


A Képviselõ-testület 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:

MÁJUS 25.
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a gyer mek vé -

del mi tör vény he lyi vég re haj tá sá ról ké szült 2016. évi
be szá mo lót el fo gad ta. A Kép vi se lõ-tes tü let az éves szak -
mai mun ka ered mé nyes sé gét jó nak ér té kel te és meg kö -
szön te a gyer mek vé de lem mel fog lal ko zók mun ká ját.

• A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz -
pont 2016. évi be szá mo ló ját el fo gad ta, a szak mai mun -
ka ered mé nyes sé gét jó nak ér té kel te és meg kö szön te a
sze mé lyes gon dos ko dás ban dol go zók mun ká ját.

• El fo gad ta a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis In téz mény fenn tar tó Tár -
su lás 2016. évi te vé keny sé gé rõl ké szült be szá mo lót.

• Egyet ér tett az zal, hogy Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta együtt -
mû kö dé si meg ál la po dást kös sön az EFOP-1.8.19-17 azo no sí tó szá mú
„Az alap el lá tás és nép egész ség ügy rend sze ré nek át fo gó fej lesz té se –
nép egész ség ügy he lyi ka pa ci tás fej lesz té se” el ne ve zé sû pro jekt ke re -
té ben a Törökszentmiklós Vá ro si Ön kor mány zat Egye sí tett
Gyógyító-Megelõzõ In té zet tel.

• Az egész sé get szol gá ló egyé ni ma ga tar tás min ták ki ala kí tá sa – a la -
kos ság és spe ci á lis, ma gas koc ká za tó cél cso por tok kö ré ben kis tér sé -
gen ként egy-egy ko or di nált fej lesz té si  pro jekt ke re té ben – az
egész ség fej lesz tést kis tér sé gen ként tá mo ga tó in téz mény ki ala kí tá sá -
val és az egész ség ügyi el lá tó rend szer egész ség fej lesz tés sel össze füg -
gõ fel ada ta i nak össze han go lá sá val, kap cso la ta i nak fej lesz té sé vel.

El lá tan dó fel ada tok a pro jek ten be lül: 
a.) Az egész sé ges élet mó dot tá mo ga tó po zi tív kö zös sé gi min ták el ter -

jesz té sé vel a szük sé ges in téz mény rend szer hát tér ki ala kí tá sát.
b.) A leg je len tõ sebb, idült, nem fer tõ zõ be teg sé gek okoz ta ha lá lo zás

és be teg ség te her meg elõ zé sét és csök ken té sét az egész ség ügyi
alap el lá tás hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok ré vén.

  c.) A la kos ság szé les kö ré nek fi zi kai ak ti vi tá sát, moz gás ban gaz dag
élet mód ra ösz tön zé sét, az idült, nem fer tõ zõ be teg sé gek meg elõ -
zé sé nek elõ moz dí tá sát.

  d.) A do hány zás és prob lé más al ko hol fo gyasz tás vissza szo rí tá sát.
  e.) A men tá lis egész ség ja ví tá sát.
  f.) A je len szak mai együtt mû kö dé si meg ál la po dást fe lek a pá lyá za ti

fel hí vás ra be nyúj tott pá lyá zat ered mé nyes és ha té kony meg va ló -
sí tá sá nak ér de ké ben kö tik. 

• El fo gad ta a Fegyverneki Rend õr õrs 2016. évi te vé keny sé gé rõl ké -
szült be szá mo lót és meg kö szön te a Rend õr ség 2016. év ben vég zett
mun ká ját. 

• Mó do sí tot ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2017. évi költ ség ve -
tés ét. 

JÚNIUS 1. rk.
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a 2017. évi

költ ség ve tés ének ter hé re 992.000,- Ft tá mo ga tást nyújt a
Törökszentmiklós Vá ro si Ön kor mány zat Egye sí tett Gyó gyí tó Meg -
elõ zõ In té zet mû kö dé sé hez.

• Ér té ke sí ti a fegyverneki 1317 hrsz-ú ter mé szet ben 5231 Fegy ver nek,
Kiss Já nos Al tá bor nagy út 11/d. be épí tett te rü le tet a Bervent Hõ- és
Lég tech ni kai Kft. ré szé re brut tó: 4.700.000.- Ft-ért (3.700.787,- Ft + 
27 % ÁFA 999.213,- Ft). 

• Az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé ge ket ve võ vi se li.
Meg bíz ta a pol gár mes tert az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé vel.

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Zöld vá ros sá vá lik
Fegy ver nek

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 40/2016
(III.31) szá mú ha tá ro za ta alap ján be nyúj tott ”Zöld Vá ros ki ala kí tá sa
Fegy ver nek” cí mû pá lyá za ta si ke res nek bi zo nyult, így vá ro sunk ban
ez a fej lesz tés is meg va ló sul hat pá lyá za ti se gít ség gel.

A pá lyá zat komp lex te rü let fej lesz té si- prog ram ként cé lul tûz te ki a
vá ros zöld fe lü le te i nek nö ve lé sét, meg újí tá sát, ak tív rek re á ci ós te rü le -
tek ki ala kí tá sát, alul hasz no sí tott in gat la nok energiahatékony üze -
mel te té sét, a he lyi tár sa da lom ban a kör nye zet tu da tos ság és az
in teg rált szem lé let erõ sí té sét.

A fej lesz tés ben meg újul és kor sze rûb bé vá lik az ön kor mány za ti Hús -
bolt, a  Szent Er zsé bet út 123. je len leg fel ha gyott in gat lan ban
nonprofit szol gál ta tó há zat ala kí ta nak ki. A Szent Er zsé bet út 161.
szám alat ti,  volt tûz ol tó szer tár – a pi ac fej lesz tés ke re te i ben ke res ke -
del mi szol gál ta tó egy ség gé ala kul. A Hárs fa úti, je len leg le rom lott ját -
szó tér he lyé re új épül, és egy kül té ri fittness park, az az egy „fel nõtt
ját szó tér” is épül a Kun Far kas tér re ter ve zett új busz for du ló ba, va la -
mint fá sí tá si prog ra mot haj ta nak vég re a Szent Er zsé bet úton.

Kü lön jó hír, hogy min den fej lesz té si elem ese té ben meg fe le lõ szá mú
új par ko ló is épül, ez zel a parkolóhiány gond ja is eny hül a te le pü lé -
sen.

A pá lyá zat út ján meg va ló su ló fej lesz té sek ered mé nye kép pen vá ro si
jel le gû inf rast ruk tú ra jön lét re, me lyek il lesz ked nek kö zép tá vú vá ros -
fej lesz té si stra té gi á hoz,  és leg fõ kép pen a fegyverneki la ko sok örö mé -
re, a te le pü lés él he tõ sé gé nek ja ví tá sá ra szol gál.

Hu ma ni tá ri us te le pü lés
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta pá lyá za tot nyúj tott be a „Hu ma -
ni tá ri us te le pü lés” el ne ve zé sû fel hí vás ra. 

A Ma gyar Vö rös ke reszt Or szá gos Ve ze tõ sé gé nek dön té se alap ján –
meg hall gat va a Mun ka bi zott ság vé le mé nyét – eb ben az év ben vá ro -
sunk el sõ íz ben nyer te el a Ma gyar Vö rös ke reszt „Hu ma ni tá ri us te le -
pü lés” cí mét, ame lyet Nemesgulács Köz ség Pol gár mes te ré tõl vet tünk
át a he lyi Vö rös ke reszt kép vi se lõ i vel együtt a Hu ma ni tá ri us Te le pü lé -
sek ta lál ko zó ján má jus 20-án. 

-Herman Jó zsef-
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Fe lejt he tet len Gye rek nap a
Mó rá ban

2017. jú ni us 2-án ve rõ fé nyes nap sü tés kö szön töt te a Mó ra Fe renc Ál ta -
lá nos Is ko la Tag in téz mény ta nu ló it. A gyer me kek nagy iz ga lom mal, a
pe da gó gu sok pe dig több he tes, hó na pos szer ve zõ mun ká val ké szül tek
a nagy nap ra. Volt itt min den, ami ben a gye re kek örö mü ket lel he tik. 8
óra kor bir kó zó be mu ta tó, majd a 4. év fo lya mo sok tánc és a 3. osz tá lyos 
„Da los pa csir ták” ének be mu ta tó ja kö vet ke zett. A mû sor zá rá sa ként
Balla Pat rí cia, szó ló tán cá ban, és Mága Sza bolcs
cocktail-showjábangyönyörködhettünk. A ki sebb gyer me kek és óvo -
dás ven dé ge ink örö mé re ugrálóvár, csúsz da, tram bu lin, pi ci pó ni sé ta -
lo vag lás, ma dár be mu ta tó, arc fes tés, csillámtetkó, lu fi haj to ga tó
bû vész, és 1600 db fornettis  lu fi szol gált. A na gyobb gyer me kek- 2 éves 
szer ve zõ mun kánk ered mé nye ként - akatonaság to bor zó osz ta gá nak
fegy ve re it, egyen ru há it,gáz ál ar ca it pró bál hat ták ki, va la mint a He li -
kop ter bá zis re pü lõ szi mu lá to rá nak örül het tek. A ka to na ság mel lett a
rend õr ség is kép vi sel tet te ma gát ren dez vé nyün kön. Rend õr au tó, szi -
ré na, ke rék pá ros ügyes sé gi - és kreszverseny szí ne sí tet te  a gye rek nap
kí ná la tát. A szá mos prog ram kö zött sok ér dek lõ dõt von zot tak a cross
mo to rok, so kan ping pon goz tak, sak koz tak, asz ta li fo ciz tak, ör dög bo -
toz tak, és asz falt rajz ver se nyen vet tek részt. A han gu lat fo ko zá sát szol -
gál ta a Sulisztár be mu ta tó, ame lyen te het sé ges éne kes ta nu ló ink
csil log tat hat ták meg tu dá su kat. Ennyi prog ram már bõ ven elég lett
vol na egy si ke res gye rek nap hoz, de a leg több ér dek lõ dõt von zó, és a
leg öröm te libb meg le pe té sünk  a Vá ros né zõ Kis vo nat volt, mellyel az is -
ko la összes ta nu ló ja, szü le ik és kol lé gá ink sze rez tek fe lejt he tet len él -
mé nye ket a nap fo lya mán. „ Móra-Móra-Móra„ hang zott vá rosszer te.
Gyer me ke ink vi dá man in te get tek min den szem be jö võ fel nõtt nek és
gyer mek nek, akik vi szo noz ták ezt a gesz tust. Az is ko lá ba vissza tér ve
fa gyi, jég ká sa, pa la csin ta, hot-dog, vat ta cu kor, üdí tõ csil la pí tot ta éh sé -
gü ket, szom jú sá gu kat. Iga zán fe lejt he tet len gye rek na punk volt. Kö szö -
net ér te is ko lánk Szü lõi Mun ka kö zös ség ének, ta ná ra ink nak, és an nak a 
sok em ber nek, aki mun ká já val hoz zá já rult ren dez vé nyünk si ke ré hez. 

-dr. Vargáné Labancz Il di kó-

A má so di ko sok er dei
is ko lai prog ram já ról 

A 2016/2017-es tan év ben két na pot töl töt tünk az Er dei Is ko la Prog -
ram já nak meg fe le lõ en. Az el sõ na pon má jus 24-én Szol nok ra ki rán -
dul tunk 16 ta nu ló val. Meg te kin tet tük a NEFAG Ál lat par kot, a mel let te
lé võ ját szó te ret, majd a Reptár mú ze um ban töl töt tük a dél utánt.  A
gye re kek nek al kal muk volt a va das park ban több fé le ál la tot meg te -
kin te ni, akár há zi – vagy va don élõ ket egy aránt.  A park mel lett lé võ
ha tal mas ját szó té ren, ön fe led ten szó ra koz hat tak a mo dern já té ko kon. 
Kúsz hat tak, mász hat tak, hin táz tak. Dél utá ni prog ra mun kat a
Reptárban töl töt tük, ahol a ki ál lí tott ka to nai, rend õr sé gi, sze mély szál -
lí tó re pü lõ gé pek, he li kop te rek kö zött sé tál tunk.  Le he tõ sé gük adó dott
a pi ló ta fül ke ki pró bá lá sá ra is. Él mé nyek kel te le, kel le me sen el fá rad va
ér kez tünk vissza az is ko lánk hoz. 

Er dei Is ko lai Prog ram – Ka vi csos
2017. má jus 29-én egy ter mé szet hez kö ze li dél elõt töt töl tött el a má so -
dik osz tály a fegyverneki Ka vi csos lé te sít mény ben. A ter mé sze tes ség
je gyé ben lo vas ko csi val, sze ké ren ér kez tünk meg a ta nyá ra. Az ál lat -
gon do zók ren del ke zé sünk re áll tak, az is tál lók ba be kí sér tek, az ál la -
tok ról és azok gon do zá suk ról me sél tek a gye re kek nek. A pász to rok a
gu lyát és nyá jat a ku tyák se gít sé gé vel a kö ze lünk be te rel ték. A gye re -
kek ön fe ledt szó ra ko -
zá sa a fel hal mo zott
bá lák te te jén, bá la
–fu tó ver seny ben tel -
je se dett ki. Az is ko lá -
ba szin tén lo vas
sze ké ren ér kez tünk
vissza. Ki pi rul va, él -
mé nyek kel gaz da god -
va raj zok ban
örö kí tet ték meg a
gye re kek az él mé nye -
i ket. 

-Buzás Klá ra-

Gye rek nap az Or czyban
2017. jú ni us 12-én gyer mek na pot szer vez tünk a di ák ja ink ré szé re.
Mond hat ni fer ge te ges re si ke rült, mely hez a meg hí vott se gí tõ szü lõk is 
hoz zá já rul tak fõ zõ tu do má nyuk kal és az SZMK anya gi tá mo ga tás sal.
Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni ne kik, hogy fel ál doz ták a dél -
elõtt jü ket s tá mo gat ták ren dez vé nyün ket rész vé tel ük kel is.

 Az ed di gi ha gyo má nyok tól el té rõ en na gyobb sza bá sú, szí nes prog ra -
mok kal tar kí tott ren dez vényt szer vez tünk, mely ki csik nek és na gyok -
nak egy aránt szó ra ko zá si le he tõ sé get nyúj tott. Volt aki a fitnessben,
bi cik lis ve tél ke dõ ben, ki mit tudban lel te örö mét, de ha ked ve tá madt
tûz ol tó sá gi be mu ta tó után az ug rá ló vár ban ve zet het te le fe szült sé gét,
vagy sétakocsikázhatott a lo vas egye sü let jó vol tá ból.  A bû vész ki csik -
nek és na gyok nak szá mos meg le pe tés pro duk ci ó val ked ves ke dett. A
nap vé gén min den ki meg pi hen he tett a fi nom ebéd után és szur kol ha -
tott a ta nár-di ák meccsen sa ját meg íté lé se sze rint. E je les nap ról sok
kép is ké szült, me lyek meg te kint he tõ ek az is ko la facebook ol da lán: /
facebook/ Or czy An na Ál ta lá nos Iskola/.

To váb bá meg kö szö nöm a kol lé gák se gít sé gét jó ma gam,Baksay Zsu -
zsan na, Bíróné Szatlóczki Ibo lya, Sza bó Me lin da, mint szer ve zõk és a
ve ze tõ ség ne vé ben,  hogy hoz zá já rul tak e nap si ke ré hez.

-Pán cél Tí mea-
osz tály fõ nö ki munkaközösségvezetõ

Ké pes tör té net rajz pá lyá zat
Las san el ér ke zett a nyá ri szü net, de raj zos kis di ák ja ink nem pi hen tek s
szor go san dol goz tak az utol só he tek ben na pok ban is. 2017.  má jus hó -
nap ban a Vá ro si Pe da gó gi ai szak szol gá lat ké pes tör té net cím mel rajz -
pá lyá za tot hir de tett. Az is ko lánk ból  65 di ák pá lyá zott, lel ke sen ír ták
tör té ne te i ket, s raj zol gat ták il luszt rá ci ó ju kat. Ki-ki egyé ni leg 25x35cm
vagy csa pat ban 50x70cm nagy ság ban. Az is ko lánk ból több dí ja zott szü -
le tett. Ez úton is gra tu lá lok nekik!

-Pán cél Tí mea -
Rajz vi zu á lis kul tú ra ta nár
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„Jobb, ha sé ta köz ben el té vedsz,
mint ha el sem in dul tál vol na.”

(James Grover Thurber)

Út nak in dult a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la har ma dik év fo lya ma is
több ször a tan év so rán. Sze ren csé re el nem té ved tünk egy szer sem, de
iz gal mas dol gok történtek velünk.

Az Er dei Is ko lás prog ra mok ke re té ben elõ ször Bu da pes ten jár tunk. A
gye re kek ked ven ce a dél elõt ti ha jó ki rán du lás volt. A Du nán ha jó káz va
cso dás idõ já rás ban gyö nyör köd het tünk a par ton elénk tá ru ló szép lát -
vány ban. Kö zü lünk töb ben éle tük ben elõ ször lép het tek be a Par la -
ment be. Min den kit le nyû gö zött a mo nu men tá lis épü let. A har ma dik
hely szín a MiniPolisz ját szó ház volt, ahol a gye re kek ki pró bál hat tak
sok fé le fog lal ko zást. Egy pil la nat ra fog or vos, tûz ol tó, fod rász, ke res ke -
dõ, ban kár vagy akár sztár válhatott belõlük. Köszönet a szervezésért
Czifráné Katika kolléganõnknek.

Más nap Fegy ver nek ne ve ze tes sé ge i hez sé tál tunk el. Meg te kin tet tük a
Cson ka tor nyot, és a ro mos, ré gi mal mot. A Holt-Ti sza par ton sé tál va
el ju tot tunk a Hársfa úti játszótérre is. 

Jú ni us 8-án Kecs ke mét re utaz tunk. A jó han gu la tú ki rán du lá son elõ -
ször a Va das kert be men tünk. Sok ér de kes ál la tot lát tak a gye re kek,
volt, amit meg is si mo gat hat tak. A nap to váb bi ré szé ben a vá ros köz -
pont ban sé tál tunk, fagyiztunk. Dél után a Ciróka Báb szín ház: Min den
egér sze re ti a saj tot cí mû elõ adá sán szó ra koz hat tunk. Utol só hely szín a 
pla ne tá ri um volt, ahol el va rá zsolt ben nün ket a ku po lá ba ve tí tett csil la -
gos ég. Érdemes volt elindulnunk, sok-sok élménnyel gazdagodtunk. 

-Edit né ni és Zsu zsa né ni-

Kár pát al ján
ki rán dul tak az
Or czy, a Mó ra

és a Szalai
di ák jai

Eb ben a tan év ben in téz mé nyünk
37 ta nu ló ja, és öt ne ve lõ je volt ab -
ban a sze ren csés hely zet ben, hogy 
a „Ha tár ta la nul„ pá lyá zat ke re té -
ben Uk raj ná ba utaz ha tott. A pá -
lyá zat cél ja, hogy di ák ja ink a
szom szé dos or szá gok ma gyar lak -
ta te rü le te i vel is mer ked je nek,
sze mé lyes ta pasz ta la to kat sze rez -
ze nek a kül ho ni ma gyar ság ról.

A ki rán du lás hoz tá mo ga tá sá val
já rul tak hoz zá a Szü lõi Mun ka kö -
zös sé gek, Tukarcsné Széman Mó -
ni ka, Köpösdi Ist ván, va la mint
di ák ja ink szü lei. A fegyverneki
ÁFÉSZ-tól 9 db fo ci lab dát kap -
tunk, mellyel a Nagymuzsalyi Kö -
zép is ko la di ák ja i nak sze rez tünk
örö met. Min den ki nek kö szö net tel 
tar to zunk!

Négy vi dám na pot töl töt tünk
együtt, mi köz ben sok szép, és ér -
de kes he lyet be jár tunk. Bi zony sá -
gul áll jon itt Czifra Bo tond 7. a
osz tá lyos ta nu lónk be szá mo ló ja:

„Sze re tem, ami kor az osz tály
együtt van. Le gyen az egy kö zös
tan óra, vagy ép pen egy osz tály ki -
rán du lás. Idén, 2017. má jus
26-tól 2017. má jus 29-ig egy
rend ha gyó ki rán du lá son ve het -
tem részt. Ez nem iga zán volt osz -
tály ki rán du lás, mi vel
tan in téz mé nyünk 3 tag in téz mé -
nyé bõl jöt tek ve lünk 7.-8. osz tá -
lyos gyer kõ cök. Ezen a rend ha gyó 
ki rán du lá son Kár pát al já ra lá to -
gat tunk el. Hogy 4 nap alatt a leg -
ne ve ze te sebb he lye ket meg
tud juk te kin te ni, elég sok ki lo mé -
tert kel lett utaz nunk egy nap. En -

nek kö szön he tõ en ál ta lá ban mi re
vissza ér tünk a szál lás ra, min den -
ki fá radt volt. A szál lá sunk a be -
reg szá szi Domino-Hotel volt.

Az el sõ nap mi u tán pár óra uta -
zást kö ve tõ en meg ér kez tünk Be -
reg szász ba, a vá ros fõbb
ne ve ze tes sé ge it te kin tet tük meg.
Köz tük volt a Beregvidék-mú ze -
um, a Ma gyar Nem ze ti Szín ház,
Be reg szász köz pont ja. Ez után
vissza tér tünk a szál lás ra, és egy
fi nom va cso ra után nyu go vó ra
tér tünk.

A má so dik nap reg ge li és pa ko lás
után út nak in dul tunk: meg néz tük 
Mun kács vá rát, a ma gya rok el sõ
pi he nõ he lyét, a Ve rec kei-há gót,
ami a ma gya rok fõ vo nu lá si út vo -
na la volt, a Szolyvai-emlékparkot, 
amit a „Sztá li ni ter ror” em lé ké re
ál lí tot tak, vissza fe lé Mun kács
köz pont ját, ami ma gá ban fog lalt
egy szak is ko lát, egy fagyizást, és
még egy temp lo mot is.

A har ma dik nap tet tük meg a leg -
több utat: szét néz tünk Kár pát al ja
ten ger sze mé nél: a
Szinevéri-tónál. Kel le me sen ebé -
del tünk egy út men ti pi he nõ hely -
nél, utá na szét néz tünk a tó nál.
Ha za fe lé terv ben volt Fegy ver nek
test vér vá ro sá nak, Visknek meg -
lá to ga tá sa, de er re saj nos idõ hi -
ány mi att nem ke rült sor.

A ne gye dik nap már csak egy úti
cél ma radt: Ung vár, és az ung vá ri
skan zen. Ez után Be reg szász ban
meg áll tunk egy áru ház ban, ahol a 
ma ra dék uk rán grivnyánkat is el -
költ het tük, majd in dul tunk ha za:
és az éj sza kát már a sa ját ágyunk -
ban tölt het tünk.”

-Gazsó Zoltánné-
-mun ka kö zös ség ve ze tõ-

Di gi tá lis té ma hét az
Or czyban

Is ko lánk az idei tan év ben csat la ko zott a
„Di gi tá lis Té ma hét” prog ram hoz, mely
2017. áp ri lis 3. és áp ri lis 7. kö zött zaj lott. A 
prog ram lé nye ge, hogy a gyer me kek di gi -
tá lis kom pe ten cia fej lesz té se az in for ma ti -
ka órá kon túl más tár gyak ra is
ki ter jed je nek. A di á kok elõtt nem volt új -
don ság az in for ma ti ka vi lá ga il let ve az ál -
ta la nyúj tott le he tõ sé gek, hi szen
is ko lánk ban már egé szen 1. osz tály tól
meg is mer ked nek ve le a gye re kek. A té ma -
hé ten az ok ta tó prog ra mo ké, il let ve egyéb
in for ma ti kai esz kö zö ké volt a sze rep. Al -

kal ma zá suk szin te min den tan tár gyi órá ra ki ter jedt, le gyen az akár egy 
ma te ma ti ka vagy épp egy nyelv tan óra. Ezen ok ta tó prog ra mok le he tõ -
sé get ad nak ar ra, hogy a gyer me kek já té kos ke re tek kö zött, ak tí van
gya ko rol ják pél dá ul a szor zó táb lát, vagy épp cso por to sít sák a sza va kat
a meg fe le lõ szó fa ji ka te gó ri á ba. A le he tõ sé gek tár há za szin te vé ge lát -
ha tat lan. Az ok ta tó prog ra mok mel lett le he tõ sé günk volt vir tu á li san el -
utaz ni az Eif fel-to rony hoz, azt kör be jár ni vagy épp rö vid ani má ció
ke re tén be lül meg is mer ni a Nap rend szer boly gó i nak moz gá sát. Szin te
alig ta lál ni már olyan tan tár gyat, mely be ne tud nánk hasz nál ni eze ket
a le he tõ sé ge ket. A hét fo lya mán a gyer me kek rend kí vül ak tí van vet tek
részt a meg szo kot tól el té rõ fel ada tok ban ren ge teg mo solyt, si ker él -
ményt lát hat tunk az ar cu kon. Ez egy re mek hét volt!

-Dávidné Sármai Eri ka -
-tanítónõ-
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 ha tal mas ener gi ák, ál mok, és
vá gyak…”

Mint már elõ zõ leg be szá mol -
tunk ró la, ta vasszal az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la egy
nyer tes pá lyá zat nak kö szön -
he tõ en ré sze sül he tett az
UNITED WAY Ma gyar or szág
és a METLIFE a „ LIFE
CHANGER” cí mû kö zös pénz -
ügyi ok ta tá si prog ram já ban,
mely nek lé nye ge egy él mény -
pe da gó gi ai fog lal ko zás volt. A
prog ram ban részt ve võ osz tá -
lyok szá má ra újabb pá lyá za -
tot ír tak ki, mely nek leg fõbb
cél ja az volt, hogy fel kelt ség a
ta nu lók ér dek lõ dé sét a pénz -
ügyi té mák és tu da tos ság
iránt, és se gít sék õket a meg -
fe le lõ is me re tek és tu dás
meg szer zé sé ben.A 4. a osz tály 
ta nu ló i val ki csit to vább gon -
dol tuk a prog ra mot, és el ké -
szí tet tük a pá lya mun kán kat
egy METLIFE ma ket tet,
mellyel szem lél tet ni sze ret tük 
vol na mit je lent a gye re kek
szá má ra a „ pénz ügyi egész -
ség és tu da tos ság”.

A pá lya mun ka kö te le zõ ele me 
a négy re ke szes ma lac per sely
volt és an nak zse bei: a ki adás,
meg ta ka rí tás, be fek te tés, jó -
té kony ság, mely a ma ket tünk
köz pon ti ele mé vé vált. A gye -
re kek ha tal mas ener gi á val,
öt le tek kel kezd tek a ma kett
ké szí té sé hez. Fo lya ma to san
új ra gon dol ták, át gon dol ták,
fan tá zi á ju kat sza ba don en -

ged ték, mely nek kö szön he tõ -
en si ke rült olyan kre a tív pá -
lya mû vet al kot ni, mellyel
meg nyer tük a pá lyá zat fõ dí -
ját, egy bu da pes ti ki rán du -
lást.

Áp ri lis 27-én ko rán reg gel
meg ér ke zett ér tünk a busz és
el vitt min ket a METLIFE iro -
da há zá ba, ahol nagy sze re tet -
tel és sok meg le pe tés sel
vár tak ben nün ket. A meg nyi -
tó és a kö szön tõ után kör be -
ve zet tek min ket a ha tal mas
üveg pa lo tá ban, ahol be pil lan -
tást nyer het tünk egy nagy
ame ri kai vál la lat mû kö dé sé -
be. Ez után já té kos prog ra -
mon ve het tek részt a
gye re kek a Pi ros Ka kaó mû -
hely jó vol tá ból. A na pot a
Minipoliszban fe jez tük be,
ahol ta nu ló ink ked vük re vá lo -
gat hat tak a fel nõt tek ki csi nyí -
tett vi lá gá ból. 

A gye re kek vé le mé nye er rõl a
nap ról:
• Zse ni Csa ba: A

METLIFE-nél na gyon so kat
ta nul tunk ar ról, ho gyan
kell a pénz zel bán ni, so kat
ját szot tunk, kör be jár tuk az
iro dát. Na gyon jó volt.

• Tukarcs Ale xa: A leg jobb az
egész prog ram volt. A
METLIFE-ban az, hogy
meg men tet tük Eduard ma -
la cot, az üveg he gyi pénz -
ügy mi nisz tert, a
Minipoliszban pe dig fel nõt -
tek le het tünk.

• Nogradi No é mi: Az volt a jó
METLIFE-ba, hogy nyo -
moz tunk, meg ke res tük a
ma la cot, és ebéd re pe dig
piz zát és som ló it kap tunk.

• Csik Gé za: Ne kem tet szett
ami kor lát tuk a Du nát, mi -
kor ke res tük Eduardot, mi -
kor tán col tam, mi kor
meg lep tük a dol go zó kat és
ki a bál tuk – Haj rá
METLIFE!

• Fa ra gó Dó ra: Na gyon jó
volt a METLIFE-ban töl tött
idõ. Nyo moz tunk és ját -
szot tunk. Az egész ki rán du -
lás na gyon-na gyon jó volt.
Bár csak el me het nék
mégegyszer!

Ta nu ló ink re me kül érez ték
ma gu kat. Egy fe lejt he tet -
len,élménydús nap ban volt
ré szük, me lyet kö szö nünk a
METLIFE dol go zó i nak.

-Czifra Zsigmondné -
-al sós mun ka kö zös ség ve ze tõ-

Be te kin tés egy
nagy vál la lat mû kö dé sé be

Úszás ok ta tás a Mó rá ban
A 2016/2017-es tan év vé gén is mét le he tõ sé günk nyí lott a 4. és 5. év fo lya -
mos ta nu lók szá má ra úszás ok ta tás ban va ló rész vé tel re. Hely szí ne a tö rök -
szent mik ló si Vá ro si Strand für dõ volt, aho va kü lön já ra ti au tó busszal
utaz tunk. A 4. év fo lya mo sok fel me nõ rend szer ben már ne gye dik éve részt
vet tek eb ben a kép zés ben, így en nek az elõz mény nek kö szön he tõ en a ta nu -
lók 70 %-a biz ton sá go san mo zog, úszik a víz ben. Az ötö di ke sek szá má ra
saj nos ez a tan év volt az el sõ le he tõ ség, így ve lük az ala pok tól kel lett kez de -
nünk. En nek el le né re kö zü lük is a lét szám kö zel fe le el sa já tí tot ta ezt az élet -
men tõ moz gást. Mind ezek mel lett mind az 54 ta nu ló szá má ra kü lön
él mény volt a strand me den cé i nek hasz ná la ta, já té kok a víz ben és a par ton
a sport esz kö zök kel a kí sé rõ osz tály fõ nö kök fel ügye le te mellett. 

-Krupa Ádám és Sza bó Gyu la-
-testnevelõk-

Vers mon dó ver seny
az Or czyban

2017. má jus 15-én az Or czy An na Ál ta lá nos Is -
ko la vers mon dó ver senyt ren de zett a tag in téz -
mé nyek /Or czy An na Szék hely in téz mény,
Mó ra Fe renc Tag in téz mény, Szalai Sán dor
Tag in téz mény/ ta nu lói szá má ra. A ver seny
cél ja az volt, hogy a di á kok büsz kén meg mu -
tas sák tu dá su kat a vers mon dás te rü le tén, a
tag in téz mé nyek ta nu lói kö ze lebb ke rül je nek,
is mer ked je nek meg egy más sal egy ilyen kö zös 
ren dez vény kap csán. A ver seny mot tó ja: „Le -
gyen egész sé ges, s bol dog a csa lá dunk!” A Csa -
lád Nem zet kö zi Nap ja al kal má ból vá lasz tot tuk 
ezt a mot tót, hi szen má jus 15-én a csa lá dot,
mint leg fon to sabb kö zös sé get tisz tel jük meg,
amely a biz tos hát tér, a me ne dék és ösz tön zõ
erõ min den em ber számára. 

Örö münk re szol gált, hogy a há rom tag in téz -
mény bõl össze sen 37 ta nu ló je lent ke zett, 17 fõ
al sós és 20 fel sõs di ák kép vi sel te sa ját is ko lá -
ját. A gyer me kek és a zsû ri tag ok is jól érez ték
ma gu kat. Min den részt ve võ nél je len volt az
„egész sé ges” ver seny drukk, de a kel le mes
han gu lat, az aján dé kok fe led tet ték ve lük az iz -
gal ma kat. Zsû ri tag ként meg tisz telt min ket
Hornyákné Sza bó Ber na dett in téz mény ve ze tõ
asszony, a tag in téz mény-ve ze tõk, nyu gal ma -
zott pe da gó gu sok, ta ná rok-ta ní tók és ter mé -
sze te sen je len vol tak a gyer me ke ket fel ké szí tõ
ta ní tók/ta ná rok is. Ez úton is sze ret nénk meg -
kö szön ni a munkájukat!

Na gyon jó,hogy egy ilyen ren dez vény meg va -
ló sul ha tott, mind a kö zös ség for má lás, mind a
ta nu lók tu dá sá nak ka ma toz ta tá sa cél já ból. Re -
mél jük a jö võ ben ez ha gyo mánnyá vá lik in téz -
mé nyünk ben. 

Ez úton gra tu lá lunk min den részt ve võ nek és
leg fõ kép pen a he lye zet tek nek, dí ja zot tak nak!

-Bo tos Ju dit Ani ta-
-ma gyar nyelv és iro da lom sza kos ta nár-
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Pe da gó gus Szol gá la ti
Em lék érem dí jat ka pott Tukarcs

Istvánné pe da gó gus
A díj azok nak a nyug ál lo mány ba
vo nu ló óvo dai, ál ta lá nos is ko lai pe -
da gó gu sok nak ad ha tó, akik leg -
alább 25 éven ke resz tül a
gyer me kek ok ta tá sa-ne ve lé se ér -
de ké ben te vé keny ked tek, és ki -
emel ke dõ mun kát vé gez tek. A
dí ja zott bronz ból ké szült em lék ér -
met és az ado má nyo zást iga zo ló
ok le ve let kap. Az em lék érem Fritz
Mi hály szob rász mû vész al ko tá sa,
raj ta„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉREM” fel irat ta lál ha tó. 

Tukarcs Istvánné Er zsi ke pe da gó -
gu si pá lyá ját Kuncsorbán kezd te,
majd a fegyverneki 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 nyé ben

ok tat ta a gye re ke ket 39 éven át ma te ma ti ká ra, orosz-, majd né met
nyelv re. Szá mos ver seny re ké szí tett fel di á ko kat. Éve kig volt a Tag in -
téz mény Vö rös ke resz tes ta nár el nö ke. Ka taszt ró fa vé del mi és Vö rös ke -
resz tes ver se nye ken is jól sze re pel tek a di ák jai. A Hu mán
Mun ka kö zös ség ve ze tõ je ként ak tí van részt vett az is ko la éle té nek szer -
ve zé sé ben, mun ka tár sai se gí té sé ben. Az Út ra va ló prog ra mot õ fog ta
össze a tag in téz mény ben, ma ga is mentorált hát rá nyos hely ze tû gye re -
ke ket. Szá mos to vább kép zé sen gya ra pí tot ta tu dá sát a pá lya fu tá sa so -
rán. Az is ko lai IPR pá lyá za tok ban is részt vett men tor ta nár ként.
Éve kig bo nyo lí tot ta az Or szá gos Kom pe ten cia mé ré se ket. Pá lyá ja alatt
vé gig osz tály fõ nök volt .A ne ve lõ tes tü let ben a he lyét az ál lan dó meg bí -
za tá sai ha tá roz ták meg, tud tuk, hogy azo kat rend ben, önál ló an, ha tár -
idõ re el lát ja. Min dig re á li san al ko tott vé le ményt, fog lalt ál lást, ha
szük sé ges volt. Csa lá dot lá to ga tott, szer ve zett, gye re kek kel tár gyalt.
Sta bil tan tes tü le ti tag, az ál lan dó sá got je len tet te szá munk ra. Mun ká ja
el is me ré se ként 1984-ben az Út tö rõk Szö vet sé gé nek Or szá gos Ta ná csa
Di csé rõ Ok le ve lét kap ta,1989-ben a Ma gyar Nép köz tár sa ság  Mi nisz -
ter ta ná csa Ki vá ló Mun ká ért ki tün te tõ jel vényt ado má nyoz ta szá má -
ra,2015-ben a Klebelsberg  In téz mény fenn tar tó Köz pont Ok le vél ben
ré sze sí tet te „a jö võ nem ze dé kért vég zett ál do za tos ne ve lõ-ok ta tó mun -
ká já ért.”2017-ben Ba logh Zol tán az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u -
má nak ve ze tõ je „ A pe da gó gus szol gá la ti em lék érem”- el  is mer te el  40 
éves pe da gó gi ai mun ká ját. Er zsi ke nyug díj ba vo nu lá sa után óra adó -
ként dolgozik jelenleg is volt munkahelyén.

Er zsi ke ak tí van be kap cso ló dott Fegy ver nek köz éle té be is. Két cik lus -
ban dol go zott ön kor mány za ti  kép vi se lõ két, egy cik lus ban a Pénz ügyi
Bi zott ság el nö ke volt. Je len leg a Pénz ügyi Bi zott ság  kül sõs tag ja. Fegy -
ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 2008-ban „ Fegy ver nek Köz -
szol gá la tá ért”  Dí jat ado má nyoz ta  ré szé re a „hosszú idõn át vég zett
köz éle ti te vé keny sé gé ért.”  A Fegyverneki Hor gász Egye sü let nek 1985
óta tag ja. 1999 óta lát ja el az el nö ki te en dõ ket. A hor gá szo kért vég zett
ál do za tos mun ka el is me ré se ként a hor gász szö vet ség két al ka lom mal„
Egye sü le ti Mun ká ért” ki tün te tés ben részesítette.

To váb bi mun ká já hoz erõt, egész sé get , ki egyen sú lyo zott éle tet és bol -
dog sá got kí vá nunk!

-Nagy Györgyné-

Er dei is ko la
Is ko lánk ban, egy nyer tes pá lyá zat ré sze ként már 3. al ka lom mal szer -
ve zünk a gye re kek nek er dei is ko lát. A prog ram fõ ként ter mé szet vé de -
lem mel és hon is me ret tel kap cso la tos na po kat tar tal maz. A ta nu lók a
tan terv hez il lesz ke dõ, elõ re ki ala kí tott terv alap ján fe de zik fel la kó he -
lyünk adott sá ga it, is mer ked nek meg föld raj zá val, nö vé nye i vel, ál la ta i -
val, az épí tett kör nye zet tel, a he lyi tör té ne lem mel, kul tú rá val.
Meg vizs gál ják a ter mé sze ti össze füg gé se ket, a ben ne le ját szó dó fo lya -
ma to kat, a tár sa da lom és a ter mé szet vi szo nyát, az em be ri te vé keny -
ség kör nye zet re gya ko rolt ha tá sát.Az er dei is ko la egy pe da gó gi ai
pro jekt, amely nek meg va ló sí tá si ide je al só tagozatonelsõ év fo lya mon
1 nap, má so dik év fo lya mon 2 nap, har ma dik év fo lya mon 3 nap és ne -
gye dik év fo lya mon 5 nap szor gal mi idõ ben.A prog ram új is me re tek és
fe lejt he tet len él mé nyek meg szer zé sé re ad le he tõ sé get ta nu ló ink -
nak.Pe da gó gu sa ink vál to za tos te vé keny sé ge ket szer vez tek eb ben a
tan év ben is.Az al sóbb év fo lyam ok lovaskocsikáztak és egy na pot a Ka -
vi csos ta nyán töl töt tek.A na gyob bak ke rék pár ral tet ték meg ugyan ezt
az utat. Egy má sik na pon gya log tú ráz tak a Kál vá ri á hoz és a
Csonkatoronyhoz.Au tó bu szos ki rán du lá son vet tek részt,meg lá to gat -
ták Túrkevén a Fe ke te Ist ván Ok ta tó Köz pon tot.Vo nat tal utaz tak Bu -
da pest re a Par la ment be.A kö vet ke zõ tan év ben ter vez zük még,hogy
el visszük a ta nu ló in kat Tiszaföldvárra a Ti sza zu gi Föld raj zi Mú ze um -
ba és Tiszakürtre az Ar bo ré tum ba,Szol nok ra a Dam ja nich Mú ze um ba
és Bu da pest re a Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um ba.

-Baranyiné Buj do só Ág nes-
-tanítónõ-

„Zöl den jobb” moz ga lom
Az Ita los Kar ton Kör nye zet vé del mi Egye sü lés (IKSZ) cél ja, hogy elõ se -
gít se az ita los kar ton do bo zok sze lek tív gyûj té sét és új ra hasz no sí tá sát.
A szer ve zet a jú ni us 5-ei Kör nye zet vé del mi Vi lág nap hoz kap cso ló dó an 
„Zöl den jobb” el ne ve zés sel moz gal mat in dí tott. Az Or czy An na Ál ta lá -
nos Is ko la és tag in téz mé nyei 2016/2017-es tan év tõl Ökoiskola cím mel 
is büsz kél ked het. Töb bek kö zött ezért is csat la ko zott a moz ga lom hoz,
és 2017. jú ni us 2-án pén te ken egy zöld pó ló vagy bár mi lyen zöld fel sõ -
rész vi se lé sé vel fe jez tük ki a kör nye zet tu da tos ság irán ti el kö te le zett -
sé gün ket. Az egész is ko la ki vet te a ré szét a meg moz du lás ból, a
ta nu lók, a ta ná rok és a ve ze tõ ség is zöld pó lót vi sel tek. Így a gye re kek -
ben job ban tu da to sult a ter mé szet vé de lem fon tos sá ga.

Sza bó Me lin da
Ökoiskolai ko or di ná tor

Ka lan dos ver seny zõk az
Or czyban

A 2016/2017-es tan év ben Pannon-Literatúra Kft. (Szalay Köny vek)
egy kü lön le ges ver seny re in vi tál ta a kel lõ en bát ra kat, hogy leg jobb ba -
rá ta ik kal együtt él je nek át egy új sze rû, iz gal mas ka lan dot.

A ver seny cél ja a szö veg ér tõ ol va sás, va la mint a csa pat mun ka já té kos
for má ban tör té nõ fej lesz té se az ál ta lá nos is ko lák al só és fel sõ ta go za -
tá ban. A ver seny két kor cso port ra bont va (2–3. osz tály, va la mint 4–6.
osz tály) ke rült meg ren de zés re.

Al só sa ink 12 for du lón ke resz tül nagy lel ke se dés sel, szor ga lom mal és
ki tar tás sal ér de ke sebb nél ér de ke sebb fel ada to kat ol dot tak meg. 4 csa -
pa tunk a kö zel 4000 csa pat kö zött mél tó an kép vi sel te is ko lán kat.

-Gerõcs Esz ter-
-ta ní tó né ni-
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Anyák Nap ja a szépkorúaknál
Az in téz mény há rom idõ sek klub já nak össze vont ren dez vé nyét idén is a 
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár nagy ter mé ben tar tot tuk
meg. Elé ge dett ség gel tölt el ben nün ket, hogy egy re töb ben sze ret né nek
hoz zánk tar toz ni te le pü lé sünk már nyug dí jas ko rú la ko sai kö zül.

Az ün nep ség elõtt már he tek kel ko ráb ban ké szül tek a gon do zó nõk és az 
idõ sek egy aránt, a prog ra mok össze ál lí tá sán fá ra doz tak, ké szí tet ték a
dí sze ket és a de ko rá ci ót. Sze ren csé re az idõ já rás is ked ve zett ne künk,
kel le mes ta va szi idõ ben vár tuk a meg hí vot ta kat a szé pen be ren de zett
és fel dí szí tett te rem ben, mely re klub tag ja ink kb. 90%-a el is jött, de saj -
nos min dig van nak, akik egész sé gi prob lé mák vagy egyéb okok mi att
ma rad nak tá vol. Ön kor mány za tunk ré szé rõl Herman Jó zsef és Ma gyar
Lászlóné kép vi se lõk vol tak je len, va la mint Mol nár Bar na, a
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár igaz ga tó ja.A meg nyi tó és a
kö szön tõ után a II. sz. Új te le pi Idõ sek Klub já nak vál lal ko zó ked vû tag jai
sza val tak és éne kel tek szebb nél-szebb ver se ket, da lo kat.A sí rás után
ne ve tés kö vet ke zett, ugyan is az I. sz. Annaházi Idõ sek Klub já nak dol go -
zói a te le ví zi ó ból is jól is mert ka ba ré je le ne te ket ad tak elõ, majd az elõ -
adá sok után min den ki egy gyö nyö rû, cse re pes, ki ül tet he tõ vi rág gal lett
gaz da gabb. Barta Józsefné igaz ga tót – nyug díj ba vo nu lá sa mi att –
mind há rom klub idõ sei kü lön aján dé kok kal és gyö nyö rû vi rág csok rok -
kal bú csúz tat ták el.Egy rö vid szü net után, hogy a nap még szebb le -
gyen, na gyon fi nom cuk rász sü te mény és po gá csa lett fel szol gál va,
to váb bá üdí tõt és ká vét is le he tett fo gyasz ta ni.A dél után fény pont ja a
tom bo la hú zás volt, ahol na gyon sok és ér té kes tom bo la tárgy ke rült ki -
sor so lás ra. A ren ge teg fel aján lás egy ré szét klub tag ja ink nak kö szön het -

jük, va la mint az üdí tõ és ás vány víz ado má nyo kat Tukarcs Mi hály nak
és Ne jé nek, to váb bá pol gár mes ter úr a ren dez vényt meg elõ zõ na pok -
ban je len tõs mennyi sé gû tom bo la je gyet vá sá rolt, ame lyet szét osz tot -
tunk az idõ sek kö zött. Kö szön jük az ön kor mány zat nak a kis buszt,
mely nek se gít sé gé vel a ne he zeb ben köz le ke dõ idõ se ink is el tud tak
jön ni, to váb bá kö szön jük a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
dol go zó i nak a se gít sé get, amellyel hoz zá já rul tak ren dez vé nyünk si ke -
ré hez.

-Siposné Sza bó Er zsé bet-
-igazgatóhelyettes-

Ál lás hir de tés
Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis In téz mény -
fenn tar tó Tár su lá si Ta nács a "Köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról szó ló" 1992. évi XXXIII.
tör vény 20/A. § alap ján pá lyá za tot hir det
Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol -
gál ta tá si Köz pont  Igaz ga tó (ma ga sabb ve -
ze tõ) mun ka kör be töl té sé re. 
A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma:
• ha tá ro zat lan ide jû köz al kal ma zot ti jog vi -

szony 
Fog lal koz ta tás jel le ge: 
• Tel jes mun ka idõ 

A ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma:
• A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zott idõ re, 5 év-ig

szól. 
A mun ka vég zés he lye:
• Jász-Nagykun-Szolnok me gye, 5231 Fegy -

ver nek, Szent Er zsé bet út 173. 
A mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi
meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:
• Az in téz mény alap do ku men tu ma i ban és a

mû kö dést meg ha tá ro zó jog sza bály ok alap -
ján a fel ada tok szak sze rû, jog sze rû és gaz -
da sá gos el lá tá sa; - Az in téz mény szak mai
mun ká já nak ko or di ná lá sa Fegy ver nek, Ör -
mé nyes és Kuncsorba te le pü lé sek szo ci á lis
alap szol gál ta tá si fel ada ta i nak vég zé sé ben
(ét kez te tés, há zi se gít ség nyúj tás, idõ sek
nap pa li el lá tá sa, csa lád- és gyer mek jó lé ti
szol gál ta tás, SOS se gély hí vó te le fon rend -

szer); -A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis In -
téz mény fenn tar tó Tár su lá si Ta nács dön té -
se i hez szak mai do ku men tu mok,
be szá mo lók el ké szí té se; - Mun kál ta tói jog -
kör gya kor lá sa az in téz mény dol go zói vo -
nat ko zá sá ban 

Il let mény és jut ta tá sok:
Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok ra 
a "Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló" 1992.
évi XXXIII. tör vény ren del ke zé sei az irány -
adók. 
Pá lyá za ti fel té te lek:
• Fõ is ko la, Szo ci á lis,
• Fõ is ko lai vég zett sé get igény lõ gyer mek vé -

de lem és szo ci á lis el lá tás te rü le te in szer zett
- Leg alább 5 év fe let ti szak mai ta pasz ta lat, 

• A pá lyá zó nyi lat ko za ta, mely sze rint a Gyer -
me kek vé del mé rõl és gyám ügyi igaz ga tás -
ról szó ló 1997. évi XXXI. tör vény 15.§ (8)
be kez dé se alap ján ki zá ró ok ve le szem ben
nem áll fenn. 

• Szo ci á lis szak vizs ga 
A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok,
iga zo lá sok:
• A pá lyá zó szak mai ön élet raj za 
• Hely zet elem zés re épü lõ ve ze té si prog ram 
• Vég zett sé get iga zo ló ok le vél má so la ta 
• Nyi lat ko zat a Gyvt. 15.§ (8) be kez dé se alap -

ján 
A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja:
A mun ka kör leg ko ráb ban 2017. szep tem ber 1.
nap já tól tölt he tõ be. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2017. jú -
li us 26. 
A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in -
for má ci ót Ta tár Lász ló pol gár mes ter nyújt, a
0656/556-010 -os te le fon szá mon.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja: 
• Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Csor ba Mik -

ro-tér sé gi Szo ci á lis In téz mény fenn tar tó
Tár su lá si Ta nács cí mé re tör té nõ meg kül dé -
sé vel (5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út
173. ). Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a pá -
lyá za ti adat bá zis ban sze rep lõ azo no sí tó szá -
mot: 13/2017 , va la mint a mun ka kör
meg ne ve zé sét: Igaz ga tó.      Sze mé lye sen:
Ta tár Lász ló, Jász-Nagykun-Szolnok me gye, 
5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2017.
au gusz tus 31. 
A pá lyá za ti ki írás to váb bi köz zé té tel ének he -
lye, ide je: 
• Fegy ver nek Vá ros hon lap ja - 2017. jú ni us

27.
• Fegyverneki Hír mon dó

A mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges
in for má ció: 
A be osz tás hoz kap cso ló dó plusz jut ta tá sok: -
szo ci á lis ága za ti pót lék; - ve ze tõi pót lék
250%-a 

A mun kál ta tó val kap cso lat ban to váb bi in for -
má ci ót a www.fegy ver nek.hu hon la pon sze -
rez het. 
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Pün kös di Hang ver seny
„Re for má ció 500”

/ 1517. Ok tó ber 31-én Lu ther Már ton ki -
szö gez te 95 té te lét a wit ten ber gi vár temp -
lom ka pu já ra és ez zel kez de tét vet te a
re for má ció, amely nek 2017-ben lesz 500.
év for du ló ja. Ez egy olyan ese mény, amely
az egész vi lá got meg vál toz tat ta./

Az al ka lom mél tó meg ün nep lé sé re ké szül
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház.

A Fegyverneki Re for má tus Temp lom ban
tar tan dó Pün kös di Hang ver seny is en nek
je gyé ben ke rült meg ren de zés re.

Gaz dag Edit nagy tisz te le tû lel ki pász tor
Asszony, és Dr. Ta tár Gá bor al pol gár mes -
ter üd vöz lõ sza vai után kez de tét vet te a
szín vo na las mû sor.

A meg hí vást el fo gad va, ve lünk együtt ün ne pelt a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kar nagy ok Kó ru sa, s mint mond ták:
„Ba rá tok kö zé ér kez tünk”

A Mirella Nõi Kar Polster Il di kó ve zény le té vel az aláb bi mû ve ket ad ták
elõ:

Hal mos Lász ló: Min den föl dek Is tent di csér jé tek,

Gebhardi: Gló ria ká non,

Bár dos La jos- Er dé lyi Jó zsef: Is te né az ál dás!

Nép dal cso kor Bar tók Bé la keszt he lyi gyûj té sé bõl

A je len lé võk tap sai után Vajna Ka ta lin (Cso ko nai Al ko tói-dí jas kar -
nagy) ve zény le té vel a

Kar nagy ok Kó ru sa 13 mû elõ adá sá val ör ven dez tet te meg a hall ga tó sá -
got.

Kö szön jük szé pen a szín vo na las elõ adást, a Pün kös di Hang ver seny
mél tó meg ün nep lé se volt a Re for má ció 500 év for du ló nak.

-Mé szá ros Il di kó-

Tri a non 1920. Jú ni us 04.
A Tri a no ni Em lék mû nél 2017. jú ni us 04-én, fél öt kor, pon to san ab ban
az idõ ben, ami kor 97 év vel ez elõtt, 1920-ban alá ír ták  a bé ke szer zõ dést, 
kez de tét vet te meg em lé ke zé sünk és ko szo rú zá si ün nep sé günk.
Fáj dal mas meg em lé ke zés, hi szen el sza kí tot ták tõ lünk Ko lozs várt, a
Szé kely föl det, Kas sát, Po zsonyt, Te mes várt, Ara dot és töb bi, ked ves
vá ro sun kat.
Nem ze ti ön azo nos sá gun kat szim bo li zál va  ezért a meg em lé ke zé sen
több tán cot is lát hat tunk az el csa tolt te rü le tek rõl.
Nem ze ti imán kat, a Him nuszt a Szent Ven del és Mirella kó rus, a
Szapárfalui Nép dal kör tag ja i val együtt éne kel tük, mely ben köz re mû -
kö dött Czifra Bo tond sza xo fonon, Czifra Bá lint szin te ti zá toron, Már ton 
Bog lár ka he ge dûn, Már ton Le ven te kürtön. Já té kuk kal imánk hang jai
messzi re száll tak és be töl töt ték a te ret. Kö szön jük szé pen a szín vo na las 
köz re mû kö dést!
Sarkadi And rea és Bu rai An tal , Was Al bert:Üze net ha za cí mû ver se
elõtt Fel vi dék rõl Gömöri tán cok kal, a vers után pe dig Szil ágy sá gi tán -
cok kal ör ven dez tet ték meg a je len lé võ ket.
Kö zös pro duk ció kö vet ke zett, mely ben az Örök sé günk cí mû dalt hall -
hat tuk.
Szó lót éne kelt: Ba log Éva, Czifra Bá lint, Né meth Éva, kí sért sza xo fo non 
Czifra Bo tond, he ge dûn Már ton Bog lár ka,
kürt Már ton Le ven te. 
Gaz dag Edit, nagy tisz te le tû lel ki pász tor
Asszony sza vai után Dél vi dék re lá to gat -
tunk, ahon nan Bu ko vi ná ból Silladri tán co -
kat ho zott Sarkadi And rea és Bu rai An tal,
min den ki gyö nyö rû sé gé re.
A ko szo rú zás után is mét egy tánc rész let
kö vet ke zett, most már szû kebb ha zánk ból, 
Túrkevérõl.
Be fe je zés ként kö zö sen el éne kel tük a tri a -
no ni Him nuszt. A meg em lé ke zés hez mél -
tó, szín vo na las mû sort lát hat tunk, hall -
hat tunk. Kö szön jük min den ki köz re mû kö -
dé sét!

Dal ün nep Keszt hely
A Fegyverneki Mirella Ka ma ra kó rus Keszt he lyen járt, a min den má so -
dik év ben meg ren de zés re ke rü lõ Dal ün ne pen és mi nõ sí tõ hang ver se -
nyen. A je lent ke zé si lap ki töl té se után, a ver seny re is be ne vez tünk. A
há rom ta gú zsû ri elõtt fel ké szül ten áll tuk meg a he lyün ket,mely nek tag -
jai vol tak, Ker tész At ti la, a Ma gyar Ko dály Tár sa ság el nök sé gi tag -
ja,Liszt-dí jas kar nagy, Va dász Ág nes, a KÓTA fõ tit ká ra, Gerenday
Ág nes,kar nagy,a KÓTA mû vé sze ti bi zott sá gá nak el nö ke. Meg kap tuk el -
sõ ér mün ket, a bronz ér met, mely re na gyon büsz kék va gyunk, hi szen a
40 mi nõ sí tést ké rõ kó rus ból, csak 25 ka pott ér met, a töb bi ek em lék lap -
pal tá voz tak. Az 56 kó rus, 1200 ze nét sze re tõ kó rus tag, be né pe sí tet te
Keszt hely ut cá it. Két hely szí nen foly tak a hang ver se nyek, szi go rú idõ -
be osz tás sal, kó ru sunk a Ba la to ni Mú ze um ban ven dég sze re pelt. Meg ér -
ke zé sünk után egy órá val, már a Fes te tics kas tély tü kör ter mé ben
éne kel tünk. A cso dá la tos kas tély fa lai kö zött csak hí res elõ adó mû vé szek 
ad hat nak hang ver senyt, a Dal ün nep szer ve zõi biz to sí tot ták ne künk ezt
a fe lejt he tet len hely színt és ének lé si le he tõ sé get. A két na pos ün nep
alatt a vá ros több pont ján, a fõ tér kü lön bö zõ hely szí ne in, min dig éne -
kelt va la me lyik kó rus. Az or szág min den pont já ról ér kez tek ének kar ok, 
pl. Bu da pest rõl, Bé kés csa bá ról, Szé kes fe hér vár ról, Csur gó ról, Szek -
szárd ról és még na gyon sok vá ros ból. Ren ge teg él ménnyel tér tünk ha -

za Keszt hely rõl. A He li kon Ho tel la kó i ként ki pró bál tuk a ho tel sa ját
strand ját, úszó me den cé jét, szép éne kün kért még kü lön utaz tat tak is
min ket a Cadillac Mú ze um egy 50 éves, pi ros au tó ján, de a he lyi kis vo -
nat uta sai is taps sal üd vö zöl tek ben nün ket a szál lo da elõtt és hall gat -
ták éne kün ket. Pén tek éj sza ka pe dig egy cso dát is át él het tünk. A
Ba la ton Szín ház elõl in dult az 1200 em ber bõl ál ló ének lõ tö meg, fák -
lyák kal, a Ba la ton part já ra, és kö zö sen éne kel te az itt gyûj tött „Csil la -
gok, csil la gok, szé pen ra gyog ja tok” kez de tû dalt. A vá ros la kói az
ab la ko kat ki tár ták és be kap cso lód tak a da lo lás ba. A cél nál még éne -
kel tünk kö zö sen né hány kó rus mû vet, ká nont, és öröm mel in dul tunk
szál lá sunk fe lé. So ha nem fe lejt jük el ezt a ki rán du lást és együtt ének -
lést az or szág más ré sze i rõl ér ke zõ kó ru sok kal, va la mint el sõ ér mün -
ket, amellyel mun kán kat, a kó rus mun ká ját ju tal maz ták. A Mirella
Ka ma ra kó rus nem vé let le nül vet te fel a „cso dá lat ra mél tó” ne vet, mely 
e nõi név va ló di je len té se. Hat éve ve ze tem a ka ma ra kó rust és na gyon
büsz ke va gyok rá, hogy kar na gyuk le he tek. Két idé zet tel bú csú zom,
egyi ket a Mirella Ka ma ra kó rus nak kül de ném: „Kezdd el fel ku tat ni az
ér té ke ket min den egyes em ber ben, majd mondd is el ne kik, mennyi re 
be csü löd õket!”, a má sik idé zet, pe dig az Önö ké, kik a cik ket el ol vas -
ták: "Merj ál mod ni, mert az ál mok ál mo dói meg lát ják a hol na pot.
Merj kí ván ni, mert a kí ván ság a re mény for rá sa, s a re mény él tet ben -
nün ket. „

-Polster Il di kó Má ria-
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ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Vá ro sunk me se író ja és me se mon dó ja

A Ver se ghy Fe renc Könyv tár Gyer mek könyv tá ra és a Szol nok TV me -
se író pá lyá za tot hir de tett Jász-Nagykun-Szolnok me gye ál ta lá nos is ko -
lás ta nu ló i nak „Ti szai me se vi rá gok” cím mel.

Pá lyáz ni olyan me sék kel le he tett, ame lyek Jász-Nagykun-Szolnok me -
gye ter mé sze ti kin csét, kul tu rá lis ér té két mu tat ja be nép me se for má -
ban.

Vá ro sunk ból Kiss Li li pá lyá zott, és Me se a cso da ma lom ról cí mû ver se
be ke rült a Ti szai me se vi rá gok cí mû me se könyv be.

A Ti szai me se vi rá gok cí mû me se könyv ün ne pé lyes be mu ta tó já val nyílt 
meg Szol no kon a 88. Ün ne pi Könyv hét. A be mu ta tón Fej ér An dor pol -
gár mes ter is mél tat ta a Ti szai me se vi rá gok cí mû ki ad ványt, mely bõl
Náhóczki Raj mund elõ adá sá ban hall hat tak rész le tet a je len lé võk.

A Ti szai me se vi rá gok cí mû me sés könyv meg je len te té sé nek cél ja, hogy
a me gyénk ben, és a vi lág bár mely pont ján élõ, ma gya rul ol vas ni tu dó
em be rek fi gyel mét olyan mó don hív ja fel me gyénk ér té ke i re, amely
egy szer re szó ra koz tat, ta nít, és in for mál is. 

Ez a fo lya mat egy me se író pá lyá zat ki írá sá val kez dõ dött, ame lyet a
Ver se ghy Fe renc Me gyei Könyv tár Gyer mek rész le ge, és a Szol nok Te -
le ví zió hir de tett meg Ba lázs Il di kó osz tály ve ze tõ öt le te alap ján. A pá lyá -
zat az ál ta lá nos is ko lá so kat szó lí tot ta meg me gye szer te. A gyer me kek
sze mén ke resz tül szin te cso da ként lát hat juk kör nye ze tünk szép sé ge it,
ame lyek mel lett a min den nap ok ban mi fel nõt tek egy sze rû en csak el -
me gyünk. A tör té ne te i ken ke resz tül az Õ „sze mük-szí vük” hív ja fel a fi -
gyel met azok ra a ki vé te les ér té kek re, ame lyek kel a me gye ren del ke zik.
Ki vé te les esz mei ér té kén felül, azon nal meg mu tat ko zott fi gye lem fel -
kel tõ, tu risz ti kai ér té ke is. A szer ve zõk érez ték, ezen írá sok nak el kell
jut ni uk mi nél több em ber hez.

Munkácsyné Danyi Zsu zsan na a Szol nok Te le ví zió kul tu rá lis szer kesz -
tõ je, me se mon dó, aki évek óta dol go zik gye re kek kel, és me sék kel, fel -
aján lot ta, hogy a leg jobb tör té ne te ket ki ke re kít ve, meg for mál va,
iga zán jól mond ha tó me sék ké ala kít va el me sé li a te le ví zi ó ban, és szor -
gal maz ta a me sék könyv ben va ló meg je len te té sét. Kö zel egy éves mun -
ka so rán 24 írást dol go zott át a gyer me kek és a szü le ik jó vá ha gyá sá val,
hogy ne csak iro dal mi, de a ter mé sze ti ér té kek te kin te té ben is meg fe -
lel je nek a szak mai szem pont ok nak.

S hogy a ki ad vány tu risz ti kai je len tõ sé gét to vább nö vel jék, fel kér ték a
Szol no ki Mû vész te lep al ko tó it, hogy il luszt rál ják a me sé ket. A köny vet,
így eb bõl a szem pont ból is sok szí nû ség jel lem zi, hisz gra fi kus mû vész,
fes tõ mû vész, de még szob rász mun ká ja is lát ha tó ben ne. Ez ál tal a me -
se könyv mû vé sze ti ér té ket is kép vi sel.

Gra tu lá lunk Kiss Li li nek és Náhóczki Raj mund nak!
-Mészáros Il di kó-

Birkózás
Min dig öröm, ha egy egy újabb ver seny rõl érem mel tér nek ha za bir -
kó zó ink. A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tor na ter mé ben lá to gat tam
meg a bir kó zó kat, hogy ered mé nye ik rõl, ter ve ik rõl kér dez zem õket.

A csa pat már ed dig is sok ér met szál lí tott, most csak a leg újabb, leg -
fris sebb ered mé nye ik:

Ser dü lõ Di ák olim pia III. hely  Kiss Li li

Di ák olim pia II. hely Ko vács Kit ti

Kadett Or szá gos vá lo ga tó V. hely Kiss Li li

Ser dü lõ Eu ró pai Baj no ki V. hely Kiss Li li

A nyá ri szü net el vi leg a pi he né sé, de eb ben a sport ág ban nincs tel jes
le ál lás, hi szen kö vet kez nek a nyá ri tá bo rok.

Tá bo rok hely szí nei: Jász apá ti

                                 Törökszentmiklós

                                  Kis kun ha las

Re mél jük, hogy az õszi ver se nye ken is mét örül he tünk majd egy-két
szép érem nek. Kí vá nunk a nyár ra kel le mes ki kap cso ló dást, és ered -
mé nyes tá bo ro zást!

-Mészáros Il di kó-

Íjá sza ink is mét cél ba
ta lál tak!

A Kõrössy Íjá szai Egye sü let tag jai az év el sõ ver se nyén si ke re sen sze -
re pel tek.

Min dig öröm ar ról tá jé koz tat ni a ked ves ol va sót, ha egy sport ág ban
ki vá ló ered mé nyek szü let nek, hi szen a szor ga lom, a ki tar tás újabb di -
a da la ez, nem utol só sor ban pe dig ki kap cso ló dás, egész sé ges élet mód.

Az V. Szol no ki Öröm Íjász Vi a da lon, mely a Tiszaligeti sza bad idõ  köz -
pont ban ke rült meg ren de zés re, íjá sza ink a kö vet ke zõ ered mé nye ket
ér ték el.

1. he lye zés: Négyesi Pan na, Tónai At ti la

2. he lye zés: Gyár fás Ber na dett, Õz Dá vid

3. he lye zés: He ge dûs Vanessza, Fe hér Nán dor

Gra tu lá lunk az ér me sek nek és min den részt ve võ nek, to váb bi ered mé -
nyes mun kát!

-Mé szá ros Il di kó-

 9



A Fegyverneki Hor gász
Egye sü let hí rei

Hor gász egye sü le tünk kép vi se lõi a Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye -
sü le tek Szö vet sé gé nek kül dött köz gyû lé sén vet tek részt a kö zel múlt -
ban Szol no kon.  Az éves mun ka ér té ke lé sén kí vül tiszt újí tó vá lasz tás ra 
is sor ke rült.  A kül döt tek sza va za ta alap ján Fialka György  lett a Szö -
vet ség el nö ke a kö vet ke zõ 5 év re. Fel ké ré sé re Tukarcs Istvánné to -
vább ra is a Szö vet ség  Se gé lye zé si Bi zott sá gá nak tag ja  ma rad.
Hor gász egye sü le tünk ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré se ként  3 ve ze tõ -
sé gi ta gunk  „ Egye sü le ti mun ká ért”  ki tün te tés ben ré sze sült  a me gyei 
gyû lé sen. Pfeiffer Vil mos, az egye sü let tit ká ra, Föld vá ri Lász ló, a Fe -
gyel mi Bi zott ság el nö ke és De me ter Já nos, a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja
ve het te át a Szö vet ség el nö ké tõl a dí jat több éves , ered mé nyes mun -
ká ja ju tal ma ként. Gra tu lá lunk mind há rom ki tün te tett nek és jó egész -
sé get kí vá nunk a to váb bi te vé keny sé gük höz. 

Tá jé koz ta tom a hor gász tár sa i mat, hogy meg kez dõd tek a hal te le pí té -
sek. A Fegy ver nek Vá ros üze mel te té si In téz mény 25q pon tyot te le pí -
tett az Al só ré ti Holt- Ti szá ba. 

Ér te sí tem tag ja in kat, hogy hor gász egye sü le tünk a má so dik hor gász -
ver se nyét au gusz tus 19-én ren de zi  meg, mely re a meg hí vót min den
en ge déllyel ren del ke zõ ta gunk meg fog kap ni. 

Jó hor gá sza tot kí vá nok az el kö vet ke zõ idõ ben!
-Tukarcs Istvánné-

-a Fegyverneki Hor gász Egye sü let el nö ke-

Kõ mû ves, bur ko ló, fes tõ és
hom lok zat szi ge te lõ mun kát

vál la lunk!
Te le fon szám:

06-70/ 931-08-93

Fegy ver nek köz pont já ban a Szent Er zsé bet 130/d szám
alat ti igé nye sen fel újí tott, klí más

tár sas há zi la kás el adó.
Ár: meg egye zés sze rint

Ér dek lõd ni: 70/3185197 

Fi zi kai mun kást ke re sünk
fegyverneki ga bo na rak tár ba

il let ve vál tott mû szak ban
éj je li õr ként. 

Tel: 0620/954-0430

10



Em lé ke zés
IFJ. FODOR JÁNOS 
ha lá lá nak 18. év for du ló já ra és

40. szü le tés nap já ra

„Szo mo rú az út mely sí rod hoz ve zet, 
Meg pi hent a drá ga gyer me künk szí ve.

Vi rá got is vi szünk egy né ma sír ra, 
de ez zel té ged nem hoz ha tunk vissza.”

Sze re tõ csa lá dod
Fegy ver nek

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Czifra Er zsé bet 60 éves

Rózant Jó zsef 60 éves

Bu rai Ró bert 32 éves

Bi ha ri Já nos Ist ván 77 éves

ko rá ban el hunyt.

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

“Min den egész el tö rött
Min den láng csak rész ben lob ban,

Min den sze re lem da ra bok ban,
Bol dog sá gom el vit ted ma gad dal

Hogy ta lál ko zunk ott fenn az vi gasz tal
Lel kem mély fáj dal má ban min dig ve led le szek
So ha nem fe led lek, mert na gyon sze ret te lek.”

Em lé ke zés

PATKÓ JÓZSEF
ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"Szí ved meg pi hent,
A mi énk vér zik,

A ha lál fáj dal mát
csak az élõk ér zik."

Sze re tõ Családod

Emlékezés

Bagi Jó zsef
ha lá lá nak 3. évfordulóján

„Szí ve ne mes volt, ke ze dol gos,
éle te ne héz volt, ál ma le gyen bol dog.

Csak az hal meg, akit el fe le dünk,
örök ké él, akit na gyon szeretünk.” 

Sze re tõ fele sé ge és Csa lád ja

Kö szö net nyil vá ní tás

Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azon
 ro ko nok nak, ba rá tok nak, is me rõ sök nek, akik

BIHARI JÁNOS
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

 ko szo rút he lyez tek, gyá szunk ban
osz toz tak.

Kü lön kö szö ne tün ket fe jez zük ki
Dr. Fucskó Csil la dok tor nõ nek,
Náhóczkiné Szõ ke Erikának és

Siposné Sza bó Er zsé bet nek
jó in du la tú, lelkiismeretes

segitsénynyújtásukért.

A Gyá szo ló Csa lád
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Jó tud ni!
Ha vész hely zet állt elõ, hív ja a ké szen lé ti szer vek – a men tõk, a hi va tá sos

ka taszt ró fa vé del mi szerv és az ál ta lá nos rend õri fel ada tok el lá tá sá ra lét re -
ho zott szerv – el éré sét biz to sí tó, in gye ne sen hív ha tó, aláb bi hí vó szá mo kat:
• 104 (a men tõk)
• 105 (a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv)
• 107 (az ál ta lá nos rend õri fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szerv)
• 112 (egy sé ges eu ró pai se gély hí vó szám)

*****
A Tiszamenti Re gi o ná lis

Víz mû vek Zrt. he lyi el ér he tõ sé gei:
Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)

- ivó víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-61
- szenny víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-51

Tö rök szent mik ló si Ügy fél szol gá lat:
5200 Törökszentmiklós,Tán csics Mi hály 42/a.

Köz pon ti ügy fél szol gá lat:
5000 Szol nok, Thö köly út  83.

Tel.: 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) jú li us 17. au gusz tus 7., 28.
Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) jú li us 18. au gusz tus 8., 29.

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 (csü tör tök):  jú li us 20. au gusz tus 10., 31.

Ré gi 1-es, 2-es kör zet (pén tek):  jú li us 21. au gusz tus 11., szep tem ber 1.
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.

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
ISSN 2060-4203

2017. 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 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.

Dr. Pol gár Ani ta út ja egye ne sen
a Vi lág baj nok sá gig!

Dr. Pol gár Ani tát jól is me rik Fegyverneken, hi szen fog or vos ként dol -
go zik, de most nem a mun ká já ról kér dez tem, ha nem ar ról, hogy mi -
kor is for dult meg, ami kor a hob bi már töb bet nem hob bi, ha nem
élet cél!

Ani ta min dig is sze ret te a spor tot,
de ér de kes ség, hogy általános és
kö zép is ko lá ban a ké zi lab da volt a
ked ven ce, egye te mi évei alatt pe -
dig a te nisz és röp lab da sze rel me se 
lett. Ezek, mint tud juk csa pat spor -
tok. Kb há rom éve (kis lá nya szü le -
té se után) el ha tá roz ta, hogy tes tét
meg re for mál ja.
Törökszentmiklósra járt – jár
edze ni. A mo ti vá ció (szebb alak) és
ki tar tá sa tö ret len, ami kor az edzõ
fel fi gyelt rá, és ja va sol ta, in dul jon
ver se nyen. Az iga zi át tö rést 2017
év hoz ta meg szá má ra. Új év, új fo -
ga da lom, új fel adat,el szánt ság, ki -
tar tás, ön fe gye lem. Vida Zol tán
edzõ (Bu da pest) irá nyí tá sa és út -
mu ta tá sa alap ján kezd te el a fel ké -
szü lé sét a ver seny re, aho vá há rom

he ten te kont roll el len õr zés re és to váb bi út mu ta tás ra vissza járt.
El sõ ver se nyé re má jus 07-én ke rült sor, Badysport Ku pa. Fitness
figure ka te gó ri á ban in dult (nõ i es, szép for ma, szá raz, de fi ni ált, szim -
met ri kus izom zat) , s ha már Ani ta el in dult, el is hoz ta az I. he lye zett -
nek já ró ku pát!
Má so dik ver seny má jus 20-án, IBFF Eu ró pa Baj nok ság (Ma gyar or szá -
gon ren dez ték), ahol is mét õ áll ha tott a do bo gó leg fel sõ fo ká ra!
In nen egye ne sen ve ze tett az út Spa nyol or szág ba, ahol a NAC Vi lág baj -
nok ság zaj lott. Ani ta itt is ha tal mas gyõ zel met ért el, hi szen II. he lye -
zést ért el el sõ vi lág baj nok sá gán!
Ön fe gyel me, szor gal ma pél da ér té kû. 
Ha va la ki sze ret né kö vet ni, szí ve sen le ír ja, át ad ja a kez de ti ét ke zés és
edzés ter vét, hi szen ez egy élet for ma.
A Szer kesz tõ ség gra tu lál a nagy sze rû ered mény hez!

-Mészáros Il di kó-

Sipos Ani ta és Ábrók Fe renc
2017. jú ni us 1-én

Im re Ka ta lin és Im re István Já nos
2017. jú ni us 10-én

Csík Ibo lya és Soós Pé ter Zol tán
2017. jú ni us 23-án

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-


