


Dr. Kiss György
Vá ro sunk Dísz pol gá ra

Fegy ver nek vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te a Re -
for má tus Egy ház köz ség fel ter jesz té se alap -
ján az élet mû vé vel szer zett ál ta lá nos
el is mert sé ge, ki ma gas ló tel je sít mé nyé nek
meg be csü lé se és tisz te le te je lé ül Fegy ver -
nek Vá ros Dísz pol gá ra cí met ado má nyo zott

Dr. Kiss György ré szé -
re.

Dr. Kiss György
(1943.03.11-én szü le -
tett Bu da pes ten) Édes -
any ja Nagy Gi zel la,
édes ap ja Dr. Kiss Já -
nos, aki az orosz fron -
ton tel je sí tett
szol gá la tá ért vi té zi ran -
got is ka pott.

Is ko lá it Törökszentmiklóson a Beth len úti is -
ko lá ban kezd te, majd Me zõ tú ron, a Re for -
má tus Kol lé gi um ban és
Törökszentmiklóson, a Ber csé nyi Mik lós
Gim ná zi um ban foly tat ta. Édes ap ja saj nos az 
érett sé gi elõtt nem sok kal halt meg, nem ér -
het te meg fia ki tû nõ érett sé gi jét. S bár édes -
ap ja el tá vo zott, de szel le mi sé gét
át örö kí tet te, mely el kí sér te egész éle té ben.

A Sem mel we is Or vos tu do má nyi Egye tem re
1963-ban vet ték fel, és 1968-ban vég zett
mint fog or vos.

Fegyverneken kezd te meg fog or vo si te vé -
keny sé gét na gyon sze rény kö rül mé nyek kö -
zött, ami ab ban az idõ ben Tiszabõ fog or vo si
el lá tá sát is je len tet te.

So kat har colt a fel sze re lés újabb és újabb
da rab já ért, ne vé hez fû zõ dik a sza bá lyos,
szak ma i lag ma gas mi nõ sé get biz to sí tó fog -
or vo si el lá tás. Az õ ér de me, hogy
Fegyverneken a mai na pig rönt gen ké szü lék
se gí ti a fog or vo si mun kát.

Fo lya ma to san ké pez te ma gát a szak or vo -
si el lá tás szín vo na lá nak eme lé sé ért, ezért
fog szak or vo si, lé zer gyógy ásza ti, lé zer te -
rá pi ai, su gár vé del mi mi nõ sí té se ket szer -
zett.

Fe le sé ge Balla Ju dit, aki vel 1971-ben há -
za sod tak össze, há rom le ány gyer mek ük
szü le tett, aki min den ben tá mo gat ta a fér -
jét.

Dr. Kiss György tud ta, hogy egyet len ki tö -
ré si és fej lõ dé si le he tõ sé ge a szor gal mas,
pre cíz mun ka. Egész éle té nek szak mai
mun ká ja Fegyvernekhez kö tõ dik.

Tár sa dal mi sze re pet vál lalt a Vö rös ke reszt 
he lyi szer ve ze té nek egész ség ügyi fel vi lá -
go sí tó mun ká já ban, mely nek 20 évig az el -
nö ke is volt. A meg elõ zést tart ja a
leg fon to sabb nak, ép pen ezért, - el sõ ként
szer ve zett egész ség ügyi elõ adá so kat a te -
le pü lé sen.

A rend sze res vér adás okon túl egész ség -
ügyi tan fo lya mo kat, a kor sze rû táp lál ko zás 
meg is me ré se ér de ké ben étel be mu ta tó kat
szer ve zett, kü lön se gí tet te a nagy csa lá do -
so kat. E te vé keny sé gé ért „Tár sa dal mi
mun ká ért” ki tün te tõ pla kett arany és ezüst
fo ko za tát kap ta.

Ki vet te ré szét a kul tu rá lis élet bõl is,
Fogarasi György mun ká já nak tá mo ga tá -
sá val, a Mû ve lõ dé si Ház ban a vá sár he lyi
fes tõ is ko la kép vi se lõ i nek be mu ta tá sá val,
mely ki ál lí tá sok há zi gaz dá ja is volt.

Éle té ben je len tõs sze re pet ka pott a val lás,
sze re pet vál lalt a Ti szán tú li egy ház me gye
kül dött je ként. Az egy ház me gye ta ná cso -
sa, jegy zõ je is volt, va la mint pres bi ter és
gond nok 30 éven ke resz tül.

Fegy ver nek te le pü lés 2003-ban Fegy ver -
nek Köz szol gá lat ért díj ban ré sze sí tet te.

Gra tu lá lunk ki tün te tõ el is me ré sé hez, és
tar tal mas, bol dog, hosszú éle tet kí vá nunk!

Gra tu lá lunk az újabb ki tün te tés hez, és tar -
tal mas, bol dog, hosszú éle tet kí vá nunk!

Meg erõ sí tett hal õr zés
Az hi deg idõ be kö szön té vel egy re ke ve seb -
ben hor gász nak az Al só ré ti  Holt-Ti szán,  a
leg ki tar tób bak azon ban már bi zo nyá ra meg -
ta pasz tal ták, hogy a már ko ráb ban is szol gá -
la tot tel je sí tõ hal õr mel lett, egy új ha lá sza ti õr 
el len õr zi a hor gá sza ti rend sza bály ok be tar -
tá sát.  A Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi és Vá -
ros üze mel te té si In téz mény, a ha té ko nyabb
el len õr zés ér de ké ben, 2016. ok tó ber 01.
nap já tól  1 fõ vel meg nö vel te a „fõ ál lá sú” hal -
õre i nek szá mát. Az ál lo mány ba lé põ hal õr ki -
vá lasz tá sa kor fon tos sze re pet ját szott, hogy
több év ti ze des hal õri múlt tal és ez ál tal ta -
pasz ta lat tal ren del ke zik.

Az In téz mény ha lá sza ti õr zés és ez ál tal a
köz rend to váb bi meg erõ sí té se ér de ké ben 
fel vet te a kap cso la tot a Fegyverneki
Rendõrörs  meg bí zott Örs pa rancs no ká val, a 
ha té ko nyabb együtt mû kö dés ér de ké ben.

A ha lá sza ti õrök, a me zõ õrök kel és a rend -
õrök kel kö zö sen szer vez tek ak ci ó kat,
amely ben nagy se gít sé gük re volt az a
„hõkamera”, ame lyet a Tö rök szent mik ló si
Rend õr ka pi tány ság biz to sít az éj sza kai el -
len õr zé sek hez.  A szi go rí tott el len õr zé sek
ha té kony sá gát  jól mu tat ja, hogy a 2016.
évi utol só hal te le pí tés és az ak kor élet be
lé põ hor gá sza ti ti la lom alak al má val - en -
ge dély nél kü li hor gá szat mi att -  7 eset ben
kel lett in téz ked ni a ha lá sza ti õrök nek és
rend õrök nek. A fel je len tett sze mé lyek kel
szem ben a Jász-Nagykun-Szolnok Me -
gyei Kor mány hi va tal Ha lá sza ti Fel ügye lõ -
sé ge fog el jár ni. 

Az el len õr zé sek az „té li” idõ szak ban sem
fog nak megszünni . Sze ret nénk  meg aka -
dá lyoz ni az orv hor gá szok kö ré ben nép -
sze rû „ge reb lyé zõs” mód szer rel tör té nõ
il le gá lis hor gá sza tot, mely ben to vább ra is
hal õrök se gít sé gé re lesz nek a me zõ õrök,
rend õrök és pol gár õrök is. 
-Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi Vá ros üze mel te té si  és 

Fej lesz té si In téz mény-

A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
A kép vi se lõ tes tü let ülé sén ho zott fon to sabb
dön té sek rõl az aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a
la ko so kat:

OKTÓBER 27. 
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi -

se lõ tes tü le te el fo gad ta Fegy ver nek Vá ros
köz igaz ga tá si te rü le té re ké szü lõ Te le pü -
lés ren de zé si Esz kö zei ré sze ként el ké szült
kör nye ze ti ér té ke lést.

• Jó vá hagy ta Fegy ver nek Vá ros tel jes köz -
igaz ga tá si te rü le té re vo nat ko zó te le pü lés -
szer ke ze ti ter vet, va la mint He lyi Épí té si
Sza bály za tot. 

• Kö te le zett sé get vál lalt a Fegyverneki Ti -
sza vi rág Óvo da és Böl csõ de lét szám ke re -
té nek 1 fõ vel tör té nõ eme lé sé re a 2016. évi 
költ ség ve tés ter hé re, 2016. no vem ber
1-tõl 1 fõ gyer mek – és if jú ság vé del mi fe le -
lõs fog lal koz ta tá sát vál lal ja ha tá ro zat lan
idõ re.

• Jó vá hagy ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 2017. évi
mun ka terv ét.

• El fo gad ja az Al só ré ti Holt-Ti sza hasz ná la -
tá ra vo nat ko zó egy sé ges ke ze lé si ter vé rõl
szó ló tá jé koz ta tót.

• Egyet ér tett a TÁMOP-3.2.2-16 „Kul tu rá lis
in téz mé nyek a köz ne ve lés ered mé nyes sé -
gé ért” cí mû pá lyá zat be nyúj tá sá val. Nyer -
tes pá lyá zat ese tén a 2017. évi
költ ség ve tés ben a pá lyá za ti össze get sze -
re pel tet ni kell. A Kép vi se lõ tes tü let meg bíz -
ta a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tá rat a pá lyá zat be nyúj tá sá val és bo -
nyo lí tá sá val.

• El fo gad ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány -
za ta 2016-2019. évi stra té gi ai el len õr zé si
ter vét. 

• Egyet ér tett az zal, hogy Fegy ver nek Vá ros
Ön kor mány za ta a Fegy ver nek, Szent Er -
zsé bet út 53 szám alatt lé võ 1263 hrsz-ú
in gat lant 6.800.000,- Ft + ÁFA vé tel áron
meg vá sá rol ja. 
Az in gat lant bér be adá si cél lal vá sá rol ja
meg és a ké sõb bi ek ben is bér le mény ként
kí ván ja hasz no sí ta ni. 

OKTÓBER 27. zárt ülés
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi -

se lõ tes tü le te „Fegy ver nek Vá ros Dísz pol -
gá ra” cí met oda ítél te Dr. Kiss György nek.
A díj át adá sá ra ün ne pi ülés ke re te in be lül
egy ké sõb bi idõ pont ban ke rül sor.  

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-
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Az Anyák Nap ja mel lett a má so dik leg na -
gyobb ün nep sé günk az Idõ sek Nap ja, ame -
lyet ha gyo má nyo san ok tó ber ele jén

szok tunk meg ren dez ni a há rom te le pü lés -
rész idõ se i nek tisz te le té re. Mint min dig, úgy
most is már he tek kel, sõt hó na pok kal ko ráb -
ban ké szül tek a dol go zók és a klub tag ok

egy aránt a prog ra mok össze ál lí tá sá val,
va la mint a de ko rá ci ó nak szánt asz tal- és
füg göny dí szek kel. Eb ben az év ben is ebéd -
del, ze nés-tán cos mu lat ság gal ked ves ked -
tünk, mely re klub tag ja in kon kí vül meg hív tuk 
ön kor mány za tunk ve ze tõ it, va la mint a nyug -
dí jas dol go zó in kat is. Örö münk re szol gál,
hogy so kan fo gad ták el a meg hí vást, szin te
tel je sen meg töl töt tük a Fegyverneki Mû ve -
lõ dé si Ház és Könyv tár nagy ter mét. A kö -
szön tõk után az idén nyug díj ba vo nu ló
Kuntzer Mártonnét, a Pol gár mes te ri Hi va tal
igaz ga tá si cso port ve ze tõ jét gyö nyö rû vi rág -
cso kor ral bú csúz tat tuk el, meg kö szön ve a
több év ti ze des lel ki is me re tes mun ká ját. A
mû sort a II. sz. Új te le pi Idõ sek Klub já nak
tag jai ad ták, akik Kindert Fe renc cel ki e gé -
szül ve da lok kal, ver sek kel, kö zös ének lés -
sel és egy fer ge te ges elõ adás sal
szó ra koz tat ták a meg je len te ket. A fi nom és
bõ sé ges ebéd el fo gyasz tá sa után, amit a
FegyvernekiGyermekélelmezési Kony ha fõ -
zött, cuk rász sü te mény és ká vé kö vet ke zett.

Mi u tán min den ki jól la kott, jö he tett az
élõ ze ne. A meg hí vott ze nész már több al ka -
lom mal lé pett fel ná lunk, így az is me rõs dal -
la mok ra ha ma ro san tánc ra per dül tek idõ sek 
és dol go zók egy aránt, szin te la ko dal mi han -
gu lat töl töt te be a ter met. Zá rás ként a nap
att rak ci ó ja, a tom bo la hú zás kö vet ke zett,
ahol szám ta lan és ér té kes tárgy ke rült ki sor -
so lás ra. Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind -
azok nak, akik hoz zá já rul tak eme re mek
han gu la tú ren dez vé nyünk si ke ré hez. Kü lön
kö szön jük az ön kor mány za tunk nak az au -
tót, amely Szapárfaluból és a te lep rõl hoz -
ta-vit te a már ne he zeb ben moz gó
ven dé ge in ket, Tukarcs Mi hály nak és fe le sé -
gé nek, Tóth End ré nek, va la mint idõ se ink -
nek a fel aján lá so kat, a Fegyverneki
Gyer mek élel me zé si Kony ha dol go zó i nak a
fi nom ebé det és a Fegyverneki Mû ve lõ dé si
Ház és Könyv tár dol go zó i nak a se gít sé get a 
szer ve zés ben.

- Barta Józsefné-
-Csorba Mikro-térségi Alapszolgáltatási Központ 

igaz ga tó -

Idõ sek na pja Fegyverneken

Véradás

2016. ok tó ber 20-án volt az utol só, jól si ke -
rült vér adás ez év ben. Meg hí vók kal, pla ká -
tok kal, hív tuk az em be re ket, facebook
ol da lon, kü lön ér te sí té se ket küld tünk ki,
min den is me rõs nek. Jöt tek is szép szám -
mal, 82-en. Örö münk re szol gál mindíg van
új, el sõ vér adó is, akik kö ve tõi a több szö -
rös vér adó ink nak. Most is ha tan je lent kez -
tek. Kö szön jük, az ön zet len se gí tõ
szán dé kot! 

2017. évi ter ve zett vér adás idõ pont jai:
• ja nu ár 05. csü tör tök 
• áp ri lis 27. csü tör tök 
• jú li us 27. csü tör tök 
• ok tó ber 26. csü tör tök 

Vér adás ok hely szí ne : Mû ve lõ dé si Ház 

Vér adás ok ide je : 0900 - 1530 -ig.

Aki nek ide je és egész sé ge en ge di jöj jön,
min den kit sze re tet tel vá runk.

-Ollé Lászlóné-

Vá ro si egészségnap
2016. no vem ber 5-én, szom ba ti na pon volt a
Mû ve lõ dé si Ház és a he lyi Vö rös ke reszt kö -
zös prog ram ja VÁROSI EGÉSZSÉGNAP
cím mel. In gye nes szû ré se ken, mé ré se ken
vet tek részt vá ro sunk la ko sai. Dél elõtt: vér -
nyo más, ko lesz te rin, vér cu kor, liszt ér zé keny -
ség, sze mé szet, el sõ se gély be mu ta tó 12
órá ig. 13 óra kor,  "EGYÜTT A MELLRÁK
ELLEN" séta.. "SZERINTEM A
VÖRÖSKERESZT" cím mel 4 ka te gó ri á ban 
meg hir de tett rajz pá lyá zat  ered mény hir de té -
sén 91 na gyon szép rajzot ér té kel het tünk.
Min den be kül dött raj zot ju tal maz tunk. Ered -
ményhir de tés után elõadások kö vet kez tek. A
liszt ér zé keny ség rõl: Pusz tai Já nos, a
mellrákról: Ilyés An na má ria, a prosztata be -
teg ség rõl: Dr Nagy And rás,a sztrókról: Dr
Tóth Sa rol ta tar tott tartalmas és ta nul sá gos
elõ adást. Ezt kö ve tõ en kul tu rá lis mû sor kö -
vet ke zett. Kö szön jük ren dez vé nyünk fõ véd -
nök ének: TATÁRNÉ OLLÉ CSILLÁNAK, az
elõ adók nak, szer ve zõk nek a sok munkát,
mind azok nak, akik valamilyen formában
hozzájárultak rendezvényünk si ke ré hez és
kü lön kö szö net támogatóinknak.

-He lyi Vö rös ke reszt ve ze tõ sé ge-
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Zene és vers
Ok tó ber 1-jét Yehudi Menuhin kez de mé -
nye zé sé re  az UNESCO 1975-ben Ze nei
Vi lág nap nak nyil vá ní tot ta.

Az Iro dal mi Kör csat la ko zott az ese mény -
hez. Mû so rá nak cí me: "Ze ne az iro da lom -
ban, iro da lom a ze né ben". A ze nénk,
ver se ink ma gyar kul tú ránk ré sze ként nem
lé tez het nek egy más nél kül. Ékes pél dá ja
en nek nem ze ti imád sá gunk a Him nusz. A
Baldácsy Iro dal mi kör eh hez a té má hoz
kap cso lód va szer vez te meg ren dez vé nyét,
me lyen igyekeztünk mi nél sok ré tûbb mû ve -
ket be mu tat ni.

Mé szá ros Il di kó dal szö ve get írt Cseh Ta -
más est re, me lyet Dá vid Má ria éne kelt el.

Sa ját ver sét  nép ze nei aláfestéssel mond ta
el Nagy Miklósné.

Pe tõ fi Sán dor meg ze né sí tett ver se it 
Farkasné Ma ri ka és Herman Jó zsef ad ták
elõ, õket  Kindert Fe renc kí sér te citerán. 

Jó zsef At ti la, Nagy Lász ló mû vei is ze nei
alá fes tés sel  egé szül tek ki.

Jó zsef At ti la: a Du ná nál c. ver sét ze nei alá -
fes tés sel Ba log Éva tol má csol ta.

Bi ha ri Jó zsef, bár nem le he tett ve lünk, egy
sa ját, és egy Weöres Sán dor meg ze né sí -
tett ver set kül dött ma ga helyett. Meg hí vá -
sun kat el fo gad ta a Mirella Nõi Kar is.
Cso dá la tos kó rus mû vet éne kel tek a ko -
molyze nét kép vi sel ve: "Ze ne nél kül le het
él ni, de mi nek" (Ko dály Zol tán).

Kul tu rá lis él mé nyek  te rén  a ma xi mu mot
kap tuk ezen a dél utá non.

-Siposné Ba log Éva-



Lu das Ma tyi a cir kusz ban
2016. ok tó ber 29-én A Mó ra Fe renc Ál ta -
lá nos Is ko la ta nu lói fa kul ta tív ki rán du lá -
son ve het tek részt. A Fõ vá ro si
Nagy cir kusz ba ké szül tünk, „Lu das Ma tyi
a cir kusz ban” cí mû elõ adást te kin tet tük
meg. Bár a hi deg idõ nem ne künk ked ve -
zett,ez még sem szeg te ked vét egyet len
gyer kõc nek sem. A je gyek át vé te le után
iz ga tot tan fog lal tuk el he lye in ket a né zõ té -
ren. Fa ze kas Mi hály köl te mé nyé nek fel -
dol go zá sa fe lejt he tet len, hi he tet len
él mé nye ket nyúj tott. Le nyû gö zõ volt át él ni 
a hi he tet len kon cent rá ci ót, oda fi gye lést az 
ar tis ták kö zött. Sze münk elõtt ele ve ne dett 
meg a me se. El ké pesz tõ mu tat vá nyok nak 
le het tünk szem ta núi és az elõ adás nak kö -
szön he tõ en va ló di ré sze sei le het tünk a
vá sá ri for ga tag nak, épít het tük Döbrögi
vár kas té lyát, s „vá sá rol hat tunk” az áru -
sok tól is. A li bák, az is pán, az alatt va lók és 
a me se sze rep lõi mind mind cso dá la tos
mû sor szá mot mu tat tak be. A mû sor ide je,
bár két órás volt, vil lám gyor san el re pült,
töb ben saj nál koz va vet ték ész re, hogy az
elõ adás vé get ért. A bu szon az tán egy -
más sza vá ba vág va me sél te ki csi és nagy
ked venc sze rep lõ it, mû sor szá ma it. Kö -
szön jük ezt a cso dá la tos na pot szer ve -
zõnk nek Szabóné Soós Il di kó nak, s a 
ne ve lõk nek, szü lõk nek akik se gít sé günk -
re vol tak ki rán du lás alatt.

-Korpásné Nagy Ju dit-
-tanító-

Ok tó ber 4. az Ál la tok világnapja
Eb ben a tan év ben, szep tem ber ben a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nyé ben
rajzversenythirdettünk az „Ál la tok Vi lág nap -
ja”  al kal má ból. Ta nu ló ink igen ak tí vak vol -
tak, 50 al ko tás ér ke zett a fel hí vás ra. Eb bõl
18 al só ta go za tos, 32 fel sõ ta go za tos mun -
ka. Vál to za tos ké pe i ket ne héz volt ér té kel ni,
mi vel a raj zolt ál la tok is na gyon vál to za to sak 
vol tak. Sze re pelt köz tük hi deg, mér sé kelt és 
for ró övi ma dár, em lõs, ízelt lá bú, hal. Jó
meg fi gye lés alap ján rész le tes, va ló ság nak
meg fe le lõ, szí nes kom po zí ci ók szü let tek,
sza ba don vá lasz tott tech ni ká val. A leg job -
bak ok le ve let kap tak és tárgy ju ta lom ban ré -
sze sül tek, amit a di ák ön kor mány zat és a
szak ta nár biztosított.

A ta nu lói mun kák ból ki ál lí tást ren dez tünk.
Dí ja zot tak:
• Al só ta go zat ból 1. he lye zett Ko vács

Csa ba, 2. Mol nár Zsom bor, 3. Bu dai
Brendon 4.a osz tá lyos ta nu lók

• Fel sõ ta go zat ból 1. he lye zett Négyesi
Márk 8.a, 2. Kiss Li li 8.b és Már ton Li li  7.a, 
3. Gazsó Ré ka 7.b és Zi la hi Ist ván 7.a
osz tá lyos ta nu lók. Min den ki nek gra tu lá -
lunk és to váb bi si ke res mun kát kí vá nunk!

-Nagy Györgyné-

Az iga zak em lé ke ze te
le gyen ál dott!

Ara don 1849.ok tó ber 6-án ti zen há rom hon -
véd tá bor no kot vé gez tek ki. A gyõz tes ab -
szo lu tiz mus tö rek vé se ar ra irá nyult, hogy a
ma gyar po li ti kai és ka to nai eli tet fi zi ka i lag
meg sem mi sí té se. A for ra da lom óri á si je len -
tõ sé gû vív má nyai, a sza bad ság harc si ke rei,
majd az azt kö ve tõ hir te len és vá rat lan ve re -
ség a ma gyar né pet ször nyû tra gé dia, a meg 
nem ér de melt nem zet ha lál ér zé sé vel töl töt -
te el. A ma gyar sza bad ság szent jei az ara di
ti zen hár mak! Min den õszin te vissza em lé ke -
zés és együtt ér zés az er köl csi meg iga zu lá -
suk és fel emel ke dé sük egyik ki in du ló pont ja.

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 6.a és 6.b
osz tály ta nu lói ezen a na pon nem csak dísz -
õr ség gel ha nem szín vo na las mû sor ral is
meg em lé kez tek a hõ sök re.

-An tal Im re, Szávó Vik tó ria-
-osztályfõnökök-

Óvó nõk a Mó rá ban
2016. ok tó ber 10-én az óvó nõk lá to gat tak
el az el sõ osz tá lyos ta nu lók hoz. Ha gyo -
mány ná lunk ez a ta lál ko zás, hogy be pil lan -
tást nyer je nek az óvó nõk a gye re kek is ko lai 
be il lesz ke dé sé be. A ki csik is öröm mel fo -
gad ják õket, büsz kén mu tat ják meg mun ká -
i kat ne kik. Ter mé sze te sen az öle lés sem
ma rad hat el a ked venc óvó né ni jük nek, akik 
ilyen kor tan órát lá to gat nak, be szél get nek a
gye re kek kel, pe da gó gu sok kal. Mind ez az
óvo da-is ko la kö zöt ti át me net meg könnyí té -
sét szol gál ja.

-Ko vács Il di kó-

Õszi szösz mö tö lõ az Or czyban
Az idei tan év ben is meg ren de zés re ke rült az 
õszi szösz mö tö lõ. A dél után fo lya mán kez -
dés ként egy TOTÓ-t töl töt tek ki a Szent Mi -
hály nap já val kap cso la tos ha gyo má nyok ról.
Eh hez se gít sé get kap tak a gye re kek, az is -
ko la szá mí tás tech ni ka ter mé ben tölt het ték
ki a fel adat la pot, amely hez hasz nál hat ták az 
internetet. Ezt kö vet te egy tab ló és egy asz -
ta li de ko rá ció ké szí té se az ál ta luk gyûj tött
fa le ve lek bõl, ter mé sek bõl és tö kök bõl. Az
osz tá lyok a sa ját ter me ik ben osz tály fõ nök ük 
se gít sé gé vel ké szí tet ték el a szebb nél
szebb ké pe ket és dí sze ket. Sok új öt le tet
pró bál hat tak ki, il let ve a ta nu lók sa ját kre a ti -
vi tá suk ban is el mé lyed het tek. Az idõ min -
den ki nek ked ve zett, így a zsû ri is mét ne héz
hely zet be ke rült. Ez egy újabb szín folt ja lett
a prog ra mok kal te li tan évünk nek, amely re
ta ná rok és di á kok szí ve sen emlékeznek.

-Sza bó Me lin da-
-Di ák ön kor mány za tot se gí tõ ne ve lõ-

Szü re ti mu lat ság az Or czyban
Ha gyo má nya ink hoz hí ven idén õsszel is
meg ren dez tük a szü re ti mu lat sá got az al só 
ta go za tos ta nu lók nak. A dél után fo lya mán
a gye re kek a nap kö zis cso por tok ban a ta -
ní tó né nik irá nyí tá sá val kézmûveskedtek.
Az ügyes kis ke zek szü re ti té má jú mun ka -
da ra bo kat ké szí tet tek: szõ lõ für töt pa pír ból
kü lön bö zõ tech ni ká val, pla ká to kat szí nez -
tek, fes tet tek.  Mind eköz ben a zsi bon gó -
ban az osz tá lyok az ál ta luk be ho zott szõ lõt 
le sze mez get ték, és szü lõi se gít ség gel folyt 
a pré se lés. A fi nom must el fo gyasz tá sa
után az ud va ron egy jó han gu la tú tánc ház -
ban ve het tek részt. Min den ki kel le me sen
el fá rad va tér he tett ha za. 

Ez úton kö szö nöm meg a se gí tõ szü lõk
mun ká ját, va la mint, hogy ren del ke zé sünk -
re bo csá tot tak egy prést, és a szük sé ges
mennyi sé gû szõ lõt. 

-Huber Krisz ti na -
-tanítónõ-
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„Fut az Or czy”
Is ko lánk 2016. szep tem ber 30-án az Eu ró -
pai Di ák sport Szö vet ség ál tal ren de zett
sport na pon vett részt, ahol a ki írt prog ram
egy 2016 m-es fu tás volt, ami ben az is ko la
összes ta nu ló ja és pe da gó gu sa részt vett.

Ezen a pén te ki na pon, az idõ já rás is ked ve -
zett ne künk, ugyan is szép ko ra õszi, nap sü -
té ses idõ ben tel je sít het tük a tá vot, amit a
vá ros ban sa ját ma gunk nak je löl tünk ki. A
gyer me kek fél nyolc ra ér kez tek az is ko lá ba
ké nyel mes sport fel sze re lés ben, ami kor
min den ki meg ér ke zett, egy kö zös be me le -
gí tés sel kezd tük a na pot, ami vel fel ké szül -

tünk a fu tás ra. A be me le gí tés után fél ki -
lenc kor, az is ko la elõl in dul tunk el
mind nyá jan és vág tunk ne ki a ki csit több
mint két ezer mé ter nek. A tá vot min den ki si -
ke re sen tel je sí tet te, volt, aki, meg-meg áll va
és volt, aki vé gig fut va azt. A fu tás után kel -
le me sen el fá rad va vissza sé tál tunk az is ko -
lá ba és a gye re kek jó ízû en el fo gyasz tot ták
a tí zó ra i ju kat.

A gye re kek a sport nap nak na gyon örül tek
és nagy elán nal vág tak ne ki a táv nak, volt
olyan ötö di kes gyer mek, aki a na gyok kal
együtt ért a cél ba el sõ ként. Ha gyo mány ként 
sze ret nénk õriz ni ezt a na pot.

-Héder Ró bert-
-test ne ve lõ ta nár-

Sport nap a nap kö zi ben
A 2016. szep tem ber 30-án meg ren de zett
Eu ró pai Di ák sport Na pon az al só ta go za to -
sok sem ma rad tak moz gás nél kül. Dél után, a 
nap kö zi ben egy ki adós fu tó ver seny után, tré -
fás-, és ügyes sé gi fel ada tok kal meg tûz delt
vál tó ver se nyen ve het tek részt a ta nu lók
Huber Krisz ti na ta ní tó nõ irá nyí tá sá val. A ve -
gyes élet ko rú gyer me kek bõl ál ló csa pa tok
nagy lel ke se dés sel ver se nyez tek, és bíz tat -
ták já té ko sa i kat. A dél után jó han gu lat ban
telt.

-Huber Krisz ti na-
-tanítónõ-

Jó spor to ló, jó tanuló
A te het sé ges spor to ló kat, a leg jobb ta nu ló -
kat és a mû vé sze tek sze rel me se it dí jaz zák
az Or czyban!

A több éves ki tar tó sportmun ka is mé tel ten
meg hoz ta az ered mé nyét. 

Is ko lánk 6. b osz tá lyos ta nu ló ja, Mol nár Kit ti
le ány bir kó zónk a  Szen te sen meg ren de zett
Or szá gos Baj nok ság ról újabb tró fe át ho zott
ha za.

Ma ga tar tá sa, szor gal ma, sport tel je sít mé nye 
pél da ér té kû a töb bi ta nu ló szá má ra!

Büsz kék va gyunk rá és to váb bi sok si kert kí -
vá nunk ne ki és edzõ jé nek Kiss Kál mán nak!

-Szávó Vik tó ria osz tály fõ nök-

Ol va só ver seny a Sár gá ban
2016. ok tó ber 10-én ren dez tük meg az al só 
ta go za ton ha gyo má nyos is ko lai ol va só ver -
se nyün ket. A 2., 3. és 4. osz tá lyos ta nu lók
mér het ték össze, hogy ki mi lyen szé pen,
pon to san, hang sú lyo san, ki fe je zõ en tud ol -
vas ni. 

A zsû ri dön té se alap ján a leg job ban ol va só
ta nu ló ink: 

2. osz tály: 

1. Bu dai Han na 2. b, Bozsó Ist ván 2. b

2. Bozsó Pan ka Hé di 2. b

3. Domány Já nos 2. b

3. osz tály: 

1. Kusnyír La u ra 3. b, Suki Kla u dia 3. b

2. Mol nár Mart ina 3. b

3. Ilyés An na Ré ka 3. b

4. osz tály:

1. Nagy Ka ta Kin csõ 4. a

2. Fa ra gó Dó ra 4. a

3. Tóth Gab ri el la 4. a

A leg job ban tel je sí tõ ta nu ló ink kö zül né há -
nyan a Szol no kon meg ren de zés re ke rü lõ
Arany száj szép ol va só, szép be széd ver se -
nyen is meg mér he tik tu dá su kat a me gye
leg job ban ol va só ta nu ló i val. Si ke res fel ké -
szü lést kí vá nunk ne kik! 

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni a nyug dí -
jas ta ní tó né nik nek, hogy e rö vid idõ re
vissza jöt tek hoz zánk, és se gí tet ték mun ká -
kat a zsû ri zés ben. 

-Czifra Zsigmondné-
-al só ta go za tos mun ka kö zös ség ve ze tõ-

Iskolanyitogató
Is ko la nyi to ga tó fog lal ko zá sok az Or czyban 
és a Mó rá ban óvo dás gyer me kek és szü le -
ik szá má ra.

Ked ves Szü lõk, le en dõ el sõ osz tá lyos
gyer me kek!

Min den csa lád él té ben fon tos, iz ga lom mal
te li idõ szak az is ko la vá lasz tás idõ sza ka.
Ren ge teg kér dés fo gal ma zó dik meg a szü -
lõk ben, mi e lõtt dön tést hoz ná nak, me lyik
is ko lá ba íras sák be gyer me kü ket. Is ko lá ink 
be mu ta tá sá val eb ben kí vá nunk Önök nek
se gít sé get nyúj ta ni. Is ko la nyi to ga tó prog -
ram ja in kon, sze ret nénk meg is mer tet ni a
ked ves szü lõk kel és le en dõ el sõ se ink kel az 
is ko lá ink ál tal kí nált le he tõ sé ge ket, az el -
sõs ta ní tó né ni ket.

Is ko la nyi to ga tó fog lal ko zá sa ink he lye és
idõ pont jai:

Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la (Sár ga Is ko la)

5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 133.
• 2016. no vem ber 29. 1500 - kéz mû ves

fog lal ko zás

• 2017. ja nu ár 17. 1500 - an gol nyel vi fog -
lal ko zás

• 2017. feb ru ár 21. 1500 - komp lex fog lal -
ko zás, szint fel mé rõ

• 2017. már ci us 28. 0900 - nyílt ta ní tá si
órák

Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Mó ra Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nye

5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 31.
• 2016. no vem ber 21. 1430 - sport fog lal ko -

zás
• 2017. ja nu ár 19. 1430 - komp lex fog lal ko -

zás, szint fel mé rõ
• 2017. már ci us 02. 1430 - kéz mû ves fog -

lal ko zás
• 2017. már ci us 30. 0900 - nyílt ta ní tá si

órák

Nagy sze re tet tel vá runk min den szü lõt és
kis gyer mek ét fog lal ko zá sa ink ra!

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-intézményvezetõ-
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A gyer tyák ér tük ég tek
Ok tó ber 6-án, 18 óra kor a sza ka dó esõ el le -
né re egy ma rok nyi csa pat úgy gon dol ta,
hogy az Ara di Vér ta núk em lé ké re mé csest
gyújt. Ba log Éva, Herman Jó zsef, Mé szá ros
Il di kó sza va la ta után kö zö sen el éne kel tük a
Him nuszt. S míg éne kel tünk, az esõ csep pek 
is si rat ták az Ara di tizenhármat, de mé cse -
sük messze vi lá gí tott.
• Au lich La jos (1792-1849)
• Dam ja nich Já nos (1804-1849)
• Dessewffy Arisz tid (1802-1849)
• Kiss Er nõ (1799-1849)
• Kné zich Kár oly (1808-1849)
• Lahner György (1795-1849)
• Láz ár Vil mos (1815-1849)
• Leiningen-Westerburg Kár oly (1819-1849)
• Nagy sán dor Jó zsef (1804-1849)

• Pöltenberg Er nõ (1813-1849)
• Schweidel Jó zsef (1796-1849)
• Tö rök Ig nác (1795-1849)
• Vécsey Kár oly (1807-1849)

-Mé szá ros Il di kó-

A hivatás
Az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u ma Arany -
dip lo mát ado má nyo zott Valastyán Sándorné 
óvó nõ ré szé re Arany dip lo mát ado má nyoz -
nak an nak, aki 30 éve vég zett pe da gó gi ai ta -
nul má nya i val és leg alább 30 évet el töl tött a
pá lyán.

Egy em ber éle té ben 
fon to sak a ke rek év -
for du lók. Ta lán nem
is ki fe lé, sok kal in -
kább be fe lé ün nep,
ami kor va la ki meg éli 
és át éli – pél dá nak
oká ért – ke zé be ve -
he ti az Arany dip lo -
má ját.

Per sze, csak pa pír -
ról van szó! – gon -
dol hat nánk! Az tán
még sem! Na ná,
hogy nem!

Hi szen azt is je len ti,
hogy egy vá lasz tott
hi va tás egy em be ri
lét so rán be tel je se -
dik, tör té nel mi vé vá -
lik. Hab a tor tán,

hogy Ju li ka ezt fit ten, fi a ta lo san él he ti meg.

A ve le töl tött évek re gyak ran em lé kez nek az
egy ko ri kol lé gák, akik is mer ték gyer mek sze -
re tet, kor rekt em be ri és ve ze tõi mun ká ját,
ma ga tar tá sát, ma gas szín vo na lú szak ma i -
sá gát.

Mi ó ta ve ze tõ ként dol go zom, gyak ran, fo gó -
dzó kat, tá ma szo kat ke res ve em lék szem a
ré gi idõk re, ami kor ma gas el vá rá sok elé ál lí -
tott en gem is, úgy, hogy a leg han go sab ban
kö ve tel te min den ki tõl a tisz tes sé ges vi sel ke -
dést, az õszin te sé get, pon tos, pre cíz, fe gyel -
me zett  mun kát.

Szá mom ra õ a lel kes Pe da gó gus, a Ve ze -
tõ, az Irá nyí tó az Emblematikus egyé ni ség, 
a Ki vá ló kom mu ni ká tor, az olyan ve ze tõ,
aki sza va i nak sú lya van.

Pél da mu ta tó évek, ta pasz ta la tok, ame lye -
ket ma ga után ha gyott, nem csak ve ze tõ -
ként, ha nem óvó nõ ként is, hi szen
gyer me kek szá zai vit tek be lõ le egy da ra bot 
ma guk kal.

Ma gam ré szé rõl ren ge te get ta nul tam a
múlt ból, s csak re mél ni tu dom, hogy az
örök sé get gya ra pí tot tuk. Örü lök, hogy is -
mer he tek olya meg be csült szak em bert, aki
min ta ként áll hat elõt tem éle tem, mun kám
so rán, aki ki tar tást, jö võ ké pet köz ve tít a kö -
vet ke zõ nem ze dék nek is.

Ezen a ke rek év for du lón a Fegyverneki Ti -
sza vi rág Óvo da és Böl csõ de egy ko ri és je -
len le gi dol go zói ne vé ben kí vá nok jó
egész sé get, hosszú, bol dog, ak tív éle tet.

-Ba logh Mihályné -
-Intézményvezetõ-
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A lát ha tat lan hát tér
Vá ro sunk ban 1995. szep tem be ré tõl mû kö -
dik a Pol gár õr ség, a Rend õr ség gel és a Pol -
gár mes te ri Hi va tal lal szo ro san
együtt mû köd ve. Ve ze tõ je La dá nyi Mik lós,
aki 2008. de cem be ré tõl lát ja el fel ada tát. A
csa pat je len le gi össze té te le: 17 fér fi és 3 nõ. 
Mun ká ju kat hét köz nap okon es te 16 órá tól,
más nap reg gel 8 órá ig lát ják el,  hét vé ge ken
és ün nep nap okon pe dig 24 órás a szol gá la -
tuk. Mun ká juk hoz tar to zik a vá ro si ren dez -
vé nyek, is ko lai ren dez vé nyek, egy há zi
ren dez vé nyek biz to sí tá sa is. Az  S. O.S
szol gál ta tás 5 éve mû kö dik! En nek mû kö dé -
se na gyon jó és hasz nos dön tés volt az ön -
kor mány zat és pol gár õr ség ré szé rõl, - ezt
bi zo nyí tot ta az el telt idõ szak is, hi szen kb
8o-9o jegy zõ könyv ké szült ezen idõ szak
alatt, s öröm mel je lent he tik ki, hogy több em -
ber éle tét is si ke rült meg men te ni ez zel a
szol gál ta tás sal. Ezt bár ki igény be ve he ti, hi -
szen ha vi dí ja csak 500.- Ft, - az idõ sek nek,
egye dül ál lók nak azon ban ez ha tal mas meg -
nyug vást, biz ton sá got je lent! Ér tünk van nak! 
Mun ká ju kat sza bad ide jük ben, ön ként vál lal -
va, té rí tés nél kül vég zik! Csa pa tuk ba vár ják
azon fi a ta lok je lent ke zé sét, akik úgy gon dol -
ják, sze ret né nek egy köz tisz te let ben ál ló kö -
zös ség ben dol goz ni, se gí te ni a
baj ba ju tot ta kon. Akik a Pol gár õr Egye sü le -
tet sze ret nék tá mo gat ni, hogy mun ká juk
még zök ke nõ men te sebb le gyen, a Ta ka -
rék szö vet ke zet nél ve ze tett szám lá juk ra-
meg te he tik. Ha bár ki se gít ség re szo rul,
vagy krí zis hely zet ben van, hív ja:
20/2141622 szá mot!

Éven te 10-12000 óra ön zet len ség! Egy
nagy kö szö net ne kik! Ugye meg ér dem lik?

-Szerkesztõség-



Ki rán dult a jó ga cso port
Ok tó ber 24-én reg gel a min den na pos te vé -
keny ség bõl ki moz dul va kí ván csi an in dul -
tunk út nak. A cso port úticél ja: Szirák -
Mátraverebély - Szent kút - Tar volt. A bu -
szon nem volt üres hely, az idõ já rás is ked -
ve zett ne künk. Szép, nap sü té ses, iga zi õszi
han gu la tú na pot fog tunk ki a ki rán du lás ra.
Út köz ben, elõ re nem tud ha tó okok mi att,
egy kis prog ram mó do sí tás tör tént, amit
Nagyné Er zsi ke tem pe ra men tu mo san ol -
dott meg. Szirák he lyett Bér - Virágospuszta 
lett el sõ ál lo má sunk hely szí ne. Nem bán tuk
meg! Nagy sze re tet tel fo gad tak ben nün ket a 
vá rat lan be je lent ke zés el le né re is. Lát vá -
nyos kör nye zet ben ta lál tuk ma gun kat. A tu -
laj do nos, Maczó Lász ló hi he tet len ru tin nal,
rész le te sen ma gya ráz ta el a Kú ria tör té ne -
tét, je len le gi funk ci ó ját, az ott fo lyó te vé -
keny sé get. A bir tok elõ zõ tu laj do no sa Láz ár

An dor, a Hor thy -kor mány hon vé del mi
mi nisz te re volt. A zûr za va ros idõk ben csa lá -
dos tól ki te le pí tet ték Fegyvernekre, itt él tek
1951-1957 kö zött. A Kú ria ma ho tel ként mû -
kö dik, va la mint igen ér té kes gyûj te ménnyel
ren del ke zik a rég múlt idõk bõl. Sok ren dez -
vényt szer vez nek, eb ben az év ben elõ ször
pa lóc fesz ti vált tar tot tak má jus ban, ami nek
nagy volt a si ke re, így ha gyo mányt sze ret -
né nek ve le te rem te ni. Maczó Úr sze re tet tel
meg hív ta a fegyvernekieket a má so dik pa -
lóc fesz ti vál ra. El múlt már dél, ami kor el bú -
csúz tunk és to vább in dul tunk Szent kút ra a
Nem ze ti Kegy hely re.  A bát rab bak a me re -
dek hegy ol da lon fel ka pasz kod tak a Re me -
te bar lan go kig, a töb bi ek meg pi hen tek a kút
kö rü li pa do kon, meg töl töt tük a pa lac ko kat
for rás víz zel, a kegy temp lo mot, a rend há zat, 
a temp lom ker tet, és a sza bad té ri
misézõhelyet is vé gig néz tük, majd lel ki leg
fel töl tõd ve in dul tunk to vább Tar köz ség be, a 
Budd ha- park ba. Igen ér de kes dol go kat lát -

tunk ott is, ki ál lí tást Kõrösi Csoma Sán dor
élet út já ról, a Budd ha temp lom ban is szét -
néz het tünk, na gyon ér de kes volt az ima ma -
lom, és gyö nyö rû a fo tó ki ál lí tás. Es te 6 óra
után in dul tunk ha za. Sok-sok él ményt gyûj -
töt tünk, ami ab ból is lát szott, hogy még a bu -
szon is folyt a be szél ge tés a lá tot tak ról. 

Kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni azok nak,
akik köz re mû köd tek en nek a tar tal mas nap -
nak a meg szer ve zé sé ben, és ki vi te le zés -
ében. Mi részt ve võk na gyon örü lünk an nak,
hogy a Jó ga klub tag jai nem csak együtt tor -
náz nak, ha nem bár kit sze re tet tel vár nak ki -
rán du lá sa ik ra, és a jó ga órá ik ra is szer da
es tén ként a Mû ve lõ dé si Ház ban.

Egy Bat thyá nyi - Strattmann Lász ló idé zet tel 
zár juk él mény be szá mo lón kat.

„Ha bol dog akarsz len ni

   Tégy má so kat bol dog gá!”

-Dományné Esz ter és Berényi Er zsé bet-

Ké zi mun ka ki ál lí tás 
A 14. Ké zi mun ka Ki ál lí tás ra ke rült sor ok tó -
berben a Mû ve lõ dé si Ház kis ter mé ben.
Kindert Fe renc ta nár úr ci te ramû so ra nyi -
tot ta meg a szín vo na las ki ál lí tást, me lyet
Strígel Józsefné szak kör ve ze tõ kö szön té -
se kö ve tett. Je len lét ük kel meg tisz tel tek
ben nün ket a Me zõ tú ri Né pi Dí szí tõ mû vé -
sze ti szak kör tag jai is. Ve lük 2011 de cem -
be re óta ápol juk a kap cso la tot. So kat
ta nul tunk tõ lük és a je len le gi ki ál lí tá son is
sok olyan ké zi mun ka van, me lyet az õ se -
gít sé gük kel sa já tí tot tunk el. Örül nénk, ha a
leg kö ze leb bi ki ál lí tás ra még több
fegyverneki asszony hoz ná el mun ká ját, hi -
szen ez zel is te le pü lé sünk hír ne vét öreg -
bít jük. A telt há zas meg nyi tó is bi zo nyít ja,
hogy van jö võ je en nek a szak kör nek, hi -

szen a sok szép al ko tás sze met, lel ket
gyö nyör köd tet.

-Strígel Józsefné szak kör ve ze tõ-

Zöld Mar ci
„Fegyverneki pusz ta, fegyverneki pusz ta /
Sze gény jó Zöld Mar ci ha lá lát okoz ta...” – ír -
ta Pe tõ fi Sán dor 1847-ben kel te zett ver sé -
ben. De ki volt ez a Zöld Mar ci? A
sze gé nyek jó te võ je? Eset leg köz tör vé nyes
bû nö zõ? 

Ho gyan vált a ko ra be li pony va iro da lom ih le -
tõ jé vé? Mi nek kö szön he tõ, hogy Pe tõ fi
nem csak ver set, ha nem egy egész drá mát
is szen telt a be tyár alak já nak? Va ló ban
Fegyverneken van a vég sõ nyug he lye?

Idén, de cem ber 6-án 200 éve an nak, hogy
Zöld Mar ci a fegyverneki pusz tán „az élõk
so rá ból örök re ki tö röl te tett”. 

Min den kit, akit ér de kel a hely tör té net és a
fen ti kér dé sek re ke re si a vá laszt, sze re tet tel 
vá runk az aláb bi két hely szí nen és idõ pont -
ban:

• De cem ber 5-én, hét fõn es te 1800-kor a
Mû ve lõ dé si Ház ban (ven dég elõ adó: K.
Nagy Ti bor) va la mint

• De cem ber 6-án, ked den dél után 1500-kor
a Kál vá ria-domb nál (ven dég elõ adó: Mol -
nár La jos) - Ez utób bi hely szí nen egy – a
ko ra be li ese mé nyek re em lé kez te tõ – kõ -
táb la el he lye zé sé re ke rül sor.

Programajánló
• 2016. no vem ber 09-december 2-ig: Em lék -

ki ál lí tás

• 2016. no vem ber 18. 1800: Me se vi lág: Tél -
apó és ba rá tai!

• 2016. no vem ber 27. 1500: 1. Gyer tya gyúj -
tás a vá ro si ad ven ti ko szo rú nál

• 2016. de cem ber 03.: Mi ku lás na pi tánc ház
• 2016. de cem ber 04.: 1500: Re for má tus Is -

ten tisz te let, utá na 2. gyer tya gyúj tás
• 2016. de cem ber 5. 1800 Elõ adás - Zöld

Mar ci
• 2016. de cem ber 6. 1500 Kál vá ria domb em -

lék táb la el he lye zés
• 2016. de cem ber 11. 1500: Ad ven ti Hang -

ver seny a ka to li kus temp lom ban, utá na
3. gyer tya gyúj tás

• 2016. de cem ber 13. 1600: Min den ki ka rá -
cso nya

• 2016. de cem ber 17.: Rock Fesz ti vál
• 2016. de cem ber 18. 1500: Re for má tus Is -

ten tisz te let, majd 4. gyer tya gyúj tás
• 2016. de cem ber 21.: Kerecseny ün nep a

Kál vá ria-dom bon
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Bozsik Egye sü le ti Prog ram
U-7 korosztály

Be fe je zõ dött a Bozsik Egye sü le ti prog ram
2016. õszi tor nái az U7 kor osz tály szá má ra.
A Kar ca gi Al köz pont Kunhegyesi Kör ze té -
ben 4 tor nán sze re pel tek a Fegy ver nek VSE 
csa pa tai. Az U7 kor osz tály nál 2010-11-ben
szü le tett já té ko sok lép het tek pá lyá ra Ti sza -
fü re den, Kar ca gon és Fegyverneken. Az új

le bo nyo lí tás ban a Kar ca gi al köz pont ok ban
8 te le pü lés csa pa tai, míg a kör ze tek ben 5
egye sü let já té ko sai mu tat hat ták meg a tu -
dá su kat egy más nak. A leg if jab bak idén
õsszel kezd ték meg a mun kát a fut ball alap -
ja i nak elsajátításában, ezért kü lön öröm
szá munk ra, hogy mind a négy tor nán vá ra -
ko zá son felül tel je sí tet tek. Az utol só
fegyverneki tor nán csa pa ta ink kö zel 30 gól -

lal rez get ték meg el len fe le ik há ló ját 5 mér -
kõ zé sen. A tor nák leg jobb jai: Káldi Pé ter,
Fa ra gó Ró bert, Mol nár Villõ Hajna, Schimdt
At ti la. Az õszi tor nák be fe je zé se után te rem -
ben ké szü lünk a ta vasz ra, min den szer dán
1630-tól. Kü lön kö szö net a gye rek eknek és a 
szü lõk nek a tor ná kon va ló rész vé tel ért! 

-Mol nár Bar na-

U-9 korosztály
Az U-9-es kor osz tály az el múlt évek tõl el té -
rõ en nem csak Kun he gye sen, ha nem egy -
szer Ti sza fü re den, és nagy örö mük re vég re
ha zai pá lyán is meg mu tat hat ta tu dá sát. A
kor osz tály ból ki emel ke dik a két na gyobb vá -
ros (Ti sza fü red és Kun he gyes) csa pa ta,
azon ban jól jel zi a já té ko sa ink fej lõ dé sét,
hogy ezek kel a csa pa tok kal is egy re szo ro -
sabb mér kõ zé se ket tud nak ját sza ni és né ha 
már gyõz te sen hagy ják el el le nük a pá lyát. A 
mér kõ zé sek ered mé nye i nél azon ban sok kal 
fon to sabb, hogy egy re több gye rek csat la -
ko zik a csa pat hoz, így a he ti két al ka lom mal
tar tan dó edzé se ken a lét szám fo lya ma to -
san nö vek szik. A kor osz tály ban a kép zé si
cé lok is fo lya ma to san emel ked nek, már
nem csak a lab da rú gás meg sze ret te té se a
fon tos, ha nem az alap ve tõ tech ni kai ele mek 
el sa já tí tá sa mel lett a já ték hely ze tek ok ta tá -
sa, va la mint a já ték alap té nye zõ i nek meg is -
me ré se is. Az edzé se ken ki emelt fi gyel met
for dí tunk ar ra, hogy a gyer me kek a já té kok
so rán ne sa ját ma gu kat he lyez zék elõ tér be,
ha nem a tár sak kal va ló kap cso lat ban a csa -

pat já ték és az egész sé ges csa pat szel lem
ala kul jon ki. Kü lön sze ret ném meg kö szön ni
a szü lõk nek, hogy biz to sí tot ták a gyer me ke -
ik edzé se ken tör té nõ rész vé tel ét!

A Bo zsik tor ná kon részt vett já té ko sok: Al -
bert Lász ló, Al bert Ákos, Fa ra gó Ádám,
Tiba Ádám Merse, Mol nár Bar ba ra,
Náhóczki And rás, Mendler Zsom bor,
Pázmándi Ár min, Négyesi Mi lán, Var ga Ti -
bor.

-Faragó Attila edzõ-

A Szov jet uni ó ba hur colt po li ti kai fog lyok és
kény szer mun kás ok em lék éve cí mû pá lyá -
za ton 1 500 000 Ft tá mo ga tás ban ré sze sült
Fegy ver nek vá ro sa. A „Ha za fo gunk jön ni”
al cí met vi se lõ GUL-15-A-2016-0056 szá mú 
pá lyá zat a szov jet meg szál lás ide jén tör tént  
né met szár ma zá sú la kos ság el hur co lá sá -
nak ese mé nye it kí ván ja fel dol goz ni az em -
lék év kap csán.

A pá lyá za ti prog ram ele me i ben tar tal maz za 
mind a fi a ta labb ge ne rá ció, mind az idõ -
sebb kor osz tály be vo ná sát is ko lai és nyílt
rend ha gyó tör té ne lem órák meg tar tá sá val,
a még élõ hoz zá tar to zók, túl élõk fel ke re sé -
sé vel,  újabb is me re te ket fel tá ró  anyag -
gyûj tés sel , he lyi ki ad vány el ké szí té sé vel,
és az újabb is me re te ket összeg zõ,  me gyei
szin tû kon fe ren ci á val 2017. ja nu ár 6-án.

"Haza fogunk jönni..."Fegy ver nek hí res soly má sza:
Galántai Lelovich György

Vá ro sunk hí res sze -
mé lyi sé ge Galántai
Lelovich György
(1913-1993), aki nem -
csak itt hon, de kül föld -
ön is el is mert soly mász 
egyé ni ség. Éle té ben a
hol land ki rály nõ fõ soly -
má sza, a Ho mo ki Nagy 
Ist ván fil mek va dá sza,
a Ma gyar Soly mász

Szö vet ség ala pí tó ja volt, aki még ló hát ról
ûz het te a soly má sza tot a Hor to bá gyon.
Sok ol da lú sá gát írá sai, fest mé nyei, raj zai
még ma is hû en õr zik.

Tisz te le té re 2016. ok tó ber 29-én a
fegyverneki ka to li kus temp lom ban em lék -
mi sét tar tot tak, ahol a csa lád tag ok, ba rá -
tok, is me rõ sök,  mel lett egy só lyom is
meg tisz tel te az ese ményt. 

Az EMLÉKMISE után a te me tõ csend jé ben
el he lyez tük a meg em lé ke zés ko szo rú ját.

-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
Baunok Ja kab 96 éves
Egyed Lász ló 72 éves
Gácsi Ferencné
  szül: Kar dos Ka ta lin 70 éves
Hor váth Aladárné
  szül: Suki Ilo na 57 éves
Ka pu si Jánosné
  szül: Hajdu Ve ro ni ka 73 éves
Losonczi Sán dor 83 éves
Nachtigál Sándorné
  szül: G. Nagy Ju li an na 86 éves
Nagy Kár oly 85 éves
Potori Lász ló 91 éves
Tóth Józsefné
  szül: Pifku Bor bá la 85 éves

ko rá ban el hunyt.

Mit lel kem ed dig fél ve sej tett,
Elõt tem áll a nagy ti tok,

Hogy csak az halt meg, ami nem lett,
S az él örök ké, ami volt.

-Vaj da Já nos-

MEGEMLÉKEZÉS

SÁNTA MIHÁLY 
ha lá lá nak 3. év for du ló já ra és 60. szü le tés nap já ra

,, El men tél tõ lünk, el sem bú csúz tál,
Tá vo zá sod, míg élünk, örök ké fáj.

Hi á nyod el vi sel ni ne héz.
Örök re meg tart szí vünk ben az em lé ke zés,

Mert el fe led ni csak azt nem le het, 
Aki sze ret ve volt, és õ is sze re tett.

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

Sze re tõ csa lá dod

EMLÉKEZÉS

JENEI JÓZSEF
JÁNOS
(1954-2015)

ha lá lá nak 1. év for du ló ján

,,Uram, áldd meg õt- a jók kö zül volt,
Csak ér tünk élt, a min de nünk volt.

So ha sem hal vá nyul szí vünk ben em lé ke, 
So ha sem szû nik meg lel künk gyá sza ér te.”

Sze re tõ csa lá dod.

EMLÉKEZÉS 

SÁRÁNDI JÓZSEF
ha lá lá nak 4. év for du ló já ra

“El fe led ni té ged nem le het,
Csak meg ta nul ni él ni nél kü led”

Sze re tõ csa lá dod.Ez úton mon dunk kö szö ne tet
mind azok nak, akik fér jem,

édes apánk, nagy apánk

LOSONCZI SÁNDOR
temetésén részt vet tek, sír já ra vi rá got
he lyez tek, fáj dal munk ban õszin tén

osz toz tak.

A gyá szo ló csa lád
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"Le het, hogy össze vagy tör ve, de én is.

Ez még nem je len ti azt, hogy ke ve seb bet érünk, csu pán azt, 
hogy va la kit olyan na gyon és olyan szen ve déllyel sze ret -
tünk, hogy el vesz te ni õt olyan ér zés, mint ha ma gunk ból

ve szí tet tünk vol na el egy részt."

-B. N. Toler-



Jó tud ni!
• vo na las te le fon ról kar ca gi Tûz ol tó ság
• mo bil ké szü lék rõl szol no ki Tûz ol tó ság

A tö rök szent mik ló si Tûz ol tó ság az
56/590-654-as te le fon szá mon ér he tõ el. 

*****

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegyverneki Üzem egy -
ség Ügy fél szol gá la ti ide je: Fegyverneken hó nap el sõ és har ma -
dik pén tek: 800-1200 

Törökszentmiklóson: Tán csics M. 42/A 

Nyitvatartás Hét fõ-csü tör tök: 800-1500, pén tek: szün nap

Call Cen ter: 06-40-180-124

*****

Or vo si ügye let:  06-20/388-97-87

*****

Sze lek tív hul la dék szál lí tás

(Sár ga te te jû ku ka)
• Ré gi 3-as 4-es kör zet: (hét fõ) de cem ber 19.
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) de cem ber 20.

*****

Zöld hul la dék szál lí tás

Szol gál ta tó logójával el lá tott zsák ban,
il let ve ké vé be köt ve

• Ré gi 3-as 4-es kör zet: no vem ber 14., de cem ber hó nap ban
nincs szál lí tás
Ré gi 1-es, 2-es kör zet: no vem ber 15., de cem ber hó nap ban
nincs szál lí tás

Kér jük a la kos sá got, hogy a szál lí tás ra elõ ké szí tett zöld -
hul la dé kot a fent meg je lölt na po kon, leg ké sõbb reg gel

0700-ig he lyez zék ki az in gat lan elé !

Sze mét szál lí tás In for má ci ós pont:

Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 175. sz.

105

Sza bó Zsu zsa és Bán And rás 2016.10.14-én 

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.

"Ke zem fe léd nyúj tom, szí vem ne ked adom
Me lyet vissza so ha nem ké rek

Sze ress egy éle ten át, úgy, mint én té ged
Ak kor is ha meg öreg szünk

És ak kor is, ha már nem élek."
-Ady End re-

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: Négyesiné Derecskei Edina

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

fotók: Herman József, Iványi János
ISSN 2060-4203

2016. évi lap zár ta idõ pont jai: minden 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 1800 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.

2016.10.01. Bagi Zi ta
Bagi Leila, De ák Lász ló 

2016.10.01. Tukarcs Sán dor

Czikó Edit, Tukarcs Sán dor

2016.10.08. Bor sós Larina

Vincze Barbara, Borsós Lász ló

2016.10.11. Náhóczki Za lán

De me ter Adrienn, Náhóczki Ta más

2016.10.21. Ju hász Anett And rea

Ju hász Andrea

2016.10.29. Mé szá ros Dorina

Orosz Eni kõ, Mé szá ros Jó zsef

Ba ba kö szön tõ

Sze re tet tel kö szön te lek te édes ki csi csöpp ség,

Éle te det kí sér je ál dás és egész ség!

Szü le id nek te légy a fény, éle tük ara nya,

Mo so lyod le gyen nap ja ik csil la ga!

-Si mon Ág nes-

Mi kor meg szü le tik egy vár va várt gyer mek, az élet dol gai
ér tel met nyer nek. Anya szív, apa szív dob ban meg egy pár ban,

új fénnyel ra gyog nak a vi lág ra hár man.

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


