


A kép vi se lõ-tes tü let hí rei
• 109/2022. (VII.05.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá val mó do sí tot ta

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2022. évi köz be szer zé si ter vét
• 110/2022. (VII.05.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá val dön tött a 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 meg is mé telt köz be szer zé si
el já rás meg in dí tá sá ról és a 111/2022. (VII.05.) sz. ön kor mány za ti
ha tá ro za tá val pe dig ki je löl te a bí rá ló bi zott ság tag ja it.

• 113/2022. (VII.05.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Szol nok Tér sé gi
Hul la dék gaz dál ko dá si Tár su lás ból tör té nõ ki lé pés sel össze füg gõ el -
szá mo lás sal kap cso la tos dön tés rõl

• 114/2022. (VII.05.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Szol nok Tér sé gi
Hul la dék gaz dál ko dá si Tár su lás ból va ló ki lé pés sel kap cso la tos el szá -
mo lás alap ját ké pe zõ do ku men tu mok ké ré sé rõl  

• 115/2022. (VII.05.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az ön kor mány za ti 
tu laj do nú fegyverneki 2481 hrsz-ú in gat lan ból 688 m2 nagy sá gú te -
rü let cse ré je a La dá nyi Nor bert tu laj do nát ké pe zõ fegyverneki
2478/4 hrsz-ú in gat lan ra

• 117/2022. (VII.11.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Or -
vo si Ren de lõ I. sz. fel nõtt há zi or vo si kör zet ben dr. Nagy And rás há zi -
or vos ré szé re pra xis jog át adá sá ról

• 118/2022. (VII.11.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Or -
vo si Ren de lõ I. sz. fel nõtt há zi or vo si kör zet fel adat-el lá tá si szer zõ dés
meg kö té sé rõl

• 120/2022. (VIII.09.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A kép vi se lõ-tes -
tü let el fo gad ta a Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegy ver nek te -
le pü lés ví zi köz mû ve i re vo nat ko zó 2023-2037. évi gör dü lõ fej lesz té si
ter vét

• 121/2022. (VIII.09.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: He lyi ter mék ér -
té ke sí tést szol gá ló pi a cok inf rast ruk tu rá lis- és esz köz fej lesz té se cí -
mû VP6-7.2.1.1.-20 szá mú pá lyá zat vissza vo ná sá ról

• 122/2022. (VIII.09.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A TOP¬
Plusz-1.1.1-21 „He lyi gaz da ság fej lesz tés” „Pi ac lé te sí té se Fegy ver nek
Vá ros ban” 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-1.1.1-21 „He lyi gaz da ság fej lesz tés” cí mû,
net tó 150.000.000 Ft össze gû, 100 %-os tá mo ga tott sá gú pá -
lyá zat be nyúj tá sá val.

• 124/2022. (VIII.12.) 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 so rán
aján lat te või aján la tok ér vény te len sé gé rõl.

• 127/2022. (VIII.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a Szol no ki Hi va tá sos
Tûz ol tó-pa rancs nok ság 2021. évi tûz vé del mi te vé keny sé gé rõl ké -
szült be szá mo lót el fo gad ja. 

• 128/2022. (VIII.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Tiszamenti Re -
gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegyverneken vég zett víziközmûvek üze mel -
te té si te vé keny sé gé nek 2021. évi tel je sí té sé rõl ké szült je len tést
el fo gad ta a tes tü let

• 129/2022. (VIII.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a Fegyverneki Ti sza vi rág 
Óvo da és Böl csõ de 2021/2022-es ne ve lé si év ér té ke lé sét meg is mer te
és el fo gad ta.

• 130/2022. (VIII.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Kép vi se lõ-tes -
tü let a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár könyv tá ri 2021.
évi be szá mo ló ját el fo gad ja.

• 131/2022. (VIII.25.) 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 a Fegyverneki Mû ve lõ dé si
Köz pont és Könyv tár könyv tá ri 2022. évi mun ka terv ét el fo gad ta.

• 132/2022. (VIII.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki
Pol gár mes te ri Hi va tal, va la mint az ön kor mány zat fel ügye le te alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vek éves el len õr zé si je len té sei alap ján ké szí tett 
2021. évi éves össze fog la ló el len õr zé si je len tést a tes tü let el fo gad ta.

• 133/2022. (VIII.25.) 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 egyet ér tett a nagy kö rûi
0186/8 hrsz-ú, 1389 m2 nagy sá gú, 1,64 AK ér té kû ná das mû ve lé si
ágú in gat lan ból Horváthné Ná das Emí lia 5065 Nagy kö rû Hu nya di út
57. sz. alat ti la kos tu laj do nát 130/164 tu laj do ni há nyad ban ké pe zõ
(1101 m2 nagy sá gú és 1.30 AK ér té kû) te rü let aján dék jog cí mén tör té -
nõ el fo ga dá sá val. A te rü let át írá sá val kap cso la tos költ sé ge ket az ön -
kor mány zat vi se li. 

• 134/2022. (VIII.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: 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 aján lat té -
te li sza ka szá nak le zá rá sá ról

– Leg jobb ár-ér ték ará nyú ér vé nyes aján la tot be nyúj tott nyer tes
aján lat te võ a SADE-Magyarország Kft. net tó 1 985 038 109,-
HUF aján la ti ár ral, így a Kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal maz za Ta -
tár Lász ló polgármestert, hogy a szer zõ dést ve le kös se meg.

• 135/2022. (VIII.25.) 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 ered -
mé nyé rõl

• 137/2022. (VIII.31.) 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”köz be szer zé -
si el já rá sá nak le zá rá sá ról

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
12/2022.(VIII.30.) ön kor mány za ti ren de le te: A sze mé lyes gon -
dos ko dást nyúj tó szo ci á lis és gyer mek jó lé ti el lá tá sok ról, azok igény -
be vé te lé rõl, va la mint a fi ze ten dõ té rí té si dí jak ról szó ló
5/2022.(III.31.) ön kor mány za ti ren de let mó do sí tá sá ról

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

MLSZ támogatásban ré sze sült a
polgárõrség

Az Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség a Fegyverneki Pol gár õr Egye sü le tet
2022-ben 120.000 Ft vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sí tet te.
Az egyesület rend sze re sen részt vesz a lab da rú gó-mér kõ zé sek és más
sport ese mé nyek biz to sí tá sá ban. Ezt a biz to sí tá si rend szert a
polgárõrök már 2007 óta rend sze re sen vég zik, és vé gez ni is fog ják,
amed dig igény van rá. A Fegyverneki Pol gár õr Egyesület tisztelettel
megköszöni a 120.000 Forint támogatást. 

-La dá nyi Mik lós-
-elnök-
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Ebösszeírás
Tisz telt Eb-tu laj do no sok!

Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl szó ló 1998. évi XXVIII. tör vény
42/B. §-a alap ján a tar tás he lye sze rint il le té kes te le pü lé si ön kor mány -
zat eb-ren dé sze ti fel ada ta ik el vég zé se ér de ké ben, il let ve a ve szett ség el -
le ni ol tás jár vány vé del mi vo nat ko zá sa i ra te kin tet tel há rom éven te
leg alább egy al ka lom mal kö te les eb össze írást vé gez nie. Az eb-össze írás 
a te le pü lé sen tar tott ebek nyil ván tar tás ba vé te le, va la mint eb-ren dé -
sze ti fel ada ta i nak ha té kony el lá tá sa cél já ból történik.

A mel lé kelt „Eb-össze író adat lap” ki töl té se ön be val lá sos mód szer rel
tör té nik. Az adat lap le tölt he tõ for má ban a www.fegy ver nek.hu ol da -
lon, va la mint sze mé lye sen is be sze rez he tõ a Fegyverneki Pol gár mes te ri 
Hi va tal ban (Szent Er zsé bet út 171., Nagyné Far kas Vik tó ria ügy in té zõt
ke res sék).

Az eb-össze író adat la pot eben ként kell ki töl te ni az ol tá si könyv alap ján!
A nyil ván tar tás ba vé tel min den eb re vo nat ko zik kor tól füg get le nül!

A ki töl tött adat la po kat az aláb bi mó do kon le het be nyúj ta ni:
• pos tai úton a Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal, 5231 Fegy ver nek,

Szent Er zsé bet út 171. cím re

• sze mé lye sen a Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal szék he lyén (Adó -
osz tály)

• Elekt ro ni ku san ügy fél ka pun ke resz tül
• e-mailben a hi va tal@fegy ver nek.hu vagy nagyne.viktoria@fegy ver -

nek.hu cí men

In for má ció az adat lap al ján ta lál ha tó, bõ vebb fel vi lá go sí tás az
556-010-es te le fon szá mon, a 162-as mel lé ken kér he tõ, Nagyné Far kas
Vik tó ria ügy in té zõ tõl.

Kér jük, hogy az „Eb-össze író adat la pot” szí ves ked je nek ki töl te ni, alá ír -
ni, és az eb-össze írá si idõ szak vé gé ig, az az leg ké sõbb 2022. de cem ber
15. nap já ig vissza jut tat ni a fen ti cím re!

Amennyi ben a tar tott eb nem ren del ke zik ol tá si könyv vel, kér jük az
adat szol gál ta tás elõtt ren dez zék azt dr. Ta tár Gá bor ral (30/3303745)
vagy dr Var ga Mi hállyal (30/9250556).

Fel hív juk a Tisz telt Eb-tar tók fi gyel mét, hogy az adat szol gál ta tá si kö te -
le zett ség el mu lasz tá sa ál lat vé del mi bír sá got von hat ma ga után. A bír -
ság leg ki sebb össze ge az ál lat vé del mi bír ság ról szó ló 244/1998. (XII.
31.) Korm. ren de let ben fog lal tak alap ján 150.000 Ft.

Kö szön jük!
-dr. Pe tõ Zol tán-

-jegy zõ-
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

I. Tu laj do nos ra, ebtartóra vo nat ko zó ada tok

1. az eb tu laj do no sá nak ne ve: ..............................................................

lak cí me: ............................................................................................

2. az ebtartó ne ve:..................................................................................

lak cí me:.............................................................................................

te le fon szá ma: ....................................................................................

elekt ro ni kus le vél cí me: .....................................................................

II. A tar tott eb re vo nat ko zó ál ta lá nos ada tok

az eb faj tá ja: ............................................................................................

ne me:.................................................................................................

szü le té si ide je: ...................................................................................

szí ne: .................................................................................................

hí vó ne ve:...........................................................................................

tar tá si he lye: ......................................................................................

III. A tar tott eb re vo nat ko zó spe ci á lis ada tok

1. chippel el lá tott eb ese tén

a be ül te tett mikrochip sor szá ma:.......................................................

a be ül te tés idõ pont ja:.........................................................................

a be ül te tést vég zõ magánállatorvos ne ve: .........................................

a be ül te tést vég zõ ka ma rai bé lyeg zõ je szá ma: ..................................

2 ivar ta la ní tott eb ese tén

az ivar ta la ní tás idõ pont ja: .................................................................

az ivar ta la ní tást vég zõ magánállatorvos ne ve: ..................................

az ivar ta la ní tást vég zõ ka ma rai bé lyeg zõ je szá ma: ...........................

3. kis ál lat-út le vél lel ren del ke zõ eb ese tén

az út le vél szá ma: ...............................................................................

az út le vél ki ál lí tá sá nak idõ pont ja: .....................................................

az út le ve let ki ál lí tó magánállatorvos ne ve: .......................................

az út le ve let ki ál lí tó ka ma rai bé lyeg zõ je szá ma: ...............................

IV. Az eb ol tá sá ra vo nat ko zó ada tok

az eb ol tá si köny vé nek szá ma: ................................................................

az ol tá si köny vet ki ál lí tó magánállatorvos ne ve:.....................................

az ol tá si köny vet ki ál lí tó ka ma rai bé lyeg zõ je szá ma:..............................

V. Egyéb ada tok

ve szett ség szem pont já ból ag gá lyos eb meg fi gye lé si stá tu sza: 
meg fi gyelt / nem meg fi gyelt *

meg fi gye lés kez dõ idõ pont ja és idõ tar ta ma:............................................

az eb ve szé lyes sé mi nõ sí té se: igen / nem *

ha igen, ak kor a ve szé lyes sé mi nõ sí tés idõ pont ja: ………… év
……….………………….. hó nap ……… nap

* a meg fe le lõ vá lasz be ka ri ká zan dó

........................ ........................

adat la pot be nyúj tó ne ve alá írá sa

Ki töl té si út mu ta tó:
Egy ház tar tás ban tar tott ebek ese té ben min den eb rõl kü lön adat la pot kell
ki töl te ni!
I. pont: az eb tu laj do no sa le het ugyan az, mint az ebtartó, de el is tér het a
két sze mély.
II. pont: az eb faj tá ja a törzs könyv alap ján, (vagy az eb kül le me alap ján
azo no sít ha tó be, de) meg nem ha tá roz ha tó faj ta jel le gek hiányában
„ke ve rék” meg je lö lést kell be ír ni.
III. pont: a mikrochip je lö lést vég re haj tó ál lat or vos ál tal ki bo csá tott ok -
má nyon fel tün te tett mikrochip sor szá mát kell be ír ni, ezen, illetve a
pe csét le nyo ma ton sze re pel a be ül te tést vég zõ ál lat or vos ne ve és a ka ma -
rai bé lyeg zõ jé nek szá ma is. Ugyan ez vo nat ko zik az ivartalanításra és
a kisállatútlevél ki ál lí tá sá ra is.
IV. pont: az ál lat or vos ál tal az eboltási könyv ben rög zí tett ada tok alap ján
töl ten dõ ki.

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: ok tó ber 10., no vem -
ber 14., de cem ber 2.

Sze lek tív 2-es gyûj tõ já rat: 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: ok tó ber 27., no vem ber 24.

Zöld hul la dék 2-es gyûjtõjárat: ok tó ber 28., no vem ber 25.

Véradás
2022.07.21-én - a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház nagy ter mé ben - a nagy
me leg el le né re - 42 fõ je lent ke zett vér adás ra, köz tük két olyan fi a tal,
akik most csat la koz tak a vér adók tá bo rá hoz!

A fo tón Nagy Jó zsef a 130.
vér adá sa után. Sok sze re tet tel 
gra tu lá lunk, to váb bi jó egész -
sé get kí vá nunk ne ki!

Min den vér adó nak kö szön jük
az ön zet len, se gí tõ szán dé kot!

Aki vért ad,
az éle tet ad!

Kö vet ke zõ vér adás idõ pont -
ja: 2022. ok tó ber 20. 

(csü tör tök).
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Ün ne pi tan év nyi tó a Szent Ven del
temp lom ban

2022. au gusz tus 31-én 17.00 óra kor ren dez te meg is ko lánk szent mi sé -
vel egy be kö tött tan év nyi tó ün nep sé gét a Szent Ven del ka to li kus temp -
lom ban. Le en dõ el sõ se in ket fel sõs di ák ja ink kí sér ték he lyük re, a
temp lom el sõ so ra i ba. A szent mi se ré sze volt a tás ka szen te lés, a mi sét
kö ve tõ en pe dig Bencsik Eri ka, 4.a osz tá lyos ta nu ló kö szön töt te Bor dás 
Pé ter plé bá nos atyát. Gõdér Ta ma ra 8.b osz tá lyos ta nu ló egy cso kor
vi rág gal gra tu lált Hornyákné Sza bó Ber na dett in téz mény ve ze tõ
asszony nak ki ne ve zé se meg hosszab bí tá sá nak al kal má ból. Az is ten -
tisz te le tet kö ve tõ en Berényi Zoé 4.a osz tá lyos ta nu ló Hárs Er nõ ver sé -
vel üd vö zöl te az új tan évet, majd Hornyákné Sza bó Ber na dett igaz ga tó 
asszony tan év nyi tó be szé de ré sze ként kö szön töt te a nyug dí ja zott kol -
lé gá kat, és be mu tat ta új dol go zó in kat. Tan év nyi tó mû so runk zá rá sa -
képp el sõ osz tá lyos ta nu lónk, Pat kó Lé na örvendeztett meg min ket
egy ked ves vers sel.

„A tud ni vá gyás leg ben sõbb igé nyünk. Min den út jó, ami hoz zá ve zet”
– Ez zel a gon do lat tal kí vá nunk min den ki nek ered mé nyek ben gaz dag
új tan évet.

-Rézsó-Kiss Eri ka – 
-tanár-

Veni Sancte tan év nyi tó
Az Eg ri Fõ egy ház me gye ün ne pé lyes tan év nyi tó ün nep sé gén vett részt
kül dött sé günk Sá ros pa ta kon. Az idei tan év mot tó ja: "A szent mi se a
csa lá dok erõ for rá sa", ahogy Dr. Ternyák Csa ba eg ri ér sek a tan év nyi tó
szent mi se ce leb rá lá sa alatt el mond ta. Is ten ál dá sá val kísért, lelkiekben
gazdag új tanévet kívánunk!

-Kocsmár Er zsé bet-
-munkaközösségvezetõ-

A szent mi se a csa lád erõ for rá sa
Tisz te let tel kö szön töm a szü lõ ket, di á ko kat a 2022/23-as tan év
kezdetén.

In téz mé nyünk ben a tan évet a ha gyo má nyos mun ka rend ben, ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött, fel ké szül ten in dí tot tuk el, 51 óvo dás, és 200 is ko lás 
ta nu ló kezd te meg a min den na pi mun kát.

A nyár fo lya mán több fel újí tás, vagy be ru há zás va ló sult meg in téz mé -
nyünk ben, kö zel 25 mil lió fo rint ér ték ben, me lyet ez úton is kö szö nök
fenn tar tónk nak, az Eg ri Fõ egy ház me gyé nek. Meg tör tént az el sõ sök
épü le tén a tel jes te tõ cse re, a fõ épü let tan ter me i nek aj ta jait tel je sen ki -
cse rél tük, va la mint a föld szin ten 3 tan te rem fel újí tá sa tör tént meg. Az
is ko la ud var sok he lyen bal eset ve szé lyes, be to nos te rü le tei új tér kõ
bur ko la tot kap tak. Pá lyá za ti forrásból új óvodánk építése zajlik, be fe -
je zé se novemberre várható.

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-igazgató-
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Igaz ga tói ki ne ve zés az Or czyban
Igaz ga tói meg bí zó le ve le ket adott át Ternyák Csa ba eg ri ér sek 2022.jú -
li us 12-én az Eg ri Ér se ki Pa lo tá ban. In téz mé nyünk igaz ga tó asszo nya
itt vet te át to váb bi öt év re szó ló ki ne ve zé sé nek do ku men tu ma it. Ki ne -
ve zé sé hez gra tu lá lunk! Mun ká já hoz jó egész sé get és ki tar tást kí vá -
nunk!

Az in téz mény dol go zó i nak ne vé ben:
-Baranyiné Buj do só Ág nes-

-igazgatóhelyettes-

40 éve a pe da gó gus pályán
Pe da gó gus Szol gá la ti Em lék érem az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da in téz mény ben

Tan év nyi tó ün nep sé gün kön két kol lé gát kö szönt het tem ab ból az al ka -
lom ból, hogy 40 éve dol goz nak a pe da gó gus pá lyán, s ezért a Bel ügy -
mi nisz té ri um Pe da gó gus Szol gá la ti Em lék ér met aján dé ko zott ne kik.

Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya, va la mint Sipos Mar ina kol lé ga nõk nek sze re -
tet tel gra tu lá lok, nyug dí jas éve ik re Is ten gaz dag ál dá sát ké rem!

-Hornyákné Sza bó Ber na dett igazgató-



Vi dám tan év kez dés a Mó rá ban
Is ko lánk ban szep tem ber 1-jén tar tot tuk tan év nyi tó ün nep sé gün ket,
ahol a ha gyo má nyok sze rint a 3. év fo lya mo sok mû sor ral ked ves ked -
tek a többieknek. 

Ver sek kel, da lok kal fel idéz ték a va ká ci ót, majd út nak in dul tak az is ko -
la tás kák, szim bo li zál va a rá juk vá ró ne héz fel ada to kat, me lyet a kö -
zös ség ere je és a ba rá tok se gít sé ge könnyeb bé tesz. Janikovszky Éva
so ra i val el gon dol kod tak azon, hogy mi ért is sze ret nek is ko lá ba jár ni.
A mû sor vé gén az el sõ sö ket a Sulidallal biz tat ták, hogy „Állj be közénk, 
mert itt a helyed!”, mert Mórásnak lenni jó! 

Tra dí ció sze rint ezt kö vet te a 30 el sõs ta nu ló fo ga da lom té te le, akik nek 
a 8. év fo lya mo sok aján dék kal kedveskedtek. 

-Len gyel Andrásné és Rózant Ani ta-
-tanítók-

Csa lá di délután
A Fegyverneki Re for má tus Egy ház köz ség MINDENKIT sze re tet tel várt
(2022.aug.06-án) CSALÁDI DÉLUTÁNRA. Akik el fo gad ták a fel ké rést,

azo kat egy na gyon kel le mes, jó
han gu la tú, ese mény dús, él mé -
nyek ben gaz dag prog ram vár -
ta! A prog ram ban sze re pelt:
áhí tat, gyer me kek mû so ra, kö -
zös ebéd, Dalma Dance be mu ta -
tó, ug rá ló vár, já té kok, tom bo la, 
fagy lal to zás, Lizek Var ga Ka ti ca
kon cert je, ál dás lu fi-ere ge tés!

-Mé szá ros Il di kó-

„Le gyen ve lem a te aka ra tod sze rint”
A ha gyo má nyok hoz hû en eb ben az esz ten dõ ben sem tel he tett el  vá ro -
sunk ban au gusz tus re for má tus gyer mek tá bor nél kül. Az idei év ben 50
gyer mek rész vé te lé vel va ló sult meg a tá bor, ami szá munk ra nagy-nagy 
há la adás ra adott okot, hi szen azt ta pasz tal juk, hogy év rõl-év re egy re
több szü lõ bíz za ránk gyer me két, és azt lát juk, hogy a ki csik is vissza -
vágy nak kö zénk. A bib li ai tör té ne te ken ke resz tül an gya lok kal, és az ál -
ta luk ho zott jóhírekkel is mer ked het tünk meg. A hét Igé je a kö vet ke zõ
volt:

„ Le gyen ve lem a te aka ra tod sze rint”.  

Több tör té ne ten ke resz tül lát hat tuk meg, hogy Is ten ho gyan  hasz nál
fel ki csi ket és na gyo kat ar ra, hogy eb be a vi lág ba jó hírt hoz za nak, és a
sze re te tet kép vi sel jék. Mind az 50 ránk bí zott ki csi lé lek is er rõl ta nús -
ko dott. A bib li ai tör té ne tek meg be szé lé se, el ját szá sa mel lett sok éne ket
ta nul hat tunk, kre a tív, kéz mû ves dol go kat ké szí tet tünk, pél dá ul orosz -
lá no kat és an gya lo kat is. Eze ken a kéz mû ves fog lal ko zá so kon min den ki 
ki él het te a kre a ti vi tá sát, kü lön le ges, egye di al ko tá sok  ké szül tek.  

Emel lett szám ta lan szí nes prog ram vár ta a gyer me ke ket. Idén sem ma -
rad ha tott el a csó na ká zás, vízibciklizés, ki rán du lás és a fil mes dél után
sem.  A ki rán du lás ke re te in be lül Tiszaderzsre, a Ken gu ru park ba lá to -
gat tunk el, ahol kö zel rõl lát hat tunk töb bek kö zött ken gu rut, al pak kát és  
szurikátát is. Az egyik dél utá non el lá to ga tott kö zénk Var ga Tí mea óvo -
da pe da gó gus is, aki a gyer me kek nagy örö mé re sok ügyes sé gi já té kot
ho zott, ami ben min den ki részt ve he tett. Jó volt lát ni a fel hõt len jó ked -
vü ket, az õszin te örö mü ket.  A gyer me kek a hét fo lya mán ott hon ké szí -
tet tek an gyal ká kat, ami ket ké sõbb a gyü le ke ze tünk is meg te kint he tett
és a leg több sza va za tot ka pott an gyal kák ké szí tõi jutalomban
részesültek. 

Há lá sak va gyunk min den se gít sé gért, amit kap tunk a tá bor ide je alatt,
akár ter mé szet be li, anya gi, vagy ép pen sze mé lyes je len lét tel va ló se gít -
ség nyúj tás ról le gyen szó. Õszin te szív vel kö szön jük meg a szü lõk nek,
hogy bi zal mat sza vaz tak ne künk, és ránk bíz ták gyer me ke i ket. Jö võ re
vissza vá runk min den kit! 

-Gaz dag Edit-
-lelkész-
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„Zöld Mar ci ked ven ce” a Tú ri vá sá ron!
A 10 fõs Ízörzõk csapata Tóthné Lip csei Mó ni ka ve ze té sé vel
2022.08.14-én a Tú ri vá sá ron egyi ke volt azon 42 csa pat nak, akik be -
ne vez tek a fõ zõ ver seny re.

S ha már be ne vez tek, min dent meg tet tek a si ke res szereplésért.

Bernáth Ta más fõ sza kács ve ze té sé vel már ko ra reg gel a hagy ma, zel -

ler il la ta je lez te, hogy most itt va la mi kü lön le ges ség ké szül! A pi rí tás
után son ka koc kák, majd da rált  máj ke rült a tár csá ra. Ugye mi lyen jól
hang zik? A fel tét után ser tés tar ja sült, köz ben az asszo nyok már sü töt -
ték a lán gost, hi szen ez a kész re mek mû eb ben ke rült tá la lás ra.

Kí ván csi ak ha da lep te el sát run kat, ez a kü lön le ges ség von zot ta az em -
be re ket.

Köz ben a zsû ri is meg lá to gat ta a csa pa to kat, köz tük a mi én ket is, hi -
szen na gyon kí ván csi ak vol tak a rész le tek re, mi ért ez zel ne vez tünk,
ho gyan is ké szül ez a nem min den na pi, íny csik lan do zó étel. A fõ sza -
kács pe dig öröm mel is mer tet te a re cep tet, nem csak a zsû ri tag ok nak,
ha nem az ide ér ke zõ he lyi TV stáb nak is!

A sát run kat lá to ga tók ked ves fo gad ta tás ban ré sze sül tek, mert az
asszo nyok ál tal sü tött saj tos rúd, po gá csa, kelt há jas, (di ós- lek vá ros)
krumplifluta, gyü möl csös- lek vá ros lin zer és szõ lõ kel le mes társ volt a
be szél ge tés so rán.

A jó han gu lat ról az ön kén tes tö rök szent mik ló si tangóharmónikások
gon dos kod tak, akik a mi sát runk nál húz ták a talp alá va lót- nagy örö -
mük re! So kunk nak is me rõ sök, hi szen több la ko da lom ban is jár tak vá -
ro sunk ban. Kö szön jük Hor váth Ró bert és Be ne dek Zsolt!

Az Ízõrzõk 2019-ben fõz tek elõ ször Böl lér le vest és csõ rö ge fánkot. 

Ha von ta 1 al ka lom mal fõz nek. 2021-es leg na gyobb si ke rüknek a Du na 
TV-ben va ló sze rep lés és a Tú ri vá sár ban el ért I. he lye zést tart ják.

A zsû ri már úgy em le ge ti a csa pa tot, hogy „egye di”, kü lön le ges, frap -
páns re cept tel ér kez nek a ver seny re!

Ha Fegyverneken kap nak fel ké rést, azt is min dig öröm mel vál lal ják.

Az idei év ter vei kö zött sze re pel, hogy az Óballai fa lu na pon is ne vez -
nek, el ké szí tik Fegy ver nek tor tá ját és részt vesz nek a Fegy ver nek Ka -
rá cso nya ren dez vé nyen.

Köz ben vár ják és gyûj tik a ré gi re cep te ket, hogy majd könyv alak já ban 
az utó kor nak is meg ma rad jon.

Leg utób bi si ke rük, hogy a Zöld Mar ci ked ven ce el ké szí té sé ért Kü lön -
díj ban ré sze sí tet te a csa pa tot.

A Szer kesz tõ ség ne vé ben Gra tu lá lunk és to váb bi fi nom al ko tá so kat kí -
vá nunk!

Az Ízõrzõk csa pa ta meg kö szö ni min den ki nek, kü lön Ta tár Lász ló pol -
gár mes ter úr nak a tá mo ga tást!

-Mészáros Il di kó-

A Fegyverneki Ízõrzõk
az Óballai fa lu na pon!

Ko ra reg gel, sze mer ké lõ esõ, lá zas ké szü lõ dés. Má sok ta lán még al sza -
nak eb ben az idõ pont ban, de a csa pat már el in dult a fa lu nap ra. A  tem -
pó las sú, na gyon rossz az út.

El sõk kö zött ér ke zünk, a fa lu most éb re de zik. Kém lel jük az eget, mi -
lyen idõ vár ha tó, egy ki csit iz gu lunk is. Te rep szem le, ki pa ko lás. Hû,
egy ká vé iga zán jól jön ne! S láss cso dát! A fa lu kocs má ros né ja már meg
is kí nált ben nün ket friss, for ró ká vé val.

A mai me nü, amit er re a nap ra ter ve zett a csa pat: töltöttkáposzta gõz -
gom bóc cal (sváb étel)  és kö csö gös bab. Köz ben fo lya ma to san ér kez nek 
a csa pa tok, a ven dé gek. Il la tok so ka sá ga ke ve re dik a tér ben, a nap is ki -
süt, az ebéd is ké szül…

Sát runk elõtt is mert és nem is mert ven dé gek, aki ket szí vé lyes ven dég -
lá tás fo gad ja. Íz lik ne kik az os to ros – la ko dal mi ka lács – és a töb bi sü te -
mény, ami vel a csa pat kí nál ja õket.

A kü lön le ges étel von zot ta a né zõ ket, töb ben most is mer ked tek az el ké -
szí té si mód dal, sok di csé re tet kap tak.

Kö szön jük Ízõrzõk, büsz kék va gyunk rá tok!
-Mé szá ros Il di kó-
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Nép ze nei ta lál ko zó
 TÚRKEVE 2022.09.10.  

A Fegyverneki Szapáry Nép dal kör és Pa csir ta Ci te ra ze ne kar öröm mel
tett ele get a fel hí vás nak, hogy a Nép ze nei ta lál ko zón részt ve gyen, a
kö vet ke zõ fel lé põk tár sa sá gá ban: Szi vár vány ci te ra ze ne kar Me zõ túr –
48-s Ol va só kör Asszony kó ru sa Kis új szál lás ról, Mongol-Agrár Zrt
Nép dal kör Me zõ túr ról, a 48-as Ol va só kör Da lár da Kis új szál lás ról, 
An gyal Fe renc ci te rás Kis új szál lás ról, Ma da rász Kár oly Nép dal kör
Túrkevérõl.

Nagy sze rû ren de zés, ked ves fo gad ta tás, jó han gu lat jel le mez te a ta lál -
ko zót, mely nek dísz ven dé ge Ma da rász Ka ta lin nó ta és nép dal éne kes
volt.

Ma da rász Ka ta lin zá ró be széd ében ki hang sú lyoz ta a fegyvernekiek fel -
lé pé sen nyúj tott ki ma gas ló tel je sít mé nyét, me lyet meg ha tód va hall ga -
tott a csa pat. A ta lál ko zó hi va ta los fel lé pé sén túl pe dig együtt éne kelt a
részt ve võk kel.

To váb bi si ke res fel lé pést, öröm te li éne ket kí vá nunk a Szer kesz tõ ség
nevében!

-Mé szá ros Il di kó-

Ké zi mun ka kiállítás
2022. ok tó ber 18. - ok tó ber 28. a
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház ban

Ün ne pé lyes meg nyi tó: 2022. ok tó ber
18-án 17 órakor

Sze re tet tel vár juk ki ál lí tás ra a ké zi -
mun ká kat, al ko tá so kat, me lyet ok tó -
ber 3-7-ig ké rünk be hoz ni a
Mû ve lõ dé si Ház ba!

-Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont-

Nyá ri tá bor az An gol kert Idõ sek
Ott ho ná ban

Az ott hon la kói nagy ér dek lõ dés sel, sze re tet tel vár ták a gye re ke ket jú li -
us végén, hi szen a min den na pi mo no ton éle tük ben ez ha tal mas vál to -
zás, így nem cso da, hogy iz ga lom mal vár ták és ké szül tek a ta lál ko zás ra.

A tá bor ve ze tõ je Ma gyar Lászlóné (Pi ros ka) volt, se gí tõk csa pa ta a Vö -
rös ke reszt és Karitász cso port tag jai kö zül ke rül tek ki. 

Na gyon jó öt let volt az idõ sek és fi a ta lok ta lál ko zá sa, hi szen mind a két
cso port adott és ka pott sok-sok él ményt. A fog lal ko zá sokat az idõ sek kel
együtt tartották, me lyek min dig hoz tak va la mi újat, va la mi meg le põt,

ami jó kedv re de rí tet te a csa -
pa tot!Micsoda mó ka volt,
ami kor az idõ sek éle tük ben
elõ ször arc fes tést kap tak!

A szapárfalusi kápolnát a gye -
re kek az ott hon la kó i val
együtt lá to gat ták meg.

Szer dai na pon Deb re cen be a
Ken gu ru Park ba lá to gat tak el, 
csü tör tö kön az If jú sá gi Park -
ban já ték, vízibiciklizés sze re -
pelt a na pi rend ben. Pén te ken
Sarkadi And rea ve ze té sé vel
Tánc ház vet te kez de tét, ahol
nagy öröm mel per dül tek
tánc ra az idõ seb bek is.

A tá bor 37 gye rek nek adott
kel le mes idõ töl tést, vi dám sá -
got, ki kap cso ló dást.

Kö szö net és di csé ret il le ti az igaz ga tót és az ott hon dol go zó it is, mert
min dent meg tet tek an nak ér de ké ben, hogy a gye re kek jól érez zék ma -
gu kat, és fe lejt he tet len né tet ték azt az öt na pot, amit a gye re kek ná luk,
ve lük együtt töl töt tek.

A pozitív vissza jel zé sek alap ján jö võ re is mét ta lál koz nak!

-Mé szá ros Il di kó-
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II. Al só ré ti Holt-Ti sza Ponty fo gó Ku pa
A II. Al só ré ti Holt-Ti sza Ponty fo gó Ku pa hor gász ver senyt 2022. szep -
tem ber 14-18. kö zött ren dez tük meg a IV. tó egy sé gen. Az idei ver seny
idõ tar ta ma 96 órá ra emel ke dett. 

Mi e lõtt a ver seny be szá mo lók ra rá tér nénk, sze ret nénk né hány gon do -
la tot meg osz ta ni. Az idei év ben a hor gász rend szi go rí tá sá val el in dul -
tunk egy új úton. Ez kü lö nö sen igaz a IV. tó egy ség re, mely bõl
sze ret nénk egy iga zán ked velt sport hor gász víz te rü le tet ki ala kí ta ni. Ha
õszin ték aka runk len ni, ak kor ki kell mon da nunk, hogy eb ben csak
rész si ke re ket tud tunk el ér ni, hi szen a meg kez dett úton, na gyon sok
buk ta tó állt az utunk ba. Egy dol got vi szont nyu godt szív vel mond ha -
tunk, NEM FOGJUK FELADNI!!  Tud juk hogy mi ben hi báz tunk, de azt
is tud juk, hogy mi ben kell elõ re lép nünk. A kö vet ke zõ év ben to váb bi szi -
go rí tá so kat sze ret nénk be ve zet ni a IV. tóegységen.

A ta va lyi ver seny elõtt - ami kor össze ült a szer ve zõ bi zott ság - csak re -
mény ked tünk ben ne, hogy a ren dez vény meg fe le lõ fo gad ta tás ra ta lál a

hor gá szok kö ré ben. A má so dik ku pa meg nyi tó ja nyu god tan mond hat -
juk, min den vá ra ko zá sun kat fe lül múl ta. Nem csak a hor gá szok, ha nem
a tá mo ga tók kö ré ben is nép sze rû és szim pa ti kus fo gad ta tás ra ta lált
ren dez vé nyünk. A ré gi csa pa tok mel lett az idén új csa pa tok is meg mé -
ret tet ték ma gu kat a ver se nyen. A tá mo ga tók nak kö szön he tõ en el -
mond ha tó, hogy a kör nyé kün kön nincs ilyen ma gas dí ja zá sú ver seny. A 
tá mo ga tók sok szí nû sé gét mu tat ja, hogy  volt olyan tá mo ga tónk aki
min den részt ve võ csa pa tot meg aján dé ko zott, volt aki a he lye zet te ket,
sõt egyik szpon zo runk va la mennyi he lye zet len csa pat nak adott át ér té -
kes aján dék cso ma got a zá ró ren dez vé nyen. Tá mo ga tók nak kö szön he -
tõ en a na pi egy fõ ét ke zés és a „fo lyé kony to rok fer tõt le ní tõ” is biz to sí tott 
volt a résztvevõknek. 

2022. szep tem ber 14. szer da reg gel a 19 csa pat nagy iz ga lom mal és kel -
lõ lel ke se dés sel vár ta a ver seny kez de tét. A re giszt rá ció és a meg nyi tó
so rán ta pasz talt ven dég lá tás ról és min den re ki ter je dõ „oda fi gye lés rõl”, 
szer ve zett ség rõl min den ki tõl csak el is me rés ér ke zett. 

A ver seny ide je alatt az idõ já rás tól kap tunk min dent, hû vös reg ge le ket,
az utol só éj sza ka esõt és vi ha ros ere jû sze let is. Az elõ zõ ek mi att a va -

sár nap dé li zá ró ün nep ség re
nem a víz par ton ha nem a Sport -
pá lya Klub ter mé ben ke rült sor,
aho vá min den ki fá radt, de mo -
soly gós arc cal ér ke zett meg.
Volt aki azért mert si ke res na po -
kon volt túl, és jó pár szép ha lat
tu dott mér le gel ni, ez ál tal nagy
iz ga lom mal vár ta az ered mény -
hir de tést. Volt olyan pe dig, akit

a na gyobb ha lak most el ke rül -
tek, de egy va la mi ben vi szont
mind annyi an egyet ér tet tek és
ki je len tet ték, hogy jö võ re is mé -
tel ten ta lál ko zunk. Az ered -
mény hir de tés után fá rad tan, de
so kan már a jö võ évi ver seny
tak ti ká ján gon dol kod va, él mé -
nyek kel gaz da god va tá voz tak és
vi szik jó hí rét Fegyverneknek és
e cso dá la tos víz te rü let nek

Vég ered mény:
 1. Carp Navigator Te am (Nyá ri Já nos, Pri bék Pé ter) 65,57 kg
 2. He ge Te am (He ge dûs Zol tán, Ifj. He ge dûs Zol tán) 59,20 kg
 3. Ló ga tós Te am (Mik ló si Ró bert, Kácsor Jó zsef) 53,06 kg

„A” szek tor ered mé nyek:
 1. Z&Z Te am (Kö les Zol tán, Só lyom Zol tán) 50 kg
 2. Di-Go Te am (Gácsi Ta más, Dió sze gi Ta más) 39,71 kg
 3. KHE Te am (Gecser Ger gõ, Kiss Ta más, Már ton Zsolt)22,68

kg

„B” szek tor ered mé nyek:
 1. Len dü let Te am (La dá nyi Ri chárd, Zimán Jó zsef) 51,28 kg
 2. Big Te am (Nagy Ró bert, Nagy Ist ván, Far kas Vik tó ria)36,85

kg
 3. NemGagyi Te am (Ollé Lász ló, Pász tor Já nos) 32,87 kg

Kü lön dí jak:
• Leg na gyobb Ponty: Kis Já nos (Kis Te am) 13,04 kg 
• Leg na gyobb Amur: Pri bék Pé ter (Carp Navigator) 15,49 kg 
 1. na pi legnagyobbb hal: NemGagyi Te am 6,75 kg Ponty
 2. na pi legnagyobbb hal: Di-Go Te am 12,17 kg Amur
 3. na pi legnagyobbb hal: Kis Te am 13,04 kg Ponty
 4. na pi legnagyobbb hal: Carp Navigator Te am 15,49 kg Amur

Sze ret nénk meg kö szön ni a ver seny meg ren de zé sé hez nyúj tott tá mo -
ga tá so kat: 
• Mfishing Hor gász bolt
• Svendsen Sport
• Don Agro Kft. 
• Carp Navigator Csaligyártó Ma nu fak tú ra
• Food for Carp by Zsömi
• Túrkevei Water Word Hor gász bolt 
• Görbüljönpontcom Horgászwebáruház
• Körös-Halért Kft.
• Fegyverneki Bo ros tyán Pa ti ka
• An gol ker ti pá lin ka fõ zõ
• Pa let ta Ve gyes ke res ke dés
• Sós Lég tech ni ka Kft. Fegy ver nek 
• Jancsó és Tár sa Kft.
• Mé szá ros Il di kó
• Fegy ver nek Vá ros Pol gár mes te re Ta tár Lász ló
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta

Kö szö net a szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban tör té nõ rész vé tel ért, az
aláb bi sze mé lyek nek: Tukarcs Krisz ti án és Fa ra gó At ti la fõ szer ve zõk,
Huber Jó zsef,  Mol nár Bar na, Négyesi Ti bor szer ve zõk, Csi kós György,
Rózant Ist ván ha lá sza ti õrök, Iványi At ti la, Iványi Já nos, fo tók, vi de ók,
Hillender György drónfelvételek,  Fa ra gó Zsolt webes meg je le ní tés.

-Fegyverneki Vá ros üze mel te té si In téz mény-
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Tör té nel mi Íjász Vi lág baj nok ság
A Fegy ver nek Vá ro si Sport egye sü let íjász szak osz tá lya is részt vett au -
gusz tus 15-én a dup la kva li fi ká ci ós nap pal kez dõ dõ Tör té nel mi Íjász Vi -
lág baj nok sá gon, mely re 3 kon ti nens bõl, Kö zép-Ame ri ká ból, Ázsi á ból
és Eu ró pá ból ér kez tek ver seny zõk Gyu lá ra. 

21 nem zet több mint 300 ver seny zõ je egy hé ten át küz dött kü lön fé le
tör té nel mi íjász ne mek ben.

A für dõ vá ros im má ron har ma dik al ka lom mal hely szí ne en nek a ran -
gos meg mé ret te tés nek. Az el sõ két nap so rán há rom VB se lej te zõ for -
du lón vet tek részt az in du lók, ezt kö vet te a szer dai rang so ro ló. A ha zai
íjá szok nak a ma gyar baj nok ság jó al kal mat te remt ar ra az év fo lya mán, 
hogy meg fe le lõ fel ké szült ség gel ér kez ze nek olyan nem zet kö zi ese mé -
nyek re, mint ami lyen ez a vi lág baj nok ság is. Lo vász Ta más, a Tör té nel -
mi Íjász Vi lág baj nok ság szer ve zõ je ki emel te, az el múlt tíz év ben
nem csak Ma gyar or szá gon, ha nem vi lág szer te is annyit fej lõ dött az íjá -
szat, hogy egy re több ér dek lõ dõt vonz ma gá val. Az ese mény csü tör tö -
kön táv cél lö võ, pén te ken pe dig táv lö võ vi lág baj nok ság gal folytatódott.

A vi ha ros idõ já rás mi att a díj áta dó ün nep ség re az ere de ti hely szín, a
gyu lai vár he lyett a Vi ga dó im po záns épü le té ben ke rült sor. 

A Fegy ver nek Vá ro si Sport egye sü let nek  Íjász Vi lág baj nok ság két  VI.
he lye zést ho zott: 
• Kecsõ Lász ló (fel nõtt fér fi ka te gó ria, amely leg né pe sebb a vi lá gon) 
• Pál Sán dor (senior fér fi ka te gó ria ) ál tal.

A ren ge teg mun ka, ener gia, be fek te tés meg hoz ta a szép ered ményt,
mely hez sok sze re tet tel gra tu lá lunk!

-Mészáros Il di kó-

LOTTÓZÓ nyílt a Nem ze ti Do hány bolt nál
a MOL kút mel lett! Kun Far kas tér 2.

Nyitvatartás: min den nap 0700-1900

Vár juk sze re tet tel!

To vább kép zés az Or szág ház ban
Gõbelné Re zes Er zsé bet (orosz-német-történelem és nép tánc-sza kos
ál ta lá nos és kö zép is ko lai ta nár) az idei nyá ron há rom szor egy hét to -
vább kép zé sen vett részt az Or szág ház ban, mint tör té ne lem ta nár.

Ezen a nyá ron a kö vet ke zõ té ma kö rö ket dol goz ták fel kö zö sen:
• Az Arany bul la és ha tá sa a ma gyar tör té ne lem re
• Ál lam és po li ti ka a du a liz mus kor sza ká ban
• Egy el lent mon dá sos kor szak – po li ti kai élet a két vi lág há bo rú kö zöt ti

Ma gyar or szá gon.

A kü lön bö zõ tör té nel mi ko rok ban ne ves egye te mi elõ adók, ku ta tók ka -
la u zol ták a részt ve võ ket.

A du a lis ta té ma fel dol go zá sá nak he té ben ki rán du lást tet tek Deb re cen -
be, ahol meg te kin tet ték gr. Ti sza Ist ván ván dor ki ál lí tá sát, me lyet a Lá -
to ga tói Köz pont mun ka tár sai ál lí tot tak össze. A ki ál lí tás meg te kin té se
után is mét tör té nel mi já ték-szi tu á ció kö vet ke zett a cso por tok ban,
majd el lá to gat tak ebéd után a Dé ri Mú ze um ba, ahol Mun kácsy Mi hály
leg is mer tebb al ko tá sa i ban gyö nyör köd het tek.

Az „Arany bul la” he té ben pe dig Szé kes fe hér vár ra lá to gat tak el, ahol a
kor ki rá lya i nak ha gya té ki ki ál lí tá sát te kin tet ték meg. Meg is mer ked tek
a mú ze um-pe da gó gia ke re té ben egy, azt a kor sza kot fel öle lõ tör té nel -
mi fog lal ko zás sal.

A to vább kép zés so rán tör té nel mi gya kor la tok kal és be mu ta tók kal káp -
ráz tat ták el a to vább kép zés részt ve võ it (pl: egy pár baj el ját szá sa a du a -
liz mus ko rá ban, ahol nem akár ki vel, gróf Ti sza Ist ván nal kel lett vív ni).
A fo tón tör té nel mi já ték-ese mény el ját szá sa lát ha tó – ahol Er zsé bet
mint gróf Apponyi György szó lal fel a nõk sza va za ti jo ga i ért.

Az él mé nyen túl új kap cso la tok kal gaz da go dott, nagy se gít sé get nyúj -
tott szá má ra szak mai fej lõ dé sé ben, és ins pi rá ci ó ként szol gál a tör té ne -
lem órák szí ne sí té sé ben.

Gõbelné Re zes Er zsé bet rész le tes be szá mo ló ját meg ta lál ják a
www.kultura-fegyvernek.hu ol da lon!

-Mészáros Il di kó-
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben

mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Job bik Ist ván 80 éves

Turó Je nõ 75 éves

Gyu rik Já nos 83 éves

Lo vász György 63 éves

Koncz Bé la 86 éves

Bu rai Antalné
szü le tett: Moh ácsi Ág nes 60 éves

Donkó Ist ván 73 éves

Gúth Pálné
szü le tett: Domán Mag dol na 78 éves

Nagy Má ria 67 éves

Hornyák Ist ván 78 éves

Matuz Imréné
szü le tett: Len gyel An na 75 éves

Buk ta Lászlóné
szü le tett: Kor pás Gi zel la Er zsé bet 72 éves

Kris tóf Kár oly 73 éves

Sza bó And rás Já nos 72 éves

Ba logh Mi hály 76 éves

Náhóczki Józsefné
szü le tett: Koncz Má ria 80 éves

Négyesi Mik lós 59 éves

ko rá ban el hunyt.

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

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

akik fe lejt he tet len ha lot tunk

BALOGH MIHÁLY
te me té sén részt vet tek, sír já ra ko szo rút,

vi rá got he lyez tek, mély fájdalmunkban osz toz tak.

A Gyá szo ló csa lád

Er dei pad
Ka ti, min den év ben ha za u ta zik a szü lõ fa lu já ba.  Na nem sok szor. Õsszel
és ta vasszal meg lá to gat ja a te me tõt. 20 éves volt, mi kor fel köl tö zött
Pest re az unokanõvéréhez, aki se gí tett mun kát ta lál ni a vá ros ban. Fod -
rász szak má val nem volt ne héz el he lyez ked nie. Elõ ször fur csa volt a
nagy vá ros za ja, a sok em ber, akik kö zö nyö sek vol tak egy más iránt, S a
kö szön tést sem igen gya ko rol ják . Ilyen a vá ros? Nem ilyen nek kép zel te. 
Ma már  egy sza lont ve zet. Sok mun ka, sok ven dég, s a pénz mi att sem
pa nasz ko dik. Mér nök fér jé vel, s a 2 gyer me ké vel szép csa lá dot al kot -
nak.  Ka ti leg na gyobb lánya most vár ja a má so dik ba bá ját. Kis lány lesz,
azt mondják. Sze re ti a gye re ke ket. 

Megigazította a ko szo rú kat, vá zá ba tet te a vá gott vi rá got,  s  a ko csi ba
ül ve le húz ta az ab la kot. Nem si e tett. Va la ho gyan jó volt itt hon len ni. Az
is me rõs il lat, egye ne sen a szí vé ig ha tolt. Õszi ró zsa. Anyának min dig
volt a kert ben  be lõ le.

ANYA. El szo rult a szí ve. Be in dí tot ta a mo tort, s a ko csit szin te ész re vét -
le nül a Holt-Ti sza par ti park ba  kor má nyoz ta.

A ré gi úton a gát ol dal ról kö ze lí tet te meg. A Ti sza fe lõl halk víz cso bo gás
hal lat szott, s a hor gá szok csen des él ce lõ dé se mo soly ra kész tet te.

Hú! De rég volt er re! Ta lán 20 éve. Me leg , to rok szo rí tó érzés töl töt te el .

-Semmi nem vál to zott- nyug táz ta. S ez jó, na gyon jó. Ki szállt a ko csi ból,
és le ült a sé tány mel let ti öreg pad ra. Az õszi le ve le ket a könnyû szél zi -
zeg ve so dor ta össze. A levélszárakon kis csi gák, ap ró bo ga rak ké szü lõd -
tek átaludni a te let. Gyer mek ko rá ban sok szor itt töl töt ték az idõt a
szom széd gye re kek kel. Ez volt a ked venc pad juk Zsókával, a  ba rát nõ jé -
vel. Szem ben a többszáz éves nyár fa még min dig ott dí sze leg mint a
park büsz ke sé ge. De so kat megmásztuk a srá cok kal! Kiabáltunk le a te -
te jé rõl a sétálókra, akik nem tud ták hon nan jön a hang. Jó mó ka volt!
Egy szer a biosztanárra ki ál tot tunk, hogy: Zsi ga! Õt is csõbehúztuk. 
Utána ezen jót ne vet tünk. A gye re kek a kö ze li ut cák ból, mind itt töl töt -
tük a dél utánt . Egy-egy da rab zsíroskenyér,  cuk ros ke nyér, s es tig nem
is lát tak ben nün ket ott hon. A leg job ban még is Zsókával érez te ma gát.

Zsóka. Ré gen lát tam. Nem be szél tünk már sok-sok éve.  Jó ba rá tom
volt, ad dig míg nem is mer te meg Sa nyit, a ké sõb bi fér jét. Sa nyi sze ret te
a nõ ket. Ki csa pon gó, nagy ku jon volt. Nála is próbalkozott egy szer-két -
szer, de las san meg ér tet te, hogy csak idõpocsékolás min den kez de mé -
nye zés, így las san fel ad ta. Ne ki so ha sem kel lett vol na.

Zsóka azon ban fél tet te tõ le. Így meg szûnt a ba rát ság, nincs kö zöt tük
má ra sem mi lyen kap cso lat. Pe dig, de sok kö zös élmény és em lék kö ti
õket össze.

Az úton egy kö zép ko rú nõ je lent meg, egy kis bi cik lis kis fi ú val.

- Ne si ess! Várj meg!- ki ál tott a nõ.

-Hú! De is me rõs a hang!  - gon dol ta Ka ti.

Zsóka volt.  A nõ döb ben ten állt meg, mi kor a pad hoz ért.

-Kati! Úr is ten! Te vagy?  De so kat gon dol tam rád! Min den nap, ha te he -
tem, er re sé tá lok az uno kám mal. Tu dod, õ is imád ja ezt a he lyet!

Néz ték egymâst, ke res ték a ré gi arc vo ná so kat a má si kon. 20 év nem kis
idõ. De jó új ra lát ni egy mást! Zsóka meg ölel te, és le ült mel lé a pad ra.
Ne vet tek, me sél tek, utat tör tek az em lé kek.  Mint ha csak teg nap vál tak
vol na el. A 100 éves  nyár fa le ve le it végigsimította az õszi szél. Fel néz tek
és egy szer re kiálltották, hogy: Zsi ga! Kacagasuktól han gos volt a sé tány. 
Ka ti megsimította a vi har vert, ko pott pa dot.

-De jó kis hely! -nyugtázta. De jó új ra itt hon! S hal kan dú dol ni kezd te a
dalt. "Ha utad egy szer a vé gé re ér, ne fe lejtsd el, hogy hon nan jöt tél!"

-A gyö ke rek - gon dol ta. Ki tö röl he tet le nül be köl töz tek a szí vé be.

-Ba log Éva-
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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:

Köz pon ti ügy fél szol gá lat: 5000 Szol nok, Tán csics Mi hály út 10.
A te le fo nos ügy fél szol gá lat (Call Cen ter) díj men te sen el ér he tõ a

+36 80/205-157–es te le fon szá mon.
Ja va sol juk, to vább ra is ve gyék igény be internetes ügy in té zé si le he -

tõ sé ge in ket az  ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu e-mail cí men.
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 irá nyí tó szá má nak meg adá sa 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
Dr. Nagy And rás, 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: át me ne ti leg nem elérhetõ

Ké szen lét (11:00-17:00 óra kö zött mun ka nap okon):
06-20/77-99-727

Cseh Ani kó gaz da sá gi ügy in té zõ: 06-20/77-99-728
Az ügye let el ér he tõ sé ge vál to zat la nul: 06-70/3703-104

2022. au gusz tus 6-án:

Orosz Eni kõ és Mé szá ros Jó zsef,
2022. au gusz tus 10-én:

Hidas Tí mea és Csécsei And rás
2022. szep tem ber 10-én

Szerencsi Vi vi en és Sajben Mi hály
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.

2022.07.05. Barta Polett
Szü lei: Nagy Er zsé bet, Barta Zol tán
2022.07.06. Koncz Lara Lia
Szü lei: Fo dor Aran ka, Koncz Nor bert
2022.07.07. Fo dor Odett
Szü lei: Mendler Ge or gi na, Fo dor Im re
2022.07.08. Blága Zsolt
Szü lei: Fórizs Ilo na, Blága Zsolt
2022.07.08. Alattyáni Adél
Szü lei: Ke rék Ni ko lett, Alattyáni At ti la
2022.07.08. Bata Lí via
Szü lei: Va dász Il di kó, Bata Zol tán
2022.07.20. Suki Vanessza Aisa
Szü lõ: Suki Aran ka
2022.07.20. Hermann Kor nél La jos
Szü lei: Hermann Me lin da, Hermann Vik tor
2022.07.22. Széman Lil la
Szü lei: Palya Be at rix He lé na, Széman Ber ta lan,
2022.08.02. Lip csei Za lán
Szü lei: Négyesi Ni ko let ta, Lip csei Gá bor
2022.08.10. Hu bai Za lán Ákos
Szü lei: Szil ágyi Klá ra, Hu bai Zol tán
2022.08.12. Jó nás Dá ni el 
Szü lei: Csõke Do mi ni ka, Jó nás Zol tán
2022.08.28. Domány Lász ló
Szü lei: Bóné Vi vi en Ale xand ra, Domány Lász ló 
2022.08.29. Sepa Let ti
Szü lei: Balla Ri ta, Sepa Ri chárd,

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


