


A Képvielõ-testület hí rei
A Kép vi se lõ-tes tü let elõ zõ ülé se in az aláb bi ha tá ro za to kat hoz ta:
• 50/2019.(II.26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Mó ra Fe -renc

Ál ta lá nos Is ko la In téz mé nyi Ta ná csá ba tör té nõ ön kor mány za ti de le -
gá lás ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta ré szé rõl Ta tár Lász ló pol gár -
mes tert és dr. Ta tár Gá bor al pol gár mes tert de le gál ja a Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la In téz mé nyi Ta ná csá ba.

• 52/2019.(III.07.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat: Tár sa dal mi szer -
ve ze tek 2019. évi tá mo ga tá sá nak pá lyá za ti fel hí vá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te je len ha tá ro -
zat mel lék le te ként el fo gad ja a 17/2017.(IX.01.) ön kor mány za ti ren -
de let alap ján a tár sa dal mi szer ve ze tek ré szé re 2019. év ben
meg hir de ten dõ pá lyá za ti ki írást, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ -
dés-ter ve ze tet. A pá lyá za ti ki írás hoz kap cso ló dó tá mo ga tá si for rás
12.522.000 Ft.

• 53/2019.(III.07.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat: Kö te le zett ség vál -
la lás a IX. Or szá gos Nyug dí jas Ki-Mit-Tud kö zép dön tõ jé ben részt ve -
võ Idõ sek Klu bok tag ja i nak szál lás költ sé gé rõl

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te kö te le zett sé -
get vál lal a IX. Or szá gos Nyug dí jas Ki-Mit-Tud kö zép dön tõ jé ben
részt ve võ Idõ sek Klub ja tag jai szál lás költ sé gé nek ki fi ze té sé re
424.150,- fo rint összeg ere jé ig a 2019. évi költ ség ve tés ének ter hé -
re. 

• 56/2019.(III.28.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az Ok ta tá si és
Szo ci á lis Bi zott ság meg vá lasz tá sá ról szó ló 17/2017.(I.26.) sz. ön kor -
mány za ti ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te az Ok ta tá si
és Szo ci á lis Bi zott ság meg vá lasz tá sá ról szó ló 17/2017.(I.26.) sz.
ön kor mány za ti ha tá ro za tot 2019. áp ri lis 1-tõl az aláb bi ak sze rint
mó do sít ja: 

 A ha tá ro zat el nö két és tag ja it fel so ro ló rész az aláb bi ra mó do sul:
– El nö ke: Mol nár Bar na kép vi se lõ
– Tag jai: Amb rus Dé nes kép vi se lõ
– Bur ján At ti la Já nos kép vi se lõ
– Ma gyar Lászlóné kép vi se lõ
– Szatlóczki Edit kép vi se lõ
– Bog nár Il di kó nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag
– Gábli Simonné Csík Ág nes nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag
– Hornyákné Sza bó Ber na dett nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag
– Szarvák Pálné nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag

• 57/2019.(III.28.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat: A II. sz. fog or vo si
kör zet be töl té sé re ki írt pá lyá zat ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a be nyúj tott
pá lyá za tok kö zül dr. Pol gár Ani ta pá lyá za tát fo gad ja el.

• 58/2019.(III.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A II. sz. fog or vo si
kör zet be töl té sé re ki írt pá lyá zat tal kap cso la tos szán dék nyi lat ko zat ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ki je len ti,
hogy dr. Pol gár Ani tát a fog or vo si kör zet be töl té sét kö ve tõ en leg -
alább 6 év idõ tar tam ra fog lal koz tat ni kí ván ja a Fegy ver nek II. sz.
fo gá sza ti kör zet ben.  

• 59/2019.(III.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A tag óvo dák mû -
kö dé si kör ze te i rõl

 1. Annaházi Tag óvo da Mû kö dé si Kör ze te
 Tó part út, Bé ke út, Marx K. út, Jó zsef A. út, Háy M. út, Vaj da út,

Szent Er zsé bet út 163-239. és 170-248., Dam ja nich út 9/a-119. és
2-90., Tán csics M. út 69/a-197. és 56/a-176., Baj csy Zs. út 11-25. és 

22-32., Jávorka S. út 1/a-15. és 2-2/a., Dankó út, Dankó köz, Arany 
J. út 18/a-32. és 31-31/d., Do bó I. út, Zrí nyi út, Szántó-Kovács J. út, 
Szon di Gy. út

 2. Köz pon ti Tag óvo da Mû kö dé si Kör ze te
 Ár pád út, Kos suth L. út, Schönherz Z. út, Le hel út, Ró zsa út, Vö -

rös mar ty út, Pe tõ fi út, Hárs fa út, Gár do nyi G. út, Gát út, Ba csó B.
út, Arany J. 2-16. és 1-29., Baj csy Zs. 2-20/a. és 1-9., Hu nya di út
2-22. és 1-17., Szent Er zsé bet út 79-161. és 102-168., Dó zsa Gy. út
2-84. és 1-55., En gels út, Mar ti no vics út 55-71. és 48/c-50/a.

 3. Új te le pi Tag óvo da Mû kö dé si Kör ze te 
 Za gyi I. út, Gyóni G. út, Kiss J. út, Csil lag út, Tu li pán út, Roz ma -

ring út, Or go na út, Gyöngy vi rág út, Ár vács ka út, Vi o la út, Te me tõ
út, Ne fe lejcs út, To rony út, Pla tán út, Hu nya di út 24-34., Szent Er -
zsé bet út 33-77. és 46-100., Dó zsa Gy. út 86-130. és 57-109., Tán -
csics M. út 25-69/b. és 26-56., Víz to rony út, Jávorka S. út 2-6.,
Bocs kai út 37-65. és 36-66/a., Mar ti no vics út 29-53. és 30/a-46.,
Dam ja nich 1-7/a
An gol kert út, Nyiszper M. út, Ko dály Z. út, Ka to na I. út, Szent Ven -
del út, Ká pol na út, Rá kó czi út, Ady E. út, Berényi út, Mó ricz Zs. út,
De ák F. út, Asz ta los F. út, Fõ út 2-50., Frankel L. út, Lelovich Gy.
út, Bo ró ka út, Liszt F. út, Elõ re út, Ver seny út, Bem J. út, Bu dai
Nagy A. út, Bar tók B. út, Bocs kai út 1-35. és 2-34., Szeg fû út, Mun -
kácsy M. út, Re ze da út, Szi vár vány út, Bri gád út, Tán csics M. út
1-23. és 2-24., Dó zsa Gy. út 132-162. és 111-157., Szent Er zsé bet út
1-31. és 2-44., Mar ti no vics út 1-27. és 2-28.

• 60/2019.(III.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Szapárfalui
Óvo da épü let tu laj don jo gá nak át adá sa az Eg ri Fõ egy ház me gye ré szé -
re

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Ma gyar or -
szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tv. 108. §
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján el vi hoz zá já ru lá sát
ad ja az ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló 5213 Fegy ver nek, Ady
End re út 53. sz. alatt lé võ Óvo da el ne ve zé sû in gat lan tu laj don jo gá -
nak in gye nes át ru há zá sá hoz az Eg ri Fõ egy ház me gye ré szé re. 

• 61/2019.(III.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Be szá mo ló a
Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal 2018. évi mû kö dé sé rõl

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Ma gyar or -
szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. §
(3) be kez dés f) pont ja alap ján a Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal 
2018. évi mû kö dé sé rõl szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

• 62/2019.(III.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki
Pol gár mes te ri Hi va tal adó igaz ga tá si te vé keny sé gé rõl ké szült 2018.
évi be szá mo ló el fo ga dá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a
Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal adó igaz ga tá si te vé keny sé gé rõl
ké szült 2018. évi be szá mo lót el fo gad ja. 

• 63/2019.(III.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek te le -
pü lé sen foly ta tan dó kár te võ ir tás ról

• 64/2019.(III.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A fegyverneki
0242/29 hrsz-ú in gat lan meg vá sár lá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a 2019. évi
költ ség ve tés ter hé re meg vá sá rol ja Im re Ist ván 4028 Deb re cen,
Apa fi u. 42-44. I/36. sz. alat ti la kos tól a fegyverneki 0242/29
hrsz-ú szán tó mû ve lé si ágú 1,4024 ha nagy sá gú 18.95 AK ér té kû
1/1 tu laj do ni há nyad ban tu laj do nát ké pe zõ in gat lant, 400.000.-
Ft-ért köz fog lal koz ta tás cél já ra. 

• 65/2019.(III.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A „Szer ves hul la -
dék ke ze lé se Kar ca gon” cí mû pá lyá zat meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó
Kon zor ci um lét re ho zá sá ról
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• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
6/2019.(III.08.) ön kor mány za ti ren de le té vel mó do sí tot ta a A szo -
ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló 32/2012.(VI.01.) ön kor mány za ti 
ren de le tét. A ren de let tel jes szö ve gét meg ta lál ja a www.fegy ver -
nek.hu/ren de let weboldalon.

• 67/2019.(IV.10.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat:
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azo no sí tó szá mú Tá mo ga tói Szer zõ dés 
alap ján, „Ön kor mány za ti tu laj do nú épü le tek ener ge ti kai kor sze rû sí -
té se Fegyverneken” – Pol gár mes te ri Hi va tal el ne ve zé sû köz be szer zé -
si el já rás ered mé nyé rõl.

 A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azo no sí tó szá mú Tá mo ga tói Szer -
zõ dés alap ján, „Ön kor mány za ti tu laj do nú épü le tek ener ge ti kai
kor sze rû sí té se Fegyverneken” – Pol gár mes te ri Hi va tal el ne ve zé sû
köz be szer zé si eljárás eredményérõl az alábbiak szerint dönt:

 Az aján lat nyer te se: LAD-ÉP Épí tõ ipa ri Ter ve zõ, Ki vi te le zõ és Ke -
res ke del mi Kft.

 Net tó aján la ti ár: 59.972.841.- fo rint
• 68/2019.(IV.10.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 – Együtt mû kö dés meg va ló sí tá sa a
fenn tart ha tó köz le ke dés fej lesz tés ér de ké ben – Fegy ver nek,
Kuncsorba, Kétpó el ne ve zé sû köz be szer zé si el já rás ered mé nyé rõl.

 1. aján la ti rész: Köz le ke dés fej lesz tés Fegyverneken
 Nyertes ajánlat: LISZNYAI ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI

SZOLGÁLTATÓ Kft
 Nettó ajánlati ár: 101.605.929.- fo rint
 2. ajánlati rész: Köz le ke dés fej lesz tés Kétpón
 Nyertes ajánlat: LISZNYAI ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI

SZOLGÁLTATÓ Kft
 Nettó ajánlati ár: 15.584.754.- fo rint
 3. ajánlati rész: Közlekedésfejlesztés Kuncsorbán
 Nyertes ajánlat: LISZNYAI ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI

SZOLGÁLTATÓ Kft
 Nettó ajánlati ár: 18.056.956.- fo rint
• 71/2019.(IV.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Tö rök szent mik -

ló si Ön kor mány za ti Tûz ol tó-pa rancs nok ság tá mo ga tá sá ról
 A tes tü let egyet ért a Tö rök szent mik ló si Ön kor mány za ti Tûz ol -

tó-pa rancs nok ság évi 1.570.000,- fo rint össze gû támogatásával. 
• 72/2019.(IV.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Mó ra Fe renc Ál -

ta lá nos Is ko la in téz mény ve ze tõi meg bí zás ra ér ke zett pá lyá zat vé le -
mé nye zé sé rõl

 A Kép vi se lõ-tes tü let a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la in téz mény ve -
ze tõi (ma ga sabb ve ze tõ) be osz tás el lá tá sá ra tá mo gat ja Kovács
Ildikó pályázót.

• 73/2019.(IV.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az 5231 Fegy ver -
nek, Szent Er zsé bet út 128/A. sz. in gat lan II. sz. fo gá sza ti kör zet ál tal
hasz nált ren de lõ ma gán ren de lés cél já ból tör té nõ bér be adá sá ról

 A testület egyet ért az zal, hogy Dr. Pol gár Ani ta egyé ni vál lal ko zó
ré szé re az 5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 128/A. sz. in gat lan -
ban lé võ II. sz. fo gá sza ti kör zet ren de lõ jét 2019. jú ni us 1-tõl bérbe
adja 35.000,- Ft/hó összegért. 

• 74/2019.(IV.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A „Szer ves hul la -
dék ke ze lé se Kar ca gon” cí mû pá lyá zat meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó
Kon zor ci um lét re ho zá sá ról

• 76/2019.(V.17.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A „Start 2019. ön -
kor mány za ti anyag be szer zés” köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ról,
a köz be szer zé si bi zott ság össze té te lé rõl és a gaz da sá gi szereplõk
kiválasztásáról

-dr. Petõ Zoltán jegyzõ-

Tá jé koz ta tás a köz te rü let-hasz ná lat
sza bá lya i ról

Tisz telt Fegyverneki La ko sok!

Az aláb bi ak ban a köz te rü let-hasz ná lat tal kap cso lat ban sze ret nék
meg osz ta ni né hány fon tos tud ni va lót. 

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének a köz te rü -
let hasz ná lat ról szó ló 26/1995. (VIII.31.) sz. ön kor mány za ti ren de le -
te sze rint a köz te rü let ren del te té sé tõl el té rõ hasz ná la tá hoz a
hasz ná la tot meg elõ zõ en ki adott en ge dély szük sé ges. Ez töb bek kö -
zött ki ter jed
• köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás hoz hasz nált jár mû/jár mû sze rel -

vény
• 3,5 ton na össz súly fö löt ti gép jár mû, nyergesvontató, me zõ gaz da -

sá gi von ta tó, pót ko csi
• egyéb von ta tott esz köz
• épí tõ anyag (1 hó nap idõ tar ta mig in gye nes)
• hir de tõ be ren de zés, hir de tõ táb la

köz te rü le ten tör té nõ el he lye zé sé re, tá ro lá sá ra.

To váb bá en ge dély hez kö tött még a vendéglátóipari elõ kert, az idény -
jel le gû és al kal mi áru sí tás és a nem hely hez kö tött moz gó áru sí tás is.

A fent meg je lölt ese tek ben, to váb bá a ren de let ben meg ha tá ro zott
egyéb te vé keny sé gek ese tén hasz ná la ti díj fi ze té sé hez kö tött a köz te -
rü let hasz ná la ta. Rész le te sebb tá jé koz ta tá sért ké rem, hogy ke res se
fel Fegy ver nek Vá ros hon lap ját a http://www.fegy ver nek.hu/ren de -
le tek_mind cí men.
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Zöld hul la dék szállítás
Tisz telt La kos ság!

Az NHSZ Ti sza Nonprofit Kft. mint Fegy ver nek Vá ros hul la dék gaz dál -
ko dá si köz szol gál ta tó ja a 2019. áp ri lis 25. és áp ri lis 26. nap ján meg szer -
ve zett ház hoz me nõ zöld hul la dék gyûj tés és szál lí tás kap csán az aláb bi
ész re vé telt te szi.

Fel hív juk a Tisz telt La kos ság fi gyel mét a 2018. de cem ber ben min den
in gat lan hoz el jut ta tott szó ró la pon fel tün te tett tá jé koz ta tó tar tal má ra. A 
tá jé koz ta tó tar tal maz za a gyûj tés és szál lí tás idõ pont ját ut ca jegy zék kel
to váb bá az el szál lít ha tó zöld hul la dék mennyi sé gét.

Ta pasz ta la ta ink sze rint az in gat la non ként! ki he lye zett zöld hul la dék
meg ha lad ta az elõ írá sok sze rin ti el szál lít ha tó mennyi sé get ezért több
la kó in gat lan nál csak a meg ha tá ro zott mennyi ség ke rült gyûj tés re és
szál lí tás ra. Több la kó in gat lan nál ki he lye zés re ke rült nem az NHSZ Ti -
sza Nonprofit Kft. ló gó já val el lá tott zsák ame lyek szál lí tá sát nem vé gez -
tük el.

Ez úton kér jük a Tisz telt La kos sá got az NHSZ Ti sza Nonprofit Kft. ál tal
ki hir de tett szál lí tá si ütem terv ben le ír tak be tar tá sá ra.

Tá jé koz ta tó

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS:

A zöld hul la dék szál lí tás nál to vább ra is az NHSZ Ti sza Nonrofit
Kft, logó já val el lá tott zöld 120 li te res zsák ban ki he lye zett ker ti
zöld hul la dék ke rül el szál lí tás ra. A ki he lye zett zöld hul la dé kok
mennyi sé ge in gat la non ként max. 2*120 li ternek meg fe le lõ mennyi -
ség/al ka lom le het. A zöld hul la dék gyûj té sé re szol gá ló zsák át ve he tõ
Fegyverneki ügy fél szol gá la tun kon. Amennyi ben az in gat lan tu laj do nos 

ar ra a hó nap ra já ró zsá kot nem igény li utó la go san már nem jo go sult.
Kér jük Önö ket, hogy a zöld hul la dé ko kat a szál lí tást meg elõ zõ nap es te
10 óra és szál lí tá si nap reg gel 7 óra kö zött he lyez zék ki az in gat lan elé.
To váb bá tá jé koz tat juk, hogy az adott na po kon csak a zöld hul la dé kot
tar tal ma zó zsá kok ke rül nek el szál lí tás ra. Azt a zsá kot, ami egyéb hul la -
dé kot is tar tal maz, nem szál lít juk el.

-Vendel Zsolt-
-Ügyvezetõ-

-NHSZ Ti sza Nonprofit Kft.-

Elekt ro ni kai hul la dék át vé te le
Tisz telt Fegyverneki La ko sok!

Aki ren del ke zik elekt ro ni kai hul la dék kal és sze ret ne meg sza ba dul ni
tõ le, az idén má jus tól már a Pol gár mes te ri Hi va tal ud va rá ban díj -
men te sen le ad hat ja. A hul la dék szak sze rû el szál lí tá sá ról/el szál lít ta -
tá sá ról Fegy ver nek Vá ros Önkormányzata gon dos ko dik.

Az át vé tel ide je min den hó nap el sõ hét fõ je (mun ka idõ ben). Idõ pont
egyez te tés Iványi At ti la ügy in té zõ nél az 56/556-010-es te le fon szá -
mon vagy az ivanyi.attila@fegy ver nek.hu e-mail címen.

Kö szö nöm az együtt mû kö dé sü ket!

-dr. Pe tõ Zol tán-

- jegy zõ -
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Di ák olim pi án a Mó rá sok
 MÓRA  2019. már ci us 29-én Kis új szál lá son vet tünk részt csa pa -
tunk kal a Di ák olim pia – Lab da rú gás IV. kor cso por tos alap fo kú dön -
tõ jén. A mér kõ zé sek mû fü ves pá lyán zaj lot tak. Az el sõ két egy mást
kö ve tõ mér kõ zést (pi he nõ nél kül)si ker rel zár tuk, a har ma dik – már
az el sõ he lyért me nõ –meccset a há zi gaz da csa pat el len vív tuk, de itt
már nem tud tunk gyõ ze del mes ked ni, így vég ered mény ben a 2. he -
lye zést si ke rült meg sze rez nünk. Igaz, hogy nem ju tot tunk to vább a
me gyei dön tõ be, de a já té ko sok így is büsz kén tér het tek ha za ezüst -
érem mel a nya kuk ban, hi szen õk min dent meg tet tek, ami tõ lük telt.
A csa pat tag jai: Ke néz Má té, Bohács Mar tin, Ko vács Márk, Nagy
Zsom bor, Sárándi Kevin,Pap Ist ván, Palcsi Krisz ti án, Bu rai Je nõ,
Knipfel Pé ter.

Já té kos dél elõtt a Mó rá ban
 MÓRA  Fe lejt he tet len él mé nyek kel gaz da god tak a Fegyverneki Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói áp ri lis 24-én. A Ti sza-men ti Leader
Köz hasz nú Egye sü let „Sze lek tív kö zös ség épí tés  a gye re kek vi lág nap -
ja al kal má ból”  cím mel já té kos dél elõt töt tar tott az is ko lá ban az al só
ta go za to sak nak. A ta nu lók rö vid elõ adást hall gat tak a hul la dék kör -

nye zet re gya ko rolt ha tá sá ról, a
sze lek tív hul la dék gyûj tés fon tos sá -
gá ról, azu tán já té kos ve tél ke dõ kön 
mér het ték össze tu dá su kat, ügyes -
sé gü ket a csa pa tok. A prog ram vé -
gén min den ki ka pott hot do got,
üdí tõt, aján dék cso ma got. A bol dog
mo so lyok, csil lo gó szem pár ok ma -
gu kért be szél tek. Ez úton is kö -
szön jük a szer ve zõk nek  a vi dám,
já té kos dél elõt töt!

-Boda Ág nes-
-tanító-

Mó rás csa pa tok a Ka taszt ró fa vé del mi
ver se nyen

 MÓRA  2019. áp ri lis 3-án, Szol no kon a Tiszaligetben If jú sá gi ka taszt -
ró fa vé del mi ver se nyen vet tünk részt két négy fõs csa pat tal. A ta va lyi -
hoz ha son ló an is mét egy szín vo na las, iz gal mas ver seny volt, me lyet
kö szö nünk a Szer ve zõk nek! A ka taszt ró fa vé de lem mel kap cso la tos el -
mé le ti kér dé sek meg vá la szo lá sa mel lett iz gal mas gya kor la ti
feladatokmegoldása volt a fel adat, me lyek hez az idõ já rás is mét ked -
ve zett, így egy na gyon jó han gu la tú, tar tal mas na pot zár hat tunk. 

Kö szön jük Nagy At ti la Sán dor tû. al ez re des Úr nak a fel ké szü lés ben
va ló se gít sé get!
• 1-es csa pat tag jai: Ta tár An dor Le ven te, Sza bó Ar túr, Nagy Má té,

Nagy At ti la
• 2-es csa pat tag jai: Mé ri Kit ti, Náhóczki Gab ri el la Csil la, Gõdér Do -

nát, Kor pás Oli vér

Kö szön jük Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak, hogy biz to sí tot ták
szá munk ra kis bu szu kat, meg könnyít ve ez zel a ver seny re va ló uta zá -
sun kat! 

-Krupa Ádám-
-testnevelõ-

Mó rá sok me zei fu tó ver se nyen
 MÓRA  2019. már ci us 27-én Mart fûn Di ák olim pia – Me zei fu tó ver -
se nyen vet tünk részt csa pa tunk kal és kol lé gám mal, Sza bó Gyu lá val.
A ver seny zõk kor cso por ton kén ti és ne men kén ti bon tás ban in dul -
hat tak. Et tõl füg gõ en a tel je sí ten dõ tá vok az aláb bi ak vol tak: 2000
m, 2500 m, 4000 m. 

Részt ve võk és idõ ered mé nye ik:

5-6. osz tá lyos lá nyok

- Bár di Ani kó 11:15

- Bu rai Dorina 11:18

5-6. osz tá lyos fi úk

- Már ton Ta más 11:39

- Ba logh Im re 11:40

- Gõdér Do nát 12:23

- Kiss Má té 13:17

- Kor pás Oli vér 15:09

7-8. osz tá lyos fi úk

- Bohács Mar tin 13:02

- Ke néz Má té 15:51

- Pap Ist ván Gá bor 18:22

Gra tu lá lunk ne kik és büsz kék va gyunk rá juk ki tar tá su kért!
-Krupa Ádám-

-testnevelõ-
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Mi ért szép a ma gyar nép dal?
 MÓRA  „A ma gyar nép dal szép. Szép ne künk, ma gya rok nak. Szép
má sok nak is, vagy azért, mert ku ri ó zum, az övék tõl el té rõ, vagy, mert 
olyan ze nei je gye ket hor doz, me lye ket va la hon nan már is mer nek.
Alap ve tõ en azon ban ne künk szól. A mi bel sõ húr ja in kat pen dí ti
meg…” – vall ja Dr. Fe hér Ani kó nép ze ne ku ta tó. En nek a gon do lat nak
a je gyé ben idén má so dik al ka lom mal,2019. áp ri lis 2-án ke rült meg -
ren de zés re a ta va szi Nép dal ének lé si ver seny a Fegyverneki Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko lá ban. A ver se nyen örményesi és fegyverneki
di á kok ad ták elõ leg ked ve sebb da la i kat, szó ló és kis együt tes ka te gó ri -
ák ban. Szí vet, lel ket me len ge tõ volt a szép ének szó. Több kor cso port -
ban je lent kez tek az éne kel ni sze re tõ gye re kek. A zsû ri tag ok és az
ér dek lõ dõ kö zön ség egy kel le mes dél utánt tölt he tett együtt a ma gyar
nép ze ne kul tú ra je gyé ben. 

Dí ja zot tak: 

Szó ló ka te gó ri á ban:
 1. Fo dor Lil la 4.a (Fegyverneki Mó ra F. Ált. Isk.)
 2. Kecsõ Gréta 4.a (Fegyverneki Mó ra F. Ált. Isk. Szalai S. Ált.

Isk. Tagint.)
 3. Pely he Me lin da 3.a (Fegyverneki Mó ra F. Ált. Isk.)

Kis együt tes ka te gó ri á ban:
 1. Czakó Zorka An na, Négyesi Li li á na, Csortos Csil la Ka ta lin, Sí -

pos Ale xand ra 3.a (Fegyverneki Mó ra F. Ált. Isk.)
 2. To kai Li li Han ga, Nagy Li li á na, Bu rai Lí via Ivett 3.a

(Fegyverneki Mó ra F. Ált. Isk.)
 4. Mága Ani ta Ág nes, Kál lai Ad ri enn, Nagy Kiara 4.a

(Fegyverneki Mó ra F. Ált. Isk.)

Szín vo na las elõ adá sa mi att a zsû ri Kü lön díj jal ju tal maz ta Nagy Fan ni
5.a osz tá lyos ta nu lót, aki a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
Szalai Sán dor Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nyé nek ta nu ló ja. Ki vé te les
tet szést ara tott, hogy a sok lány mel lett egy fiú is ki tûnt szép ének lé -
sé vel, Var ga Ti bor 4.aosztályos ta nu ló (Fegyverneki Mó ra F. Ált. Isk.).

Bi za kod va né zünk a jö võ be, hogy ezek a gye re kek majd to vább vi szik
a ma gyar nép ze ne leg õsibb for má ját. For mál va ez zel sa ját bel sõ vi lá -
gu kat, ér té ket köz ve tít ve kör nye ze tük szá má ra is.

-Biró Mó ni ka és Sze lei Zsu zsa-

Szak mák éj sza ká ján a Mó rá sok
 MÓRA  Min den év ben egy ta va szi es tén a kör nyék be li kö zép is ko lák
is meg nyit ják ka pu i kat, és  szí nes prog ra mok kal  ké szül nek a lá to ga -
tók szá má ra, hogy nép sze rû sít sék is ko lá ju kat.A ren dez vény a Szak -
mák éj sza ká ja el ne ve zést kap ta. 

A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 7. osz tá lyos di ák ja ink is -
mét sze ren csés nek mond hat ták ma gu kat, hisz   2019. áp ri lis 12-én
meg lá to gat hat tak né hány szolnoki középiskolát. 

 Az SZMSZC Jendrassik György Gé pi pa ri Szak gim ná zi um ban meg is -
mer ked het tek a CAD-CAM in for ma ti ká val,  3D-s legófigurát ter vez -
het tek, be te kint het tek a mo del le zés tu do má nyá ba, az SZSZSZC
Ke res ke del mi és Vendéglátóipari Szak kép zõ Is ko lá ban re mek pa la -
csin tát kós tol hat tak, sü te mé nye ket dí szít het tek, a pincérkedéssel ba -
rát koz hat tak. Az SZSZSZC Ru ha ipa ri Kö zép is ko lá ban va rázs la tos
hol land haj fo na tot, ra gyo gó smin ket kap tak a lá nyok, kéz mû ves fog -
lal ko zá son tex tí li á ból ké szí tet tek aján dék tár gyat, valamint az
érdeklõdõk  a húsipari termékgyártó szakmával is rendhagyóan
ismerkedhettek meg.

Ez úton is kö szön jük a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ke res ke del mi
és Ipar ka ma ra köz re mû kö dé sét, mellyel hoz zá se gí tet ték ta nu ló in kat 
eh hez különleges élményhez!

-Mol nár Mó ni ka-
-pedagógus-

Köl té szet Nap ja az Orczyban
 ORCZY  1964-tõl min den év ben áp ri lis 11-én, Jó zsef At ti la szü le tés -
nap ján tart ják Ma gyar or szá gon a Köl té szet Nap ját. Is ko lánk is meg -
em lé ke zett e je les nap ról. Idén rend ha gyó mód ját vá lasz tot tuk az
ün nep lés nek. Ta nu ló ink ta ná ra ik kal kö zö sen sza val ták el a tra gi kus
sor sú köl tõ Ma ma cí mû ver sét. A sza va lást még szí ne seb bé tet te a
MAMA fel irat kö zös meg al ko tá sa az is ko la ud va rán. Kü lön kö szön -
jük Herman Jó zsef al pol gár mes ter úr se gít sé gét, aki drónnal
videófelvételt is ké szí tett az ese mény rõl!

Kö szön jük min den di ák és pe da gó gus rész vé tel ét!

„Iga zi lel kün ket, akár csak az ün nep lõ ru há kat gon do san õriz zük
meg, hogy tisz ta le gyen majd az ün ne pek re.” (Jó zsef At ti la)

-Botos Ju dit Ani ta-
-szaktanár-

Sza va ló ver seny Fegyverneken
 ORCZY  2019. áp ri lis 11-én Ady End re ha lá lá nak 100. év for du ló ja és a 
köl té szet nap ja al kal má ból meg ren de zett he lyi sza va ló ver se nyen is -
ko lánk is kép vi sel te ma gát. A ver seny re Ady End re egyik ver sé vel le -
he tett ne vez ni. A zsû ri ben Ju hász Ró za szín mû vész és ren de zõt is

meg is mer het tük. Is ko lánk ból 7. osz tá -
lyos ta nu ló ink kö zül Bu dai Li li és Hor -
váth Ta ma ra Edi na vet tek részt ezen a
kel le mes dél utá ni prog ra mon.A gyer -
me kek jól érez ték ma gu kat, sõt ta pasz -
tal tabb sza va ló kat is
meg hall gat hat tak, amely épí tõ jel leg -
gel ha tott rá juk. 

A 7-8. osz tá lyos ta nu lók kor cso port já -
ban Hor váth Ta ma ra Edi na II. he lye -
zést ért el. Gra tu lá lunk! 

Kö szön jük a le he tõ sé get!
-Botos Ju dit Ani ta-

-szaktanár-
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Or czysok „Ha tár ta la nul” ki rán du lá sa
Er dély be

 ORCZY  2019. má jus 14-tõl há rom na pos er dé lyi ki rán du lá son vet -
tünk részt a he te di ke se ink kel. Fes tõi tá ja kat, cso dá la tos kas té lyo kat,
vá ra kat lát tunk, ha tá ron tú li ma gyar em be rek kel is mer ked tünk meg.

Utunk el sõ nap ján jár tunk Nagy ká roly ban a Kár olyi kas tély gyö nyö rû 
ter me i ben, Zilahon meg te kin tet tük a Wes se lé nyi szob rot, Ér mind -
szen ten Ady End re szü lõ há zá ban és em lék mú ze u má ban vol tunk,
ahol el sza val tuk a Sé ta szü lõ he lyem kö rül cí mû ver sét és ko szo rú val
tisz te leg tünk szob ra elõtt. Ko lozs vá ron Má tyás ki rály szü lõ há zát és
szob rát néz tük meg, majd szál lás he lyünk, Torockó fe lé vet tük az
irányt, aho vá es te ér kez tünk meg kel le me sen el fá rad va. Egész nap
vé gig kí sért min ket az ide gen ve ze tõ, aki ér dek lõ dé sün ket fel csi gáz va,
iz gal mas elõ adás mód ban min dig tu dott újat mon da ni, mellyel tör té -
nel mi tu dá sun kat gya ra pí tot ta.

Má so dik na pun kon szin tén tar tal mas prog ra mok vár tak min ket.
Tordára utaz tunk a só bá nyá hoz, ami tör té ne té ben és mé re te i ben is
le nyû gö zõ. Ez után a tordai ha sa dék hoz vitt utunk, ahol az idõ já rás is
szép nap sü té ses re for dult, így vé gig tú ráz hat tuk a nem ki fe je zet ten
könnyû, de an nál iz gal ma sabb és gyö nyö rû szik la fo lyo sót füg gõ hi da -
kon, szik la pár ká nyo kon ke resz tül.

Har ma dik nap a ha za in du lá sé volt, de utunk so rán még szá mos ál lo -
más várt min ket. Vajdahunyadon a me sés Vajdahunyadi vár ban sé -
tál tunk, ahol egy kor Szil ágyi Er zsé bet és Hu nya di Já nos is sé tált.
El lá to gat tunk Dé vá ra, a vár rom nál a Kõmíves Ke le men cí mû nép bal -
la dát ol vas tuk fel. Arad volt a kö vet ke zõ cé lunk, az ara di vér ta núk
em lék mû vé nél Ady End re: Ok tó ber 6. cí mû ver sét sza val tuk és ko -
szo rú val tisz te leg tünk hõ se ink elõtt.

-Kocsmár Er zsé bet-

Or czys hor gász pa lán ták
 ORCZY  A Tö rök szent mik ló si Hor gász Egye sü let ta nul má nyi ver -
senyt hir de tett „Irány a víz part!” cím mel, mely re is ko lánk két csa -
pat tal ne ve zett. A ver seny igen össze tett, két le ve le zõ for du ló után
egy gya kor la ti ve tél ke dõ és hor gá szat volt, ami vel pon to kat sze rez -
het tek a csa pa tok. 24 csa pat in dult a ver se nyen, mely bõl hor gász ni
18 csa pat jött el a Fegyverneki Al só ré ti Holt-Ti szá ra. A hor gá szat kü -
lön dí ja zást ka pott, a ve tél ke dõ ered mé nye it pár hét múl va tud juk
meg.

I. he lye zést ért el a Ponty va dá szok csa pat: Bu dai Ben ce, Domán And -
rás, Ko vács At ti la Dá vid, Pá va Osz kár 7. b osz tá lyos ta nu lók.

III. he lye zést ért el az Édes ví zi ponty hor gá szok csa pat: Gombik Ár -
pád, Gombik Mi lán, Jó nás Zol tán 8. a osz tá lyos ta nu lók.

Ez úton is gra tu lá lunk ne kik!
-Kocsmár Er zsé bet-

-bi o ló gia ta nár-

Anyák nap ja
 ORCZY  Má jus el sõ va sár nap ja az édes anyák ün ne pe. Is ko lánk al só
ta go za tán - a ha gyo má nyok hoz hí ven - ezek ben a na pok ban va la -
mennyi osz tály kö zös ség meg em lé ke zett er rõl a nap ról. A szép ver sek, 
a szor gos gyer mek ke zek al kot ta ked ves aján dé kok könnye ket csal tak
az ün ne pel tek sze mé be. A har ma dik osz tály ta nu lói mû so ruk kal
meg ör ven dez tet ték az ”Arany kor” Idõ sek Ott ho na la kó it is, és mû so -
ru kat a vá ro si anyák-na pi ren dez vé nyen is elõ ad ták. Ké pünk a  har -
ma di ko sok mû so ra köz ben ké szült.

- Országhné Herczeg Ka ta lin-

Re gi o ná lis dön tõ ben az Orczys
Pity pan gok

 ORCZY  A fegyverneki Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és
Óvo da 4.b osz tá lyá nak Pity pan gok szín ját szó cso port ja össze tar tó,
vi dám gye rek kö zös ség. Ne gye dik éve lép nek fel az is ko lai gá lá kon.
Most a Ven dég ség a bak ter ház ban cí mû ko mé di át ad ták elõ, nagy si -
ker rel. Le ír ha tat lan volt az a bol dog ság, ami az ar cu kon lát szó dott,
hogy bi zony õk most meg ne vet tet ték a kö zön sé get. Idén a XXVIII.
Weöres Sán dor Or szá gos Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zó me gyei for -
du ló ján „ARANY” mi nõ sí tést sze rez tek, ma guk mö gé uta sít va a szol -
no ki Kas sai úti drá ma ta go za to so kat, a tö rök szent mik ló si
te het ség gon do zó so kat és a tiszatenyõi 8.- osokat. Így részt ve het tek a 
re gi o ná lis dön tõn, ahol Bé kés, Csong rád és Jász-Nagykun-Szolnok

me gye leg jobb ja i val áll tak
egy szín pa don má jus 4-én
Szar va son, ahol egy fe lejt -
he tet len na pot töl töt tek el
a Cervinus Teatrumban. A 
gye re kek nem csak a szín -
pa don, ha nem az is ko la -
pad ban is szép si ke re ket
ér nek el. A jö võ tan évet te -
le ter vek kel, öt le tek kel,
mint 5. év fo lya mos Pity -
pan gok sze ret nék el kez de -
ni itt a mi is ko lánk ban.

-Baranyiné Buj do só Ág nes-
-fel ké szí tõ ta ní tó-
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Osz tály ki rán du lás -EGER
 ORCZY  Gár do nyi Gé za cso dá la tos re gé nye az „Eg ri csil la gok” már
év ti ze dek óta vonz za Eger be a ki rán dul ni vá gyó osz tá lyo kat.

2019.05.15-én,Baranyiné Buj do só Ág nes és Gerõcs Esz ter ta ní tó nõk
ál tal szer ve zett ki rán du lás ke re té ben mi is el lá to gat tunk ide az 1.a 4.a
4.b 5.a osz tá lyos ta nu ló ink kal. Sé tán kat a Ba zi li ká nál kezd tük, majd a
szem köz ti épü let ben ta lál ha tó Va rázs tor nyot„fe dez tük fel”, ahol iz -
gal mas kí sér le te ket vé gez het tünk.Az épü let te te jén ta lál ha tó Camera
Obscurával is meg is mer ked tünk, mely kon ti nen sünk leg ré gibb, mû -
kö dõ pa no rá ma ki ve tí tõ je. Ezt kö ve tõ en sé tál tunk le az Eg ri vár hoz,
ahol meg te kin tet tük a vár tör té ne ti ki ál lí tást, a Kö zép ko ri Bör tön mú -
ze u mot, majd a Fegy ver must ra gyûj te mé nyét,mely kéz zel fog ha tó
kö zel ség be hoz ta a vár múlt ját, min den nap ja it.Vé gül sé tát tet tünk a
Ka za ma tá ban, az Eg ri Vár föld alat ti tit kos alag út rend sze ré ben, mely
az 1552-es ost rom ide jén kulcs sze re pet ját szott a tö rö kök fe lett ara -
tott ma gyar gyõ ze lem ben.Vé gül a Szé che nyi ut cán, a vá ros ba rokk
stí lu sú, han gu la tos fõ ut cá ján le sé tál va meg pil lan tot tuk a vá ros
fõterét a Dobó teret.

Fá rad tan, de él mé nyek ben gaz da god va tér tünk ha za.
-Fédererné Makk Er zsé bet-

Ké zi mun ka kiállítás
A Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár im már 16. al ka lom mal
ren dez te meg ké zi mun ka ki ál lí tá sát. Ez a ki ál lí tás tük rö zi a
Fegyvernekiek ké zi mun ka sze re te tét és azt, hogy mi lyen szé les az ér -
dek lõ dé si kö rük. A ki ál lí tott mun kák közt lát hat tunk nép sze rû ka lo -
csai hím zés sel ké szült te rí tõ ket, kö té nye ket, ré gi idõ ket fel idé zõ
szál öl tés sel ké szült fal vé dõt, te rí tõt, kü lön bö zõ hor go lá si tech ni ká kat: 
re ce hor go lást, zsi nór hor go lást va la mint amigurumival ké szült da ra -

bo kat is, to váb bá szõtt szõ -
nye get, ká sa gyöngy bõl
ké szült nyak éke ket, dekupázs 
tech ni ká val ké szült la kás dí -
szí tõ tár gya kat, pa pír fo nás sal
ké szült ko sa ra kat, dísz tár gya -
kat. A vit rin ben pe dig hor golt
ko sa ra kat, tyú ko kat, to já so -
kat, ha ris nya vi rág tech ni ká -
val ké szült an gya lo kat és
kazacsi techikával ké szí tett 
ka rá csony fa díszeket is. 
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VII. Nép ze nei és Nép dal ta lál ko zó
2019-ben már he te dik al ka lom mal ren dez te meg a Fegyverneki Mû -
ve lõ dé si Ház és Könyv tár a Nép ze nei és Nép dal ta lál ko zót. Min dig
nagy si ke re van en nek a ta lál ko zó nak, szí ve sen és öröm mel jön nek
hoz zánk a kör nye zõ te le pü lé sek rõl a szó ló éne ke sek, cso por tok.

A ma gyar nép dal a ma gyar nép ze ne leg õsibb for má ja. Né pi és em be ri
ér zel me ket, gon do la to kat tes te sít meg, fe jez ki. Szer zõ i ket nem is mer -
jük, a leg több jük nem ze dék rõl nem ze dék re száll va, száj ha gyo mány
út ján ke resz tül ma radt ránk. Nép dal nak te kint jük azo kat a da lo kat is,
me lye ket ere de ti leg is mert szer zõ írt, de a nép „be fo gad ta”: szöveg- és 
dallamváltozatokat formált belõle

Nép da la ink a né pi kul tú ra vi rá gai, zen gõ aj ka kon élõ re mek mû vek!

A ma gyar nép dal szép. Szép ne künk, ma gya rok nak, de szép má sok -
nak is, vagy azért, mert kurózium, az övék tõl el té rõ, vagy, mert olyan
ze nei je gye ket hor doz, me lye ket va la hon nan már is mer nek. Alap ve tõ -
en azon ban ne künk szól, ami bel sõ húrjainkat pendíti meg.

Dr.Ta tár Gá bor al pol gár mes ter meg nyi tó ja után a he lyi Szapáry Nép -
dal kör és Pa csir ta ci te ra ze ne kar Szat má ri da lo kat adott elõ, Gerõcs
Esz ter és Sza bó Ferenc vezetésével.

Kék Ne fe lejcs Nép dal kör Abonyból ér ke zett hoz zánk, és Csányi Sán -
dor ci te ra kí sé re té vel ad ták elõ nép dal csok ru kat.

Szé kács Lász ló Törökszentmiklósról ér ke zett hoz zánk és buj do só da -
la i val ör ven dez te tett meg bennünket.

A kis új szál lá si 48-as Ol va só kör Asszony kó ru sa Szé kely föl di és Ka lo -
csai nép da lo kat ho zott a találkozóra.

A Tö rök szent mik ló si Nép dal kör Gondáné Árvai Má ria ve ze té sé vel
Roz ma ring nép dal ok és Csak a po hár fo rog jon…tré fás bor dal ok kal ör -
ven dez tet te meg a hallgatóságot.

A Ma da rász Kár oly Nép dal kör  Se bõk Jánosné ve ze té sé vel Ma da rász
Ka ta lin da la i ból egy vá lo ga tás sal érkezett hozzánk.

Hor váth La jos Túrkevérõl ér ke zett, tag ja a Túrkevei Vad vi rág Nép dal -
kör nek, va la mint a Kis új szál lá si 48-as Ol va só kör Fér fi Da lár dá já nak
de 2016-tól szólóénekes.

Rö vid szü net után Tiszapüspökibõl ér ke zett Ti sza vi rág Nép dal kör
mû so rát lát hat tuk. A je len le gi ta gok 2010 óta éne kel nek együtt, és a
mos ta ni ta lál ko zó ra Du nán tú li nép dal csok rot, és bordalokat hoz tak. A 
Kis új szál lá si 48-as Ol va só kör ben im már ne gye dik éve az Asszony kó -

rus mel lett fér fi ak ból ál ló 48-es Da lár da ala kult. Vá sár he lyi
nép da lo kat és a leg ked ve sebb nép da la i kat hozták el a találkozóra.

Turba  Gab ri el la Törökszentmiklósról ér ke zett, és Ka lo csai ker tek
alatt- cím mel Ka lo csa kör nyé ki nép dal ok Csery Jó zsef gyûj té sé bõl sze -
re pelt mûsorán.

Mongol-Agrár ZRT Nép dal kör, Me zõ túr. Tag jai nyug dí ja sok, õr zik a
Kávási Sán dor ál tal gyûj tött he lyi nép da lo kat. Se res Attiláné ve ze té sé -
vel Szat má ri nép dal cso kor szerepelt mûsorukon.

Kö vet ke zett An gyal Fe renc, aki több
díj bir to ko sa, de na gyon büsz ke a
Nagy kun ság leg jobb ci te rá sa díj ra!
A me gyei PRÍMA díj ra je löl ték, szur -
ko lunk ne ki, hogy si ke rül jön. 28 éve 
ci te rá zik, mes te re Tuka Zsi ga bá csi.
Ked velt népdalai szerepeltek
mûsorán.

Abádszalókról ér ke zett a Csil lag húr
Nép dal kör és Ci te ra ze ne kar, Sá fár
Lászlóné ve ze té sé vel és két dal csok -
rot éne kel tek: Vi rá gos éne kek,
jászsági da lok.

A Mar ga ré ta Nép dal és Ha gyo mány -
õr zõ kör Tiszaszentimrérõl ér ke zett
és Mucza Andrásné ve ze té sé vel
Legéndi nó ták, Bi ha ri da lo kat
hallhattunk.

A ta lál ko zó utol só da lai a Szapáry Nép dal kör és Pa csir ta ci te ra ze ne kar 
elõ adá sá ban hang zott el, mely nek ked ves szín folt ja volt, hogy a szín -
pa don meg je len tek az után pót lás kép vi se lõi is, a nézõk nagy örömére!

A csitári he gyek alatt ré gen le esett a hó…. éne kel te a ta lál ko zó min den
részt ve võ je. Az együtt lét örö me, a kö zös ének lés szép sé ge min den ki
szá má ra kedves emlék marad.

-Magyar Lászlóné Pi ros ka-
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XXVIII. Weöres Sán dor
Gyer mek szín ját szó

Ta lál ko zó
Nagy öröm és egy ben nagy fel adat is, hogy im -
már XXVIII. al ka lom mal meg ren de zés re ke rü -
lõ Weöres Sán dor Gyer mek szín ját szó
Ta lál ko zó nak a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház
és Könyv tár adott ott hont.

2019. már ci us 29-én lel kes kis csa pa tok vár -
ták, hogy be mu tas sák a zsû ri és a je len lé võ kö -
zön ség nek tu dá su kat.

Dr. Ta tár Gá bor al pol gár mes ter meg nyi tó ja
után a Fegy ver nek Gyer mek Néptáncegyüttes
„Csi cser gõk” cso port ja kö szön töt te a ren dez -
vényt.

A ren dez vény so ro zat – a ha gyo má nyok nak
meg fe le lõ en- há rom for du lós lesz. Az el sõ for -
du ló a mai, mely a me gyei és a fõ vá ro si be mu -
ta tó kat fog lal ja ma gá ba, a re gi o ná lis dön tõk
má jus ban, az or szá gos dön tõk re pe dig jú ni us -
ban ke rül sor.

A zsû ri tag jai: 
• Domány Má ria drá ma ta nár a zsû ri el nö ke
• Urai Pé ter ko re og rá fus, ren de zõ, a zsû ri

tag ja
• Szentpéteri Tiborné a zsû ri tag ja

Ami kor a Sómanók szín pad ra lép tek, a
telt-há zas kö zön ség nagy taps sal kö szön töt te 
õket. Nép me se dra ma ti zá lás sal elõ ször pró -
bál koz tak, elõ adá suk té má ja a sze re tet rõl
szólt. Fel ké szí tõ ne ve lõ: Mold vai Ibo lya

Kö vet ke zett a ha zai csa pat, elõ adá suk cí me:
Ven dég ség a bak ter ház ban. Fel ké szí tõ ne ve lõ:
Baranyiné Buj do só Ág nes. A né zõ té ren han -
gos ka ca gás, taps! A cso port nem hi á ba ra -
gasz ko dott olyan szín da rab elõ adá sá hoz
mellyel meg ne vet te tik a kö zön sé get, hi szen
mû so ruk nagy tet szést ara tott!

Egy rö vid szü net után a  Tiszatenyõrõl ér ke -
zett cso port Je le ne tek egy is ko la éle té bõl cím -
mel mu tat ta be pro duk ci ó ját. Fel ké szí tõ
ne ve lõ: Szatlóczki Edit. Mû so ruk ban a mai di -
á kok élet ér zés ét, la za sá gát, hu mo rát, oly kor
szem te len sé gét je le ní tet ték meg. Ki fi gu ráz ták
a ta nár-di ák kap cso la tot - a di á kok ja vá ra!

Kö vet ke zett a tö rök szent mik ló si Refi-Szín di -
ák szín ját szó kör elõ adá sa, mely Láz ár Er vin
me sé jé nek át dol go zá sa, a gye re kek sa ját öt le -
te in ke resz tül. Fel ké szí tõ ne ve lõk: Bencur
Bar ba ra, Nagy Raj mund.

Be fe je zé sül a Fegy ver nek Néptáncegyüttes
„Te ker gõk” cso port ja jász sá gi tán co kat mu ta -
tott be, mely nek cí me: A becsali csár da.  Fel ké -

szí tõk: Sarkadi And rea, Kecs kés Ger gõ. Míg a
zsû ri ta nács ko zott, ad dig a gye re kek nek kü -
lön bö zõ el fog lalt sá got szer vez tünk:

Az elõ tér ben kéz mû ves fog lal ko zást, a
fegyverneki Ügyes-Kezek Klub ja ve ze té sé vel,
a nagy te rem ben Me se vi lág bo hó ca i nak mû so -
rát, akik a gye re ke ket meg ta ní tot ták a lu fi ku -
tyus ké szí tés re! – majd Sarkadi And rea
ve ze té sé vel pe dig vi dám tánc ház kö vet ke zett.

A ren dez vé nyünk el ér te a cél ját, mert hi szem,
hogy a gyer mek szín ját szás az egyik leg kre a tí -
vabb te vé keny ség, mely a gyer me kek sze mé -
lyi sé gét komp le xen fej lesz ti, kö zös sé get
te remt, mely nek so rán meg ta pasz tal ja a kö zös 
al ko tó mun ka örö mét. A gyer mek szín ját szás
cél jai kö zé tar to zik olyan kul tu rált, is me re tek -
kel bí ró, kre a tív, em pa ti kus, ér té kes meg nyil -
vá nu lá sok ra ké pes gyer me kek ne ve lé se, akik a 
gyer mek szín ját szás ad ta él mé nyek se gít sé gé -
vel ki tel je sed het nek.

Bronz mi nõ sí tést ka pott: Tiszatenyõi cso port

Ezüst mi nõ sí tést ka pott: „Sómanók” cso -
port, Beth len Refi-Szín cso port

Arany mi nõ sí tést ka pott: Pity pan gok cso port,
Fegy ver nek

-Ma gyar Lászlóné Pi ros ka-

Or szá gos Nyug dí jas KI
MIT TUD

Év ele jén még azt sem tud tam, hogy lé te zik
ilyen szer ve zés. Vé let le nül ta lál tam rá, de in -
nen fel gyor sul tak az ese mé nyek! Lel kes
nyug dí ja sok je lent kez tek, akik vál lal ták a
meg mé ret te tést, és el kez dõ dött a ké szü lõ -
dés…..   Mi kor és hon nan is in dult ez a kez de -
mé nye zés?                                                                                                                                       
2010 ok tó be ré ben a Hontravel Kft. ré szé rõl
szü le tett egy pro jekt öt let, mely nek ered mé -
nye ként el in dí tot ta el sõ ren dez vény so ro za tát, 
Or szá gos Nyug dí jas Ki Mit Tud cím mel,
amely a ta va szi idény ben hív ja ver seny zés re
az or szág összes nyugdíjas csoportjának
versenyzõjét különbözõ mûvészeti ágakban. 

Az el sõ év si ke re in fel buz dul va és a részt ve -
võk po zi tív vissza jel zé sei alap ján ke rült meg -
ren de zés re a má so dik, majd a har ma dik KI
MIT TUD, mely -  ma már nyu god tan ál lít hat -
juk - or szá gos je len tõ sé gû rendezvénnyé
nõtte ki magát. 

A nyug dí jas cso por tok, cso port ve ze tõk vissza -
jel zé sei és a mér he tet len sze re te tük ad erõt az
újabb és újabb ta lál ko zá sok meg szer ve zé sé -
hez. 2019-ben ki len ce dik al ka lom mal ke rült
meg ren de zé se az Or szá gos Nyug dí jas KI MIT
TUD. A KI MIT TUD cél ja egyéb ként a szer ve -
zõk meg fo gal ma zá sa sze rint nem el sõ sor ban
csak a ver seny, ha nem a ha gyo mány õr zés, a
kul tu rá lis és kö zös sé gi kap cso la tok ki épí té se,
va la mint azok el mé lyí té se.A ren dez vé nyen
in du lók egyé ni szám ban lép tek fel, il let ve

együt te sek ad ták elõ pro duk ci ó i kat, így a
kö zön ség lát ha tott töb bek kö zött tán co kat,
nép da lo kat, szín já té kot, hang sze res elõ adást,
ver set és pró zát a kü lön bö zõ ka te gó ri ák ban.A
ren dez vényt szer ve zõ cég ügy ve ze tõ je sze rint
egy-egy ilyen ver seny a pi he nés rõl, a ki kap -
cso ló dás ról és az is mer ke dés rõl is szól. Hoz -
zá tet te, hogy szép szám mal ér kez tek a
fel lé põk, ami azt mu tat ja, hogy nyug dí jas ként 
is le het ak tív, tar tal mas éle tet él ni. A ma gán -
kez de mé nye zé sû nyug dí jas KI MIT TUD ver -
senyt az or szág ban elõ ször a se lej te zõk kel
in dít ják. A mi kis csa pa tunk Szol no kon lé pett
fel. Iz ga tot tan vár tuk az ered ményt, amely rö -
vi de sen jó hír rel szol gált. Csa pa tunk min den
tag ja to vább ju tott a kö zép dön tõ be! A csa pat
tag jai:  Bog nár Il di kó, Bu rai Gyuláné, Csi ga
Józsefné, Fá bi án Gáborné, Fe jes Istvánné,

Gyár fás Sándorné, Karkusz Jánosné, Kindert
Fe renc, Ko vács Józsefné, Kó nya Istvánné, Ma -
gyar Lászlóné, Mes ter Károlyné, Mé szá ros Il -
di kó, Mol nár Zoltánné. A kö zép dön tõ
meg ren de zé sé re 2019. áp ri lis 1-2-3-án ke rült
sor, Har kány ban. A zsû ri a pro duk ci ó kat
1-50-ig pont szám mal ér té kel te. Ha a zsû ri nek
fel ada ta lett vol na a kö zön ség díj pon to zá sa is,
büsz kén mond ha tom, hogy Fegy ver nek kap ta 
vol na a leg ma ga sabb pont szá mot! A kö zös
ének lés re buz dí tás, a ver se nyen kí vü li elõ -
adás sal mél tán lett nép sze rû a csa pa tunk.
Iga zi él mény, ki kap cso ló dás, ta pasz ta lat szer -
zés volt! Csa pa tun kat Náhóczikné Szõ ke Eri -
ka Klub-ve ze tõ ké szí tet te fel, kísérók vol tak:
Síposné Sza bó Er zsé bet a Csor ba
Mikro-Térségi Szo ci á lis Alap szol gál ta tó Köz -
pont igaz ga tó nõ je, Tukarcs Péterné Klub-tag,
Far kas Istvánné Klub-tag, Dobler Györgyné
Klub-tag. És itt még nincs vé ge….
május31-június01-június02-án a Har kány ban 
ren de zett or szá gos KI MIT TUD dön tõn is ott
lesz csa pa tunk! Bár mi is le gyen az ered mény
majd, be bi zo nyí tot tuk, hogy nyugdíjas
korban is lehet minõséget adni és a
lelkesedés, gyakorlás meghozza az
eredményt is. Szurkoljatok! Természetesen
ez nem valósulhatott volna meg támogatások
nélkül. Köszönjük a képviselõ testület és a
polgármester úr támogatását. Bízunk benne,
hogy az országos döntõn is eredményesen
szerepelünk, ezzel is megköszönve a
támogatást!

-Mészáros Il di kó-
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Vers ün nep és köl té szet nap ja a
Mû ve lõ dé si Ház ban

A Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár öröm mel fo gad ta a
fegyverneki Iro dal mi Kör meg ke re sé sét, hogy az idei év ben a köl té szet
nap ját rend ha gyó mó don egy sza va ló ver sennyel ün ne pel jük. In téz mé -
nyünk szá má ra fon tos, hogy a te le pü lé sen mû kö dõ kul tu rá lis cso por tok 
mun ká ját tá mo gas sa, ezért szí ve sen se gí tet tünk a ver seny meg szer ve -
zé sé ben.

A ter ve zés sza ka szá ban ta lál tunk rá a Vers ün nep Ala pít vány fel hí vá sá -
ra, amely tá mo gat ja a ha son ló he lyi kez de mé nye zé sû sza va ló ver se nyek 
meg ren de zé sét. Si ke re sen csat la koz tunk az or szá gos ren dez vény hez és 
en nek kö szön he tõ en le he tett je len a zsû ri ben Szentpéteri Tiborné pe -
da gó gus és Bi ha ri Jó zsef mû ve lõ dés szer ve zõ mel lett Ju hász Ró za szín -
mû vész nõ-ren de zõ, aki szak tu dá sá val se gí tet te a zsûritársait, a ver seny 
vé gén pe dig hasz nos ta ná csok kal lát ta el a ver seny zõ ket.

Ady End re ha lá lá nak 100. év for du ló ja ap ro pó ján a köl tõ óri ás ver se i bõl
kel lett ké szül ni ük a sza va lók nak. A ver senyt há rom kor cso port ban hir -
det tük meg, így az I. kor cso port ban a 7-8. osz tá lyos ta nu lók in dul tak, a
II. kor cso port ban a kö zép is ko lás ta nu lók, a III. kor cso port ban pe dig a
18 éven fe lü li ek. Nem csak Fegyvernekrõl, ha nem a kör nye zõ te le pü lé -
sek rõl is je lent kez het tek a ver seny zõk. A he lye zet tek könyv ju ta lom ban
és ok le vél ben ré sze sül tek. A kor cso port ok gyõz te sei pe dig a Vers ün nep
Ala pít vány jó vol tá ból meg hí vást kap tak a 2019. jú ni us 8-án a Pes ti Vi -
ga dó ban meg ren de zés re ke rü lõ se reg szem lé re, ahol is mét meg csil log -
tat hat ják tehetségüket.

Ered mé nyek:

I. kor cso port:

1. he lye zés: Sza bó Tí mea (Ör mé nyes)

2. he lye zés: Hor váth Ta ma ra Edi na (Fegy ver nek)

3. he lye zés: Ba logh Bi an ka (Fegy ver nek)

II. kor cso port:

1. he lye zés: Me zõ Lász ló (Ken de res)

2. he lye zés: Kiss Ad ri enn (Fegy ver nek)

III. kor cso port:

1. he lye zés: Herman Jó zsef (Fegy ver nek)

2. he lye zés: Siposné Ba log Éva (Fegy ver nek)

3. he lye zés: Mé szá ros Il di kó (Fegy ver nek)

Ez úton is gra tu lá lunk min den ver seny zõ nek és si ke res sze rep lést kí vá -
nunk a to vább ju tot tak nak!

-Ollé Or so lya könyvtáros-
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Hu ma ni tá ri us település
Har ma dik al ka lom mal nyer te el a Hu ma ni tá ri us Te le pü lés cí met 
Fegy ver nek vá ros

A cí met és az az zal já ró ok le ve let és táb lát 2019. má jus 24-én
Biatorbágyon meg ren de zett ün nep sé gen vet te át Hermann Jó zsef al -
pol gár mes ter és a he lyi alap szer ve zet ré szé rõl Ma gyar Lászlóné,
Strigel Józsefné és Ternák Józsefné.

A cím rõl bõ veb ben:

A Ma gyar Vö rös ke reszt Or szá gos Ve ze tõ sé ge ma gyar or szá gi te le pü -
lé sek (ön kor mány zat ok) ré szé re „Hu ma ni tá ri us te le pü lés” cím el -
nye ré sé re pá lyá za tot hir det.

A pá lyá zat fõ cél ja:

A Ma gyar Vö rös ke reszt esz me i sé gét, alap el ve it tisz te let ben tar tó, cél -
jai meg va ló sí tá sá ban ak tí van rész ve võ kö zös sé gek el is me ré se.

A cím oda íté lé se egy év re szól, mely – a fel té te lek tel je sí té se ese tén –
éven ként meg hosszab bít ha tó.

A cím el nye ré se em lék lap át adá sá val jár. A cím meg tar tá sa (má so dik
al ka lom) em lék táb la ava tás sal ke rül el is me rés re Har ma dik év ben
(fo lya ma to san) az el nyert cím fel jo go sít ja a te le pü lést, hogy ha tá rán
ta lál ha tó üd vöz lõ táb lá in el he lyez ze a „Hu ma ni tá ri us te le pü lés”
jelzést.

A har ma dik fo ko za tot el ért te le pü lé sek nek öt éven te szük sé ges cí mü -
ket – újabb pá lyá zat be nyúj tá sá val – meg erõ sí te ni, kü lön ben a cím vi -
se lé sé re jo go su lat lan ná vál nak.

-Ma gyar Lászlóné-
-Fegyverneki Vö rös ke reszt Alap szer ve zet el nö ke -

A Fegyverneki Hor gász egye sü let hí rei
A Fegyverneki Hor gász Egye sü let a ta va szi hor gász ver se nyét szél sõ -
sé ges idõ já rás elõz te meg. Így, an nak el le né re, hogy az nap meg úsz tuk
esõ nél kül, ke ve sebb ta gunk ne ve zett be a meg szo kott nál. De, aki el -
jött, jól érez het te ma gát a szép kör nye zet ben és jó tár sa ság ban. A ka -
pás ra sem le he tett pa nasz. Igaz, hogy csak egy ponty akadt a ho rog ra,
és ez zel Mravik Lász ló el nyer te a leg na gyobb ha lat ki fo gó nak já ró kü -
lön dí jat, me lyet Domány Ist ván aján lott fel. A töb bi ek „
törpeharcsagyérítést” vé gez tek. A ver seny fo lya mán össze sen 58 kg
akadt be lõ lük ho rog ra. Szo ká sunk hoz hí ven két ka te gó ri á ban tör tént
az ér té ke lés, ka te gó ri án ként 6-6 díj lett kiosztva.

A leg ered mé nye sebb ver seny zõk:

 Fel nõtt ka te gó ria:

1. Domány Ist ván

2. Mravik Lász ló

3. Né me ti Jó zsef

4. Csaj ági Gá bor

5. ifj.Domány Ist ván

6. La dá nyi Ri chárd

Ifi-gye rek ka te gó ria:

1. Si mon And rás

2. Jó nás Kris tóf

3. Monzéger Szi rom

4. Tónai At ti la

5. Mol nár Dominik

6. Domán And rás

A nyer te sek ju tal ma ér té kes hor gász esz kö zök vol tak, me lye ket Ta tár
Lász ló pol gár mes ter és Tukarcs Istvánné, az egye sü let el nö ke adott át. 
A leg idõ sebb és a leg fi a ta labb ver seny zõt, Mravik Lász lót  és
Monzéger Sziromot kü lön kö szön töt tük egy-egy aján dék cso mag gal.

Az  ered mény hir de tés után ser tés pör költ tel ven dé gel tük meg a meg -
je len te ket. Ez úton sze ret ném meg kö szön ni Ta tár Lász ló pol gár mes -
ter úr nak, hogy tá mo ga tá sá val hoz zá já rult  a ver seny
meg ren de zé sé hez.

Kü lön kö szö ne tet mon dunk a Fegyverneki  Pol gár õr ség nek, akik
mun ká juk kal hoz zá já rul tak ren dez vé nyünk si ke ré hez.

-Tukarcs Istvánné-
-Fegyverneki Hor gász Egye sü let El nö ke-

Vö rös ke reszt és Vö rös Fél hold Vi lág nap
A Vö rös ke reszt és Vö rös Fél hold vi lág nap ja a Vö rös ke reszt meg ala -
pí tó já nak, Hen ry Dunantnak a szü le tés nap já ra esik. Ezen a na pon
min den év ben kü lön bö zõ ren dez vé nye ken pró bál ják fel hív ni a köz -
vé le mény fi gyel mét e két szer ve zet pó tol ha tat lan te vé keny sé gé re. Ez 
a két nem zet kö zi hu ma ni tá ri us szer ve zet im már 150 éve lé te zik, és
em be rek mil li ó i nak se gít el vi sel ni szen ve dé se i ket. Éven te több mint
190 or szág mint egy fél mil lió vö rös ke resz tes dol go zó ja és 11,6 mil lió
ön kén te se nyújt se gít sé get 160 mil lió em ber nek. A se gí tõ job bot
min den eset ben a szer ve zet 7 alap el ve szel le mé ben nyújt ják – em -
ber ség, pár tat lan ság, sem le ges ség, füg get len ség, ön kén tes ség, egy -
ség és sok ol da lú ság.

A moz ga lom hoz me gyénk is csat la ko zott, ezen be lül Fegy ver nek is.

2019 .má jus 07-én Szajolban, e moz ga lom ban részt ve võk kö zül a
leg job bak ki tün te tés ben ré sze sül tek.

Nagy öröm szá munk ra, hogy Fegyvernekrõl két fõ is a ki tün tet te tek
kö zött van, mellyel sok  éves ki tar tó mun ká ju kat is mer ték el, és dí -
jaz ták.

Az év ön kén te se dí ját Strigel Józsefné kap ta, Vö rös ke resz tes te vé -
keny sé gért ki tün te tés BRONZ fo ko za tát pe dig Ollé Lászlóné ér de -
mel te ki.

To váb bi mun ká juk hoz erõt, egész sé get, ki tar tást!

-Ma gyar Lászlóné-
-Vö rös ke reszt el nö ke-
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Pat kó Ist ván 54 éves

Sza bó Sán dor 86 éves

Né meth Györgyné
Szü le tett: Fo dor Etelka 85 éves

B. Tóth Jó zsef 89 éves

Sza ba dos Lajosné
Szü le tett: Fa ze kas Er zsé bet Éva 79 éves

Nagy Csa ba Fe renc 74 éves

Nagy La jos 69 éves

Ko vács Já nos 79 éves

Nagy Fe renc 74 éves

Kurcsinka Andrásné
Szü le tett: Gyetvai Ilo na 79 éves

ko rá ban el hunyt.

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

"Sír hat né kom van, ha eszem be jut
A sze les éj, ame lyen el aludt

S va la hány szor hö rög ve sír a szél,
Min dig azt gon do lom, hogy õ be szél."

Mó ra Fe renc

50 éves osz tály ta lál ko zó
Öt ven éves osz tály ta lál ko zót tar tot tunk a Mó ra is ko lá ban 2019. áp ri -
lis 6-án. 1969-ben vé gez tük a nyol ca dik osz tályt. Ró zsa vá ri Lászlóné
volt az osz tály fõ nö künk, akit a mos ta ni ta lál ko zónk ra is meg hív tunk
és öröm mel fo gad tuk, hogy fér jé vel Ró zsa vá ri Lász ló val el is jöt tek.
Kö szön jük ne kik.

Sze ret nénk meg kö szön ni a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Iskola ve ze tõ i nek,
hogy ré szünk re biz to sí tot ták a ren dez vény le bo nyo lí tá sát.

-Az osz tály ta lál ko zó részt ve või-

LEHEL hû tõ,
fa gyasz tó egy ben,
ELIN mikrosütõ,

hi fi to rony,
tás ka író gép,

má zsa sú lyok kal el adó!

Tel.: 56/796-838
30/264-2691

Stalmájerék
kom báj no zást,
me zõ gaz da sá gi

mun ká kat 
vál lal nak!

Tel.:
06-30-3417659
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Em lé ke zés
szü le ink

NAGY SÁNDOR
ha lá lá nak 10. év for du ló já ra és

NAGY SÁNDORNÉ
ha lá lá nak 5. év for du ló já ra

"Bú csú nél kül men tünk el Tõ le tek,
de nem bú csú zunk, ma is élünk köz te tek

Szí ve te ket ne eméssze fáj da lom, vi gasz le gyen,
hogy csak örök ké ál mo dunk."

At ti la, Ani kó és csa lád ja ik



Em lé ke zés
IFJ. FODOR JÁNOS 

ha lá lá nak 20. év for du ló já ra

„Én nem hal tam meg. Az ami nek tek
vol tam, még min dig va gyok.

Ne vez ze tek a ne ve men, be szél je tek
hoz zám olyan könnyen és

egy sze rû en, ahogy min dig.
Ne ves se tek és gon dol ja tok rám,

hi szen én itt va gyok ve le tek, csak én
az út má sik ol da lán me gyek.”

Sze re tõ szü le id, test vé red, nagy ma mád,
ro ko na id és ba rá ta id

Em lé ke zés

BAGI JÓZSEF
ha lá lá nak 5. év for du ló ján

"Míg él tél sze ret tünk,
Míg élünk so ha nem fe le dünk.

Fá jó szív vel em lé ke zünk."

Fe le séged, két leá nyod és családjuk

EMLÉKEZÉS

PAPP ERNÕNÉ
(SZECSEI ILONA)

2016.05.18.

ha lá lá nak 3. éves
év for du ló ján

"Cso da volt, hogy él tél
és ben nün ket sze ret tél.

Ne künk nem is hal tál meg,
csak ál mod ni men tél.
Egy re mé nyünk van, 

mi él tet és ve zet,
hogy egy szer majd
ta lál ko zunk Ve led."

Fér je és Leányai 

Em lé ke zünk

NAGY MIKLÓS
ha lá lá nak 7. év for du ló já ra

"Ben nünk él egy arc,
egy me leg te kin tet.
Egy si mo ga tó kéz,

egy só haj egy le he let.
Ben nünk él a múlt,

egy vég te len sze re tet.
Amit Tõ lünk sen ki,
so ha el nem ve het.
Egy a re mé nyünk,
mely él tet és ve zet.

Hogy egy szer majd oda fenn
ta lál ko zunk Ve led!" 

So ha nem fe led családod
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Sa ját ha lá lunk so se fáj úgy,

mint má sok ha lá la.

Ó, könnyû ne ked,

el bí rod nél kü lem a sírt, de

bír jam, nél kü led, az éle tet?

Weöres Sán dor



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)

- mû sza ki hi ba be je len tõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- 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.
ema il: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Tel.: 06-40/180-124
*****

Or vo si ügye let: 06-70/3703-104

Az E.ON ügy fél szol gá la ti te le fon szá mai
Ál ta lá nos ügy in té zés:

06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00,
06-70-459-96-00

Mérõállás be je len tés
vezetékes telefonról* (in gye nes) 06-80-210-211
mobiltelefonról sms-en 06-30-3-444-999

* A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról
nem elérhetõ.

Hi ba be je len tés: 06-80-210-310

2019.04.01. Bán And rás
Szü lei: Sza bó Zsu zsa, Bán And rás

2019.04.03. Pén tek Em ma Zoé 
Szü lei: Pén tek Di á na - Fe hér Lász ló

2019.04.07. Bor sós And rás Ti bor
Szü lei: Vincze Bar ba ra, Bor sós And rás

2019.04.23. Si mon Rom ina 
Szü lei: Vitáris And rea, Si mon Ro land

2019.04.30. Szán tó Má té Dá ni el
Szü lei: Du dás Be at rix, Szán tó Márkó

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

Csu ka Tí mea és Donkó Jó zsef
2019. má jus 17-én,

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.
Gra tu lá lunk!

Szelektív hulladék szállítás
• 1-es gyûj tõ já rat ha von ta egy szer (hét fõ): má jus 13., jú ni us 17. 
• 2-es gyûj tõ já rat ha von ta egy szer (hét fõ): má jus 20., jú ni us 24.

Zöld hul la dék szál lí tás
• 1-es gyûj tõ já rat ha von ta egy szer (csü tör tök):  jú ni us 27.
• 2-es gyûj tõ já rat ha von ta egy szer (pén tek):  jú ni us 28. 

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

2019. évi lap zár ta idõ pont jai: megjelenést megelõzõ hónap 25-e.

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Szent Erzsébet út 175. szám alat ti épü le té be,

 vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail cím re.
A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: Ronin-Rol Bt. 
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.

Meg je le nik 1850 pél dány ban, Fegy ver nek Város 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Város
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.


