren de lete Fegy ver nek Vá ros Ön -
kor mány za ta 2021. évi költ ség ve tés ének tel je sí té sé rõl.

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
8/2022.(V.31.) ön kor mány za ti ren de le té vel mó do sí tot ta Fegy -
ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2022. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
1/2022.(II.12.) ön kor mány za ti ren de le tét

 A kép vi se lõ-tes tü let Fegy ver nek Ön kor mány zat 2022. évi költ ség -
ve tés ét az aláb bi ak sze rint hagy ja jó vá: 

– Be vé te li fõ össze gét: 6.137.239 ezer fo rint tal,
– Ki adá si fõ össze gét: 6.137.239 ezer fo rint tal a ren de let 1. mel -

lék le te sze rint.
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének

9/2022.(V.31.) ön kor mány za ti ren de le té vel módosította „Esély
Ott hon - Esély Fegyverneken" ösz tön zõ tá mo ga tá sa i ról szó ló
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de letét

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének
10/2022.(VI.30.) ön kor mány za ti ren de le te Az adó- és díj té te le ket
tar tal ma zó ön kor mány za ti ren de le tek ha tály ba lé pé sé rõl

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü let ének
11/2022.(VI.30.) ön kor mány za ti ren de lete A 2022. évi nyers -
anyag nor má ról

A kép vi se lõ-tes tü let ál tal ho zott ha tá ro za tok:
• 70/2022.(IV.20.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Országh Fan ni a

13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" kép zé si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za tá -
nak el bí rá lá sá ról: 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 Országh Fan ni pá lyá za tát tá mo gat ja.

• 73/2022.(IV.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki
Pol gár mes te ri Hi va tal 2021. évi mû kö dé sé rõl szó ló be szá mo lót el fo -
gad ta.

• 74/2022.(IV.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A 2022. évi nyá ri
szü ni dei gyer mek ét kez te tés rõl

 A hát rá nyos hely ze tû és a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény ben ré sze sü lõ, hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek
ré szé re a 2022. évi nyá ri szü net idõ tar ta mán be lül 43 mun ka nap -
ra néz ve, 2022. jú ni us 16-tól 2022. au gusz tus 15-ig biz to sít ja a
szü ni dei gyer mek ét kez te tést

• 75/2022.(IV.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Nagy kö rûi
0208/1 hrsz-ú szán tó mû ve lé si ágú in gat lan ból tör té nõ ér té ke sí tés -
rõl 

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te hoz zá -
já rul a Nagy kö rûi 0208/1 hrsz-ú, 1,6384 ha nagy sá gú, 41,29 AK
ér té kû szán tó mû ve lé si ágú in gat lan ból az ön kor mány zat tu laj do -
nát 431/4129 tu laj do ni há nyad ban ké pe zõ te rü let ér té ke sí té sé hez
457.200.- Ft vé tel áron Si mon Fe renc 5231 Fegy ver nek, Vi o la út 50. 
sz. alat ti ve võ ré szé re.

• 76/2022.(IV.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A TOP_Plusz –
1.2.3-21 „Bel te rü le ti utak fej lesz té se” fel hí vás sal kap cso la tos pá lyá zat
be nyúj tá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te egyet -
ért a TOP_Plusz – 1.2.3-21 „Bel te rü le ti utak fej lesz té se” cí mû,

brut tó 100.000.000 - Ft össze gû, 100 %-os tá mo ga tott sá gú pá lyá -
zat be nyúj tá sá val

• 77/2022.(IV.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Al só -
ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál ko dá si Ter vét jó vá hagy ta

• 78/2022.(IV.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Jó vá hagy ta Fegy -
ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2022. évi köz be szer zé si ter vét

• 79/2022.(IV.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A
„TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azo no sí tó szá mú, „Fegy ver nek Vá ros
csa pa dék víz el ve ze té se II. ütem” cí mû pro jekt hez kap cso ló dó „Csa pa -
dék víz el ve ze té se Fegyverneken” tár gyú köz be szer zé si el já rás meg -
in dí tá sá ról dön tött.

• 80/2022.(IV.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Ki je löl te A
„TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azo no sí tó szá mú, „Fegy ver nek Vá ros
csa pa dék víz el ve ze té se II. ütem” cí mû pro jekt hez kap cso ló dó „Csa pa -
dék víz el ve ze té se Fegyverneken” tár gyú köz be szer zé si el já rás Bí rá ló
bi zott sá gi tag ja it.

• 81/2022.(IV.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A
„TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azo no sí tó szá mú, „Fegy ver nek Vá ros
csa pa dék víz el ve ze té se II. ütem” cí mû pro jekt hez kap cso ló dó „Csa pa -
dék víz el ve ze té se Fegyverneken” tár gyú köz be szer zé si el já rás hoz
kap cso ló dó ki egé szí tés el fo ga dá sá ról

• 82/2022.(IV.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki
Hor gász Egye sü let 2021-2022. évi mû kö dé si költ sé gé nek fi nan szí ro -
zá sá ra biz to sí tott tá mo ga tás vissza fi ze té sé rõl

• 84/2022.(V.06.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A köz be szer zé sek -
rõl szó ló 2015. évi CXLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kbt.) Má so dik ré -
sze sze rint, a Kbt. 82. § (1) be kez dés sze rin ti meg hí vá sos
(EKR000674032021) „Vál lal ko zá si szer zõ dés a „Fegy ver nek és Ör -
mé nyes szenny víz el ve ze té se és tisz tí tá sa KUNCSORBA TELEPÜLÉS”
tár gyú KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azo no sí tó szá mú pro jekt ter ve -
zé si és ki vi te le zé si fel ada ta i nak tel jes kö rû el lá tá sa a FIDIC Sár ga
Könyv fel tét elei sze rint” köz be szer zé si el já rás rész vé te li sza ka szá nak
le zá rá sá val kap cso lat ban

• 86/2022.(V.17.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A
TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00042 pá lyá zat kap csán be szer zen dõ esz kö -
zök ön ere jé nek biz to sí tá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te kö te le -
zett sé get vál lal a TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00042 pá lyá zat ban sze -
rep lõ esz kö zök be szer zé sé hez szük sé ges net tó 1.130.638,- Ft +
305.272,- Ft ÁFA, össze sen 1.435.910,- Ft ön erõ biz to sí tá sá hoz az
ön kor mány zat 2022. évi költ ség ve tés ének ter hé re.

• 87/2022.(V.17.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá ros
Ön kor mány za ta 2022. évi köz be szer zé si ter vé nek ki egé szí té sé rõl

• 88/2022.(V.17.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A „Mér nök és mû -
sza ki el len õri fel ada tok el lá tá sa Fegy ver nek és Ör mé nyes szenny víz -
el ve ze té se és tisz tí tá sa KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tár gyú
KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azo no sí tó szá mú pro jekt tel” kap cso la -
tos köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ról

• 89/2022.(V.17.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A „Mér nök és mû -
sza ki el len õri fel ada tok el lá tá sa Fegy ver nek és Ör mé nyes szenny víz -
el ve ze té se és tisz tí tá sa KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tár gyú
KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azo no sí tó szá mú pro jekt tel” kap cso la -
tos köz be szer zé si el já rás Bí rá ló bi zott sá gi tag ja i nak ki je lö lé sé rõl

• 92/2022.(V.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: el fo gad ta a Tö rök -
szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság 2021. évi te vé keny sé gé rõl szó ló be -
szá mo lót.

• 93/2022.(V.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A gyer mek vé del mi 
tör vény he lyi vég re haj tá sá ról
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 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a gyer -
me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló 1997. évi
XXXI. tör vény 96. §. (6) be kez dé se alap ján a gyer mek vé del mi tör -
vény he lyi vég re haj tá sá ról ké szült 2021. évi be szá mo lót el fo gad ja.
A Kép vi se lõ-tes tü let az éves szak mai mun ka ered mé nyes sé gét jó -
nak ér té ke li.

• 94/2022.(V.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Csor ba Mik -
ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont fegyverneki te lep hely -
ének fel nõtt szo ci á lis szol gál ta tá sa i ról, az in téz mény szak mai
mun ká já ról szó ló 2021. évi be szá mo ló ját el fo gad ja, a szak mai mun ka
ered mé nyes sé gét jó nak ér té ke li.

• 95/2022.(V.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: El fo gad ta a Csor ba 
Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis In téz mény fenn tar tó Tár su lás 2021. évi te vé -
keny sé gé rõl szó ló be szá mo lót.

• 96/2022.(V.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Ér -
ték tár Bi zott ság 2021. évi te vé keny sé gé rõl ké szült be szá mo lót el fo -
gad ta.

• 97/2022.(V.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A
„TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azo no sí tó szá mú, „Fegy ver nek Vá ros
csa pa dék víz el ve ze té se II. ütem” cí mû pro jekt hez kap cso ló dó „Csa pa -
dék víz el ve ze té se Fegyverneken” tár gyú köz be szer zé si el já rás aján -
lat té te li fel hí vá sá ról és a köz be szer zé si do ku men tá ci ó ról.

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a mel -
lék let sze rint jó vá hagy ja „Csa pa dék víz el ve ze té se Fegyverneken”
tár gyú köz be szer zé si el já rás aján lat té te li fel hí vá sát és köz be szer -
zé si do ku men tá ci ó ját.

• 98/2022.(V.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A „Mér nök és mû -
sza ki el len õri fel ada tok el lá tá sa Fegy ver nek és Ör mé nyes szenny víz -
el ve ze té se és tisz tí tá sa KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tár gyú
KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azo no sí tó szá mú pro jekt tel” kap cso la -
tos köz be szer zé si el já rás ban az el já rást meg in dí tó köz be szer zé si do -
ku men tu mok jó vá ha gyá sá ról

• 100/2022.(V.30.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegy ver nek,
Szent Er zsé bet út 172. szám alatt lé võ épü let egyes hely sé ge i nek in -
gye nes hasz ná lat ba adá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a Fegy -
ver nek, Szent Er zsé bet út 172. szám alat ti ré gi mo zi épü let nagy -
ter mé nek, ki szol gá ló he lyi sé ge i nek és ud var rész in gye nes
hasz ná la tát 5 év re biz to sít ja az Eg ri Fõ egy ház me gye fenn tar tá sá -
ban mû kö dõ Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da ré -
szé re. Egyet ért az zal, hogy a fenn tar tó a hasz ná lat ba vett
in gat lan ré szen sa ját költ sé gé re, a tu laj do nos Ön kor mány zat hoz -
zá já ru lá sá val át ala kí tá so kat vé gez het a hasz ná lat ra va ló al kal mas -
ság meg te rem té se ér de ké ben, va la mint az in téz mény az in gat lant
te lep hely ként be je gyez tes se.

• 103/2022.(VI.23.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Szo ci á lis és
Egész ség ügyi Bi zott ság meg vá lasz tá sá ról

 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, mely nek

– El nö ke:  Szatlóczki Edit kép vi se lõ
– Tag jai: 

 Amb rus Dé nes kép vi se lõ
 Fédererné Makk Er zsé bet kép vi se lõ
 Barta Józsefné nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag
 Náhóczkiné Szõ ke Eri ka nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag

• 104/2022.(VI.23.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az Ok ta tá si,
Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Bi zott ság meg vá lasz tá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te Ma gyar or -
szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1) 
be kez dé se, va la mint Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tá nak 46. §. (1) be kez dé se alap ján Ok ta tá si, 
Köz mû ve lõ dé si, Ifjúsági és Sport Bizottságot választ, mely nek

– El nö ke: Mol nár Bar na kép vi se lõ
– Tag jai: 

 Amb rus Dé nes kép vi se lõ
 Ma gyar Lászlóné kép vi se lõ
 Bár di Lász ló nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag
 Siposné Sza bó Er zsé bet nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag

• 105/2022.(VI.23.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az ön kor mány -
zat ok rend kí vü li tá mo ga tá sá ra 2022. év ben ki írt pá lyá za ton való
rész vé tel rõl

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a me gyei ön -
kor mány zat ok rend kí vü li tá mo ga tá sá ra és az ön kor mány zat ok
rend kí vü li tá mo ga tá sá ra a Ma gyar or szág 2022. évi köz pon ti költ -
ség ve té sé rõl szó ló 2021. évi XC. tör vény 3. mel lék let I. 7. pont sze -
rint ki írt pá lyá za ti fel hí vás alap ján tá mo ga tá si igényt nyújt be a
te le pü lés 2022. évi költségvetési forrás hiányának fe de zé sé re

• 106/2022.(VI.23.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te Dr. Nagy And rás a
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" Ösz tön zõ tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za -
tát tá mo gat ja

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-
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Szelektív- és zöldhulladék szállítás

A  sze lek tív hul la dék  szál lí tá sá ra rend sze re sí -
tett hul la dék gyûj tõ edé nye ket a szál lí tás nap ján
az in gat lan elé szük sé ges ki he lyez ni reg gel 7 órá -
ra.

Sze lek tív 1-es gyûjtõjárat:

jú li us 11., au gusz tus 8., szep tem ber 12., ok tó ber
10., no vem ber 14., de cem ber 2.

Sze lek tív 2-es gyûjtõjárat:

 jú li us 18., au gusz tus 15., szep tem ber 19., ok tó ber 17., no vem ber 21.,
de cem ber 19.

A  zöld hul la dék -szál lí tás nál to -
vább ra is az NHSZ Ti sza
Nonprofit Kft. logójával el lá tott
zöld 120 li te res zsák ban ki he lye -
zett ker ti zöld hul la dék ke rül el -
szál lí tás ra. A ki he lye zett
zöldhul la dé kok mennyi sé ge in -
gat la non ként max. 2 X 120 li ter -
nek meg fe le lõ

mennyi ség/al ka lom le het. 

A zöldhul la dék gyûj té sé re szol gá ló zsák át ve he tõ Fegyverneki ügy -
fél szol gá la tun kon

Zöld hul la dék 1-es gyûjtõjárat:

 jú li us 28., au gusz tus 25., szep tem ber 22., ok tó ber 27., no vem ber 24.

Zöld hul la dék 2-es gyûjtõjárat:

 jú li us 29., au gusz tus 26., szep tem ber 23., ok tó ber 28., no vem ber 25.



Vá ro si Könyv tár ban a Mó rá sok
 MÓRA  Má jus 11-én dél után a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la al só ta go za tos di ák jai részt vet tek a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz -
pont és Könyv tár ál tal biz to sí tott elõ adá son, me lyet a Di gi tá lis Jó lét
Prog ram jó vol tá ból az Uta zó Di gi tá lis Él mény köz pont tar tott. A gye re -
kek ki pró bál hat ták a 3D nyom ta tót, meg is mer ked tek a LEGO ro bo -
tok kal,a VR szem üveg gel és a drónok irá nyí tá sá val, mû kö dé sé vel.
Iz gal mas és ér de kes elõ adá so kon vet tünk részt.Kö szön jük a le he tõ sé -
get a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár nak! 

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

Jo go sít vány he lyett ok le vél
 MÓRA  A fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ne gye dik osz tá lyos 
ta nu lói si ker rel tel je sí tet ték az or szá gos köz le ke dé si alap vizs gát, mely -
nek cél ja, hogy a gye re kek biz ton sá go sab ban, fel ké szül teb ben ve gye -
nek részt a gya lo gos és ke rék pá ros köz le ke dés ben. Mi vel a
meg mé ret te tés online zaj lott, így elõ ször pró bál hat ták ki, hogy mi lyen
internetes fe lü le ten helyt áll ni. Bí zunk ben ne, hogy ez zel a prog ram mal 
ered mé nye sen csök kent he tõ a köz le ke dé si bal ese tek szá ma.

-Var ga Ani ta-
-tanító-

Fo tó pá lyá zat a Mó rá ban
 MÓRA  A fel sõ ta go za tos ta nu lók idén fo tó pá lyá za ton ve het tek részt a
Fenn tart ha tó sá gi Té ma hét ke re té ben. A pá lyá zott ké pek sok szí nû ek,
egy tõl-egyig kre a tív, lát vá nyos mun kák, így nem cso da: na gyon ne héz 
dol ga volt a zsû ri nek. A té ma a ter mé szet, a kör nye ze tünk volt.

Ered mé nyek:

5-6. év fo lyam:
 1. he lye zett: Skudrova-Tóth Re gi na
 2. he lye zett: Sipos Ale xand ra
 3. he lye zett: Pely he Me lin da

7-8. év fo lyam:
 1. he lye zett: Far kas Vik tó ria
 2. he lye zett: Fo dor Lil la
 3. he lye zett: Csík Lí via

Gra tu lá lunk a pá lyá zat nyer te se i nek és min den ne ve zõ nek!

-Ba logh Bri git ta-

„Kö zös kin csünk, a víz” –
Fenn tart ha tó sá gi té ma hét a Mó rá ban 

 MÓRA  Min den tan év ben fon tos prog ra munk a Fenn tart ha tó sá gi té -
ma hét, a kör nye zet tu da tos ság fej lesz té sé re. E tan év ki emelt té má ja a
víz volt, hogy tu da to sít suk a gye re kek ben a min den nap ok ban be töl tött
fon tos sze re pét. 

A he tet az egész sé ges élet mód je gyé ben „Vi zes tor ná val” kezd tük és -
mi vel az em be ri szer ve zet több, mint fe le víz - a víz fo gyasz tás fon tos sá -
gát tudatosítottuk. 

Rajz pá lyá za tot hir det tünk: „Egy víz csepp út ja a po há rig” cím mel, mely
so rán a gye re kek nek egy víz csepp he lyé be kel lett be le kép zel ni ük ma -
gu kat. A nap kér dé sé re - „Csap víz, vagy ás vány víz?” - ta lál tunk vá laszt, 
a cso ma go ló anya gok kör nye zet szennye zõ hatását érzékeltetve.

Be mu tat tuk a Föld víz kész le té nek ará nya it: a Föld tel jes víz kész le tét -
az édes vi zet - a meg nem fa gyott édes vi zet – a csu pán 1 csepp szem -
csep pen tõ vel jel ké pe zett el ér he tõ, tiszta édes vizet. 

Meg is mer tet tük a gye re ke ket a víz láb nyom mal és össze te võ i vel (a
kék-, zöld- és szür ke víz). Ér zé kel tet tük, ho gyan fi gyel he tünk víz láb -
nyo munk ra, hi szen pl. egy át la gos reg ge li el ké szí té sé hez nyolc kád nyi
vi zet hasz nál nak fel, egy fél li te res palack legyártásához pedig 5,5 litert.

Kí sér le te ket vé gez tünk: a le ve gõ és víz sú lyá nak ér zé kel te té se, a ne héz
tár gyak el süllyed nek, míg a könnyû a víz fel szí nén le beg; szí vó szál lal
ke let kez te tett bu bo ré kok csak a fel szí nen le beg nek, a kan csó al já ra fújt
le ve gõ is ki vá lik, majd ki puk kad, a nyo más ha tá sá ra a víz bõl fel szín re
tö rik, majd el tû nik; a víz fe lü le te "ki fe szí tett tü kör", minél
magasabbról esik bele valami, annál jobban megtörik.

Vi dám „Vi zes já té ko kat” ját szot tunk: Esõ er dõ já ték, Glo bá lis fel me le -
ge dés, Mocsárjárás.

Víz csep pet for mál tunk osz tá lyon ként, min táz va az is ko la össze tar tó
erejét. 

A gye re kek nagy örö mé re meg lá to gat tuk a Tiszamenti Re gi o ná lis Víz -
mû vek Vízmûtelepét, a „Víz tor nyot”. Kö vet het tük a víz út ját a fel ho za -
tal tól, a tisz tí tón át, a tá ro ló hoz és a to ro nyig. Hall hat tunk töb bek
kö zött a tá rolt víz mennyi ség rõl, a tisz tí tás fo lya ma tá ról, a torony
magasságáról, a feljutásról.

A mé hek nap ján a mé hecs kék cso dá la tos éle té vel és csa lád já val is mer -
ked tünk. Meg tud tuk mi ért gyûj tik a mé zet és „Mi len ne, ha a mé hek ki -
pusz tul ná nak?” (4 év múl va mi is er re a sors ra jut nánk). A ro bo ti ka
alap ja it ta nul va prog ra moz tunk és ját szot tunk Zümivel, a
robotméhecskével.

A pro jekt héten a fenn tart ha tó ság je gyé ben él mény sze rû prog ra mok kal 
és fel ada tok kal von tuk be a tanulókat.

-Len gyel Andrásné -
-tanító-
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Ha tár ta la nul! - Er dély ben jár tak a
he te dik osz tá lyo sok

 MÓRA  Ha tár ta la nul! Program-Tanulmányi ki rán du lás ke re té ben a
Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 25 ta nu ló ja és 3 pe da gó gu -
sa 2022. má jus 30. és jú ni us 2. kö zött Er dély ben töl tött el 4 cso dás na -
pot. Utunk so rán a leg fõbb cél volt, hogy meg is mer ked jünk az érin tett
ne ve ze tes sé gek, lát ni va lók tör té nel mi, föld raj zi és iro dal mi ér té ke i vel, 
ki emel ve a sót, mint ter mé sze ti kin cset. El sõ nap Ártándnál lép tük át a 
ha tárt, majd to vább utaz va bel sõ Er dély irá nyá ba, át kel tünk a Ki rály -
há gón. Bánffyhunyadon át ha lad va Má tyás ki rály szü lõ vá ro sá ban, Ko -
lozs vá ron áll tunk meg. A tordai-hasadék mel lett el ha lad va
meg ér kez tünk a Tordai-sóbányába, ahol több száz mé te res mély be
va ló le eresz ke dés után meg is mer ked het tünk a só je len tõ sé gé vel. Ez -
után utunk Szé kely szent lé lek re ve ze tett, el fog lal tuk szál lá sun kat.
Más na pi utunk elõ ször Szovátáig vitt, ahol a sós Med ve –tó nál el töl töt -
tünk jónéhány tar tal mas órát. A só út ja Parajdig meg sem állt, ahol le -
he tõ sé günk volt a két ed dig meg is mert só bá nyát össze ha son lí ta ni. A
cso dá la tos ter mé sze ti szép sé gû sószoros után Korondra vet tük az
irányt, rö vid vá sá ro zás után még meg néz tük Farkaslaka szü löt té nek,
Ta má si Áron nak a sír hely ét. Es te fe lé Szé kely szent lé lek re utaz tunk,
ahol az ál ta lá nos is ko lá ba lá to gat tunk, ott meg is mer ked tünk az ot ta ni
di ák ság gal, ne ve lõk kel. A 3. nap reg ge lén Szejkefürdõig utaz tunk, Or -
bán Ba lázs sír he lyé ig, ott ko szo rú zás sal em lé kez tünk meg a leg na -
gyobb szé kely em lé ke elõtt. Csíksomlyón a Szûz Má ria szob rát
te kin tet tük meg a kegy temp lom ban, majd dél után ér kez het tünk meg
a Gyil kos-tó hoz és a vár va várt Bé kás-szo ros hoz. Ne gye dik na pon el -
in dul tunk utol só ál lo má sa ink fe lé: fe hér egy há zi Pe tõ fi-meg em lé ke zés
után ér kez tünk meg a szász vá ros ká ba, Se ges vár ra. Tör té nel mi köz -
pont ját vé gig lá to gat va: óra to rony, di ák lép csõ, bás tyák, re for má tus
temp lom meg te kin té se után in dul tunk to vább Ma ros vá sár hely re,
ahol a ren de zett, mo dern vá ros köz pont meg te kin té se után kö zös piz -
za par ti val zár tuk a hát áron tú li ki rán du lá sun kat. Ide gen ve ze tõnk, egy 
szé kely lány, Pál ma vé gig ren dít he tet le nül és ki tar tó an me sélt a táj
szép sé ge i rõl, fon tos tud ni va ló ik ról. Me sélt az ott re kedt ma gyar ság ról
is. Er dély ha tár ta lan ven dég sze re tet ének mi is ré sze sei le het tünk. Fe -
led he tet len él mé nyek kel gaz da god tunk mind nyá jan. 

-Korpásné Nagy Ju dit-
-ta ní tó-

Gyermeknap
 MÓRA  Eb ben a tan év ben 2022. jú ni us 10 - én a vá ro si Sport pá lyán
ren dez tük meg a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la gyer mek -
nap ja. Is ko lánk ének ka ra kezd te a fel lé pést egy vi dám dalt éne kel ve
„Száll a bu bo rék”… Mi pe dig lel ke sen fúj tuk hoz zá a bu bo ré ko kat. Utá -
nuk Krupa Lajosné, Er zsi ke óvónéni moz gat ta meg a ki csi ket és a na -
gyob ba kat egy fer ge te ges zumbával. Majd a Dalma Dance Klub tán cos
lá nyai tar tot tak szín vo na las be mu ta tót. Ké sõbb a Szol no ki, Free
Feelings Hip-Hop Tánc cso port csa pat tar tott fan tasz ti kus elõ adást.

Le he tõ sé gük volt a gye re kek nek lo va gol ni is Monokiné Fórizs Be at rix
és lo vai se gít sé gé vel. A fák alatt az ár nyék ban, a Ka to li kus Karitasz fel -
aján lá sá val, az Ügyes Ke zek szak kör tag jai se gít sé gé vel gyöngy bõl kar -
kö tõt, kulcs tar tót, do bó já té kot, szél for gót ké szít het tek a gyer me kek. A
gyer mek nap el ma rad ha tat lan kel lé kei: az ugrálóvár, a zsák ba macs ka
az arc fes tés, a lufihajtogatás, a csil lám te to vá lás, a jég ká sa, a popcorn és 
hot- dog sem hi á nyoz ha tott. Sze ren csé re az idõ já rás is ne künk ked ve -
zett, s így a fa gyi is na gyon jól esett eb ben a me leg ben, mely rõl
Farkasné Tóth Gab ri el la gon dos ko dott. A bü fét a Fegyverneki Mû ve lõ -
dé si Ház és Könyv tár biz to sí tot ta.

Sze ret ném meg kö szön ni a Szü lõi Szer ve zet tag ja i nak, a szü lõk nek, kol -
lé gá im nak a tá mo ga tó ink nak és a se gí tõk nek, hogy köz re mû köd tek a
gyer mek nap si ke res le bo nyo lí tá sá ban.

-Ficsor Dénesné-
-DÖK mun ká ját se gí tõ ne ve lõ-

Anyák nap ja az Or czy is ko lá ban
 ORCZY  Az al só ta go za ton eb ben a tan év ben is meg ün ne pel tük má jus
el sõ va sár nap ján az édes anyák nap ját. Ezen az ün ne pen hang súlyt kap 
az anya-gye rek kö zöt ti ben sõ sé ges kap cso lat erõ sí té se. Min den év ben
van egy ked ves nap, ami rõl so ha sem fe led kez he tünk el. Az édes anya a
fel nõt tek és a gye re kek szí vé ben is kü lön le ges he lyet fog lal el. Õk kép -
vi se lik a leg fon to sabb ér té ket: a sze re te tet. A vi dám, lel kes al sós gye -
rek se reg sok szí nû, szín vo na las mû sor ral ké szült a szá muk ra
leg fon to sabb sze mély nek, az édes anyák nak. Az ün nep elõt ti na pok ban 
a gyer me kek kel egye di aján dé kot ké szí tet tünk, kö zös meg hí vót bar ká -

csol tunk, éne kel tünk, ver sel tünk. 
Sze ret tük vol na ben sõ sé ges sé va -
rá zsol ni ezt a cso da szép ün ne pet,
és ahogy el néz tük az anyu ká kat,
ez ta lán si ke rült is, hi szen lát tuk
az öröm könnye ket a sze mek ben,
ami a mi sze münk be is könnye -
ket csalt. Na gyon szép dél utánt
zár hat tunk le.

-Né meth Ju dit –
-tanító-
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Or czysok a szín ját szó ta lál ko zón
Áp ri lis és má jus hó nap ban zajlottak a Weöres Sán dor Or szá gos Gyer -
mek szín ját szó Ta lál ko zó és Fesz ti vál me gyei és ke rü le ti for du lói. 2022.
áp ri lis 29-én a Jász-Nagykun-Szolnok me gyei for du ló nak Fegy ver nek
adott ott hont, mint már oly sok szor az évek so rán. In téz mé nyünk idén
– fel buz dul va a már ci us 15-ei mû so runk si ke rén - rend ha gyó mó don
ün ne pi elõ adás sal ne ve zett. Sza bad ság cím mel a for ra da lom ese mé -
nye it ele ve ní tet tük fel; a di á kok sza val tak, tán col tak és éne kel tek,
mellyel sikerült könnyeket csalni a zsûri szemeibe. Köszönjük a
lehetõséget!

-Rézsó-Kiss Eri ka-
-tanár-



Föl dünk jö võ je di ák ja ink ke zé ben
 ORCZY  Az el múlt egy hó nap ban ki emelt fi gyel met ka pott in téz mé -
nyünk ben ter mé sze tünk vé del me. A kü lön bö zõ ren dez vé nyek ke re té -
ben igye kez tünk még in kább oda fi gyel ni kör nye ze tünk re.
Fenn tart ha tó sá gi Té ma he tünk al kal má ból meg em lé kez tünk a Föld
nap já ról, ki emelt sze re pet szán tunk a víz nek, vi zek vé del mé nek, a ta -
ka ré kos víz hasz ná lat nak. A té ma hét ke re tén be lül ku pak gyûj té si ak ci ó -
ba kezd tünk, mellyel orczys óvo dá sun kat tá mo gat tuk, il let ve az
él he tõbb jö võ ér de ké ben hasz nált ele me ket, ak kut és hasz ná la ton kí vü -
li mo bil te le fo no kat gyûj töt tünk be. Óvo dá sa ink és di ák ja ink a szü lõk kel 
kö zö sen vi rá got ül tet tek az óvo da és az is ko la ud va rán, il let ve a ta vasz
be kö szön té vel di ák ja ink ke ze alatt is ko la ker tünk is szé pül, zöl dül és te -
rem fi no mabb nál fi no mabb, vegy szer men tes zöld sé ge ket, gyü möl csö -
ket. 4. osztályosainkrendhagyó órán ve het tek részt a ma da rak és fák,
il let ve a mé hek nap ján. Idén is csat la koz tunk a Te szedd! ak ci ó hoz, eb -
bõl az al ka lom ból az Or czy is ko la kör nye ze tét tisz tí tot tuk meg a hul la -
dé kok tól. Nincs vesz ve Föl dünk jö võ je, ha ilyen lel kes és oda fi gye lõ
ge ne rá ci ót ne ve lünk, mint a mi di ák ja ink. 

-Réz só-Kiss Eri ka-
- ta nár-

„Ve lünk ke rek a vi lág”
 ORCZY  In téz mé nyünk ben má jus ban két al ka lom mal ren dez het tük
meg a Ma gyar Ké zi lab da Szö vet ség ál tal ki írt pá lyá zat alap ján a „Ve -
lünk ke rek a vi lág'” el ne ve zé sû fesz ti vált. Mind két al ka lom mal na gyon 
szép idõ volt, így a sza bad le ve gõn tud tunk együtt mo zog ni, ját sza ni.
Az al sós gyer me ke in ket érin tet te ez a ren dez vény. A di á kok a fesz ti vál
al kal má val kü lön bö zõ ügyes sé gi já té ko kat, ko or di ná ci ós fel ada to kat
haj tot tak vég re lab dá val és lab da nél kül, il let ve meg is mer ked het tek a
ké zi lab da alap ja i val já té kos for má ban. Ren ge teg mo soly, sok moz gás
és jó han gu lat jel le mez te a dél utá no kat.

-Pat kó Di á na-
-tanító-

Orczys di ák az or szá gos dön tõ ben
A XXX. Kaán Kár oly Or szá gos Ter mé szet - és Kör nye zet is me re ti Ver -
seny dön tõ je má jus ne gye dik hét vé gé jén zaj lott le Me zõ tú ron. Ezen a
há rom na pos, ko moly meg mé ret te té sen Schmidt At ti la, 5. osz tá lyos
ta nu lónk kép vi sel het te Jász-Nagykun-Szolnok me gyét, hi szen a me -
gyei dön tõn el sõ he lye zett lett. Az or szág ban ne ve zõ kö zel 1100 ta nu ló -
ból csu pán 25-en ju tot tak be az or szá gos dön tõ be ve gye sen 5-6.
év fo lya mo sok, köz tük At ti la is. A há rom nap na gyon sû rû ese mé nyei
össze fog lal va: pén te ken ün ne pé lyes meg nyi tó után pre zen tá ci ó kat ad -
tak elõ a ver seny zõk, At ti la a Fegyverneki Al só ré ti Holt-Ti sza ter mé -
sze ti ér té ke it mu tat ta be. Az elõ adá sok után meg ko szo rúz tuk a
me zõ tú ri Kaán Kár oly szob rot, vé gül a re for má tus temp lom ban ün ne -
pi mû so ron vet tünk részt. Ezt kö vet te a fel ké szí tõ ne ve lõk szak mai fó -
ru ma. Szom bat reg gel el ül tet tük az év fá ját (nagy le ve lû hárs) a
temp lom kert ben. Dél elõtt há rom órás te rep gya kor la ton vet tek részt a
ver seny zõk a Szar va si Ar bo ré tum ban, ezt egy ko moly tu dást igény lõ
versenyfeladatsor zár ta. Pi he nés ként meg te kint het ték a Mi ni Ma gyar -
or szá got. Dél után szin tén há rom órás gya kor lat kö vet ke zett a szar va si
ál lat park ban. Ez után újabb versenyfeladatsorok ki töl té sé vel ad tak
szá mot tu dá suk ról a ta nu lók. Es te meg te kin tet tük Gonda Ist ván hí res
ke ra mi kus mû vész ki ál lí tá sát, majd szin tén szak mai fó rum mal zá rult
a nap. Va sár nap újabb ver seny for du ló ra ke rült sor, ahol el mé le ti meg -
mé ret te tés tör tént. Eköz ben a fel ké szí tõk elõ adá so kon és to vább kép -
zé sen vet tek részt. Dél után el ér ke zett a vár va várt ün ne pé lyes
ered mény hir de tés: At ti la kü lön díj ban ré sze sült a te rep gya kor la ti
ered mé nyé ért. Jó ma gam el is me rést kap tam az ered mé nyes, több éves 
fel ké szí tõ mun ká mért. Egy rend kí vül jól meg szer ve zett, pre cíz, szín -
vo na las, nagy múl tú ver seny ré sze sei le het tünk, amin - úgy gon do lom
- mél tán képviseltük megyénket.

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel ké szí tõ ta nár-

Az Or czy ta nu lói az Eszterházy Kár oly
Ka to li kus Egye te men

2022.04.22-én az Or czy di ák ja i nak kis csa pa ta részt vett az „Éld át! DE
ho gyan? - Ho gyan le gyek biz ton sá gá ban az online tér ben?” - cí mû gon -
do lat éb resz tõ elõ adá son, az eg ri Lí ce um dísz ter mé ben. Az elõ adás el sõ
fe lét a „The Social Di lem ma” cí mû film ins pi rál ta, mely bõl több rész le -
tet is meg te kin tet tünk. Ta lán a leg döb be ne te sebb fel is me rés a „Ha
nem fi zetsz, Te vagy a ter mék!” gon do la ta volt. Az elõ adás má so dik fe -
lé ben ki me rí tõ is me re te ket sze rez het tek ta nu ló ink a mo dern
okoseszközökön fut tat ha tó rossz in du la tú prog ra mok ról. Az elõ adás
után be te kin tést nyer tünk a Szent Ist ván Rá dió mû kö dé sé be, és meg -
hall gat hat tuk a stú dió csen det. A hi va ta los prog ra mon túl el ju tot tunk a
cisz te rek temp lo má ba, sé tál tunk az eg ri vár fa lán, fel néz tünk a tö rök -
ko ri mi na ret re. 

Tar tal mas nap volt. Kö szö net ér te!
-An tal Im re-

-tanár-
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Me se szép-me se kép or szá gos me se író -és
il luszt rá ci ós ver seny

Or szá gos I. he lye zett az Or czyban

Az idén 13. al ka lom mal hir det te
meg a Bap tis ta Sze re tet szol gá lat
EJSZ Köl csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
lá ja a Me se szép-me se kép or szá gos
me se író- és il luszt rá ci ós pá lyá za tát.
A ver se nyen ti zen há rom in téz mény
vett részt, össze sen 131 pá lya mun -
ká val. A díj áta dó ün nep ség re is ko -
lánk 4. osz tá lyos ta nu ló ja, De me ter
Ra mó na is meg hí vást ka pott az el ért 
ered mé nye mi att. A zsû ri ér té ke lé se
alap ján Ra mó na 1. he lye zést ért el
„A cso da er dõ” cí mû me se, il let ve
hoz zá tar to zó il luszt rá ci ó já val. Az
ün nep sé gen a szá mos tárgy nye re -
mény mel lett a kategóriagyõztes al -
ko tá so kat fel ol vas ták, mely kü lön
él ményt je len tett di á kunk szá má ra.
Ez úton is gra tu lá lunk ne ki, és na -

gyon büsz kék vagyunk rá. 
-Dávidné Sármai Eri ka-

-fel ké szí tõ ne ve lõ-

A cso da er dõ

Ami kor még csak ál la tok él tek a Föl dön, ak kor nagy bé kes ség volt. Élt
ott min den fé le ál lat, tek nõs, nyúl és még sok más. A nyúl az er dõ mel -
lett la kott, de egy olyan er dõ volt ott, hogy sen ki se mert be men ni, mert
fél tek, hogy úgy el té ved né nek, hogy so ha nem ke rül né nek elõ. 

A tek nõs pont ak kor köl tö zött oda, nem olyan messze a nyúl há zá tól,
egy szép kis vi rá gos és tá gas la kás ba. A nyúl nak té li re már el volt rak tá -
roz va a ré pa. Ez a tek nõs még nem tud ta, hogy mi lyen er dõ be ké szül
men ni, így út ra kelt le ve le ket, nö vé nye ket ke res ni té li re. Az ab lak ból fi -
gyel te a nyúl, ami kor a tek nõst meg lát ta ko sár ká já val a ke zé ben. Ek kor
oda állt elé. 

-Te ki vagy? – kér dez te a nyúl 

-Én Tek nõs va gyok és most köl töz tem ide. 

-Hova tar tasz? – kér dez te meg le põd ve a nyúl.

-Ide az er dõ be, gyûj tö get ni. 

-Nem hal lot tad? Az az er dõ el van át koz va! 

-De hogy is! A szü le im el me sél ték, hogy az egy cso da er dõ. Ami kor még
itt él tek ak kor min dig ezt az er dõt sze ret ték a leg job ban, ugyan is itt vol -
tak a leg fi no mabb, leg za ma to sabb, leg na gyobb érett gyü möl csök!

A nyúl tá tott száj jal hall gat ta és egy re job ban meg akar ta is mer ni az er -
dõ sû rû jét. Így el in dul tak ket ten az er dõ be. El sõ re na gyon fé lel me te sek
vol tak az ár nyé kok. A tek nõs ho zott ma gá val pi ros sza la go kat. 

-Ezek mi cso dák? – kér dez te a nyúl meg le põd ve. 

-Pi ros sza la gok, ami ket azért hoz tam, hogy el ne té ved jünk. Csak fi -
gyelj!

Mi u tán be fe jez te mon da tát, rá kö tött egy fá ra egy sza la got, az tán men -
tek-men de gél tek egy re az er dõ sû rû jé be, míg nem egy gyö nyö rû vi rá -
gos víz esés hez ér tek. A nyúl csak állt és gyö nyör kö dött a lát vány ban,
na gyon bol dog volt. Ész re vett a víz esés tõl nem messze egy cso da szép
szín ben tün dök lõ vi rá got. Oda lé pett mel lé, meg sza gol ta és sze dett be lõ -
le. 

Mi re vissza né zett már nem lát ta sem a víz esést, sem a szép vi rá go kat,
sem a tek nõst. Min de nütt csak fák és bok rok vol tak. A nyúl ré mül ten
for go ló dott er re is, ar ra is, de a ki ve ze tõ utat nem ta lál ta. Egy szer csak
eszé be ju tott, hogy a tek nõs sza lag gal je lez te az utat. Ek kor nagy le ve gõt 
vett és el in dult. Fi gyel me sen ke res te a pi ros sza la go kat. Egy re sö té te -
dett, ami kor mint ha messzi rõl va la mi pi ro sat lá tott vol na. Ak kor a nyúl
ar ra ment és bol do gan lát ta, hogy meg ta lál ta az út jel zõ sza la got és bol -
do gan kö vet te a jel zé se ket. Ami kor ki ért az er dõ bõl, ak kor oda si e tett a
tek nõs há zá hoz, ahol az ab la kon át lát ta, hogy a tek nõs csak ült-ül dö gélt 
szo mo rú an. A nyúl ek kor hal kan be ko po gott az ab la kon. A tek nõs fel né -
zett és sze me hir te len fel csil lant. Ar cán ke rek mo soly lett, ki si e tett a
ház ból és meg ölel te a nyu lat. A tek nõs el me sél te, hogy nem ta lált sem -
mi en ni va lót. Ek kor a nyúl nak eszé be ju tott, hogy ne ki van elég fi nom
ré pá ja és szí ve sen meg osztja a tek nõs sel, így együtt ba rát ság ban, sze re -
tet ben át vé szel ték a telet. 

-De me ter Ra mó na 4. osz tály-

Or czys si ker a vá ro si sza va ló ver se nyen
A Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár vá ro si sza va ló ver senyt 
hir de tett a Vers ün nep Ala pít vány tá mo ga tá sá val. Di ák ja ink ered mé -
nye sen vet tek részt a sza va ló ver se nyen, ahol Mága Aman da Lolita 8.
osz tá lyos ta nu ló ka te gó ri á já ban el sõ he lye zést ért el, így részt ve het az
ala pít vány ál tal meg ren de zés re ke rü lõ se reg szem lén a Pes ti Vi ga dó -
ban, és esé lye nyí lik szak mai to vább kép zõ tá bor ban va ló rész vé tel re. 

He lye zet tek: 
1. ka te gó ria: 2. he lye zett: Far kas Zol tán 4.osz tály (fel ké szí tõ: Dávidné

Sármai Eri ka )
3. he lye zett: Náhóczki Ni ko let ta 4.osztáy (fel ké szí tõ:Fédererné Makk

Er zsé bet)
2. ka te gó ria: 1. he lye zett: Mága Aman da Lolita 8. osz tály (fel ké szí -

tõ:Réz só-Kiss Eri ka)

Ok le vél ben ré sze sült: 
• An tal Alex 1. osz tály
• Sza bó Han na 2.osz tály
• Bartus Ale xand ra 2. osz tály
• Keszt he lyi Han na 2.osz tály
• Knipfel Jan ka 2.osz tály
• Szaj kó Ni ko let ta 3.osz tály
• Szászi Krisz ti na 4. osz tály

Fel ké szí tõk: Né meth Ju dit (1.o), Baksay Zsu zsan na(2.o), Országhné
Herczeg Ka ta lin (3.o)

-Réz só-Kiss Eri ka-
-tanár-
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Gyé mánt dísz ok le vél
Kindert Fe renc ré szé re

Bal la gá si és tan év zá ró ün nep sé gün kön is mét egy szép fel adat nak te het -
tem ele get. Eb ben a tan év ben vá ro sunk nyu gal ma zott pe da gó gu sa,
Kindert Fe renc az Eszterházy Kár oly Ka to li kus Egye tem ál tal ki adott
gyé mánt dísz ok le ve let ve he tett át ab ból az al ka lom ból, hogy 60 éve sze -
rez te meg ál ta lá nos is ko lai ta ní tói dip lo má ját az ak ko ri Jász be ré nyi Fel -
sõ fo kú Ta ní tó kép zõ In té zet ben.

Kindert Fe renc 1937-ben szü le tett Tiszaroffon. A Jász be ré nyi ta ní tó -
kép zõ Fõ is ko lán szer zett ta ní tói ok le ve let, er rõl már ren del ke zik egy
arany dip lo má val, majd ké sõbb 1969-ben rajz sza kos ta ná ri ok le ve let
szer zett, mely nek 50 éves ju bi le u mát ma ün ne pel jük. 1962-tõl nyug ál -
lo mány ba vo nu lá sá ig, 43 éven át ok tat ta a fegyverneki fi a ta lo kat az Or -
czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da in téz mény ben, vagy
an nak egyik jog elõd jé ben. Ke ve sen mond hat ják el ma guk ról, hogy pá -
lyá ju kat egy in téz mény ben töl töt ték. Rajz és tech ni ka tan tár gya kat ok -
ta tott, de ta ní tott ének ze nét is. Rö vid ide ig igaz ga tó-he lyet te si
meg bí zást is el lá tott, a két is ko la egyik össze vont idõszakában.

Pe da gó gu si mun ká já nak fon tos ré szét ké pez te a kö zös sé gi élet re ne ve -
lés, egyik ked venc fel ada tá nak te kin tet te a tá bo roz ta tást, a ki rán du lá -
sok szer ve zé sét. Hu mo rá val min dig meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge volt az
is ko la éle té nek.

A min den na pos ok ta tás mel lett fon tos fel ada tá nak tar tot ta a ma gyar
nép dal, a ma gyar nép ze ne meg is mer te té sét, meg sze ret te té sét is, mely -
nek egyik fon tos esz kö ze volt a ci te ra. Ci te ra ze ne kar ok ve ze té sé vel, ok -
ta tá sá val az 1960-as évek tõl kez dõ dõ en fog lal ko zott. Cso port jai
rend sze re sen sze re pel tek a he lyi és más köz éle ti ren dez vé nye ken. Több 
or szá gos szin tû meg mé ret te tés re is el ju tott ta nít vá nya i val, me lyért
több el is me rés ben is részesült.

Kul tu rá lis te vé keny sé ge túl nõt te az is ko la fa la it. A „Baldácsy Mû vé sze ti
Egye sü let” ala pí tó tag ja ként éve ken át szer vez te és ve zet te a Szapáry
nép dal kört, a Pa csir ta ci te ra ze ne kart, az óvó nõk ci te ra ze ne ka rát. Cso -
port ve ze tõ ként több al ka lom mal fel vál lal ta a mi nõ sí tést is, több ezüst
és arany mi nõ sí tés sel ren del kez nek cso port jai. 

Fe ri bá csi nak a köz éle ti te vé keny sé ge is hosszú múlt ra te kint vissza.
Több cik lu son ke resz tül sza va zott ne ki te le pü lé sünk la kos sá ga bi zal -
mat, kép vi se lõ tes tü le ti tag ként, ön kor mány za ti bi zott sá gok el nö ke -

ként, al pol gár mes ter ként is te vé keny ke dett. A Fegyverneki Hír mon dó
lét re ho zá sá ban ki emel ke dõ sze re pet vál lalt, an nak fõ szer kesz tõ je volt. 

Ki emel ke dõ te vé keny sé ge i ért szá mos al ka lom mal ré sze sült már el is -
me rés ben. A „Fegyvernekért díj” és a „Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul -
tu rá lis Mun ká já ért Díj” mel lett, a J-N-Sz Me gyei Köz mû ve lõ dé si Díj”,
va la mint az „ Eöt vös Jó zsef Em lék érem” ezüst- és vas fo ko za tá nak is tu -
laj do no sa. Pe da gó gus ként Mi nisz te ri Di csé re tet, Ki vá ló Mun ká ért Ki -
tün te tést, Arany Ka ted ra Em lék pla ket tet, és Pe da gó gus Szol gá la ti
Em lék ér met kapott.

Mi tõl lesz va la ki bõl jó ta nár? Jó kö zös sé gi em ber?

Vé le mé nyem sze rint, kell hoz zá szor ga lom, alá zat, fe le lõs ség tu dat, sze -
re tet, vágy, hogy ne vel hes sen, és hi te les ség. Ezek csak leg fon to sab bak.
Ezek meg lé te mel lett is azon ban szá mos kor lát és aka dály van je len az
éle tünk ben, me lyek ala kít ják élet pá lyán kat. Nem kell fel tét len min den
kor lá tot át lép nünk, csak azo kat, ame lyek aka dá lyoz nak ben nün ket ab -
ban, hogy vá lasz tott hi va tá sunk ban ki tel je sed jünk. Amíg egy pe da gó -
gus kí ván csi, len dü le tes, gyer me ki, já té kos, tud ins pi rál ni ad dig nagy
baj nem le het. Le gyen elõt tünk pél da Kindert Fe renc, aki ugyan sok éve
nyu gal ma zott pe da gó gus, ma is jel lem zik õt a fen ti gon do la tok. Is ko -
lánk ba be lép ve ma is vi dám sá got hoz ne künk, gyer me kek nek, kol lé -
gák nak egy aránt. Én kí vá nom, hogy je len lé té vel szí ne sít se még so ká ig a 
mi életünket. 

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-igazgató-

Vers ün nep se reg szem le
Jú ni us 11-én Pest re utaz tunk Mága Aman da 8.a osz tá lyos ta nu ló val, a
vá ro si sza va ló ver seny gyõz te sé vel, hogy részt ve hes sünk a Pes ti Vi ga -
dó ban tar tott Vers ün nep se -
reg szem lé jén. A ver se nyen
kö zel öt ven részt ve võ mu tat -
hat ta meg te het sé gét. A
mezõnybena zsû ri el mon dá -
sa sze rint is ki vé te le sen szín -
vo na las pro duk ci ó kat
lát hat tunk. Is ko lánk ta nít vá -
nya mél tó kép pen kép vi sel te
in téz mé nyün ket, és ered mé -
nye sen sze re pelt. Él mé nyek -
kel, ren ge teg hasz nos
ta náccsal és ta pasz ta lat tal,
ren ge teg szép em lék kel tér -
het tünk ha za.

-Réz só-Kiss Eri ka-
-tanár-

Or czy bál – kö szö net
2022. má jus 28-án si ke re sen ren dez tük meg ha gyo má nyos Or czy bál
ren dez vé nyün ket, mely az el múlt évek alatt nép sze rû tár sa sá gi ese -
ménnyé vált. Az aláb bi ak ban nagy tisz te let tel kö szö nöm meg a szü lõk,
va la mint kol lé gá im mun ká ját, akik mun ká juk kal biz to sí tot ták a meg -
va ló sí tást. Kö szö nöm azon pe da gó gu sok mun ká ját is, akik vál lal ták a
gye re kek mû so rá nak össze ál lí tá sát, az ez zel já ró fel ké szí tést.

Az idei bál tisz ta be vé te le 977.900 Ft, me lyet mint min dig, gyer me ke -
ink ju tal ma zá sá ra, ren dez vé nye ink, ki rán du lá sa ink szín vo na lá nak
eme lé sé re hasz ná lunk fel Szü lõi Mun ka kö zös sé günk tá mo ga tá sá val.

Kü lön kö szö net a Fegyverneki Gyer mek élel me zé si Kony ha ve ze tõ jé nek 
és dol go zó i nak, akik biz to sí tot ták a meg szo kott, fi nom va cso rát.

A bü fé üze mel te té sért szin tén kö szö net a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház
és Könyv tár dol go zó i nak.

Vé gül, de nem utol só ként a Szü lõi Mun ka kö zös sé günk ak ti vi tá sá ért fe -
je zem ki kö szö ne te met, akik ön zet len se gít ség gel ol dot ták meg a rá juk
há rult fel ada to kat.

To váb bi tá mo ga tó együtt mû kö dés ben bíz va, kö szö net tel:
-Hornyákné Sza bó Ber na dett-

-igaz ga tó-
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Or czys di ák nap
Egy fe lejt he tet len, él mé nyek kel te li di ák- és sport na pi ren dez vény ré -
sze sei le het tek ta nu ló ink a tan év utol só nap ján.  Az osz tá lyok lá za san,
nagy iz ga lom mal ké szül tek a tor na be mu ta tó ra, ahol ze nés-moz gá sos
pro duk ci ó i kat mu tat hat ták be egy más nak. A tán cot az osz tály fõ nök ük -
kel és testnevelõtanárukkal gya ko rol ták az utol só he tek ben. Ezt kö ve -
tõ en osz tá lyon ként kü lön bö zõ prog ra mo kon ve het tek részt a ta nu lók:
ví zi fo ci, lég vár, íjászkodás, „Vaszkánfesztivál”; arc fes tés, csillámtetkó
a ki seb bek nek, és a szol no ki Szoldog kutyasuli jó vol tá ból ku tya be mu -
ta tót is lát hat tunk. A fagy lalt és a fi nom ebéd a nap vé gén csak a hab
volt a tor tán. A vissza jel zé sek alap ján el mond hat juk, hogy a gye re kek,
a se gí tõ szü lõk és is ko lánk dol go zói is egy ki vé te les na pot tölt het tek el
közösen.

-Réz só-Kiss Eri ka-
-tanár-

1 mil lió fo rint ér té kû osz tály ki rán du lás
Az idei tan év ben az Or czy is ko la 4. osz tá lyos ta nu lói 1 mil lió fo rint ér -
té kû osz tály ki rán du lást nyer tek a Kaj la Sulibajnokság tu dás ala pú ver -
se nyén. A ki rán du lás ra 2022. jú ni us 16-17. kö zött ke rült sor. El sõ
na pon a 26 kis di ák kal izgatottan száll tunk fel a busz ra, és in dul tunk a
fe lejt he tet len osz tály ki rán du lás ra. El sõ ál lo má sunk a Sze ren csi Bon -
bon Kft. in te rak tív cso ko lá dé mû he lyé be ve ze tett. Az ott töl tött idõ
alatt meg is mer ked tünk a cso ko lá dé ké szí tés sel, és min den ki ké szít he -
tett 1-1 táb la cso ko lá dét, me lyet el is hoz hat tunk. A gyár lá to ga tást kö -
ve tõ en új ra busz ra száll tunk, és Eger be utaz tunk. Az Eg ri vár min den
ki ál lí tá sá ra be te kin tést nyer tünk, és meg is mer het tük az Eg ri vár tör -
té ne tét. A na pun kat az eg ri Éden pan zi ó ban zár tuk, ahol nagy sze re -
tet tel vár tak már min ket. Ki rán du lá sunk má so dik nap ján
el lá to gat tunk Edelénybe, ahol a L'HUILLIER-COBURG kas télyt te kin -
tet tük meg. Elõ ször egy 3D fil met ve tí tet tek le ne künk, mely el ka la u -
zolt a fes tõ éle té be, és ez ál tal is mer het tük meg a fal fest mé nyek
tör té ne tét. A ve tí tést kö ve tõ en ide gen ve ze tõnk vé gig kí sért a kas té -
lyon, majd in te rak tív fog lal ko zá son ve het tünk részt. Ezt kö ve tõ en új ra 
busz ra száll tunk, és egé szen Agg te le kig utaz tunk, ahol a Baradla ét te -
rem ben fo gyaszt hat tuk el az ebé dün ket, majd meg te kin tet tük az Agg -
te le ki Csepp kõ bar lang kin cse it. A két nap alatt több mint 600 km-t
tet tünk meg, és szám ta lan él ménnyel lettünk gazdagabbak. 

-Dávidné Sármai Eri ka-
-tanítónõ-

Köz le ke dé si vizs gát tet tek
az orczys di á kok

Si ke res köz le ke dé si vizs gát tet tek
is ko lánk ta nu lói. Az idei tan év ben a
4. osz tály szá má ra kö te le zõ köz le -
ke dé si vizs gát min den ne gye dik
osz tá lyos ta nu lónk si ke re sen tel je -
sí tet te. A prog ram ke re tén be lül az
5-8. osz tá lyo sok szá má ra aján lott
volt a vizs ga teszt je i nek ki töl té se,
me lyet több fel sõ ta go za tos di á kunk 
is si ke re sen tel je sí tett, így több mint 
60 di ák ré sze sült ok le vél ben. 

-Dávidné Sármai Eri ka-
-ta ní tó nõ-

Te deum– Tan év zá ró
In téz mé nyünk de le gá ci ó ja jú ni us 8-án Jász apá ti vá ro sá ba uta zott,
hogy részt ve gyünk az idei tan évet le zá ró Te deum ün ne pi egy há zi tan -
év zá rón. Ki tün te tett ta nu lónk, Mága Aman da 8.a osz tá lyos ta nu ló ok -
le ve let ve he tett át Dr. Ternyák Csa ba eg ri ér sek úr tól, mely al ka lom ból
az Eg ri Fõ egy ház me gye di csé re té ben ré sze sült is ko lánk ban nyúj tott
ed di gi ered mé nyes mun ká já ért. Kül dött sé günk tag jai vol tak még: Ko -
vács Eri ka 3.a osz tá lyos ta nu ló, aki az idei tan év ben vet te fel az
elsõáldozás szent sé gét, Hu bai Zol tán Ro land 5.a osz tá lyos ta nu ló, aki
ak tív hit éle té ért, és Schmidt At ti la 5.a osz tá lyos ta nu ló, aki ki emel ke dõ
ta nul má nyi ered mé nyé ért ér de mel te ki az év zá rón va ló rész vé telt.
Gra tu lá lunk ta nu ló ink nak!

-Réz só-Kiss Eri ka-
-tanár-
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I. Pün kös di Bojlis Ta lál ko zó
 HORGÁSZAT  A pün kös di hét vé gén is mét ran gos hor gász ver seny hely -
szí ne volt az Al só ré ti Holt-Ti sza IV. tó egy sé ge. A ta valy õszi si ke re sen
le bo nyo lí tott ver seny után, több csa pat ré szé rõl is meg ke re sés ér ke zett
az zal kap cso lat ban, hogy sze ret nék ha a ko ra nyá ri idõ szak ban is meg -
ren de zés re ke rül ne egy ha son ló ver seny. A szer ve zõk nek a leg na gyobb
„fej tö rést” a leg op ti má li sabb idõ pont ki vá lasz tá sa okoz ta, hi szen az or -
szág ban egy re nép sze rûb bek Catch and Release (Fogd meg és en gedd
vissza!) el ven mû kö dõ ver se nyek, így a ver seny nap tár is na gyon zsú -
folt. Min den fé le kép pen sze ret tünk vol na olyan hét vé gét ta lál ni ami, a
leg több csa pat nak meg fe le lõ. A meg be szé lé sek so rán a pün kös di hét vé -
gé re esett a vá lasz tás, va la mint meg fo gal ma zó dott egy olyan gon do lat,
hogy ezt a ver senyt sze ret nénk még „ba rá tibb” jel le gû vé ten ni, va la -
mint a ta va lyi tá mo ga tó ink nak is le he tõ sé get biz to sí ta ni a rész vé tel re.
Az elõ zõ ek mi att a részt ve võ csa pa tok meg hí vás alap ján ve het tek részt
az idei ver se nyen. 

2022. június 2. csü tör tök reg ge lén 19 csa pat vár ta nagy iz ga lom mal a
so kak sze rint na gyon fon tos sor so lást. Nagy örö münk re szol gál, hogy a
csa pa tok kö zött – im már nem csak tá mo ga tó ként, ha nem ver seny zõ -
ként is – el fo gad ta a meg hí vá sun kat több or szá gos szin ten is el is mert
csaligyártó és for gal ma zó cég csa pa ta is. Ne ve zett pl.: a Carpnavigator
Te am, amely olyan szin ten kép vi sel tette ma gát, hogy a cég tu laj do no sa
is tag ja volt a csa pat nak. Az M-Fishing Hor gász áru ház csa pa ta, amely a
Mivardi és Mikadó hor gász ter mé kek for gal ma zó ja. A ver seny rang já ról 
sze rin tünk min dent el mond, hogy az elõ zõ két csa pat rend sze res részt -
ve või az or szá gos ver se nyek nek. Ter mé sze te sen örö münk re szol gált,
hogy is mé tel ten rész ve või vol tak a ver seny nek a he lyi, és kör nyék be li
csa pa tok is. A re giszt rá ció és a meg nyi tó so rán ta pasz talt ven dég lá tás -
ról és min den re ki ter je dõ „oda fi gye lés rõl”, szer ve zett ség rõl el is me rõ en 
nyi lat ko zott mindenki. 

Saj nos az idõ já rás is mé tel ten nem ked ve zett sen ki nek, hi szen a hir te len 
jött „ká ni ku la” nem csak a pon tyok ka pó ked vét vet te el, ha nem a   ver -
seny zõ ket is ko moly meg pró bál ta tás elé ál lí tot ta. A ver seny ide je alat ti
fo gá sok ból meg ál la pít ha tó volt, hogy leg alább az amu rok él vez ték a
hir te len jött fel me le ge dést. A Kuncsorba Hor gász egye sü let csa pa tá nak
55 kg-os összfogása, amely több nagy tes tû amur ból állt össze és egy da -
rab 12 kg-os har csa (amely szá mí tott be a ver seny be) ki emel ke dõ ered -
mény nek szá mí tott. A töb bi ver seny zõ is min den di csé re tet
meg ér de mel, hi szen a 72 óra alatt min dent el kö ve tett a si ke res hal fo gás 
ér de ké ben és a ki tar tá suk egy pil la nat ra sem in gott meg.

A va sár nap dé li zá ró ün nep ség re min den ki fá rad tan és a nagy hõ ség mi -
att (biz tos volt olyan, aki más mi att) „ki pi ro so dott”, de  mo soly gós arc -
cal ér ke zett meg a ren dez vény sá tor hoz. Az ered mény hir de tés so rán
min den ki elé ge det ten vet te át rész vé tel ért já ró em lék ku pát, és so kan
már a kö vet ke zõ ver seny tak ti ká ján gon dol kod va, él mé nyek kel gaz da -
god va tá voz tak, és vit ték is mét jó hí rét Fegyverneknek és e csodálatos
ám kiszámíthatatlan vízterületnek

I. Al só ré ti Holt-Ti sza Pün kös di Bojlis Ta lál ko zó vég ered mé nye
 1. KHE Te am (Gecser Ger gõ, Kiss Ta más) 55510 g
 2. 50-50 Te am (Knapp Pé ter, Igrinyi Gyu la) 30110 g
 3. Paj ti Carp Te am (Kindert Dá ni el, Mik ló si Ró bert,

                                  Olasz Bá lint) 19850 g

Top3 hal
 Green Te am (Fa ra gó At ti la, Kácsor Jó zsef, Négyesi Ti bor) 13370 kg

Leg na gyobb ponty
 50-50 Te am (Knapp Pé ter, Igrinyi Gyu la) 10500 g

Leg na gyobb amur
 KHE Te am (Gecser Ger gõ, Kiss Ta más) 14880 g

Sze ret nénk meg kö szön ni a ver seny meg ren de zé sé hez nyúj tott tá mo -
ga tá so kat: Ta tár Lász ló pol gár mes ter, Jancsó Gá bor és Ko vács Csa ba,
va la mint Tukarcs Mi hály ma gán sze mé lyek nek

Kö szö net a szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban tör té nõ rész vé tel éért az
aláb bi személyeknek: Tukarcs Krisz ti án és Fa ra gó At ti la fõ szer ve zõk,
Huber Jó zsef, Mol nár Bar na szer ve zõk, Csi kós György és Szatlóczki Fe -
renc (ha lá sza ti õrök), Négyesi Ti bor se gí tõ, Iványi At ti la, Iványi Já nos és  
Fa ra gó Zsolt fo tók, vi de ók és Hillender György (drónfelvételek). 

Pün kös di Bojlis Ta lál ko zón jár tunk
Mi gya log lók va gyunk. Sok szor tesszük meg a na pi 10000 lé pé sün ket
a Holt-Ti sza mel lett, kö rül. A hor gá szok már is me rõs ként kö szön te -
nek, még ha név sze rint nem is min dig is mer jük egy mást. Ha
hosszabb ide ig nem já runk ar ra, hi á nyol nak ben nün ket. Ép pen ezért
nem volt kér dés, hogy meg néz zük, meg lá to gas suk a Pün kös di Bojlis
Ta lál ko zót. Ter mé sze te sen gya log men tünk, es te le dett mi kor in dul -
tunk. Ta lál koz tunk a részt ve võk kel, biz tat tuk, buz dí tot tuk õket, sok
si kert kí ván tunk.

Volt aki sör rel, volt aki pár fi nom fa lat tal kí nált min ket. Sört nem it -
tunk, a fa lat fi nom volt. Sor ra ha lad va a hor gász he lye ken ta lál koz -
tunk a ver seny zõk kel, így ju tot tunk el Tukarcs Krisz ti án csa pa tá hoz.
Krisz ti ánt el hal moz tuk kér dé sek kel, hi szen õ volt az egyik szer ve zõ.
Kész sé ge sen és lel ke sen me sélt az elõ ké szü le tek rõl, a részt ve võk rõl,
ma gá ról a sport hor gá szat ról. Fegyvernekrõl nem csak be szél ni kell,
ha nem ten ni is ér te.

A nád su so gá sa, a bé kák ku ruttyo lá sa volt a ze nei alá fes tés. A ba rát sá -
gos es ti han gu lat ban a lel kes ver seny zõk vár ták, hogy ho rog ra akad -
jon a hal. Az iga zi sport hor gá szat így mû kö dik: "Fogd meg és en gedd
vissza, de elõt te hal böl csõ ben daj káld!"

A sé tán kat to vább foly tat va az utol só hor gász hely hez ju tot tunk, ahol
a má sik szer ve zõ vel be szél get tünk. Fa ra gó At ti la csa pa ta ép pen a
lám pást és az éj sza kai szál lá su kat ké szí tet ték elõ. El mond ták, hogy ez
a ta lál ko zó mi lyen kü lön le ges al ka lom, ilyen nincs má sik a kör nyé -
ken, hi szen ilyen Holt-Ti szá ja is csak Fegyverneknek van.

Mi re vé gig jár tuk a ren dez vényt, tel je sen be sö té te dett. Vissza fe lé is
gya lo gol tunk, jó tem pót dik tál va ha mar ha za ér tünk. Út köz ben ar ról
be szél tünk, ne künk mit je lent a Holt-Ti sza? Ma gát a ter mé sze tet a
cso dá la tos élõ vi lá gá val, a hor gá szok kal, a hattyúk kal, ma da rak kal és
ga bo na táb lák kal együtt, ami vel ta lál ko zunk a tó part ján. Él ményt,
em lé ke ket.

Csak gra tu lál ni tu dunk a szer ve zõk nek, a részt ve võk nek és min den -
ki nek, aki va la mi vel hoz zá já rult a ren dez vény si ke ré hez. Hí rét vit ték
Fegyverneknek az or szág tá vo lab bi ré szé be is és re mél jük hogy az él -
mény vissza hív ja majd ide õket.

Út ra va ló ul: "Meg ér tet tem, hogy a Nagy Út nem rej té lyes. Nincs ben -
ne sem mi ti tok, nem ne héz, nem ho má lyos, nem bo nyo lult. Mind -
össze ennyi: az Úton jár ni. (Ham vas Bé la)

-Kissné Ju dit és Tóthné Ti mi, a gya log lók-
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Könyv tá ri élet
Moz gal mas fél éven van túl a Könyv tár, a köl -
csön zés mel lett szá mos prog ram le he tõ sé get
kí nált ki csik nek és na gyok nak egy aránt. 

Új já szer ve zõ dött a Könyv tá ri ba ba-ma ma
klub, a ba bá juk kal ott hon lé võ anyu kák ne -
gyed éven te (ed dig: már ci us ban, jú ni us ban
majd: szep tem ber ben és de cem ber ben) Rin ga -
tó fog lal ko zá son ve het tek/ve het nek részt, de
eze ken az al kal ma kon kí vül is ta lál koz nak ná -
lunk. A gyer mek ol va só ter münk ki vá ló hely -
színt biz to sít a gye re kek nek a könyv tár ral és az 
egy más sal va ló is mer ke dés hez, az anyu kák nak 
pe dig az ön fe ledt be szél ge té sek hez.

Az óvo dá sok ra is gon dol tunk, Ko vács Szil via
me sés gyer mek fog lal ko zá so kat tart az óvo dás
cso por tok nak. Ed dig Bing nyu szi ta va szi és
nyá ri me sé i vel is mer ked tek, de kar ne vá li han -
gu la tot is si ke rült va rá zsol ni a könyv tár ba a
Mancs õr já rat egyik me sé jé nek ha tá sá ra. A te -
le pü lés min den óvo dá ja rend sze re sen el lá to -
gat hoz zánk, ami nek na gyon örü lünk.

A köl té szet nap ja al kal má ból ün ne pi mû sor ral
em lé kez tünk meg nagy ma gyar köl tõ ink rõl:
Jó zsef At ti la mel lett Ne mes Nagy Ág nes szü le -
té sé nek 100 éves év for du ló ja és Illyés Gyu la
szü le té sé nek 120 éves év for du ló ja volt a ki -
emelt té ma. A Fegyverneki Szín kör és ba rá tai
elõ adá sá ban szín vo na las mû sort hall ha tott a
kö zön ség.

A ta vasz fo lya mán is mét el lá to ga tott hoz zánk
Haj dú Ka ti, aki in te rak tív ze nés gyer mek -
könyv-be mu ta tót tar tott az ál ta la írt me sék bõl.

Má jus ban a Di gi tá lis Jó lét Prog ram jó vol tá ból
egy dél utánt töl tött ná lunk az Uta zó Di gi tá lis
Él mény köz pont, akik a két ál ta lá nos is ko la
egy-egy cso port já nak tar tot tak be mu ta tót. A
gye re kek és ta ná ra ik a 3D nyom ta tást is mer -
het ték meg, va la mint ki pró bál hat ták a rend kí -
vül nép sze rû VR szem üve get, amit fel vé ve egy
va ló ság hû nek tû nõ hul lám vas úton utaz hat tak, 
ezt kö ve tõ en pe dig az ud va ron drónröptetést
lát hat tak.

Ta va szi rajz ver se nyün ket idén Ne mes Nagy
Ág nes em lé ke elõtt tisz te leg ve szer vez tük, az õ
ver sei ál tal ih le tett pá lya mû ve ket vár tuk. Kö -
zel 70 cso dá la tos rajz, fest mény ér ke zett, me -
lyet 3 ka te gó ri á ban dí jaz tunk. A zsû ri el nö ke
Nagy Györgyné ta nár nõ volt, aki ér tõ szem mel 
vé le mé nyez te a raj zo kat. Az ered mény hir de tés 
és a kiállításmegnyitó a könyv tá ri gye rek na -
pon volt, ahol át ve het ték nye re mé nye i ket a
gye re kek. Min den raj zo ló ka pott em lék la pot és 
egy kis aján dék cso ma got, me lyet az is ko lák se -
gít sé gé vel el jut ta tunk azok nak is, akik nem
tud tak részt ven ni az ered mény hir de té sen.

A könyv tá ri rajz ver seny ered mé nyei:

Óvo dá sok:
 I. hely: Sza bó An ge li ka
 II. hely: Keszt he lyi Kira
 III. hely: Szatlóczki Em ma
 Kü lön díj: Rézsó Lé na

8-9 éve sek:
 I. hely: Kovács-Nagy Áron és Váradi Ve ro -

ni ka
 II. hely: Kor mos Zol tán és Egyed Lász ló
 III. hely: Csík Ara bel la és Bu rai Kris tóf
 Kü lön díj: Rézsó Iza bel la

10-12 éve sek:
 I. Négyesi Pet ra
 II. hely: Pé csi Dó ra
 III. hely: Luk ács Pat rí cia
 Kü lön díj: Kor pás Nó ra
 Kö zön ség díj: Csõke Zsom bor

Idén el sõ alak lom mal ren dez tük meg a könyv -
tá ri gye rek na pot, melyet má jus 14-én dél elõtt
tar tot tuk. Iz ga tot tan ké szül tünk a ren dez vény -
re, szé pen fel dí szí tet tük a könyv tá rat. A gye re -
ket a fegyverneki Ízõrzõ Klub tag jai
szend vi csek kel és há zi sü te ménnyel vár ta, a
Gyer mek élel me zé si Kony ha po gá csát sü tött és
te át fõ zött. A meg nyi tót kö ve tõ en Ko vács Szil -
via egy vic ces me sét adott elõ a gye re kek nek. A
gye rek rész leg ben Dá vid Má ria és az Ügyes Ke -
zek Klub já ból Striegel Józsefné kéz mû ves fog -
lal ko zást tar tott, szebb nél-szebb mun kák
ke rül tek ki a ki csik ke zei kö zül. A Dalma Dance
Klub fegyverneki csa pa tai tán cuk kal el káp ráz -
tat ták a né zõ kö zön sé get. Az ud va ron be ül het -
tek a gye re kek egy iga zi rend õr au tó ba, és be is
öl töz het tek. A La dá nyi Kft. és Ta tár Lász ló pol -
gár mes ter úr jó vol tá ból test kö zel bõl is meg is -

mer het ték a mun ka gé pe ket, ami szin tén nagy
si kert ara tott. Eköz ben az ol va só tér ben Nagy
Já nos, a Lipityóka ze ne kar éne kes-gi tá ro sa -
ként gyer mek dal ok kal biz to sí tot ta a jó han gu -
la tot. A Fegyverneki Szín kör és ba rá tai Ne mes
Nagy Ág nes ver se ket ad tak elõ, amit nagy ér -
dek lõ dés sel hall gat tak a gye re kek. A nap le zá -
rá sa ként ki hir det tük a rajz ver seny nyer te se it

is, és min den je len lé võ nek át ad tuk az aján dé -
kát. Na gyon jó han gu la tú dél elõt töt töl töt tünk
el együtt, kö szön jük min den részt ve võ nek és
se gí tõ nek! A hely színt a ren dez vény ide je alatt
a Fegyverneki Pol gár õr ség biztosította.

Má jus 19-én ren dez tük meg a Vers ün nep Ala -
pít vány tá mo ga tá sá val sza va ló ver se nyün ket,
mely re 18 gyer mek ér ke zett nem csak
Fegyvernekrõl, de a szom szé dos te le pü lé sek
is ko lá i ból is. Két ka te gó ri á ban ver se nyez tek,
al só (I.) és fel sõ (II.) ta go za tos kor cso port ban.
A zsû ri ben Csomor Csil la szín mû vész nõ mel -
lett Szentpéteri Tiborné nyu gal ma zott pe da -
gó gus és Ko vács Szil via szí nész nõ, ren de zõ,
ko ráb ban a New York-i Ma gyar Szín ház igaz -
ga tó ja, ma már a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz -
pont és Könyv tár kol lé gá ja fog lalt he lyet. Ollé
Or so lya ve ze tõ könyv tá ros meg nyi tó be szé dét
kö ve tõ en Ollé Zétény nagy cso por tos óvo dás
sza val ta el Ne mes Nagy Ág nes Jön a ku tya cí -
mû ver sét, rá han go ló dás ként a ver seny re. Õt
kö vet ték a ver seny zõk sza va la tai és a zsû ri ér -
té ke lé se min den vers mon dót kö ve tõ en. Sok
hasz nos ta náccsal, biz ta tó szó val let tek gaz da -
gab bak a gye re kek, amely fej lõ dé sü ket szol gál -
ja a vers mon dás te rén. Amíg a zsû ri el vo nult és 
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meg hoz ta dön té se it, a gye re kek üdí tõt és po gá csát fo gyaszt hat tak, va la -
mint meg te kint het ték a Ne mes Nagy Ág nes szü le té sé nek 100. év for du -
ló ja al kal má ból ren de zett rajz ver seny re ér ke zett pá lya mû vek bõl ál ló
ki ál lí tást. Nagy iz ga lom mal hall gat ták az ered mény hir de tést. Min den
gyer mek em lék la pot és kis aján dék cso ma got ka pott, a he lye zet tek és
kü lön dí ja sok pe dig könyv ju ta lom ban ré sze sül tek. A Vers ün nep Ala pít -
vány se reg szem lé jé re Bu da pest re, a Vi ga dó ba Mága Aman da, a
Fegyverneki Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la 8. év fo lya mos ta nu -
ló ja ka pott meg hí vást. Aman da mél tón kép vi sel te vá ro sun kat a bu da -
pes ti meg mé ret te té sen is, aho vá fel ké szí tõ ta ná ra, Réz só-Kiss Erika
kísérte el. Gratulálunk!

A he lye zé sek a kö vet ke zõ kép pen ala kul tak:

I. kor cso port:
 I. he lye zett: Mes ter Zselyke 4. osz tá lyos  (Pe tõ fi Sán dor: Füst be

ment terv)
 II. he lye zett: Far kas Zol tán 4. osz tá lyos (Romhányi Jó zsef: Nyúl is -

ko la)
 III. he lye zett: Náhóczki Ni ko let ta 4. osz tá lyos (Ne mes Nagy Ág nes: 

Szetye-Potya Pé ter)
 Kü lön díj: Csík Me lin da 2. osz tá lyos (Pe tõ fi Sán dor: Anyám tyúk ja)

II. kor cso port:
 I. he lye zett: Mága Aman da 8. osz tá lyos (Or bán Ot tó: Egy sze rû

átok)
 II. he lye zett: Kö kény Dzsenifer 8. osz tá lyos (Pe tõ fi Sán dor: Er dõ -

ben)
 III. he lye zett: Csík Me lin da 7. osz tá lyos (Jó zsef At ti la: Tél)
 Kü lön díj: Tú ró An na má ria  5. osz tá lyos (Jó zsef At ti la: In di á ban hol 

éj jel a va dak)

A se reg szem lé re to vább ju tott: Mága Aman da

Az or szá gos könyv hé ten, jú ni us 10-én könyv tá runk ban kö szönt het tük
Csong rá di Ka ta mû vész nõt. Leg újabb, Nap sü té ses Ka ta sá gok cí met vi -
se lõ köny vé nek ze nés be mu ta tó já ra sok ér dek lõ dõ ér ke zett. A köny vé -
ben is sze rep lõ ér de kes és ta nul sá gos tör té ne te it osz tot ta meg ve lünk,
va la mint dal ra is fa kadt, a kö zön ség leg na gyobb örö mé re. A jó han gu la -
tú be mu ta tót kö ve tõ en kö zös fo tó zás ra és köny ve i nek, CD-inek de di ká -
lá sá ra is volt le he tõ ség, amit a mû vész nõ bol do gan fogadott.

-Ollé Or so lya-
-ve ze tõ könyv tá ros-
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Pün kös di Hang ver seny
A Fegyverneki Re for má tus Temp lom ban 2022. jú ni us 6-án nagy si ke -
rû Pün kös di Hang ver senyt ren dez tek. A ren dez vényt Gaz dag Edit
Nagy tisz te le tû Lel ki pász tor Asszony nyi tot ta meg, kö szön tõt mon dott
Dr. Ta tár Gá bor al pol gár mes ter.

Nagy si kert ara tott a
Mirella Ka ma ra kó rus
Czifra Bá lint ve ze té sé -
vel, majd kö vet ke zett a
Jász-Nagykun- Szol nok
Me gyei Kar nagy ok Ka -
ma ra kó ru sa. Szó lót
éne kelt Bá lint Eri ka,
zon go rán kí sért Sza bó
Ka ta lin, ve zé nyelt:
Vajna Ka ta lin (Cso ko nai 
Al ko tó dí jas és Kóta Élet -
mû dí jas kar nagy).

-Mé szá ros Il di kó-
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Érezd jól ma gad!
A fen ti gon do la tok kal hí vott Min den kit 2022.06.11-én a  Fegyverneki
Re for má tus Egy ház köz ség - Gaz dag Edit nagy tisz te le tû re for má tus lel -
kész asszony szer ve zé sé ben –egy kö zös dél után ra. 

Dél után 14 óra kor, cso dás idõ ben kez dõ dött a nagy ér dek lõ dés sel várt
nap.

Volt ott min den: ze ne, be me le gí tõ tor na ki csik nek, na gyok nak, KI MIT
TUD (vers, dal, egyéb ka te gó ria) –me se hall ga tás - majd a me se ér tés bõl 
TOTÓ ki töl tés, kö tél hú zás, - csa pat ban, fu tó ver seny össze kö tö zött láb -
bal, ügyes sé gi já té kok so ka sá ga: hor gá szat, puzzle ki ra kó, lég gömb fú -
jás, koc ka cu kor ból vár épí tés, gör desz kán ha sa lás, köz ben a
te nisz lab dá kat így kel lett össze szed ni.
Volt adok, ve szek, cse ré lek. Aki meg -
éhe zett zsí ros ke nyér, fánk, sü te mé -
nyek kö zül vá lo gat ha tott, és a fi nom
ro po gós cse resz nye sem ma radt el -
majd meg ér ke zett a fa gyi is, és a
BOHÓC is meg lá to gat ta a csa pa tot!

Kö szön jük, na gyon jól érez tük ma -
gun kat!

-Mé szá ros Il di kó-



VIII. Fegyverneki Fo gat haj tó-ver seny
Ma gyar or szá gon igen nagy tra dí ci ó val ren del -
kez nek a kü lön bö zõ lo vas el fog lalt sá gok, ese -
mé nyek. Min den na pi éle tünk bõl már ki ko pott
a lo vak kal tör té nõ fog lal ko zás, de ezt még so -
kan, fõ leg vi dé ken sze re tet tel ûzik és az eh hez
kap cso ló dó ver seny sze rû meg mé ret te té se ket
is. A lo vas sport ok tár há za na gyon szé les, és mi
Fegyvernekiek örül he tünk, hogy e na gyon szép 
sport ág „sze rel me sei” itt él nek kö zöt tünk. A fo -
gat haj tás ér de kes sé ge, hogy a haj tók nak egy
rend kí vül ne héz és aka dá lyok kal te le tûz delt
pá lyán kell ve zet ni ük a fo ga tot, amely a le he tõ
leg gyor sab ban és a le he tõ leg ke ve sebb hi bá val
kell, hogy vé gig men jen a pá lyán. Aka dá lyok kal

te li út ve zet a di csõ sé gig, ami vel min den lo vas nak meg kell küzdeni!

Fegyverneki ered mé nyek:
• CAN-D H1 = Ber ta Mi hály I. he lye zés
• CAN-C H1 = Ber ta Fru zsi na II. he lye zés
• CAN-DP2  = Bencsik Hen ri et ta V. he lye zés
• CAN-D H2 = Uring Eri ka XI. he lye zés

A Szer kesz tõ ség ne vé ben kö szön jük a meg ren de zést, és gra tu lá lunk az
ered mé nyek hez!

-Mé szá ros Il di kó-

Ered mé nyes íjá sza ink

Az utób bi Hír mon dó ban ar -
ról tá jé koz tat tuk az ol va só -
kat, hogy Fegyverneken a
Vá ro si Sport egye sü let ke re -
tén be lül meg ala kult az íjász
szak osz tály!

Mi ó ta hi va ta lo san is vá ro sun -
kat kép vi se lik, az el telt idõ -
szak alatt a kö vet ke zõ
ered mé nye ket hoz ták:

Kecsõ Lász ló fel nõtt ka te gó ri á ban: 
• 2022.04.23. Arany hegy Íjá szok Ver se nye 1. he lye zés 
• 2022.05.01. Sár rét ud va ri Ver seny 1. he lye zés –
• 2022.05.14. Tör té nel mi Íjász Kva li fi ká ci ós és Mi nõ sí tõ Ver seny 5.

he lye zés –
• 2022.05.15. Hetényegyházi Íjász Ta lál ko zó 2. he lye zés –
• 2022.05.28. Nagyabonyi Íjá szok Íjász pró bá ja egyé ni 1. he lye zés 
• 2022.06.18. Mezõberényi Éj sza kai Íjász ver seny 3. he lye zés 

Nagy Zol tán senior ka te gó ri á ban: 
• 2022.05.01. Sár rét ud va ri Ver seny 1.he lye zés –
• 2022.05.14. Tör té nel mi Íjász Kva li fi ká ci ós és Mi nõ sí tõ Ver seny

2.he lye zés –
• 2022.05.28. Nagyabonyi Íjá szok Íjász pró bá ja egyé ni 1.he lye zés 

Pál Sán dor senior ka te gó ri á ban: 
• 2022.04.23. Arany he gyi Íjá szok Ver se nye 1. he lye zés –
• 2022.05.14. Tör té nel mi Íjász Kva li fi ká ci ós és Mi nõ sí tõ Ver seny 5.

he lye zés –
• 2022.05.15. Hetényegyházi Íjász Ta lál ko zó 2. he lye zés –
• 2022.06.11. Dévaványai Íjász Ta lál ko zó 1. he lye zés 
• 2022.05.28. A nagyabonyi ver se nyen Fegy ver nek szí ne i ben csa pat -

ban is in dul tak, ahol 2. al ka lom mal hoz ták el a ván dor tró fe át. A csa -
pat tag jai: Szigetiné Var ga Vi o la, Kecsõ Lász ló, Nagy And rás, Nagy
Zol tán, Pál Sán dor

• 2022.06.25-én a XII. Ván dor ló Bog rá csok Ta lál ko zó ján a csa pat si -
ke res be mu ta tót tar tott- ki csik, na gyok, fel nõt tek ré szé re. Le het,
hogy a jö võ baj no kai is kö zöt tük vol tak?

A Szer kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá lunk a csa pat nak!
-Mé szá ros Il di kó-
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Vándorló Bográcsok Találkozója
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Óri á si si ker rel tért ha za a hor vát -
or szá gi Zág ráb ban ren de zett
International Dance Open Eu ró pa
Baj nok ság ról a  Dalma Dance Club
SE ver seny zõ je, Fa ra gó Dó ra.

A négy na pos ver se nyen 38 or szág
több mint hét ezer ne ve zõ je vett részt.
A Dalma Dance Club SE 68 tán co sá -
nak si ke rült in du lá si jo got sze rez nie a 
kon ti nens vi a dal ra. A rész vé telt két
kva li fi ká ci ós ver seny elõz te meg Szol -
no kon, il let ve Ti sza fü re den. A nem -
zet kö zi és ma gyar tánc szö vet ség
vé gül ezen ver se nyek alap ján ta lál ta
ér de mes nek a DDC csa pa tát az Eu ró -
pa Baj no ki meg mé ret te tés re. A rész -

vé tel tu da tá ban ha tal mas mun kát fek tet tek be le a lá nyok a
fel ké szü lés be, me lyet az el ért ered mé nyek ma xi má li san vissza iga zol -

tak. Szá mos ka te gó ri á ban si ke rült ér mek kel ha za tér ni. Fa ra gó Dó ra –
egye dü li fegyvernekiként – szó ló mazsorett ka te gó ri á ban ezüst ér met,
míg a szol no ki Black Diamond vá lo ga tott mazsorett és tánc cso port
tag ja ként mazsorett, show-dance és pom-pom ka te gó ri ák ban is
arany ér met szerzett.

- Egy élet re szó ló él ménnyel gaz da god tam, hi szen nem min den nap
jut el az em ber Eu ró pa Baj nok ság ra, le gyen az bár mi lyen sport ág. Min -
den edzé sen úgy ké szü lök, mint ha ver se nyen len nék, szí vem-lel kem be -
le te szem, s azt gon do lom ez az elõ adá so mon is meg lát szik min den
pro duk ci ó ban, enélkül nem ju tot tam vol na el idá ig, na gyon kö szö nöm
min den ki nek aki itt hon ról szur kolt ne kem és a csa pa tunk nak - mond ta
Dó ri.

A szü lõk kü lön kö szö ne tü ket sze ret nék ki fe jez ni a Fegy ver nek La kos -
sá gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos Éle té ért Ala pít vány ku ra tó ri u má -
nak, hogy tá mo ga tá suk kal hoz zá já rul tak a ver seny zé si költ sé gek hez,
le he tõ vé té ve azt, hogy Dó ri ilyen si ke re sen tu dott sze re pel ni.

-Mészáros Il di kó-

Eu ró pa baj no ki arany Zág ráb ból

Félmosollyal , sze ré nyen ül ve lem szem ben egy fi a tal em ber, Cziffra
Bo tond, akit gyer mek ko rá tól is me rek, és aki  vi lág hír név re tett szert,
kép vi sel ve Ma gyar or szá got és szû kebb ha zá ját Fegyverneket is.

Elõ ször is a tanulmanyairól fag ga tom.

- A fegyverneki általanos is ko la el vég -
zé se után , a szol no ki Ver se ghy Fe -
renc Gim ná zi um ma te ma ti kai sza kos
osz tá lyát vá lasz tot tam. Most pe dig az
ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Karára 
ké szü lök.

-Pontosan mi ért ezek be az is ko lák ba
je lent kez tél?

- Középiskolaval kap cso lat ban nem
volt konk rét el kép ze lé sem. Na gyon
sok min den ér de kelt. A ma te ma ti ka, 
mint olyan tu do mány na gyon sok fe le
fel hasz nál ha tó. Ami az egye te met il -
le ti, a köz éle ti ér dek lõ dé se met, és
azo kat a szak te rü le te ket amik kel fog -
lal koz ni sze ret nék, tö ké le te sen le fe di
a jo gász kép zés. Ez tûnt a leg ké zen fek -
võbb nek.

- Úgy tu dom, hogy több nyel vet is be -
szélsz.

-Általános iskolában ta nul tam an go lul,  ké sõbb la ti nul, és a la tin mel -
lett a gim ná zi um ban a fran cia és a spa nyol nyel vet sa já tí tot tam el.

- Mi ért a la tin nyelv re esett a vá lasz tá sod? A la tin úgy gon do lom nem
egy élõ nyelv.

- Na gyon nagy hi ba, hogy dekadenciat lá tunk a la tin nyelv
oktatasában.Egy sze rû en kul tu rá lis gyö ke re ink kel köt össze ez a nyelv
min ket. Al kal maz ni tud juk több nyelv elsajatítása te rü le tén. A la tin
nyelv leánynyelvein to vább él.

-Én le he tõ sé get kap tam bá tyám és nyelvtanára  se gít sé gé vel, hogy fog -
lal koz zam rész le te sen ve le .

- Szép si kert, úgy ne ve zett vi lág hír ne vet ér tél el. Ver se nyen indultál, vi -
lág ver se nyen vet tél részt. Hogy szán tad rá ma gad a meg mé ret te tés re?
Volt - e aki mo ti vált? Volt - e pél da ké ped?

- Pél da ké pe im nin cse nek, úgy gon do lom, hogy bármelyik em ber tõl na -
gyon so kat le het ta nul ni, fel kell fi gyel ni a ben nük lé võ jó ra, és ta nul ni
kell bár ki mastól. Ami a ver senyt il le ti, sze ret tem vol na meg mé ret ni
ma gam. Sok ha zai ver se nyen in dul tam, kezd ve a Sze ge di
Tudományegyetem Hor váth Ist ván Kár oly ver se nyé vel, vagy  or szá gos 
kö zép is ko lai ver se nyen vet tem részt szép ered ménnyel. Meg mé ret te -
tem  ma gam a ma gyar la tin nyel vi  diákolimpian. A vi lág ver seny egy
na gyon hosszú fo lya mat. Már 9-10. osztályban kez dõ dik, ahol az el sõ
10 he lye zést el érõ di á kok foly tat hat ják a ver seny zést. On nan pe dig Ma -
gyar or szág de le gál egy csa pa tot a diákolimpiára. A ver se nyen a 
fordítást és la tin nyel vi is me re te ket tesz te lik kü lön bö zõ uta kon, va la -
mint kom men tár ké szí té se a fel adat. Min den kon ti nens sze re pel tet te
ma gát az elõ dön tõ ben. Te hát na gyon so kan mé ret tették meg ma gu kat.

- Mond juk el az ered mé nyed is !

- 10. he lye zett let tem a vi lág ver se nyen. El vá rá sa im nem vol tak, de na -
gyon örül tem, mi kor meg hal lot tam a ne vem. Az ered mény hir de tés 
Ci ce ro szü lõ he lyén tör tént, cso dás kö rül mé nyek kö zött.

-  Mi a fõbb erõs sé ged és gyen ge sé ged?

-Erõsségem a ki tar tás, és a  gon dol ko dás sze re te te. Gyen ge sé gem,
hogy el ve szek a rész le tek ben, és az em be ri kap cso la ta im nem min dig
úgy ala kul nak, aho gyan sze ret ném.

-Van- e hob bid?

A ze ne és a sport a hob bim. Ját szom kla ri né ton, sza xo fo non, ökölvívok
és vi tor lá zom.

- Mik a tovabbi ter ve id?

- Kül kap cso lat ok kal sze ret nék fog lal koz ni, el sõ sor ban a dip lo má ci ai
szfé rá ba sze ret nék el he lyez ked ni. Az új ság írás ban  is ki pró bá lom ma -
gam, a köz éle ti szférában.

Drá ga Bo ti! Szív bõl gra tu lá lok szép si ke re id hez! Büsz kék va gyunk ar -
ra, hogy köz vet len  kör nye ze tünk ben ilyen cso da la tos, okos em be rek
vál nak fel nõt té, ilyen cél tu da tos, új nem ze dék fog ja ala kí ta ni to váb bi
éle tün ket.

-Siposné Ba log Éva-

Aki meg hó dí tot ta a vi lá got!
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Ken gyel Zol tán 44 éves

Mága Kár oly 57 éves

De me ter Istvánné
Szü le tett: Bor dás Ju li an na 79 éves

Var ga Gá bor Pál 57 éves

Bog nár Jánosné
Szü le tett: Al bert Bor bá la 94 éves

Tóth Já nos 66 éves

Pongó Józsefné
Szü le tett: Moh ácsi Ág nes 62 éves

Mik ló si Péterné
Szü le tett: Czifra Má ria 86 éves

Ta tár Zol tán 54 éves

Ko vács Ist ván 52 éves

Nagy Károlyné
Szü le tett: Csortos Ve ro ni ka 86 éves

Oláh Lí dia 68 éves

Ber ta Jánosné
Szü le tett: Lövei Ro zá lia 74 éves

Ba logh Zsoltné
Szü le tett: Völ gyi Irén 34 éves

Bu rai Já nos 80 éves

Czimmer Sándorné
Szü le tett: Csõke Mag dol na 88 éves

ko rá ban el hunyt.

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

EMLÉKEZÉS

IFJ. FODOR JÁNOS
ha lá lá nak 23. év for du ló já ra

„A vi rág el her vad rö vid pár nap alatt,
De em lé ked szí vünk ben örök re meg ma rad.

Szá munk ra Te so sem le szel ha lott,
Örök ké él ni fogsz, mint a csil la gok.”

Szü le id, Test vé red, Nagy ma mád,
Ba rá ta id, Munkatársaid

EMLÉKEZÉS

PAPP ERNÕNÉ
(SZECSEI ILONA)

2016.05.18.

ha lá lá nak 6. éves
év for du ló ján

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

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

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

Fér je és Leányai 
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SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK!

VARGA ANDRÁSNÉ
VARGA ÉVA

ha lá lá nak 1. év for du ló ján.

S ti, kik el men te tek
min dig ve lünk lesz tek,
szí vünk zeg zu gá ban

so ha el nem vesz tek….

Sze re tõ Csa lád



2022.04.09. Négyesi Zétény
Szü lei: Csarnai Vik tó ria, Négyesi Krisz ti án
2022.04.26. Kis Hé di
Szü lei: Pá pai Ma ri ann, Kis Pé ter
2022.05.02. Niszper Za lán
Szü lei: Deményi Nó ra, Niszper Zsolt
2022.05.05. Bí ró Leó Le ven te
Szü lei: Mága Má ria, Bí ró Csa ba
2022.05.18. Fá bi án Mi lán
Szü lei: Csõke Ge or gi na, Fá bi án Ri chárd
2022.05.27. Huber La u ra Zoé
Szü lei: Krátki Di á na, Huber Zsolt Mi hály
2022.06.10. Rékasi Zoé
Szü lei: For ró Or so lya, Rékasi Im re
2022.06.21. Vágán Li li Len ke
Szü lei: Tóth Ilo na, Vágán Já nos

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

2022. má jus 7-én:
Németh Kit ti és Szatlóczki Fe renc,

Kutich Nó ra és Pely he Mihály
2022. má jus 21-én:

Ko csis Eri ka Szil via és Ré ti Bence
fo gad tak egy más nak örök hû sé get .

Gra tu lá lunk!

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.

Mi a 112-es se gély hí vó szám?
A 112 az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak a nap 24 órá já ban hív ha -

tó se gély hí vó szá ma, amely nek hí vá sá val azon na li se gít ség
kap ha tó a ké szen lé ti szer vek tõl

(Rend õr ség, Men tõ szol gá lat, Ka taszt ró fa vé de lem).
 A 112-es se gély hí vó szá mot kö zel 30 év vel ez elõtt az Eu ró pai Unió
kez de mé nye zé se alap ján hoz ták lét re az zal a cél lal, hogy a baj ba ju -
tot tak nak csak egy se gély hí vó szá mot le gyen szük sé ges meg je gyez -

ni füg get le nül at tól, hogy men tõt, tûz ol tót vagy rend õrt
sze ret né nek hív ni. 

A 112-es se gély hí vó szám min den nyil vá nos, ve ze té kes és mo -
bil te le fon ról in gye ne sen hív ha tó. A leg több mo bil te le fo non a

112-es szám a bil len tyû zár fel ol dá sa nél kül is hív ha tó. 
Ab ban az eset ben is le het 112-es hí vást kez de mé nyez ni,

ha nincs há ló zat a mo bil te le fo non.

*****

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


