
"Már ci us hõ sei" rajzverseny 
„Már ci us hõ sei” cím mel hir de tett rajz ver senyt a Fegyverneki
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár, mely re szép szám mal ér kez -
tek al ko tá sok az el sõ sor ban óvo dás és kis is ko lás kor osz tály -
ból.

A gye re kek szem szö gé bõl meg te kint het tük, õk mi lyen nek is
lát ják Sza bad ság har cunk hõ se it, ne kik mit is je lent itt a XXI.
szá zad ban ez a tör té nel mi ese mény.

A zsû ri sza va za tai mel lett a kö zön ség is dí jaz ha tott egy al ko -
tást, így össze sen 4 kis nyer test kö szönt het tünk a sok kis
meg le pe tést tar tal ma zó kéz mû ves cso ma gunk kal!

Gra tu lá lunk sor rend ben Papp Améliának, Ficsor Nó rá nak,
Bu rai Brendonnak és a kö zön ség díj jal ju tal ma zott Dollinger
Dorinának!

Fi gyel jé tek to váb bi fel hí vá sa in kat és küld jé tek bát ran hoz -
zánk raj za i to kat!

-a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár mun ka tár sai-
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A Kép vi se lõ-tes tü let hí rei
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:

ÁPRILIS 7. rend kí vü li ülés
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te kö te -
le zett sé get vál lalt a 2016 évi költ ség ve tés ter hé re net tó
8.804.220,- Ft + 616.295,- Ft kom pen zá ci ós fel ár, az az
össze sen 9.420.515,- Ft összeg ben hal be szer zé sé re. A
„Hal te le pí tés Fegyverneken 2016-2017 év ben” köz be szer -
zé si el já rás ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló be szer zé si el já rás
nyer te se ként Négyesi Zol tán egyé ni vál lal ko zót je löl te
meg.

• Fegy ver nek vá ros köz fog lal koz ta tá si start mun ka prog ram
esz köz be szer zé se meg va ló sí tá sa ér de ké ben in dí tott nyílt
köz be szer zé si el já rást ered mé nyes nek nyil vá nít ja, az el já -
rást le zár ja, és a pol gár mes tert fel ha tal maz za a szer zõ dé -
sek meg kö té sé re. A Bel víz prog ram ban sze rep lõ esz kö zök 
be szer zé sé hez az Ön kor mány zat a je len leg ha tá lyos költ -
ség ve té si ren de le té ben sze rep lõ össze gen felül 1.110.000
Ft plusz for rást biz to sít a 2016. évi költ ség ve tés ének ter hé -
re. Amennyi ben az el já rás ered mé nye ként nem új esz köz
ke rül be szer zés re, ezen esz kö zök át vé te le, il let ve az ezen
té te le ket tar tal ma zó szám lák pénz ügyi tel je sí té se nem tör -
tén het meg mind ad dig amíg a szál lí tó át nem ad ta az esz -
köz mi nõ sí té sé rõl szó ló füg get len mû sza ki szak ér tõi
nyi lat ko za tot.

ÁPRILIS 28.
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te el fo -
gad ta a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2015. évi zár -
szám adá sá ról szó ló ren de le tet.

• Mó do sí tot ta a Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel -
te té si és Fej lesz té si In téz mény Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tát.

• A kép vi se lõ-tes tü let egyet ér tett az ’56-os em lék mû fel újí tá -
sá val kap cso la tos pá lyá zat be nyúj tá sá val, a
KKETTK-56P-02 je lû „Büsz ke ség pon tok” né ven meg hir de -
tett pá lyá zat ra. A pro jekt ter ve zett el szá mol ha tó össz költ -
sé ge: net tó 1.900.000 Ft + 27 % ÁFA az az brut tó 2.413.000 
Ft. A tá mo ga tás össze ge: 2.413.000 Ft, az ön erõ 240.000
Ft. Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü -
le te az ön erõt a 2016. évi költ ség ve tés ter hé re biz to sít ja. A
Kép vi se lõ-tes tü let a fej lesz tés meg va ló sí tá sa ér de ké ben a
pá lyá zat po zi tív el bí rá lá sa ese tén meg bíz za a Pol gár mes -
tert a ki vi te le zõ ki vá lasz tá sá val és a szer zõ dés meg kö té sé -
vel.

• Egyet ér tett a Tö rök szent mik ló si Ön kor mány za ti Tûz ol tó -
ság ál tal kez de mé nye zett hasz nált, fel újí tott gép jár mû fecs -
ken dõ 2016. év ben tör té nõ be szer zé sé vel. Az 1.) pont ban
sze rep lõ esz köz be szer zé se ér de ké ben hoz zá já rul a Tö -
rök szent mik ló si Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság 2016-2017. évi 
tá mo ga tás nak 2016. má jus 15-ig tör té nõ át uta lá sá val. A
2017. évi tá mo ga tás 2016. évi költ ség ve tés ben tör té nõ
sze re pel te té sé nek for rá sa ként a 2016. évi költ ség ve tés ben 
sze rep lõ ál ta lá nos mû kö dé si tar ta lé kot je lö li meg. Az elõ i -
rány zat ok kö zöt ti át cso por to sí tást a so ron kö vet ke zõ költ -
ség ve tés mó do sí tás kor át kell ve zet ni.

• Egyet ér tett az zal, hogy 2016. má jus 01-tõl 2016. jú ni us
30-ig ide ig le nes hul la dék szál lí tá si köz szol gál ta tá si szer zõ -
dést kös sön a Tö rök szent mik ló si Kom mu ná lis Szol gál ta tó
Kft-vel. Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
le te fel ha tal maz za Ta tár Lász ló pol gár mes tert az ide ig le -
nes köz szol gál ta tá si szer zõ dés alá írá sá ra. To váb bá
fel ha tal maz za a pol gár mes tert, hogy a köz be szer zé si el já -
rás meg kez dé sé hez szük sé ges elõ ze tes tá jé koz ta tó hir -
det ményt köz zé te gye. 

-Dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-



TÁJÉKOZTATÁS
HÁZHOZ MENÕ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉSRÕL

Tá jé koz tat juk Tisz telt sze lek tív edénnyel ren del ke -
zõ, Fegy ver nek te le pü lé si in gat lan tu laj do no so kat,
in gat lan hasz ná ló kat, hogy a ház hoz me nõ sze lek tív
hul la dék gyûj tés ke re té ben az el kü lö ní tet ten gyûj -

tött hul la dé kok 2016. má jus 01-tõl az aláb bi
táb lá zat ba fog lalt na po kon ke rül nek össze gyûj tés re.

A sár ga te te jû gyûj tõ edényt az aláb bi
nap tá ri na po kon kér jük az in gat lan elé ki he lyez ni az 
ak tu á lis kom mu ná lis hul la dék gyûj té si já rat na pon.

HÓNAP HÉTFÕ KEDD

Ré gi kör zet sze rint 3-as, 4-es körzet 1-es, 2-es köret

Má jus 30 31

Jú ni us 20 21

Jú li us
11 12

25 26

Au gusz tus 15 16

Szep tem ber 12 13

Ok tó ber
10 11

31

No vem ber
1

21 22

De cem ber 19 20

Kér jük a la kos sá got, hogy a sár ga te te jû edényt a

fent meg je lölt na po kon reg gel 0700-ig he -
lyez zék ki az ürí té si hely re !

KÖSZÖNJÜK KÖZREMÛKÖDÉSÜKET!

HÁZHOZ MENÕ ZÖLDHULLADÉK
GYÛJTÉSRÕL

Tá jé koz tat juk a Tisz telt, la kos sá gi in gat lan tu laj do -
no so kat, in gat lan hasz ná ló kat, hogy a ház hoz me nõ
hul la dék gyûj tés ke re té ben az el kü lö ní tet ten gyûj -
tött zöld hul la dé kok 2016. év ben aláb bi táb lá zat ba
fog lalt na po kon ke rül nek össze gyûj tés re a la kos sá gi

in gat la nok elõl. A gyûj té si for má ban csak a Tár sa -
ság logójával el lá tott bi o ló gi a i lag le bom ló

anya gú zsá kok ba ki he lye zett zöld hul la dék ke rül

el szál lí tás ra, il let ve a ké vé be kö tött (50 cm át mé -
rõ jû és ma xi mum 1 mé ter hosszú sá gú, nem drót tal

át kö tött) gally hul la dék is.

A zöld hul la dék, táb lá zat sze rin ti gyûj té si nap ja meg -
egye zik a kom mu ná lis hul la dék ak tu á lis gyûj té si
nap já val.

HÓNAP HÉTFÕ KEDD

Május 16 17

Június
6 7

27 28

Július 18 19

Augusztus
8 9

29 30

Október 3 4

November 24 25

A gyûj tés hez szük sé ges emb lé más zsá kot (In gat la -

non ként 2 db/al ka lom) a köz szol gál ta tó díj -
men tesen biz to sít ja. Át vé tel he lye: Fegy ver nek
Szent Er zsé bet út 175.sz. alat ti in for má ci ós pont.

A több let szol gál ta tás hoz igé nyelt gyûj tõ zsák 95
Ft/db egy ség áron sze rez he tõ be. 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 !

2016. ja nu ár 1-tõl a la kos ság nál ke let ke zõ zöld hul la -
dé kok gyûj té sé re, el szál lí tá sá ra a köz szol gál ta tás
ke re té ben csak a ház hoz me nõ rend szer ben van le -
he tõ ség. Zöld hul la dék a kom mu ná lis gyûj tõ edény -
ben a 385/2014.(XII.31.) korm. ren de let ér tel mé ben

nem he lyez he tõ el.

KÖSZÖNJÜK KÖZREMÛKÖDÉSÜKET!
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Fegy ver nek is be állt a sor ba….
2016. év ele jén kör vo na la zó dott Fegyverneken a Szol no ki
Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt ség 4. leg na gyobb te le pü lé sén
is az a 2 éve tar tó, már 17 te le pü lé sen meg in dult fo lya mat,
hogy he lyi el szánt és tett re kész la ko sok ön kén tes ként is

sze re pet vál lal ja nak vá ro sunk ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zés ében. A Fegyverneki Te le pü lé si Ön kén tes Men tõ cso port 
2016. áp ri lis 21-én si ke res Nem ze ti Mi nõ sí tést szer zett alap -
ve tõ vízkárelhárítási fel ada tok ból, amely so rán 16 fõ sa já tít -
hat ta el és te het te ta nú bi zony sá gát ar ról, hogy a pol gá ri
vé de lem egy sé ges szer ke ze té ben akár fegy ve res konf lik tu -
sok, de leg fõ képp ter mé sze ti és ci vi li zá ci ós ka taszt ró fák
ese tén, he lyén a szí vük és harc ra kész a ke zük. A gya kor lat
so rán nyúl gá tak nõt tek ki a föld bõl és ter mé sze te sen egyet -
len buz gár sem me ne kül he tett, a Tö rök szent mik ló si Ön kor -
mány za ti Tûz ol tó Pa rancs nok ság pe dig a szi vattyú zá si
tech ni kák rej tel me i be ve zet te be a lelkes hallgatóságot.

Az ön kén te se ket tö mö rí tõ cso por tok a ka taszt ró fa vé de lem -
mel együtt, an nak irá nyí tá sá val al kal maz ha tók ka taszt ró fa -
vé del mi, és alap ve tõ en víz kár-el há rí tá si mun kák ra, hisz
eze ken a te le pü lé se ken a leg na gyobb koc ká za ti ér té kû ve -
szé lyez te tõ ha tás az ár- és bel ví zi el ön té sek. Az el szánt ön -
kén te sek bõl meg ala kult fegyverneki szer ve zet tag jai
egyen ként a kö zel múlt éles hely ze te i ben már bi zo nyí tot tak,
szin te va la mennyi en ott vol tak a védmûveken a Ti sza 1999,
2000, 2006, 2010-es ár vi ze i nél. Most, ami kor egy re na -
gyobb hang súlyt kap ha zánk ban az ön kén tes sze rep vál la lás 
a köz dol ga i ban, úgy a ka taszt ró fák el le ni nem ze ti ügy is na -
gyon sok el hi va tott ál lam pol gárt szó lí tott meg. Kö szön jük va -
la mennyi ünk ne vé ben a Ta tár Lász ló pol gár mes ter nek, Ollé
Ro land men tõ cso port-ve ze tõ nek és ter mé sze te sen a men -
tõ cso port va la mennyi tag já nak, hogy mun ká juk kal, ál do zat -
kész sé gük kel hoz zá já rul nak la kó he lyünk, szû kebb hazánk
biztonságáért.

-Nagy At ti la Sán dor tû. al ez re des-
-pol gá ri vé del mi fel ügye lõ-
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Fegy ver nek és Ör mé nyes
Szenny víz ke ze lé si Kon zor ci um hí rei

Öröm mel tá jé koz tat juk a La kos sá got, hogy az Ör mé nyes
te le pü lés szenny víz be ru há zás ré sze ként bõ ví tett
fegyverneki szenny víz tisz tí tó te lep épí té si mun kái áp ri lis
hó nap ban be fe je zõd tek és áp ri lis 26-án kez de tét vet te a ki -
bõ ví tett tisz tí tó te lep ha tó ság ál tal elõ írt pró ba üze me. Így a
tisz tí tó te lep a Fegy ver nek és Ör mé nyes te le pü lé se ken
össze gyûj tött, több mint 3100 in gat lan szenny vi zé nek fo ga -
dá sá ra és tisz tí tá sá ra lesz ké pes. Az Örményesi szenny víz -
há ló zat épí té se is a be fe je zé sé hez kö ze le dik, a ge rinc- és
be kö tõ ve ze té kek 95%-a már le fek te tés re ke rült és
100%-ban el ké szül tek a köz té ri szenny víz át eme lõk és az
Ör mé nyest Fegyvernekkel össze kö tõ nyo mó ve ze ték is. A
lé te sít mé nyek mû sza ki át adás-át vé te le 2016. jú ni us hó nap -
ban vár ha tó.

A fej lesz tés nek kö szön he tõ en az ed dig szi ge te lés nél kü li
szik kasz tó ak nák ban gyûj tött szenny víz töb bé nem ká ro sít ja 
a kör nye ze tet, ha nem kor sze rû szenny víz tisz tí tó te lep re ke -
rül, ahol a tisz tí tá si tech no ló gia so rán el tá vo lít ják be lõ le a
szennye zõ anya go kat. A szenny víz el ve ze té se és meg fe le -
lõ tisz tí tá sa összes sé gé ben zöl debb, tisz tább, él he tõbb la -

kó kör nye ze tet te remt. Ezt a Fegyverneki in gat lan tu laj do no -
sok is meg ta pasz tal hat ták, hi szen a 75%-ot meg ha la dó rá -
kö té si arány már érez he tõ en ked ve zõbb
ta laj víz-vi szo nyo kat ered mé nye zett a te le pü lé sen. A
szenny víz be ru há zás meg va ló su lá sát kö ve tõ en hoz zá já rul
az ivó víz bá zis, és ez ál tal a kör nye zet meg óvá sá hoz, mely
a te le pü lé sek alap ve tõ ér de ke.



Fel hí vás ta nul má nyi ösz tön díj
pá lyá zat ra!

Fegy ver nek nap pa li ta go za tos ta nu ló i nak

A Fegy ver nek Mû velt If jú sá gért Ala pít vány pá lyá za tot hir det.
A pá lyá zat cél ja a ki vá ló tel je sít mé nyû ta nu lók tel je sít mé nyé -
nek el is me ré se, tel je sít mé nyük fo ko zá sa.

A Pá lyá zat ka te gó ri ái:

„A” ka te gó ria: ha vi tá mo ga tás di á kok ré szé re
 1. Fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló di á kok pá lyáz hat nak

tá mo ga tás ra, aki nek a ta nul má nyi át la guk el ér te
2014/2015-ös tan év ben a 4.5 át la got.

 2. Gim ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban ta nu lók pá lyáz -
hat nak, aki nek ta nul má nyi ered mé nye 2014/2015-ös tan -
év ben el ér te a 4.7-es át la got és ide gen nyel vi ered mé nye
4-es, 5-ös.

 3. Gim ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban, fel sõ fo kú in téz -
mény ben ta nu lók pá lyáz hat nak tá mo ga tás ra, akik nek a
ta nul má nyi át la guk a 2014/2015-ös tan év ben leg alább 4.2 
volt.  Va la mi lyen te rü le ten hosszú idõ óta ki vá ló tel je sít -
ményt nyúj ta nak és ezt iga zol ni tud ják. Pá lyá za tuk hoz az
ok le vél fény má so la tát csa tol ni kell, me lye ket ma ga sabb
szin tû (nem is ko lai há zi) ver se nye ken sze rez tek.

 4. A 2014/2015-ös tan év vé gén ki tû nõ ta nul má nyi ered -
ményt el ért ál ta lá nos is ko la 8. osz tályt vég zett ta nu lói, kik
az ál ta lá nos is ko la va la mennyi osz tá lyát ki tû nõ bi zo nyít -
vánnyal zár ták.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016.  jú ni us 15.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ta nu ló:
• is ko lai bi zo nyít vá nyá nak má so la tát

A pá lyá za tot pos tai úton ajánl va, vagy sze mé lyes le het el jut -
tat ni Daku Mihályné Fegy ver nek, Marx Kár oly út 2/A. sz. alat ti 
la kos ku ra tó ri u mi tag ré szé re.

A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl  és össze gé rõl az ala pít vány ku ra -
tó ri u ma dönt. A nyer tes pá lyá zók 2016. jú li us 15-ig ér te sí tést
kap nak. 

„B” ka te gó ria: Egy sze ri ta nul má nyi tá mo ga tás
ki emel ke dõ tel je sít mé nyért

 1. Ju ta lom ki ma gas ló ered mény el éré sé ért: Egy sze ri jut ta -
tás ban ré sze sül azon ta nu ló, aki mi nisz te ri jegy zék alap -
ján szer ve zett me gyei ta nul má nyi ver se nyen 1. he lye zést
ért el, vagy or szá gos ver seny I. II. vagy III. he lye zett je volt
a 2014/2015-ös tan év ben.

 A pá lyá zat hoz az ered ményt iga zo ló ok irat má so la tát
szük sé ges mel lé kel ni.

 2. Ide gen nyel vi ta nul má nyok és vizs gák: Ju ta lom fel sõ fo -
kú nyelv vizs ga        meg szer zé sé ért. Tá mo ga tás ban ré sze -
sül het az a ta nu ló, aki fel sõ fo kú        nyelv vizs gát tett
2014/2015-ös tan év ben.

A pá lyá zat hoz az ered ményt iga zo ló ok irat má so la tát szük -
sé ges mel lé kel ni.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016.  jú ni us 15.

A pá lyá za tot pos tai úton ajánl va, vagy sze mé lyes le het el jut -
tat ni Daku Mihályné Fegy ver nek, Marx Kár oly út 2/A. sz. alat ti 
la kos ku ra tó ri u mi tag ré szé re.

A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl  és össze gé rõl az ala pít vány ku ra -
tó ri u ma dönt. A nyer tes pá lyá zók 2016. jú li us 15-ig ér te sí tést
kap nak. 

Mind két ka te gó ri á ban a pá lyá zók szi go rú an ve gyék fi -
gye lem be a pá lyá za ti ki írás fel tét ele it.

Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány Ku ra tó ri u ma

Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány ku ra tó ri u ma
2016. má jus 3-i ülé sén dön tött ar ról, hogy a 2014/2015-ös 
tan év re vo nat ko zó an vissza me nõ le ge sen ír ki pá lyá za tot 
a ta nu lók tá mo ga tá sá ra, mi vel ar ra 2015. év ben nem ke -
rült sor. Tá jé koz tat juk az érin tet te ket, hogy e pá lyá za tok
el bí rá lá sát kö ve tõ en ez év ben a 2015/2016-os tan év re is
ke rül ki írás ra pá lyá zat.

-Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány Ku ra tó ri u ma-

To vább szé pül is ko lánk
A nyár fo lya mán az Or czy Is ko la Dó zsa György út 2. szám
alat ti épü le té nek, il let ve a tor na te rem föld szin ti és eme le ti
fo lyo só i nak tel jes fel újí tá sát vé gez tük el. Kö szö net il le ti
ezért el sõ sor ban a Szü lõi Mun ka kö zös ség tá mo ga tá sát.
Fon tos nak tart juk, hogy is ko lánk bel sõ kör nye ze te színt vi -
gyen a ta nu ló ink éle té be, tisz ta, szép, esz té ti kus kör nye zet -
ben tölt hes sék min den nap ja i kat. A min den nap ok ban
hasz nált lép csõ sort a szor zás és benn fog la lás mû ve le te i vel
dí szí tet tük fel, így akik nél ed dig nem rög zül tek ezek, most
le he tõ sé gük van el sa já tí ta ni mind ezt.

Ter ve ink közt sze re pel a kö zép sõ lép csõ de ko rá lá sa tör té -
nel mi sze mé lyek ne vé vel, ese mé nyek kel, év szám ok kal.

Meg újult a nyel vi la bo runk is. Az el múlt tan év ben az in for -
ma ti ka esz kö ze ink fris sül tek, most a de ko rá ci ó kat újí tot tuk
meg ta nu ló ink nagy örö mé re.

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel sõ ta go za tos mun ka kö zös ség ve ze tõ je-
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Ta va szi ke rék pá ros
program

2016. 03. 31-én is mét meg ren de zés re 
ke rült a „Ta va szi ke rék pá ros prog ra -
munk”, mely nek so rán ta nu ló ink ke -
rék pár jai ke rül tek át vizs gá lás ra az
is ko la rend õr és a pol gár õr ség köz re -
mû kö dé sé vel. A ke rék pár ok nagy ré -
szé nek fel sze relt sé ge meg fe lelt az
elõ írá sok nak. Ahol hi á nyos sá gok vol -
tak, ott a szü lõk ér te sí tést kap tak a hi -
á nyok pót lá sá val kap cso lat ban. A
dél elõtt zá rá sa ként ta nu ló ink egy ok -
ta tó fil met néz het tek meg a biz ton sá -
gos köz le ke dés sel kap cso lat ban.
Kö szön jük szé pen a rend õr ség és a
pol gár õr ség köz re mû kö dé sét! 

-Ta ní tó né nik-

Ke rék pár ok el len õr zé se az Or czy fel sõ ta go za tán
Már ha gyo mánnyá vált, hogy a he lyi Rend õr ka pi tány ság kez de mé nye zé sé re az
Or czy fel sõ ta go za tán Nagy At ti la Fõ törzs õr mes ter La dá nyi Mik lós pol gár õr se -
gít sé gé vel elõ adást tar tott a ta nu lók nak a ke rék pár ok he lyes fel sze re lé sé rõl és
el len õriz te is azo kat. Kér dé se ket te het tek fel a biz ton sá gos köz le ke dés rõl, a
sza bá lyok he lyes be tar tá sá ról. A gye re kek az el len õr zés rõl ta nú sít ványt kap tak,
mely ben fel tün tet ték a ke rék pár juk fel sze relt sé gé nek hi á nyos sá ga it, ezt a szü le -
ik nek ha za vi het ték. Emel lett még Ke rék pá ros Iga zol ványt is ki ál lí tot tak a ré -
szük re. Ez úton is kö szön jük a rend õr ség köz re mû kö dé sét!

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel sõ ta go za tos mun ka kö zös ség ve ze tõ je-

Fej lesz tés a Mó rá ban
Újabb aján dék kal bõ vült az 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 nek
ud va ra.  A Szü lõi Mun ka kö zös ség tá -
mo ga tá sa ál tal fel épült  2db „ pa go da”
, mely ben ki csik és na gyok is ked vük -

re tar tóz kod hat nak, il let ve tan órán kí -
vü li fog lal ko zás nak is he lyet
biz to sít hat a jó idõ ese tén. Kö szön jük
Tukarcsné Széman Mó ni ka és az
SZMK fel aján lá sát!

-Korpásné Nagy Ju dit-
-DÖK se gí tõ ne ve lõ-

2016. áp ri lis 2-án, szom ba ton ren dez -
ték meg a Te le ki Pál Or szá gos Föld rajz
– Föld tan Ver seny me gyei for du ló ját
Szol no kon. A Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la Tag in téz mé nyét Már ton Pé ter és
Niszper Ger gõ 8. a osz tá lyos ta nu lók
kép vi sel ték. Fel ké szü lé sük kö te le zõ té -
mái: Eu ró pa, Ma gyar or szág, Te le ki Pál
éle te és a Film dzsun gel.tv internetes ol -
dal ról há rom film meg is me ré se volt (Di -
no sza u ru szok vi lá ga, Ba u xit
bá nyá sza ta, A Pálvölgyi bar lang rend -
szer). A ta nu lók nem csak he ten te, ha -
nem hét vé gén is ké szül tek a ver seny re,
szá mos fel adat lap pal, ke reszt rejt -
vénnyel, tesz tek kel, élet rajz zal, to po -
grá fi ai gya kor la tok kal. 2 óra volt a
fel adat meg ol dá sá ra for dít ha tó idõ. Iz -
ga tot tan vár tuk a ver seny ered mé nyét.
Niszper Ger gõ 3. he lye zést, Már ton Pé -
ter 4. he lye zést ért el. Mind ket tõ jük nek
gra tu lá lunk!

-Nagy Györgyné-
-tanár-

Te le ki Pál Or szá gos Föld rajz–Föld tan Ver seny Szak ma sztár jai
2016. áp ri lis 19-én el lá to gat tunk a bu da -
pes ti vá sár köz pont ban tar tott Szak ma
Sztár Fesz ti vál ra. Idén ki len ce dik al ka -
lom mal ke rült meg ren de zés re ez a ran -
gos ese mény, ahol kö zép is ko lás ok
ver se nyez tek a szak má já ban leg jobb -
nak já ró dí jért. Az Or czy An na és Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la hetedikes és
nyol ca di kos ta nu lói be te kin tést kap hat -
tak a ren dez vény rõl, a szak kö zép is ko -
lák mun kás sá ga i ról. Be mu tat koz tak a
vi rág kö tõk, koz me ti ku sok, sza ká csok,
fod rá szok, csõ sze re lõk, ácsok gé pész -
tech ni kus ok és még so kan má sok. Min -
den ki nek sa ját stand ja ik vol tak, ahol a
ta nu lók né ze lõd het tek, kér dé se ket te -
het tek fel, és ki is pró bál hat ták az ott fo -
lyó mun ká la to kat. Ezen a prog ra mon
va ló rész vé tel lel is tá mo ga tást kap nak a
ta nu ló ink az elõt tük ál ló kö zép is ko lai vá -
lasz tás hoz. Jó han gu lat ban, él mé nyek -
kel és ta pasz ta la tok kal gaz da gon
tér tünk ha za a ki rán du lás ról. 

-Sza bó Me lin da-
-szaktanár-
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Or czys di á kok a
Or szá gos Hon is me re ti 

ver se nyen
A 3. osz tá lyos ta nu lók kal a tan év ben
be ne vez tünk az ál ta lá nos is ko lás osz -
tá lyok nak meg szer ve zett Or szá gos
Hon is me re ti Ta nul má nyi ve tél ke dõ be.

A ver seny ben a ta nu lók ér de kes és iz -
gal mas fel ada to kon ke resz tül hasz -
nos is me re te ket sze rez tek Ha zánk ról,
tör té nel münk rõl, nem ze ti ér té ke ink rõl.
A tan év so rán há rom for du ló ban a ta -
nu lók élet ko ri sa já tos sá ga i nak fi gye -
lem be vé te lé vel ka lan dos, fel fe de zõ
fel ada to kon ke resz tül, já té kos meg kö -
ze lí tés ben vé gez tek ku ta tó mun kát. 

Leg si ke re sebb ver seny zõ ink:
• Fa ra gó Dó ra 3.A Me gyei és or szá -
gos I. he lye zés

• Nagy Ka ta Kin csõ 3.A Me gyei és or -
szá gos I he lye zés

• Tukarcs Ale xa 3.A Me gyei és or szá -
gos I he lye zés

A ta nu lók ok le ve let és Hon is me re ti
kár tyát kap tak mun ká juk ju tal má ul.

A fel ada tok sok szí nû sé ge min den ta -
nu ló nak iz gal mas pil la na to kat szer -
zett. Büsz kék va gyunk rá juk!

-Czifra Zsigmondné -
-Ta ní tó né ni-

Ma te ma ti ka ver seny
A Mó ra Tag in téz mény idén el sõ al ka -
lom mal vett részt a Nem zet kö zi Ken gu -
ru Ma te ma ti ka ver se nyen. 

Is ko lánk 2-8. év fo lya mo sai kö zül 38-an
ne vez tek be a ver seny be, ami re már ci -
us 17-én ke rült sor.

Az al só sok nak 24 fel ada tot 60 perc
alatt kel lett meg ol da ni uk, míg a fel sõ -
sök 75 per cet kap tak 30 fel adat ra. A
ver seny fel ada tok nem vol tak könnyû -
ek, ala po san meg moz gat ták di ák ja ink
lo gi ká ját.

Év fo lya mon ként 4-5 ezer gye rek küz -
dött a jó he lye zé sért, me gyénk bõl
100-200 ta nu ló ver sen gett egy-egy év -
fo lyam ból. 

Is ko lánk ból, me gyei szin ten ki emel ke -
dõ en sze re pelt a 7. osz tá lyos Rézsó

Mi lán. Õ 103 ta nu ló ból a 15. he lyen
vég zett, va la mint Náhóczki Gab ri el la
3. osz tá lyos ta nu ló, aki a 26. he lyé vel
182 ta nu lót ha gyott ma ga mö gött. 

A töb bi év fo lyam ból a kö vet ke zõ ver -
seny zõk tel je sí tet tek leg job ban:
• Négyesi Mar tin 2.o.
• Mes ter Ma ja 4.o.
• Ma gyar Fan ni 5.o.
• Zi la hi Ist ván 6.o.
• Tónai At ti la 8.o.

Di ák ja ink tel je sít mé nyé vel na gyon
elé ge det tek va gyunk, büsz kék va -
gyunk rá juk!

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

Ismét taroltak a
Mórások

2016 04. 17-én a Gyu lai Pá lin ka fesz ti -
vál ke re te in be lül a Kerecsényi Lász ló
Íjász Egye sü let ál tal ren de zett ba rát sá -
gos íjász ver se nyen mé ret tet te meg
ma gát egy kis csa pat, név sze rint
Négyesi Pan na, Tónai At ti la, Ko vács
Bet ti na, Gyár fás Ber na dett, He ge dûs
Vanessza, Széman Gá bor és Õz Dá -
vid. 

Vol tak köz tünk, akik nek ez volt az el sõ
ver se nye, de de re ka san helyt áll tak. Az
idõ na gyon jó volt, nap sü té ses, egy ki -
csi szél lel, ami oly kor ne he zí tet te a tá -
vo labb ról le adott lö vé se ket, de azért
egy iga zán pör gõs ver seny ben volt ré -
szünk. A helyt ál lás meg tör tént, is mé -
tel ten bi zo nyí tot tunk, hogy rá ter met tek
va gyunk, ki tar tó ak, és ha va la mit aka -
runk, azt el is ér jük. Négy Arany és ket -
tõ Bronz ér met tud hat ma gá é nak az
egye sü let.

-Kõrösi Ist ván edzõ-

Ál ta lá nos is ko lánk ki -
emelt fel adat ként ke ze li
a pá lya vá lasz tás elõtt ál -
ló ta nu lók dön té sé nek tá -
mo ga tá sát, ezért az õszi
üzem lá to ga tá sok foly ta -
tá sa ként újabb ren dez -
vé nye ken ve het tek rész
ta nu ló ink.

A Szak mák Éj sza ká ja
egy kü lön le ges, a szak -
má kat nép sze rû sí tõ or -
szá gos ren dez vény,
mely nek a Ku ta tók Éj -
sza ká já hoz ha son ló an
szo kat lan idõ pont ja volt
(2016. áp ri lis 15.

18:00–22:00). El sõ íz ben 
vet tünk részt a Mó ra
Tag in téz mény 7. b osz tá -
lyos ta nu ló i val ezen az
ér de kes és nagy sze rû ki -
kap cso ló dást kí ná ló es -
tén. A ren dez vény alatt
több von zó prog ra mot lá -
to gat hat tunk meg, va la -
mennyi szak kép zõ
is ko lá ban vol tak elõ adá -
sok, be mu ta tók, in te rak -
tív fog lal ko zá sok. 

A bu da pes ti Szak ma
Sztár Fesz ti vál rend sze -
res lá to ga tói va gyunk
tag in téz mé nye ink 7-8.

osz tá lyos ta nu ló i val, ahol 
in gye ne sen ve het tünk
részt a JNSZM Ke res ke -
del mi és Ipar ka ma ra fi -
nan szí ro zá sá val. A
ren dez vé nyen 40 szak -
ké pe sí tés 214 ver seny -
zõ jét fi gyel het tük meg a
gya kor la ti ver seny mun -
ká la ta i ban. A di á kok az
egyes szak mák stand ján
a ne kik szó ló fel ada tok -
ban sa ját ma guk is ki pró -
bál hat ták ügyes sé gü ket,
va la mint meg hall gat hat -
tunk a fõ szpon zo rok ál tal 
tar tott elõ adá so kat. A be -
mu tat ko zó szak mák ról
tár lat ve ze tés ke re té ben
is kap tunk tá jé koz ta tást. 

A ren dez vé nyek el sõd le -
ges cél ja a szak kép zés
nép sze rû sí té se úgy,
hogy a sze mé lyes ta -
pasz ta lat szer zés út ján
min den ki is mer ked hes -
sen az ér dek lõ dé sé nek
meg fe le lõ szak mák kal.

-Buk ta Gi zel la-
-Pályaorientációs ta nács adó,

osz tály fõ nök-

Pá lya vá lasz tást elõ se gí tõ prog ra mok az
ál ta lá nos is ko la 7-8. év fo lya mán
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„A Sport Le gyen a
Ti ed” az Or czyban!

2016. áp ri lis
19-én 14 al -
só ta go za tos 
Or czy -s di -
ák kal részt
vet tünk a
Ma gyar Di -
ák sport Szö -

vet ség ál tal szer ve zett „ A Sport
Le gyen a Ti ed!„ el ne ve zé sû ren dez vé -
nyen, Szol no kon. A meg nyi tó után iz -
gal mas asz ta li te nisz-be mu ta tót
lát hat tunk, majd több száz gyer mek kel 
együtt bir tok ba ve het tük a Szé che nyi
Gim ná zi um tor na csar no kát. Több mint 
10 sport ág kép vi sel tet te ma gát a fel ál -
lí tott stan dok nál, ahol a ta nu ló ink ki -
pró bál hat ták te het sé gü ket.
Ka jak-gé pen evez -
het tek, ping pon -
goz tak,
te ni szez tek, tol las -
lab dáz tak, röp lab -
dáz tak, ko sa raz tak, 
lábtoll-labdáztak,
vív hat tak, ju doz hat -
tak, és még so rol -
hat nám. Ezt
kö ve tõ en a gyer -
me kek sa ját ma guk 
ké szít het ték el a
ked venc sport águ -
kat áb rá zo ló ki tû -
zõt, va la mint
si ke res tel je sí tés
után egy frizbi és egy csa pat fo tó volt a
jutalmuk. 

A sok kel le mes él mény után, kis sé el -
fá rad va tér tünk ha za. Bí zom ben ne,
hogy ez a dél elõtt sok kis gyer mek szá -
má ra jó le he tõ ség volt ah hoz, hogy
meg is mer jen, meg ked vel jen egy adott 
sport ágat. Kö szön jük! 

-Huber Krisz ti na-
-ta ní tó né ni-

Tin-Orczy Szín ját szó
Cso port

Az Or czy An na Ál -
ta lá nos Is ko la fel -
sõ ta go za tos
szín ját szó cso -
port ja részt vett a
XXV. Weöres
Sán dor Or szá gos
Gyer mek szín ját -
szó Ta lál ko zón. A
ver seny me gyei
for du ló já nak a
Fegyverneki Mû -
ve lõ dé si Ház és

Könyv tár adott ott hont áp ri lis 1-jén. A
ver se nyen szín ját szó cso por tunk
ezüst mi nõ sí tést szer zett, így ez zel az
ered ménnyel – az is ko la nagy büsz ke -
sé gé re – kép vi sel het jük me gyén ket a

dél-al föl di re gi o ná lis for du lón, Sze ge -
den, áp ri lis 29-én. A már több ször,
nagy si ker rel elõ a dott da rab bal, A kis
her ceg gel lép fel a Tin-Orczy Szín ját -
szó Cso port. Ez úton is gra tu lá lunk a
to vább ju tás hoz, a sze ge di meg mé ret -
te tés hez pe dig sok si kert kí vá nunk.

-Rézsó Kiss Eri ka-
-Antal Ani kó-

Mó ra-gá la
2016. áp ri lis 22-én ren dez te  meg az
Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Mó ra Fe -
renc  Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nye
a ha gyo má nyos kul tu rá lis be mu tat ko -
zó mû so rát, a Mó ra-gá lát. Több, mint

130 gye rek mu tat ta meg, hogy össze -
fo gás sal és sok-sok gya kor lás sal mi re 
ké pes.  A  kö zön ség  tap sol ha tott a 2.
osz tá lyos da los pa csir ták nak, akik a ta -
vaszt is kö szön töt ték, va la mint a 3.
osz tá lyo sok cow boy tán cá nak. A
Pletykázó asszo nyok cí mû szín da rab a 
4. év fo lyam tól is nagy tap sot ka pott,
csak úgy, mint a hang sze res(ci te ra,
trom bi ta, sza xo fon) ta nu lók fel lé pé se.
A 6. osz tá lyo sok tánc elõ adá sa, az ug -
ró kö te les lá nyok  be mu ta tó ja és a Bá -
rány fel hõ bo do rí tó szín da rab is ki vív ta
a kö zön ség tet szé sét. Az ének kar zár -
ta az es tét a szebb nél-szebb han gú
szó lis tá i val. Mind eköz ben né hány sza -
va lat, vers szí ne sí tet te a re per to árt. A 
se gí tõ szü lõk gon dos kod tak a meg -
ven dé ge lés rõl szend vi csek kel és sü te -
ménnyel. A ne ve lõk sok mun ká val, sok
pró bá val is mét a leg job bat mu tat ták
meg a gye re kek bõl. Az est moz gal -
mas, szó ra koz ta tó, szín vo na las ren -
dez vény volt, mél tán le he tünk rá
büsz kék. Kö szön jük a je len lé võk meg -
tisz te lõ fi gyel mét!

-Ko vács Il di kó -
-tagintézmény-vezetõ-
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UDO Mo dern tánc
ku pa so ro zat
Me zõ kö vesd

2016. áp ri lis 23-án szom ba ton Me zõ -
kö ves den a he lyi Sport csar nok adott
ott hont a 2015-2016.évi Mo dern tánc
ku pa so ro zat 5.for du ló já nak. A
fegyverneki Dalma Dance Club tán co -
sai kö zül ez út tal a  ser dü lõ kor cso por -
tos csa pat vál lal ta a meg mé ret te tést.
Az élet kor és stí lus sze rin ti kü lön bö zõ
ka te gó ri ák ban in du ló több száz ver -
seny zõ kö zül a Ser dü lõ bronz szó ló ka -
te gó ri á ban Balla Pat rí cia 3.he lye zést
ért el, Ser dü lõ bronz show ka te gó ri á -
ban a cso por tunk pro duk ci ó ja ezüst ér -
met ér de melt ki a szak mai
zsû ri tõl.Gra tu lá lunk tán co sa ink nak, to -
váb bi szép si ke re ket kí vá nunk és kö -
szön jük a fel ké szí tést Ko vács Zol tán
tánc ok ta tó nak. 

-Faragóné Füleki Edi na-

A cso port ké pen: Fa ra gó Dó ra, Gyetvai
Van da, Matúz Márkó, Ko vács Zol tán,
Ko vács Bi an ka, Balla Pat rí cia

IV. Nép ze nei és
Nép dal ta lál ko zó

Dr. Bog nár Zol tán al pol gár mes ter kö -
szön tõ jé vel in dult a IV. Nép ze nei és
Nép dal ta lál ko zó, me lyen 17 fel lé põ csa -
pat mu tat ta be mû so rát.

El sõ ként szín pad ra lép ni min dig nagy
ki hí vás. Ezt most a há zi gaz da 
Hétszínvirág Ci te ra ze ne kar vál lal ta, a
je len lé võk nagy örö mé re, õket kö vet te a
Bú za vi rág Nép dal kör.

An gyal Fe renc ci te rás (Kis új szál lás)
mû so rát a kö zön ség éne ke kí sér te. A
Tö rök szent mik ló si nép dal kör csa pa ta
(12 nõ-7 fér fi) szép, tisz ta ének kel ör -
ven dez tet te meg a kö zön sé get.

A tiszaszentimrei csa pat és a szó lót
ének lõ Újfalusi Jánosné a Mar ga ré ta
Nép dal kör szép da la it mu tat ták be. A
szol no ki nép dal kör  már hang sze re ket is 
ho zott (he ge dû). A kö zön ség már elõ -
adá suk köz ben is üte me sen tap solt, ez -
zel fe jez ték ki tet szé sü ket.

Nagy Pálné ( Tiszaszentimre) sum más
da lo kat ho zott.

Kö ze le dett a ta lál ko zó fél ide je, mi kor is -
mét egy fegyverneki csa pat lé pett szín -
pad ra, a Pa csir ta Citerazenekar. Sza bó
Fe renc, aki a csa pat je len le gi ve ze tõ je
mél tat ta Kindert Fe renc ta nár úr mun -
kás sá gát, hi szen õ volt a meg ala pí tó ja
en nek a csa pat nak!

Szé kács Lász ló (Törökszentmiklós)
buj do só éne ke be töl töt te az egész ter -
met!

Egy nóg rá di csok rot kap tunk aján dék ba 
a Tiszaszentimrei Nép dal és Ha gyo -
mány õr zõ cso port tól, majd Me zõ túr ról
ér ke zõ Mon gol Nép dal kör ci te ra kí sé -
ret tel elõ a dott da la it hall hat tuk, amely a
leg na gyobb lét szá mú csa pat tal ér ke -
zett hoz zánk.

Kis új szál lás ról ér ke zõ Asszony kó rus
– ti szai da lo kat és nagy kun sá gi da lo -
kat ho zott a mai nap ra, és már is kö -
vet ke zett a Kék ne fe lejcs Dal kör
Abonyból, ci te ra és gi tár kí sér te da lu -
kat.

Túrkevei Ma da rász Kár oly Nép dal kör 
ci te ra kí sé ret tel túrkevei dal la mo kat
adott elõ, gyö nyö rû en, kéz zel hím zett 
fel sõ ben.

A 48-as Fér fi Da lár da ( Kis új szál lás)
mû so rát már be vo nu lás kor nagy taps
kí sér te, hi szen a jól meg vá lasz tott
„Min den jót kí vá nok, meg jöt tek a
48-as hu szá rok…”dal, és be vo nu lás
ha tá sos volt – a ka to na da lok kal.

Bercelrõl ér ke zett a Ha gyo mány õr zõ
Népdalkör, mely mû so rát tánc cal szí -
ne sí tet te.

Be fe je zé sül a Szapáry Nép dal kör
(Fegy ver nek) sum más da la it hall hat -
tuk, mely mél tó be fe je zé se volt a ta -
lál ko zó nak.

Egy lé leg zet vé tel nyi szü net míg át -
ren dez ték a ter met az es ti nép tánc ra,
de a  da lok a ci te ra kí sé ret tel  ezen
idõ alatt is szól tak – az elõ tér ben,
csak most már a részt ve võk és a kö -
zön ség együt te sen éne kel te!

Jó kedv, vi dám ság, öröm az ar co kon.
A ta lál ko zó el ér te cél ját!

A ver seny zõk és né zõk nem fá rad -
tak…. ami kor el kez dõ dött a nép tánc.
A zsú fo lá sig meg telt te rem ben ki csik,
na gyok, ven dé gek, há zi gaz dák rop -
ták tán cu kat – vir ra da tig.

-Mészáros Il di kó-
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Jász-Nagykun-Szolnok me gyei
be mu ta tó ja

Az el múlt 4 év ben nem Fegyverneken
vol tak a me gyei be mu ta tók. Az idén már 
vissza kap tuk az igen ran gos elõ dön tõ

szer ve zé si le he tõ -
sé gét. Örü lünk a
há rom fegyverneki
cso port nak, mert
szín vo na las elõ -
adá suk kal kép vi -
sel ték a
vá ro sun kat. Tud -
juk, mi lyen nagy ál -
do za to kat hoz tak,
hogy szín pad ra
lép hes se nek. Há -

lá sak va gyunk ér te!

A me gyénk bõl 6 cso port in dult a ver se -
nyen. A gye re kek, a kí sé rõ ne ve lõk és a
fel nõt tek is jól szó ra koz tak a dél elõtt fo -
lya mán.

A zsû ri ma xi má li san elé ge dett volt a
szer ve zés pro fi szin tû meg va ló sí tá sá -
val.

A zsû ri el nö ke, B. Pé ter Pál, be szá mo lót 
kül dött a Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár -
sa ság nak, en nek rö vi dí tett ki vo na tát
idé zem:

„Hat pro duk ci ót te kin tet tünk meg, me -
lyek kö zül ket tõ nem kért mi nõ sí tést.

1. "CSIRIBIRI"

Szol nok CSIRIBI-RÍM – vers vá lo ga tás – 
OKLEVELET ka pott

Az el sõs gye re kek na gyon él vez ték a
kö zös já té kot, mely nek a pe da gó gus
volt a kö zép pont já ban.

2. "Mó rá sok"

Fegy ver nek, Plety kás asszo nyok - nép -
me se, nép tánc – EZÜST mi nõ sí tés

Na gyon talp ra esett, jó ké pes sé gû gye -
re kek bõl ál ló cso por tot lát hat tunk, akik

él vez he tõ, ért he tõ mó don ját szot ták el a 
né pi mo tí vu mok ra épü lõ tör té ne tet, egy -
ér tel mû en él vez ve nem csak a drá mai
hely ze te ket, de a tánc be té te ket is.

3. "Csi ri bi ri cso port"

Törökszentmiklós, Sün Ba lázs - me se
fel dol go zás – BRONZ mi nõ sí tés

(Plasz ti kon tech ni ká val ké szült pro duk -
ció: a sze rep lõk he lyett egy nar rá tor be -
szél, aki emel lett dob szó val ve zény li a
moz du la to kat is.) A gye re kek él ve zik ezt 
a faj ta já té kot is, és a ked ves jel me zek -
nek és a bá jos gesz tu sok nak kö szön he -
tõ en, él vez he tõ volt a kö zön ség
szá má ra is.

4. "ZÖLDFÜLÛEK"

Fegy ver nek, A bá rány fel hõ bo do rí tó –
me se já ték – OKLEVELET ka pott

Ta lán az idei rész vé tel tõl bá tor sá got
kap nak és jö võ re már ver seny ben is in -
dul nak, hisz az lát ha tó volt min den cso -
por tos je le net nél, hogy még nagy
le he tõ sé gek szunnyad nak a kö zös sé -
gük ben.

5. "Tin-Orczy Szín ját szó Cso port"

Fegy ver nek, A kis her ceg - me se já ték  – 
EZÜST mi nõ sí tés

Olyan ér té ke ket mu tat fel, amit mi nél
több gyer mek szín ját szás sal fog lal ko zó -
nak ér de mes lát nia. A gye re kek szín pa -
di oda adá sa át su gár zik a né zõ tér re és
esz té ti kai ér té ke fö lé eme li az elõ adás
helyiértékét. Ezért ezt a pro duk ci ót to -
vább ju tás ra ja va sol juk.

6. "Te rem la kók"

Szol nok, Hold be li csó na kos – me se já -
ték – ARANY mi nõ sí tés

A nap utol só elõ adá sa volt egy ben a
leg komp le xebb és leg na gyobb szín há zi
él ményt nyúj tó is.

A hoz zá ál lás (a da rab kö zös ügy mi vol -
ta: a di á kok ra gasz kod tak
hoz zá, ma guk osz tot tak sze -
re pet, s áll tak ne ki a szer kesz -
tés nek, ötletelésnek),
rá adá sul négy év nyi szín ját -
szó múlt tal és nem ke vés te -
het ség gel pá ro sul, így az
elõ adás min den képp mél tó a
to vább ju tás ra.

+1. Annaházi Ju ni or Nép tánc -
cso port

EMLÉKLAPOT ka pott

A szak mai meg be szé lés alatt
nép tánc mû sort ad tak, majd
tánc há zat tar tot tak. Saj nos

nem lát tuk õket, de egy em lék la pot
ki ál lí tot tunk a cso port nak a fel lé pés em -
lé ké re.

A szer ve zõi stáb lel kes, a le bo nyo lí tás
ki vá ló volt, ja va sol juk a hely színt a kö -
vet ke zõ évek hely szí né ül is.”

A ren dez vényt a Fegy ver nek Vá ros Ön -
kor mány za ta tá mo gat ta.

Min den részt ve võ ju bi le u mi kar sza la got
vi sel he tett és min den fel lé põ cso port
egy-egy tor tá nak a tu laj do no sa lett.

Ezen túl min den gye rek ka pott:
• 2 db szend vi cset, te át, cso ki sze le tet
• ki nyom ta tott szí nes meg hí vót
• aján dék go lyós tol lat
• Kinder to jást

Míg a fel ké szí tõ ne ve lõk a szak mai
meg be szé lé sen vol tak, ad dig a gye re -
kek a ját szó ház ban is fog lal koz hat tak.
Szí ne zõs-fes tõs ujj bá bo kat ké szí tet tek,
han gu lat-tér ké pen rög zít het ték a na pi
lel ki ál la po tu kat, mó kás szí vó szá las ivó -
po hár ból olt hat ták szom ju kat.

Kö szö net a ren dez vény min den se gí tõ -
jé nek, és az idõt, fá radt sá got nem kí mé -
lõ fel ké szí tõ ne ve lõk nek!

Kü lön kö szö net Fegy ver nek Vá ros Ön -
kor mány za tá nak és a BERVENT
Kft.-nek!

A Dél ke let-ma gyar or szá gi re gi o ná lis ta -
lál ko zó 2016. áp ri lis 29-én ke rül meg -
ren de zés re.

A szol no ki „Te rem la kók” és a
fegyverneki „Tin-Orczy Szín ját szó Cso -
port” kép vi se li me gyén ket.

Kí vá nunk ne kik ered mé nyek ben gaz -
dag fel ké szü lést! Bí zunk ben ne, hogy
cso dá la tos él mé nyek kel tér nek vissza
is ko lá juk ba!

-Bercsényiné Var ga Er zsé bet-

XXV. Weöres Sán dor Or szá gos Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zó
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III. Fegyverneki
ver bunk ver seny

ered mé nyei
Idõ pont: 2016. már ci us 12. (szom bat)
1900 óra 

Hely szín: Fegyverneki Mû ve lõ dé si
Ház, nagy te rem 

I. kor cso port: 10 év alat ti kor osz tály

3. he lye zett: Szaniszló Már ton

2. he lye zett: Nagy Im re

1. he lye zett: Tomocsik Mi lán

II. kor cso port: 10-14 év kö zöt ti kor osz -
tály

3. he lye zett: Nagy Ta más

2. he lye zett: Ignéczi Ger gõ

1. he lye zett: Nagy Kár oly Mi hály

III. kor cso port: 14-18 év kö zöt ti kor osz -
tály

3. he lye zett: Ve res Amb rus Ist ván

2. he lye zett: Bereczki Ben ce

1. he lye zett: Ko vács Sza bolcs

IV. kor cso port: 18 év fö löt ti kor osz tály

3. he lye zett: Oszlánszki Pat rik

2. he lye zett: Markót Le ven te

1. he lye zett: Hozsári Márk

Kü lön dí ja sok: Hüse Szi lárd

Lõrincz Ba lázs

Si mon Gyu la Má té

Bozsik Dá vid

Né meth Iván

Ha lász Ger gõ

Mi így ün ne pel tük a Tánc Vi lág nap ját!
Sze mer ké lõ esõ fo ga dott ben nün ket a pi ac té ren, a Tánc Vi lág nap ján.

A lá zas ké szü lõ dé sün ket el mos sa az idõ? De hogy is! A tánc öröm for rás, a moz -
gás sze re te te, az ér zel mek ki fe je zõ je. En nek tu da tá ban a pi ac té ren össze gyûlt
em be rek nek szín vo na las mû sor ral mu tat tuk meg, mit is tud ad ni a tánc. Aki
ezen a na pon ki lá to ga tott a pi ac tér re, kel le mes em lék kel tá vo zott, hi szen for ró
han gu la tot va rá zsol tak a részt ve võk! Kö szön jük a tán co sok nak és fel ké szí tõ ta -
ná ra ik nak!

-Mészáros Il di kó-

Nép tánc

A ne vem: Kecs kés Ger gõ, a Ma gyar
Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la utol só éves
hall ga tó ja va gyok .  Nép tán cos ként  és
pró ba ve ze tõ ként 2012. ok tó be re  óta
ve ze tem a Fegyverneki Annaházi If jú -
sá gi Tánc együt test. Az együt tes ve ze -
té sé re a Mû ve lõ dé si Ház igaz ga tó ja
Mol nár Bar na és Gál Le ven te ba rá tom
kért fel. Ab ban az év ben to bor zás sal
kezd tük a mun kát ok tó ber ele jén és en -
nek kö szön he tõ en a hó nap vé gén már
meg is volt az el sõ pró ba a tán co sok kal. 

Fegyverneken ide ér ke zé sem elõtt is
volt már ter mé sze te sen nép tánc ok ta -
tás, hisz ezt a mun kát  Baunok Bé la bá -
csi kezd te el, és  nyu ga lom ba vo nu lá sa
után má sok is meg for dul tak itt.

 Én ne gye dik éve dol go zom ez zel az ál -
lan dó csa pat tal. Na gyon fon tos nak tart -
juk a Kár pát-me den ce néptánckincsét
és kul tú rá ját. Má so dik éve mû kö dik az
után pót lás cso port ne ve lé se is. Al só ta -
go za to sok ból ál ló gyer mek cso por tunk
is be in dult, akik na gyon lel ke sen jár nak
a pró bák ra. Így az If jú sá gi Tánc együt -
tes mel lett gyer mek együt tes lét re ho zá -
sá ra is van le he tõ sé günk. A
ki seb bek nek és na gyob bak nak is van

min den nyá ron tánc tá bor. A ki csik nek
idén jú ni us ban lesz a má so dik mely,
most, is mint a ta va lyi év ben szí nes
prog ra mok kal vár ja a tán col ni vá gyó
gyer me ke ket. A na gyok nak im má ron
ne gye dik tá bo ru kat tart juk  a nyá ron. A
na gyok nál min dig a kö vet ke zõ év tán -
ca i ra fek te tünk nagy hang súlyt, il let ve a 
min den év no vem be ré ben be mu ta tan -
dó, új ko re og rá fi á val ké szü lõ mû so -
runk ra. A tánc há zi prog ra munk is jól
mû kö dik me lyen min dig egy re na gyobb 
és na gyobb az ér dek lõ dés. Azt le het
mon da ni, hogy a gyer mek tánc ház a
leg lá to ga tot tabb ahol egy re töb ben
van nak, de a fel nõtt tánc ház ban is min -
dig akad nak új ér dek lõ dök, akik sze ret -
né nek meg is mer ked ni a ma gyar
nép tánc kul tú rá val. A nép tánc pró bák
min den hé ten csü tör tö kön van nak a ki -
seb bek nek 14:00-16:00 órá ig, az if jú -
sá gi csa pat nak 16:00-18:00 órá ig, de
ve lük nem rit ka a hétvégi próba sem. 

A nyá ri tá bo ra ink idõ pont jai:
• Gyer mek tánc együt tes nép tánc tá bo -
ra: Jú ni us 27- jú li us 1-ig 

• Az Annaházi If jú sá gi Tánc együt tes
tánc tá bo ra: Jú li us  7-10-ig 

Vá runk min den ked ves ér dek lõ dõt sok
sze re tet tel a Nép tánc tá bo ra ink ba!

Ter vez zük:
• vi se le te ink bõ ví té sét  il let ve új vi se le -
tek be szer zé sét 

• tánc há zak szer ve zé sét
• foly tat ni az év rõl - év re si ke re sebb
nép tánc tá bo ro kat 

• test vá ro sok tánc együt te se i vel  kap -
cso lat fel vé telt,  meg hív ni õket tá bor -
ba 

• meg hí vott ne ves nép tánc pe da gó -
gus sal tar tan dó szak mai hét vé gét 

• A Fegyverneki Ver bunk Ver seny bõ -
ví té sét és foly ta tá sát

Kö szö net tel tar to zunk a Fegy ver nek
Mû ve lõ dé si Ház ve ze té sé nek, hogy tá -
mo gat nak,se gí te nek min ket és he lyet
ad nak ne künk!

-Kecskés Ger gõ-
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 Új szol gál ta tá si for ma szer ve zé se a 
nap pa li el lá tás ban (idõ sek klub ja) 

Az el múlt évek so rán több eset ben ta -
pasz tal tuk, hogy az in téz mény hez for -
du ló, se gít sé get ké rõ ügy fe lek idõs
szü le ik és más hoz zá tar to zó ik egész sé -
gi ál la po tá nak olyan mér té kû rosszab -
bo dá sá ról pa nasz kod tak, amely a
szel le mi ál la pot ro ha mo san je lent ke zõ
rom lá sá val jár. Ez a demencia, a mai
kor be teg sé ge, mely nek je len té se idõs -
ko ri szel le mi ha nyat lás. Fõ jel lem zõ je
az elég te len em lé ke zõ te het ség, a múlt -
ban élés, a kon cent rá ció kész ség csök -
ke né se, a ne héz kes min den na pi
élet vi tel. Sta tisz ti kai ada tok alap ján az
élet kor elõ re ha lad tá val a demencia egy -
re gya ko rib bá vá lik, a 65-74 éve sek
3%-a, míg a 85 év fe let ti ek nek már a
47%-a érin tett. Leg gya ko ribb oka az
Alzheimer-betegség, va la mint az elég -
te len agyi vér el lá tás za va ra. A
demencia ke ze lé sé ben na gyon fon tos
ma ga az idõs és a hoz zá tar to zók tá mo -
ga tá sa, sok min dent kell meg ta nul ni uk,
hogy se gí te ni tud ja nak a ne héz min den -
nap ok ban. In téz mé nyünk már évek óta
ter ve zi ezt aszolgáltatási for mát az idõ -
sek nap pa li el lá tá sa ke re te in be lül. Eh -
hez vi szont meg fe le lõ aka dály men tes
kör nye zet, tár gyi és fel ké szült sze mé lyi
(gon do zó nõi) fel té te lek kel le nek. Eb ben 
az év ben az idõ sek klub ja i nak épü le tei
fo lya ma to san fog nak meg fe lel ni ezek -
nek a fel té te lek nek, ezért el ér ke zett nek
lát juk, hogy az ön kor mány zat se gít sé -
gé vel meg va ló sít sunk te le pü lé sün kön
egy újabb szo ci á lis szol gál ta tá si for mát, 
a demens idõ sek nap pa li el lá tá sát,
amely na pon ta, hét fõ tõl-pén te kig, 800 és 
1600 kö zött lesz el ér he tõ.

Demenciával küz dõ idõ sek nap pa li el -
lá tá sá nak cél ja és fel ada ta

Az eny he, il let ve kö zép sú lyos
demenciával küz dõ idõs em be rek és el -
lá tás ban ré sze sü lõk szo ci á lis biz ton sá -
gá nak meg te rem té se, en nek
ér de ké ben nyúj tott szol gál ta tá sok szer -
ve zé se, össze han go lá sa, kul tu rált és
biz ton sá gos kör nye zet ki ala kí tá sa. Fel -
ada ta to váb bá a csa lád te her men te sí té -
se mel lett a gon dos ko dás ki egé szí té se,
az ön el lá tá si ké pes sé gek
csökkenésekoraz élet mi nõ ség meg õr -
zé se, a szük ség le tek ki elé gí té se. Min -
den na pos fog lal ko zá sok, sze re tet tel jes
gon dos ko dás, felügyeletbiztosítás, az
em be ri mél tó ság meg õr zé se, kap cso -
lat ki ala kí tás és fenn tar tás a há zi or vos -
ok kal, a te rü le ti geriátriai és pszi chi át ri ai 
szak or vos ok kal, a hoz zá tar to zók kal és
a ki ren delt gond no kok kal.

Az el lá tás hoz ju tás fel tét elei:
• demencia kór ké pet meg ál la pí tó szak -
or vo si szak vé le mény, me lyet ne u ro ló -
gus, geriáter, pszi chi á ter szak or vos
ad ki;

• sze mé lyi iga zol vány és lak cím kár tya;
• TAJ kár tya;
• jö ve de lem nyi lat ko zat (nyug díj szel -
vény).

In téz mé nyünk a demenciával küz dõ
idõs em be rek el lá tá sát szer ve zi, eh hez
kér jük, akik eb ben a be teg ség ben szen -
ve dõ hoz zá tar to zó ju kat gon doz zák,
azok je lent kez ze nek az in téz mény
56/556-025-ös te le fon szá mán, vagy
sze mé lye sen Barta Józsefné igaz ga tó -
nál a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis
Alap szol gál ta tá si Köz pont ban (Szent
Er zsé bet út 173.).

Fi gyel mez te tés az ott ho na ik ban élõ
idõ sek ré szé re

Áp ri lis hó nap ban, az új te le pi ré szen, a
klub ba be já ró kat fi gyel ték au tó val köz le -
ke dõ, jól öl tö zött sze mé lyek, akik az ön -
kor mány zat dol go zó i nak ad ták ki
ma gu kat és pénz be li se gély ho zás cí -
mén pró bál koz tak be jut ni egy idõ sünk
la ká sá ba. A hoz zá tar to zó és a sér tett el -
mon dá sa alap ján, tud ták a ne vét és
egyéb sze mé lyes in for má ci ók bir to ká -
ban is vol tak. Az eset után fi gyel mez tet -
tük az idõ se ket a klub ja ink ban, va la mint
az in téz mény hez tar to zó há zi se gít ség -
nyúj tás ban és ét kez te tés ben ré sze sü lõ -
ket, hogy sen ki ide gen nel ne áll ja nak
szó ba, ne en ged jék be õket ott ho na ik -
ba, il let ve akik nek van SOS se gély hí vó
te le fon ja, rög tön nyom ja meg a hí vó -
gom bot, vagy mond ja az is me ret len nek, 
hogy ren del ke zik ilyen ké szü lék kel. Aki -
ket ha son ló in dok kal ke res tek fel ide ge -
nek, de nincs se gély hí vó juk, azok
je lez zék az ese tet a rend õr ség fe lé,
eset leg az in téz mé nyünk nek hét fõ -
tõl-pén te kig 8 és 16 óra kö zött sze mé -
lye sen vagy az 56/556-025-ös
te le fon szá mon. Az SOS-se gély hí vó ké -
szü lé kek ilyen eset ben is sok se gít sé get 
nyújt hat nak és a nap 24 órá já ban bár mi -
kor hasz nál ha tók. Je len leg 98 ké szü lék
van a la kos ság nál, de még van nak új te -
le fo nok, ame lye ket az I. sz. Annaházi
Idõ sek Klub já ban, a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ud va rá ban le het igé nyel ni Ké pes
Ri tá nál vagy Náhóczkiné Szõ ke Eri ká -
nál, il let ve ér dek lõd ni a szol gál ta tás sal
kap cso lat ban az 56/556-026-os te le fon -
szá mon le het mun ka idõ ben.

-Barta Józsefné igaz ga tó -

A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont fel hí vá sai

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha csa lád tag ja, ba rát ja, is me rõ se, hoz zá tar to zó ja jo ga it meg sér tet ték a
pszi chi át ri án, je lez ze pa na szát az aláb bi el ér he tõ sé ge ken.

Ala pít vá nyunk  20 éve biz to sít in gye nes jog se gély szol gá la tot azok szá -
má ra, aki ket sé re lem ért a pszi chi át ri ai ke ze lé sük so rán.

Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít vány

Cím: 1461 Bu da pest, Pf.: 182.

Te le fon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: pa nasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Min den in for má ci ót bi zal ma san ke ze lünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyer me ke "ta nu lá si prob lé má ra" vagy "vi sel ke dé si rend el le nes ség"
mi att pszi chi át ri ai sze re ket szed, és úgy ér zi, hogy a gyer mek ál la po ta
sem mit sem vál to zott vagy rosszab bo dott emi att, ke res se az Ál lam pol gá -
ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít ványt. Az ala pít vány tól in gye nes tá -
jé koz ta tó ki ad vány is kér he tõ a hiperaktivitás té má já ban.

Cím: 1461 Bu da pest, Pf.: 182.

Te le fon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Min den in for má ci ót bi zal ma san ke ze lünk!"
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Tá jé koz tat juk a te le pü lés idõs ko rú la -
kos sá gát, hogy vá ro sunk ban is mét
csa lók pró bál nak az idõ sek bi zal má -
ba fér kõz ni.
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Versmaraton
Ha zánk ban, 1964 áp ri lis 11-én ün ne pel ték elõ ször  a
Költeszet Nap ját. Ez a je les nap Jó zsef At ti la és Márai Sán -
dor szü le tés nap ja is.

Im már az óta  min den év ben  e na pon ver sek kel , pró zai mû -
vek elõ adá sá val tisz te leg az or szág.

Vá ro sunk ban, ha gyo mány sze rû en mi is ké szül tünk  meg -
em lé kez ni. A mos ta ni ren dez vény ki e gé szült azon ban egy
majd nem egésznapos "versmaratonnal".

Dél elõtt 9  órá tól, dél után 14  órá ig  le he tõ ség nyílt  min den -
ki nek ked venc ver sei el mon dá sá ra a pi ac té ren. Majd az ott
fel ál lí tott pa ra ván ra fel is tûz het te an nak leírását.

A dél utá ni prog ram 17 óra kor foly ta tó dott.

Gi tá ri kí sé ret tel kez dõ dött az el sõ  dal  a fi a tal sá got kép vi -
sel ve. Utá na  sa ját ver se ket ad tak elõ he lyi vers írók.

Jó zsef At ti la,  Arany Já nos es más köl tõk mû vei szin tén he -
lyet kap tak.

Rop pant ér de kes volt  Má té Peter: Egy szer vé get ér cimû
da la jelbeszeddel tör té nõ elõ adás ban. Ven dég elõ adót is
hív tunk, aki  ver se után já ték ra szó lí tot ta fel a je len le võ ket.

A he lyes vá la szok után könyv ju ta lom mal ked ves ke dett.
Ezen kí vül volt még dal Pres ser Gá bor tól is, a mû sort szí ne -
sít ve.

Az elõ adást Négyesiné Derecskei Edi na ve zé nyel te le.

Rop pant szí nes, vál to za tos ren dez vé nyen vet tünk részt.
Lel ki leg fel töl tõd ve  új  él ménnyel tér tünk ha za.

-Mészáros Il di kó-

Nem hív ta lak
Nem hív ta lak, nem is vár ta lak

még is jöt tél
Ked ves ven dég nek hit ted ma gad,

de té ved tél

 

Ki a bál tam és or dí tot tam
te csak áll tál

És mint egy ázott kis ve réb
úgy zo kog tál

 

Meg ijed tél han gom tól pe dig
jót akar tál

meg súg ni ne kem, hogy ké szülj fel,
ke mény harc vár

 

Vi gaszt kap tam és egy öle lést
kér lek, ne félj

Fá zós lel ked nyug tasd szí ve men
vil lan a fény

 

Le szünk mi még örök ba rá tok
súg ja hi tem

Meg for gat juk a re mény tán cot
gye re ve lem!

-Mészáros Il di kó-



Gyász je len té sek
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal és

együtt ér zés sel tu dat juk,  hogy

Skudrova Tóth Im re 37 éves

Koz ma Istvánné  87 éves

Széman Józsefné
Far kas Má ria 81 éves

Hi deg Jó zsef 87 éves

Ko vács Sán dor 78 éves

Csö rö gi Jánosné
Majzik Vik tó ria 86 éves

Dikácz Mihályné
Né met Bor bá la 73 éves

Vincze Sán dor 75 éves

Losonczi Mi hály 75 éves

Knipfel Már ton Ferencné
Bu dai Klá ra 42 éves

Nagy Jánosné
Vona Má ria 82 éves

ko rá ban el hunyt.

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

"Idõ vel a gyász saj gó fáj dal ma
át ad ja he lyét az em lé ke zés nek,

s az em ber lé nyé nek üre sen kon gó ré szei
új ra meg tel nek han gok kal, be széd del, ne ve tés sel..."

-Lois Lowry-

A  Fegyverneki Kál vá ria
ke reszt je a Bu da pes ti Tör té ne ti

Mú ze um ban!
Göõz Gá bor
fegyverneki  ta nu ló 
Fo tó ja KÜLÖNDÍJAT
nyert!

2016.04.20-án ke rült
meg ren de zés re Bu -
da pes ten a Bu da vá ri
Pa lo tá ban  „Fi a ta lok
az épí tett és ter mé -
sze ti kör nye zet vé del -
mé ért” cí mû
rajz pá lyá zat pá lya -
mun ká i nak  ki ál lí tá sa,
me lyet a Vá ros-és Fa -
lu vé dõk Szö vet sé ge
(Hungaria Nostra) írt
ki. A Tö rök szent mik -
ló si Vá ros vé dõ és
Szé pí tõ Egye sü let
köz re mû kö dé sé vel
va la mint Ko vács An -
na Pet ra fel ké szí tõ

szak ta nár(Ber csé nyi Mik lós Ka to li kus Gim ná zi um) se gít -
sé gé vel, Göõz Gá bor  9. a osz tá lyos fegyverneki ta nu -
ló(Ber csé nyi Mik lós Ka to li kus Gim ná zi um) fo tó ja kü lön dí jat 
nyert. A fo tó té má ja a le gen dás Fegyverneki Kál vá ria
domb ke reszt je. A díj áta dó gá lán a he lyi ér té kek meg õr zé -
sé re hív ták fel a fi gyel met, ki emel ték an nak fon tos sá gát,
hogy ezen ér té kek fenn ma ra dá sa mind egyik kor osz tály
érdeke !

Gra tu lá lunk a to váb bi dí ja zot tak nak és fel ké szí tõ ik nek!

Gra tu lá lunk Ga bi!
-Dá vid Má ria-

Tá jé koz ta tó!
2016. áp ri lis 16-án tar tot ta ren dez vé nyét Fegy ver nek vá -
ros Moz gás sé rült Cso port ja. Az idõ já rás is ke gyes volt
hoz zánk, mert a gyö nyö rû, nap fé nyes idõ ben zsú fo lá sig
meg telt az ét te rem. Ken gyel, Ken de res, Abádszalók, Kun -
ma da ras és Bán hal ma cso port jai vet tek részt ren dez vé -
nyün kön. Egy re bõ vül a ba rá ti kö rünk. Kul túr mû so run kat
nagy taps sal fo gad ták, vi dám ka caj töl töt te meg a ter met. A 
fi nom ebéd el fo gyasz tá sa után élõ ze ne kí sé re té ben kel le -
me sen telt az idõ, ki-ki egész sé gi ál la po tá tól füg gõ en még
tánc ra is per dült! Cso por tunk fo lya ma to san bõ vül, sors tár -
sa ink jól ér zik ma gu kat ren dez vé nye in ken, és igény lik
prog ram ja in kat. Kö szö net min den tá mo ga tónk nak, nél kü -
lük nem, vagy nem ilyen szín vo na lon jö het ne lét re a ren -
dez vé nyünk.

Tisz te let tel és kö szö net tel:

-Fegy ver nek vá ros Moz gás sé rült Ve ze tõ sé ge-

Em lé ke zés
Ko vács Jó zsef

ha lá lá nak 20. év for du ló ján

"So ha sem hal vá nyul szí vem ben em lé ked, so ha sem szû nik
meg lel kem gyá sza ér ted, míg élek nem fe led lek Té ged."

Gyá szo ló fe le sé ge és csa lád ja és uno kái
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A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei
A hor gá szat tal kap cso la to san na gyon sok vál to zást ho zott  a
2016. év. Bi zo nyá ra min den ki hal lott ró la,  hogy a ter mé sze -
tes vi zek ha lá sza ta 2016-tól  meg szûnt és át ke rül tek hor gá -
sza ti hasz no sí tás ba. A MOHOSZ meg pá lyáz ta az összes
olyan hor gász vi zet, amely nek a bér le te 2015. de cem ber
31-el le járt. Majd oda ad ta a me gyei szö vet sé gek nek. Ez nem 
érin ti a Fegyverneki Holt Ti szát, mert a bér le ti jo ga 2028-ig
ér vé nyes. Ez év tõl a Közép-Tisza-Vidéki Hor gász Egye sü le -
tek Szö vet sé ge ad ki hor gász en ge délyt  a Ti sza-fo lyó me -
gyén be lü li sza ka szá ra és a Nagy kun sá gi Fõ csa tor ná ra, a
Tisza-Tavi Szö vet ség a Ti sza-tó ra és a Nagy kun sá gi Fõ csa -
tor na be fo lyá sá ra, a Ha lász Kft.-é a Kakat, Vil lo gó, a Né met -
éri és az NkIII-2 csa tor nák ma rad tak és az Alcsi-szigeti
Holt-Ti sza. A Ti sza ta vi en ge dé lye ken kí vül min den mást áru -
sí tunk. Lé nye ges vál to zás, hogy a me gyei szö vet ség ügy ve -
ze tõ el nö ke ka rá csony kor el ha lá lo zott, ami nagy ban
be fo lyá sol ta, hogy ezek a vál to zá sok nem men tek zök ke nõ -
men te sen. Két szö vet sé gi kül dött gyû lé sen va gyunk túl, ahol
szin tén alap sza bály mó do sí tás tör tént, új al el nö köt vá lasz tot -
tunk Fialka György sze mé lyé ben.2016 már ci u sá tól nem ügy -
ve ze tõ el nök, ha nem szö vet sé gi tit kár vég zi a na pi
fel ada to kat Donkó Péter személyében.

Át ala kult az FM Ha lá sza ti Va dá sza ti Fel ügye lõ sé ge. Fõ osz -
tály ként mû kö dik to vább.

Tá jé koz ta tom az ér dek lõ dõ ket, hogy az összes te rü le ti en ge -
déllyel ren del ke zünk és nyit va tar tá si idõ ben a hor gász iro dá -
ban min den hor gászt sze re tet tel vá runk. A la ká son az
áru sí tás meg szûnt.

Új do log az is, hogy a 2016-os év tõl az ál la mi hor gász je gye -
ket és fo gá si nap ló kat össze von ták. Így min den év ben újat
kell ki ad ni. A fo gá si nap ló ban na gyobb hely van az ada tok
be írá sá ra. Ké rek min den kit, hogy ta nul má nyoz za át a meg -
vá sá rolt ok má nyo kat és az alap ján hor gásszon és ve zes se a
hal fo gá so kat.

Tá jé koz ta tom az érin tet te ket, hogy vizs gáz ta tás is fo lyik a
2016. év tõl új ra az egye sü le tünk nél.

Már ci us ele jén kül dött köz gyû lést tar tot tunk, ahol a 2015. évi
mun ka ér té ke lé se mel lett meg tár gyal tuk a 2016. évet érin tõ
vál to zá so kat is.

(kép)

Hor gász egye sü le tünk  áp ri lis 17-én ren dez te meg a ta va szi
vegyeshalfogó ver se nyét az Al só ré ti Holt-Ti sza 2. sza ka -
szán. Az elõ zõ na pok ban a ha lá sza ti hasz no sí tó rend be tet te
a víz par tot és ponty te le pí tés re is sor ke rült. A ver seny be 71
hor gász  ne ve zett be. Össze sen 75 kg ha lat mér le gel tünk, fõ -
leg ponty akadt a ho rog ra. Az ér té ke lés az or szá gos ver seny -
sza bá lyok sze rint tör tént, így min den gramm egy pon tot és
min den fo gott hal egy pon tot ért. A mér le ge lés után, aki több
da ra bot fo gott az en ge dé lye zett nél, kí mé le te sen vissza en -
ged te a holt ág ba.

A leg ered mé nye sebb ver seny zõ ink:

Fel nõtt ka te gó ria:
 1. Kókai Sán dor 11156 pont
 2. ifj.Far kas Bar na bás 6403 pont
 3. Tóth Ist ván 6153 pont
 4. ifj.Domány Ist ván 5752 pont
 5. Ka to na Jó zsef 4202 pont

 6. Far kas Bar na bás 4102 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:
 1. Jó nás Zol tán 2962 pont
 2. Mága Gyõ zõ 2603 pont
 3. Szuróka Zol tán 1305 pont
 4. Jó nás Kris tóf 1209 pont
 5. Si mon Lász ló 964 pont
 6. Makai Ro land 836 pont

A nyer te sek ju tal ma hor gász fel sze re lés volt, amit Ta tár Lász -
ló pol gár mes ter úr és az egye sü let el nö ke adott át. Meg aján -
dé koz tuk a leg idõ sebb és a leg fi a ta labb ver seny zõn ket,
Ko vács Já nost és Si mon And rást. A leg na gyobb ha lat fo gó
ver seny zõ ( ifj. Domány Ist ván), a leg ki sebb pon tyot fo gó hor -
gász (Csík Gyu la) kü lön díj ban ré sze sül tek Domány Ist ván
jó vol tá ból. A díj ki osz tás után min den hor gászt, meg hí vot tat
és szer ve zõt mar ha pör költ tel ven dé gel tünk meg, amit a ver -
seny alatt Kor pás Sán dor és De me ter Já nos nagy hoz zá ér -
tés sel és oda adás sal ké szí tett el.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok nak a tá mo ga tá -
sát, akik hoz zá já rul tak ver se nyünk meg ren de zé sé hez. Kü lön 
kö szö ne tet mon dok Ta tár Lász ló Pol gár mes ter úr nak, aki 
vál lal ko zó ként és pol gár mes ter ként egy aránt hoz zá já rult a
ver seny le bo nyo lí tá sá hoz. Raj ta kí vül a Fegy ver nek és Vi dé -
ke ÁFÉSZ és Domány Ist ván tá mo ga tá sá ra szá mít hat tunk.
Ezen kí vül kö szö ne tet mon dunk a Pol gár õr ség nek, név sze -
rint  La dá nyi Mik lós nak, aki az áru sí tá sok al kal má val és a
hor gász ver se nyen is biz to sít ja a ren dez vé nyek za var ta lan
le bo nyo lí tá sát.

A fegyverneki holt ága kon már meg kez dõd tek a hal te le pí té -
sek . A ha lá sza ti hasz no sí tó 30q 3 nya ras, át lag 2-4 kg-os
pon tyot te le pí tett az egyes víz sza ka szok ba.

Meg kö szö nöm mind azok nak, akik az el múlt év ben az egye -
sü let nek aján lot ták fel az adó juk 1%-át, ez zel is se gít ve a
mun kán kat. Aki eb ben az év ben is él ez zel a le he tõ ség gel, 
ké rem ke res sen fel ben nün ket,vagy a 19430553-1-16 adós -
zá ra meg te he tik.

Az el kö vet ke zõ idõ szak ra jó fo gást kí vá nok min den hor gász -
nak!

-Tukarcs Istvánné-
-elnök-
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Új szü löt tek Vá ro sunk ban
2016.04.10. Sza bó Má té

Szü lei: Bordács Vi vi en, Sza bó Nor bert;
2016.04.11. Náhóczki Mi hály

Szü lei: Kókai Szil via, Náhóczki Mi hály;
2016.04.13. Nagy Márkó

Szü lei: Nagy Ale xand ra, Mravik Lász ló;
2016.04.13. Bu rai Bi an ka Vi vi en

Szü lei: Bá lint Ni ko lett, Bu rai Gá bor;
2016.04.14. Csík Dá ni el

Szü lei: Oláh And rea, Csík Zsolt;
2016.04.16. Bu rai Leila

Szü lei: Gá bor Ro xá na, Bu rai Ár pád;
2016.04.18. Palcsi Han na

Szü lei: Ken gyel Ani kó, Palcsi Fe renc;
2016.04.26. Tö rök Dá vid

Szü lei: Ko vács Er zsé bet, Tö rök Dá vid;
2016.04.30. Mága Kiara Bel la 

Szü lei: Mága Csil la, Ba logh Ger gõ,

Gra tu lá lunk!

Há zas ság
Keller And rea Ka ta lin és Csejtey Lász ló 2016.04.19-én

há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk!

In gye nes La kos sá gi  Elekt ro ni kai
Hul la dék Gyûj tés az Elekt ro ni kai

Hul la dék hasz no sí tó Kft.
Szer ve zé sé vel

A hasz ná la ton kí vü li elekt ro mos és elekt ro ni kai esz kö zök, be -
ren de zé sek, va la mit le me rült ak ku mu lá to rok gyûj té se.

2016. jú ni us 6. (hét fõ) 800 órától-1600 órá ig

Hely szín: Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 175. (Vá ros üze -
mel te tés ud va ra)

A be gyûj tés nap ján a be gyûj tõ pont ra min den ki el hoz hat ja mû -
kö dés kép te len, hasz ná la ton kí vü li, áram mal, elem mel, vagy
ak ku mu lá tor ral mû kö dõ esz kö ze it, egész be ren de zé se it, le -
me rült ak ku mu lá to ra it!

Össze tört kép csö ves be ren de zést nem vesz nek át!

A ház tar tá sok ban sok elekt ro ni kai hul la dék kép zõ dik, ame lye -
ket nem sza bad a sze mét gyûj tõ be dob ni, ugyan ak kor el szál lí -
tá suk gon dot okoz. Aka dá lyoz zuk meg, hogy va la me lyik
árok par ton, er dõ szé lén kös se nek ki ezek a be ren de zé sek,
ava tat lan ke zek ál tal szét szed ve, sú lyo san szennyez ve a ta lajt, 
a ben nük lé võ ne héz fé mek tõl és egyéb ve szé lyes ke mi ká li ák -
tól.

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

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

*****

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegyverneki
Üzem egy ség Ügy fél szol gá la ti ide je: Hét fõ tõl csü tör tö kig
7-15 órá ig, ebéd idõ: 12-1230-ig.
Te le fon szá ma: 56/480-054

Hi ba be je len tés tel.: (Ivó víz):  06-70/4556061

Hi ba be je len tés tel.: (Szenny víz): 06-70/4556051

*****

Or vo si ügye let:  06-20/388-97-87

Szenny víz be kö tés be je len té se: 06-56/556-018

*****

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) Má jus 30., Jú ni us 20.
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) Má jus 31., Jú ni us 21. 

*****

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: (hét fõ) Má jus 16., 
Jú ni us 6, Jú ni us 27.

• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) Má jus 17.,
Jú ni us 7, Jú ni us 28.

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.
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