


A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ülé se in 
az aláb bi dön té se ket hoz ta:
• Meg is mer te és el fo gad ta a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de 

„A mi óvo dánk” He lyi Pe da gó gi ai Prog ram ját, va la mint el fo gad ta
2018/2019. ne ve lé si év mun ka terv ét, az ab ban fog lal tak kal egyet ért. 

• Fegy ver nek vá ro sa csat la ko zott a hát rá nyos szo ci á lis hely ze tû fel sõ -
ok ta tá si hall ga tók, il le tõ leg fel sõ ok ta tá si ta nul má nyo kat kez dõ fi a ta -
lok tá mo ga tá sá ra lét re ho zott Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si
Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat 2019. évi for du ló já hoz, va la mint
dön tött az A” és „B” tí pu sú pá lyá za tok szer zõ dé si fel té te lek  sze rin ti
ki írá sá ról. 

• Hoz zá já rult Fegy ver nek, Berényi út 87. sz. alat ti in gat lan tu laj don jo -
gá nak föld hi va ta li nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé hez

• Hoz zá já rult Fegy ver nek 1539/46 hrsz-ú in gat lan nal kap cso la tos
föld hasz ná la ti szer zõ dés meg kö té sé rõl a Mr. Klí ma 0 EnergyKft-vel

• Dön tött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld vá ros ki ala kí tá sa
Fegyverneken” el ne ve zé sû köz be szer zé si el já rás ered mé nyé rõl. Te -
kin tet tel az aján lat te võ ál tal nyúj tott leg ked ve zõbb ár-ér ték arány ra,
va la mint a szer zõ dés és a fel hí vás fel tét ele i nek va ló meg fe le lés re
aLisznyai Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi Szol gál ta tó Kft (5420 Túrkeve
Sza bad ság út 7.) aján lat te võt vá lasz tot ta a hús bolt, nonprofit szol gál -
ta tó ház , ke res ke del mi és szol gál ta tó te rek, ját szó tér és par ko ló he -
lyek, fel nõtt fittnespark ki ala kí tá sá ra és a Szent Er zsé bet út
fá sí tá sá ra

• Dön tött az EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 Esély Ott hon – Esély
Fegyverneken cí mû pro jekt hez kap cso ló dó an a köz be szer zé si el já rás
meg in dí tá sá ról

• Dön tött a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Ön kor mány za ti tu laj do nú 
épü le tek ener ge ti kai kor sze rû sí té se Fegyvernekencímû pro jekt köz -
be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ról

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta ne vé ben, Ta tár Lász ló pol gár -
mes ter úr 2018. ok tó ber 8-án kö szön töt te Koós La jos bá csit 90. szü -
le tés nap ja al kal má ból.

Gra tu lá lunk és to váb bi jó egész sé get kí vá nunk ne ki!
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Nyílt na pok
 ORCZY  Nyílt na pok az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és
Óvo dá ban

Is ko lánk ok tó ber 24-én és 25-én ki nyi tot ta ka pu ját. A nagy cso por tos
óvo dá so kat és szü le i ket és az óvónéniket az el sõ is ko la nyi to ga tó fog -
lal ko zá son lát tuk ven dé gül. Az el sõ sök nyílt órá in a szü lõk és a volt
óvónénik meg lát hat ták, mi lyen ügye sen ol vas nak be tû ket, szó ta go -
kat és sza va kat a ta nu lók. A 4. év fo lya mo sok és szü le ik a fel sõ ta go zat 
órá it lá to gat hat ták meg.

A 4.b osz tá lyos ta nu lók mond ták a nyílt órák ról:

„A föld rajz óra na gyon jó volt. Fil met is néz tünk a Föld ki ala ku lá sá ról 
és a dínók ki ha lá sá ról. Ti mi né ni ne künk is adott fel ada tot. Iz gul tunk
ki csit, de meg di csér tek min ket, mert szé pen ol vas tunk.”

„En gem min dig ér de kelt a ké mia. Sze re tem az ilyen tu dós ko dós órá -
kat. Na gyon ér de kes és jó volt ott len ni.”

„Er zsi ke né ni és a gye re kek iz gal mas kí sér le te ket vé gez tek ké mia
órán. Az is tet szett, hogy nem rob bant fel sem mi kí sér le te zés köz -
ben.”

„Ma tek órán Pe ti bá csi na gyon vic ces és ara nyos volt. Sok okos sá got
ta nul tunk. Meg ta nul tam a zá ró je les egyen le te ket meg ol da ni. A he te -
di ke sek na gyon jól szá mol nak.”

„An gol órán Mar ina né ni na gyon ked ves volt a gye re kek kel. Jó volt,
hogy már is mer jük egy mást, mert ne künk is õ ta nít ja az an golt. A na -
gyok jól be szél tek an go lul.”

„Na gyon tet szett, hogy az óra vé gén mi is be kap cso lód tunk, együtt
éne kel tünk an go lul a na gyok kal.”

„Sze rin tem min den gye rek jól érez te ma gát, még a fel nõt tek is.”

Kö szön jük min den ki nek, aki je len lé té vel meg tisz tel te is ko lán kat.

Sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek lõ dõt de cem ber 5-én, szer -
dán 1500 óra kor Mi ku lás-vá ró, má so dik is ko la nyi to ga tónk ra.

-Baranyiné Buj do só Ág nes-

Nosz tal gi á zás a Sár gá ban
 ORCZY  Egy szép ok tó be ri dél elõt tön az õszi fa le ve lek ben gyö nyör -
köd ve egyet gon dol tam: 

- Gye re kek! A mai tech ni ka órán le ve let gyûj tünk! Még pe dig a Sár ga
is ko lá ban!

Nagy volt az öröm. Alig vár tuk a tech ni ka órát. A Sár gá hoz ér ve a 4.a
osz tály kis csa pa ta ha tal mas üdv ri val gás ok kö ze pet te ron tott be a ka -
pun. Né hány ön fe ledt per cet el töl töt tünk a ré gi ud va ron, hem pe reg -
tünk egyet az avar ban – a fi úk még egy rossz lab dát is ta lál tak – és
meg ál la pí tot tuk: jó ne künk a nagy is ko lá ban, de bi zony szí vünk még
a sár gá ba is vissza vá gyik… Az a jó nagy ud var, ahol fék te len kis csi kó
mód já ra le he tett ker ge tõz ni… 

Vé gül az tán le ve le ket is gyûj töt tünk, szé pen le pré sel tük õket. Ha az
õszi szü net után elõ vesszük majd, bi zo nyá ra új ra eszünk be jut: eze ket 
a szép fa le ve le ket a SÁRGÁBAN gyûj töt tük…

-Országhné Herczeg Ka ta lin-
-ta ní tó né ni-

Szü re ti mu lat ság
 ORCZY  Ok tó ber 10-én, szer dán az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos
Is ko la meg ren dez te ha gyo má nyos szü re ti mu lat sá gát. A szik rá zó
nap sü tés ben a gye re kek be pil lan tást nyer het tek a szõ lõ pré se lés rej -
tel me i be Kindert Fe renc és Nida Ist ván nyug dí jas pe da gó gu sok se gít -
sé gé vel. Mi u tán meg kós tol ták a fi nom mus tot, szá mos ér de kes és
szí nes prog ram vár ta õket. Ki pró bál hat ták ma gu kat ügyes sé gi ver se -
nye ken, ahol a szõ lõé volt a fõ sze rep. Meg mu tat hat ták kre a ti vi tá su -
kat a kéz mû ves sa rok ban és szá mot ad hat tak is me re te ik rõl, a szü re ti
ha gyo má nyok ról egy to tó ki töl té sé vel.  Akik ked vet kap tak, õszi da lo -
kat éne kel het tek ci te ra kí sé ret mel lett. 

Ezen a dél utá non ven dé gül lát tuk az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos
Is ko la Szent Ri ta tag óvo dá já nak nagy cso por to sa it is. Õket az el sõ osz -
tá lyos ta nu lók fo gad ták egy na gyon ked ves, éne kes, ze nés mû sor ral. 

A prog ra mot egy kö zös tánc ház zal zár tuk ahol ki csik, na gyok együtt
tán col tak egy ha tal mas kör ben. 

Azt gon do lom, hogy min den ki na gyon jól érez te ma gát és jó han gu -
lat ban telt a dél után. Bí zunk ab ban, hogy egy év múl va is mét ilyen
fer ge te ges mu lat ság ke re ke dik.

-Sarkadi And rea-

No vem ber 27-e a Vér adók Nap ja
Ezen al ka lom ból sze ret nénk kö -
szön te ni ön kén tes Vér adó in kat,
akik idõt és fá rad sá got nem kí -
mél ve jön nek a vér adás ok ra és
se gí te nek be teg em ber tár sa i kon.
Jól tud juk, hogy e pár sor kö szön -
tõ ki sem fe jez he ti azt a mér he -
tet len há lát, amit a fel épü lõk
érez nek Önök iránt. 

„Ma gad nak légy há lás, hogy se gí tet tél él ni,
Re mény te le nek nek, éle tet re mél ni.

Nem let tél ün ne pelt, ma gam is be lá tom,
De új éle tet ad tál, s em ber vagy ba rá tom!”

Ha te is úgy gon do lod és 18. élet éve det már be töl töt ted csat la kozz a
vér adók  nagy tá bo rá hoz.

Vér adás idõ pont jai a 2019-es esz ten dõ ben:

ja nu ár 3., áp ri lis 25., jú li us 25., ok tó ber 24.
-Ollé Lászlóné-

-Vk tit kár-
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Ró zsa fü zér ima az Or czyban
 ORCZY  Is ko lánk az idei tan év ben el sõ al ka lom mal csat la ko zott az
"Egy mil lió gyer mek imád koz za a ró zsa fü zért" el ne ve zé sû kez de mé -
nye zés hez. Ok tó ber 18-án, ma gyar or szá gi idõ sze rint 9:00-kor vi lág -
szer te gyer me kek imád koz tak fél órán át a bé ké ért és az egy sé gért. 

A kez de mé nye zés ke resz tény kö zös sé gek tõl, Ve ne zu e lá ból in dul; mi -
köz ben 2005 nya rán gyer me kek kö zö sen imád koz ták a ró zsa fü zért.
Nap ja ink ra nem csak Dél-Ame ri ká ban, ha nem szer te a vi lá gon el ter -
jedt ez a kez de mé nye zés. Ki in du ló gon do la ta az a Szent Pio atyá tól
szár ma zó gon do lat, hogy „ha egy mil lió gyer mek imád koz za a ró zsa -
fü zért, ak kor a vi lág meg fog vál toz ni”. 

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia fel hí vá sá ra is ko lánk hit ok -
ta tói, a he lyi ró zsa fü zér egye sü let el nö ke, pe da gó gu sai és ta nu lói is
kö zö sen imád koz ták a ró zsa fü zért a vi lág bé ké ért. 

-Czifra Zsigmondné-
-munkaközösség-vezetõ-

Or czys si ke rek az
Eu ró pai Mo bi li tá si Hét rajz pá lyá za ton

 ORCZY  Idén szep tem ber 16-22. kö zött 17. al ka lom mal ren dez ték
meg az Eu ró pai Mo bi li tá si He tet, mely az Eu ró pai Bi zott ság ál tal
éven te meg hir de tett – a kon ti nens leg na gyobb köz le ke dés sel össze -
füg gõ kör nye zet vé del mi kam pá nya. Cél ja, hogy fel hív ják a la kos ság
fi gyel mét ar ra, hogy a köz le ke dé si esz kö zök he lyes meg vá lasz tá sá val 
a la ko sok sa ját ma guk is ja vít hat nak egész ség ügyi ál la po tu kon, mik -
ro kör nye ze tük kör nye zet vé del mén. Az idén Fegy ver nek vá ro sa is
kap cso ló dott eh hez a prog ram so ro zat hoz, mely nek ré szét ké pez te a
„Fegy ver nek köz le ke dé se 12 év múl va” cí mû rajz pá lyá zat, ame lyen
di ák ja ink szép si ke re ket ér tek el. 

Al só ta go za tos ta nu ló ink kö zül Bozsó Bi an ka 4.b 1.he lye zést, Ficsor
Nó ra 4.b 2.he lye zést, Köpösdi Im re Dá vid 4.b 3.he lye zést ért el. Fel -
ké szí tõ ne ve lõ Baranyiné Buj do só Ág nes. 

Fel sõ ta go za tos ta nu ló ink kö zül Schmidt Bog lár ka 6.o 1.he lye zést,
Jancsó Jan ka 7.o 2.he lye zést, Nóg rá di No é mi 6.o 3.he lye zést ér te el.

Fel ké szí tõ ne ve lõ
Pán cél Tí mea. 

A pá lya mun kák ból
ki ál lí tást szer vez tek
a vá ros könyv tá rá -
ban. Ez úton is gra tu -
lá lunk a
részt ve võk nek és fel -
ké szí tõk nek. 

-Páncél Tí mea-
-Kulturális élet

mun ka cso port ve ze tõ-

Pá lya vá lasz tá si ki ál lí tá son jár tak az
Or czysok

 ORCZY  A szol no ki Szé che nyi Ist ván
Gim ná zi um sport csar no ká ban is mét
pá lya vá lasz tá si ki ál lí tást ren de zett a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor -
mány hi va tal 2018. ok tó ber 16-17-én „
Szak mák vi lá ga cím mel”, me lyen mi is
részt vet tünk a 7-8. év fo lya mos di ák ja -
ink kal. A prog ram cél ja, hogy a pá lya -
vá lasz tás sal, szak mák kal kap cso la tos
in for má ci ók, kér dé sek és a mun ka -
erõ-pi a ci igé nyek kö zött mi nél na -
gyobb össz hang ala kul jon ki, mely
el en ged he tet len fel té te le a si ke res pá -
lya vá lasz tás nak, mun ká ba ál lás nak.

A ki ál lí tó is ko lák a mai kor igé nye i hez
iga zod va, az ál ta luk ok ta tott szak má -
kat, in te rak tív, lát vá nyos gya kor la ti be mu ta tó kon ke resz tül (pl. vi -
rág kö té sze ti, fod rász, koz me ti kus, pin cér, sza kács, pék)
nép sze rû sí tet ték. A ta nu ló ink ezen is me re ten túl tá jé koz ta tó anya go -
kat és szó ró la po kat is kap tak, il let ve egy-egy teszt ki töl té se ré vén ér -
dek lõ dé si kö rük is ki raj zo ló dott. Büsz ke ség töl tött el, mi kor több volt
di á kunk kal ta lál koz tunk, aki ket ki vá lasz tot tak és vál lal koz tak ar ra,
hogy be mu tas sák je len le gi is ko lá ju kat. A ren dez vény szak mai prog -
ram ját kul tu rá lis mû so rok, szak ma be mu ta tók, pá lya ori en tá ci ós ta -
nács adás ok színesítették.

-Páncél Tí mea, Kulturális élet mun ka cso port ve ze tõ-

Me zõ gaz da sá gi fesztivál
Ken de re sen járt az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és
Óvo da

 ORCZY  2018. ok tó ber 4-én a Kenderesi Me zõ gaz da sá gi Szak gim ná -
zi um, Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um ud va rán ke rült meg ren de zés re
az I. Me zõ gaz da sá gi és kis ter me lõi fesz ti vál és nyílt nap, me lyen is -
ko lánk ta nu lói is részt ve het tek. A ren dez vény a Nem ze ti Ag rár gaz -
da sá gi Ka ma ra tá mo ga tá sá val jött lét re.

Az ün ne pé lyes meg nyi tó után meg ven dé gel ték a gye re ke ket, majd
ér de kes be mu ta tó kon vet tünk részt. Me zõ gaz da sá gi gé pész vo na lon: 

trak tor ve ze tés, ko vá cso lás be mu ta tá sa,
sze lep hé zag mé rés, por lasz tó be ál lí tás,
fém le mez meg mun ká lás, ve tõ gép be mu -
ta tá sa, tár csa cse re, KITE gép be mu ta tó,
ló ápo lás. Kis ter me lõi, fa lu si ven dég lá tó
vo na lon: kol bász ka és sas lik sü té se, lán -
gos és ke nyér lán gos kós to lás, lek vár fõ zés 
a sza bad ban, tej ter mé kek és édes ipa ri
ter mé kek kós to ló ja, pa pír vi rág ok, dí szek
készítése.

Tar tal mas na pot töl töt tünk el, több ta nu -
ló is ked vet ka pott a me zõ gaz da sá gi szak -
ma cso por tok ta nu lá sá hoz, il let ve a
lo vá szat is fel kel tet te ér dek lõ dé sü ket.

-Kocsmár Er zsé bet-
-osztályfõnök-
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Meg em lé ke zések az Or czy An na
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvodában
Az Ara di Vér ta núk nap ján

 ORCZY  Ok tó ber 6. az Ara di Vér ta núk Em lék nap ja, a Ma gyar Nem -
zet gyász nap ja. 1849. ok tó ber 6-án vé gez ték ki Ara don a ma gyar sza -
bad ság harc 13 hon véd tá bor no kát, Pes ten pe dig Bat thyá ny La jost, az 
el sõ ma gyar fe le lõs kor mány mi nisz ter el nök ét. 

Is ko lánk ban ezen a na pon em lék mû sort tar tot tunk az is ko la min den
ta nu ló ja és dol go zó ja elõtt, ahol fel idéz tük tör té nel münk egyik leg -
szo mo rúbb nap ját. A meg em lé ke zés so rán a 6. osz tá lyos di á kok rész -
le te sen fel idéz ték a múlt fon to sabb ese mé nye it rö vid pró za és vers
for má já ban. A mû sor alatt a 13 ara di vér ta nú fény ké pét he lyez ték el
a gye re kek. A mû sort a Republic együt tes „Ezt a föl det vá lasz tot tam”
da lá val fe jez tük be, mely mél tó le zá rá sa volt az ara di vér ta núk ra va ló 
meg em lé ke zé sé nek.

-Né meth Ju dit-
-osztályfõnök-

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ese mé nye i rõl

Mél tó kép pen em lé kez tek meg is ko lánk he te dik év fo lya mos ta nu lói
az 1956. ok tó ber 23-án tör tént sors for dí tó ese mé nyek rõl. For du la -
tos, meg ha tó je le ne tet ad tak elõ, mely bõl nem hi ány zott a kel lõ en
mély tör té nel mi hát tér. A múlt fel ele ve ní té sét ze nés, tán cos ré szek -
kel még ki fe je zõb bé té ve ad ták elõ di ák tár sa ik nak és ne ve lõ ik nek a
szor ga lom mal, sza bad ide jük fel ál do zá sá val meg ta nult ün ne pi mû -
sort.

A vá ro si ün nep sé gen is be mu tat ták da rab ju kat, mely re mél jük, hogy
a fel nõtt kö zön ség szá má ra is kel lõ alá zat tal mu tat ta be az ok tó ber
23-i ese mé nye ket.

-Kocsmár Er zsé bet-
-osztályfõnök-

Rajzverseny
 ORCZY  Az Ál la tok vi lág nap ját min den év ben ok tó ber 4-én, Fe renc
nap ján ün ne pel jük. Ez a nap tisz tel gés As si si Szent Fe renc elõtt, aki
már a 13. szá zad ele jén azt hir det te, hogy min dent sze ret nünk kell,
ami kö rül vesz min ket, le gyen az élõ, vagy élet te len. Gon dol ko dá sá -
nak és tet te i nek kö zép pont já ban a fel té tel nél kü li sze re tet állt. Már
éle té ben le gen dák szü let tek az ál la tok nak szó ló pré di ká ci ó i ról, az ál -
la tok kal va ló be szél ge té se i rõl. A ha lá lát kö ve tõ má so dik év ben,
1228-ban szent té avat ták. A 20. szá zad de re kán VI. Pál pá pa a kör nye -
zet vé dõk vé dõ szent jé vé is fel avat ta. Ok tó ber 4-én vi lág szer te nem -
csak a fe ren ces ren di szer ze te sek em lé kez nek meg rend ala pí tó juk ról,
ha nem az ál la tok vi lág nap ja ren dez vé nye i vel az ál lat- és ter mé szet vé -
dõk is.

E ne mes gon do lat hoz csat la koz va hir det tük meg in téz mé nyünk ben,
több ka te gó ri á ban rajz ver se nyün ket, mely nek té má ja a ked venc ál lat
meg je le ní té se volt. A fel hí vás ra 72 pá lya mû ér ke zett, me lyek bõl ki ál -
lí tás ren dez tünk is ko lánk fo lyo só ján, meg je le ní tet tük kö zös sé gi cso -
por tunk ban. 

Óvó dá sok ka te gó ri á já ban a dí ja zot tak:

1. he lye zés: Berényi Zoé 
2. he lye zés: Hanák Stefán Ta más 
3. he lye zés: Oláh Mi lán 

Is ko lá sok ka te gó ri á ban a dí ja zot tak:

1-2. év fo lyam: 

1. he lye zés: Kor pás Ri ta 1. osz tály, 
2. he lye zés: Pé csi Dó ra 2. osz tály, 

Csõke And rea 2. osz tály, 
3. Szászi Krisz ti na 1. osz tály

3-4. év fo lyam: 

1. he lye zés: Blága Szimonetta 3.a osz tály 
Má nyi Bar ba ra 3.a osz tály 

2. Kor pás Nó ra 3.a osz tály 
3. Köpösdi Im re Dá vid 4.b osz tály

5-8. év fo lyam: 

1. he lye zés: Schmidt Bog lár ka 6.a osz tály 
2. Nógrádi No é mi 6.a osz tály 
3. Jó nás Mi lán 7.a osz tály

Kö szö nöm min den részt ve võ nek, hogy al ko tá suk kal ki fe jez ték az ál -
la tok irán ti sze re te tü ket. Gra tu lá lok a dí ja zot tak nak és a fel ké szí tõ
ne ve lõk nek!

-Pán cél Tí mea-
-Kul tu rá lis élet mun ka cso port ve ze tõ-

Ju hász And rea és Suki András 2018. ok tó ber 13-án,
Poós Bi an ka és Föld vá ri Lász ló 2018. ok tó ber 20-án,

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.
Gra tu lá lunk!
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Pá lya ori en tá ci ós nap
Pá lya ori en tá ci ós nap ok tó ber 13-án a Fegyverneki Mó ra Fe renc
Ál ta lá nos Is ko lá ban

 MÓRA  Ok tó ber 13-án pá lya ori en tá ci ós pro jekt na pot szer ve zett az
in téz mény min den év fo lya ma. A pá lya ori en tá ci ós nap cél ja, hogy a
gye re kek idõ ben, már kis is ko lás kor ban be te kint se nek a mun ka vi lá -
gá ba. Is mer je nek meg kü lön bö zõ fog lal ko zá so kat. Az el sõ sök fog lal -
ko zá sok ne ve it gyûj töt ték össze, egy sza kács se gít sé gé vel fû sze re ket
kü lön böz tet tek meg, majd sü te ményt ké szí tet tek. A má so dik osz tály 
egy ér de kes be mu ta tó al kal má val a tûz ol tás és a tûz ol tó mun ká ját lát -
hat ták, majd õk is olt hat ták az imi tált égõ há zat egy iga zi töm lõ se gít -
sé gé vel. Har ma dik év fo lya mon az egész ség ügy ben dol go zók
mun ká já val is mer ked het tek meg. Az új ra élesz tést gya ko rol hat ták az
ambu ba ba se gít sé gé vel. Meg néz ték a cson tok fel épí té sét, majd a seb -
kö tö zés mód ját fi gyel het ték meg. Pi he né sül a nap vé gén sü te ményt
ké szí tet tek együtt a szü lõk kel. Ne gye dik és ötö dik osz tá lyo sok nyers
fém al kat ré szek fé nyes, rozs da men tes be vo nat tal va ló el lá tá sá nak
mun ka me ne te it néz ték meg a Hermann Kft-nél. A ve gyész tech ni ku -
sok mun ká ját a la bor ban is mer het ték meg.  A ha to dik év fo lya mo sok a 
Vá ro si könyv tár ban a könyv tá ro si mun ka rej tel me i be te kint het tek
be le egy szí nes elõ adás al kal má val. A he te dik osz tá lyok a Küblerbe lá -
to gat tak el. A nyol ca dik osz tá lyo kat a fegyverneki autószervízben a
jár mû vek al kat ré sze i nek meg is me ré se és sze re lé sé nek tit ka i ba ve zet -
ték be, majd a Ma gyar ven dég lõ ben a kony hai belsõrészt, és ven dég -
lá tás alap ja i ba nyer het tek rész le te sebb be te kin tést. Mi vel õk már
pá lya vá lasz tás elõtt áll nak, szá muk ra  már tény leg fon tos sá vált, hogy 
ala po sab ban és mé lyeb ben lás sa nak be le a szak mák rej tel me i be.

Vá lasz út elõtt
 MÓRA  Ok tó ber 16-án a „mórások” az örményesi tag in téz mény
nyol ca di ko sa i val együtt Szol no kon, a Mes ter sé gek Vá sá rán vet tek
részt. A ren dez vény az el múlt évek hez ha son ló an ma gas szín vo na lú
volt, rész le tes tá jé koz ta tást
ad tak a me gyei, sõt mis kol ci,
mátrafüredi kö zép is ko lák is a
kö vet ke zõ tan év ter ve i rõl, a
vá laszt ha tó sza kok ról. A szak -
gim ná zi u mok, szak kö zép is ko -
lák ér de kes be mu ta tó kon
szem lél tet ték ta ní tott szak má -
i kat, a ta nu lók a gya kor lat ban
is ki pró bál hat ták eze ket. Él -
mé nyek kel gaz da god va ér kez -
tünk ha za, se gít sé get kap tunk
a pá lya vá lasz tás ne héz fel ada -
tá nak le küz dé sé ben. 

-Tukarcs Pi ros ka-
-8. osz tá lyos osz tály fõ nök-

Olim pi ko nunk em lé ké re fu tot tunk
 MÓRA  2018. ok tó ber 4-én a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la Csõke Ka ta lin (1957-2017) olim pi kon at lé ta em lé ké re szer ve zett
fu tó ver senyt a ta nu lók szá má ra. A ver seny ap ro pó ját az ad ta, hogy a
sok szo ros or szá gos baj nok, olim pi kon Fegy ver nek szü löt te, is ko -
lánk ban vé gez te ta nul má nya it, az is ko la fa lai kö zül in dult út já ra. A
prog ram öt let gaz dá ja egy ko ri osz tály fõ nö ke, Fenyõdi Mik lós, aki
sze mé lye sen vett részt a ren dez vé nyen, s tá mo ga tá sá val se gí tet te
azt. Az idõ já rás is a ke gye i be fo ga dott ben nün ket, a szép na pos idõ -
ben a do bo gós he lye zett ta nu lók büsz kén vet ték át az ér me ket. Moz -
gal mas, jó kis na pot zár tunk, mely bõl ha gyo mányt kí vá nunk
te rem te ni. 

-Krupa Ádám- test ne ve lõ-

Hul la dék gyûj tés Mó ra-mód ra
 MÓRA  Nagy volt a nyüzs gés 2018. ok tó ber 1-jén, dél után a
Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ud va rán. Ezen a na pon
tar tot tuk a ha gyo má nyos hul la dék gyûj té sün ket, amely re szü lõk, gye -
re kek nagy lel ke se dés sel ké szül tek he tek óta. Sze ren csé re az idõ já rás
is ne künk ked ve zett, a nap vé gé re két kon té nert töl töt tünk meg pa -
pír ral, va la mint je len tõs mennyi sé gû PET pa lac kot is si ke rült össze -
gyûj te ni. 

Is ko lánk szá má ra fon tos a kör nye ze ti ne ve lés, az is ko lá ban si ke re sen
mû köd te tünk egy sze lek tív hul la dék gyûj té si rend szert: a PET pa lac -
ko kat 2 éve gyûjt jük az ar ra el he lye zett tá ro lók ban, a hasz nált ele mek 
gyûj té se is meg va ló sul. A gye re kek az itt meg ta nult cse lek vés for má -
kat ott hon is gya ko rol ják, és a ta pasz ta la to kat át ad hat ják csa lád tag ja -
ik nak, is me rõ se ik nek. Ez ál tal re mél he tõ leg a te le pü lé si sze lek tív
gyûj tés ered mé nyes sé gét ala poz zuk meg. Kör nye ze tünk, vé del me ér -
de ké ben gyer me ke ink ben erõ sít jük a sze lek tív hul la dék gyûj tés gya -
kor la tát és kör nye zet vé de lem közzösségformáló ere jét.

-Ficsor Dénesné- DÖK mun ká ját se gí tõ ne ve lõ-

Nyel vi té ma hét
 MÓRA  In téz mé nyünk ben a TÁMOP 3.1.4.C-14/2015-05.26 pá lyá zat 
fenn tar tá sa ként im má ron ötö dik éve szer vez zük meg a nyel vi té ma -
he tet az õszi idõ szak ban, a fel sõ ta go za tos ta nu lók szá má ra. Ezen a
hé ten, az ide gen nyel vi tan órá kon az adott ide gen nyelv kul tu rá lis,
föld raj zi és egyéb ér té ke i re he lye zünk nagy hang súlyt, a tan órák egy
nagy té ma kör re épül nek. Az idén az õszi ün ne pek ka te gó ri á ja ad ta a
té mát. Az an gol órá kon a Halloween, a né met órá kon a Sankt Mar tin
volt a ki in du ló pont. Ta nu ló ink meg is mer ték az ün ne pek ere de tét, a

hoz zá kap cso ló dó nép szo ká -
so kat. Ki pró bál hat ták az ün -
ne pi já té ko kat (pl:
applebobbing), ün ne pi sü te -
ményt sü töt tek, tö köt fa rag -
tak, ször nye ket ké szí tet tek
sab lo nok se gít sé gé vel, ppt be -
mu ta tót ké szí tet tek cso por -
tok ban. A gye re kek na gyon
él vez ték a kö zös al ko tás örö -
mét, a rend ha gyó órá kat. Al -
ko tá sa ik dí szí tik is ko lánk
fo lyo só ját. 

-Tokainé Csör gõ Hen ri et ta, Biró
Mó ni ka-

-pe da gó gu sok-
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Ki rán du lás Szent end rén a Skan zen ben
Ta tár Lász ló Pol gár mes ter úr jó vol tá ból is mét egy él mé nyek kel gaz -
dag na pot töl töt tünk el az in téz mény idõ sek klub ja i nak tag ja i val.
Idén Szent end ré re lá to gat tunk el, ahol a Skan zen lát ni va ló it cso dál -
tuk meg. Az 1930-as éve ket idé zõ Skan zen Vo na ton kezd tük meg a
mú ze u mi prog ra mun kat, majd ré sze sei le het tünk a Nyírádi Ví zi ma -
lom be in dí tá sá nak. A fa lu kép be ren de zett táj egy sé gek te re in, ut ca so -
ra in sé tál va nem csak a né pi épí té sze tet, ha nem a la kás kul tú rát,
élet mó dot is meg is mer het tük. Be te kin tést nyer tünk a ré gi ma gyar
mes ter sé gek szín te re i re: ko vács mû hely, bõr dísz mû, sza bó ság.Meg -
kós tol hat tuk a hely ben sült mé zes ka lá csot, spar hel ten ké szült pász -
tor tar ho nyát. Részt vet tünk a paj tá ban meg ren de zett tánc há zi
mu lat sá gon, aki nek ked ve tá madt tánc ra per dül he tett. A Skan zen te -
rü le tén lé võ fo ga dó ban el fo gyasz tott fi nom ebéd után kö tet len fog -
lal ko zás ke re té ben min den ki sza ba don né ze lõd he tett a mú ze um
te rü le tén. Még egy szer kö szö nöm az idõ sek ne vé ben is e csodálatos
napot.

Idõ sek Na pi ren dez vé nyünk
Is mét el telt egy év. Szo ká sunk hoz hí ven a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv -
tár nagy ter mé ben tar tot tuk meg a „szép” ko rú ak kö szön té sét. Idén
mind a há rom idõ sek klub já nak tag jai meg csil log tat ták tu dá su kat, és
lám pa lá zu kat le gyõz ve elõ ad ták mû sor szá ma i kat.  A fel lé põk: Nagy -
fe jõ Sándorné, Négyesi Jánosné, Mé szá ros Il di kó, Bog nár Il di kó, Bor -
dás Gab ri el la, Bu rai Gyuláné, Csi ga Józsefné, Fá bi án Gáborné, Fe jes
Istvánné, Gyár fás Sándorné, Karkusz Jánosné, Kindert Fe renc, Kó nya 
Istvánné, Ko vács Józsefné, Ma gyar Lászlóné, Mes ter Károlyné és
Nagy Lajosné, fel ké szí tõ jük Náhóczkiné Szõ ke Eri ka. Ez úton sze ret -
ném még egy szer meg kö szön ni ne kik az em lé ke ze tes mû sort. A mû -
sor után el fo gyasz tot tuk a Fegyverneki Élel me zé si Kony ha ál tal
el ké szí tett fi nom ebé det, majd egy kis mu la to zást kö ve tõ en el kezd tük
a tom bo la hú zást. A sok tom bo la tárgy fel aján lá sok nak kö szön he tõ en
a vendégeka fe lejt he tet len él mény mel lett nye re mé nyek kel gaz da gon
tér het tek ha za az idei ün nep ség rõl is. Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni
mind azok nak, akik hoz zá já rul tak az ün nep sé günk si ke ré hez.

A csa lá dok sze re pe az ol va sás
megszerettetésében

2018. a Csa lá dok Éve. En nek je gyé ben ke rül tek meg ren de zés re az idei
Or szá gos Könyv tá ri Na pok, mely nek egyik fegyverneki elõ adá sá ra -
nagy meg tisz tel te tés - en gem kér tek fel a Könyv tár dol go zói.

A té ma na gyon kö zel áll a hoz zám szak em ber ként és ma gán em ber ként
is. Szív ügyem nek ér zem, hogy rá ve zet hes sem a gye re ke ket, fi a tal fel -
nõt te ket, mennyi po zi tí vu mot ered mé nyez het az ol va só em be ri lét.

A ren dez vényt ok tó ber má so di kán tar tot tuk meg a Könyv tár ol va só ter -
mé ben. 

Az ér dek lõ dõ kö zön ség nek elõ ször ar ról be szél tem, hogy az ol va só vá
ne ve lést már na gyon ko rán – még an nál is ko ráb ban, mint so kan gon -
dol nák-, nem a szü le tés tõl, ha nem már az anya méh ben meg le het (kel -
le ne) kez de ni. Az édes anya gon dos ko dó hang ja, dú do lá sa, ahogy
mag za tá hoz be szél, vagy a ze ne, amit hall gat, mind- mind meg ha tá roz -
za, se gí ti a ki csi fej lõ dé sét. A gyer mek szü le té se után az al ta tó dal ok,
mon dó kák, az ölbéli já té kok for mál ják a kis em bert és ké pes sé ge it. Ki -
csit na gyob bacs ka cse me ték nél pe dig min den nap sort kell(ene) ke rí te -
ni a me sé re. Nem a te le ví zió és egyéb mé di ák ál tal nyúj tott kész ké pes
me sék re gon do lok itt, ha nem a „bel sõ mo zi zást” fej lesz tõ szü lõi- nagy -
szü lõi élõ sza vas tör té net mon dás ra, olvasásra. 

A je len lé võk vissza jel zé sei azt mu tat ták, hogy ér de kes nek ta lál ták, hogy 
nem mind egy azon ban, hogy me lyik élet kor ban mi lyen tí pu sú me sét
mon dunk, ol va sunk gyer me ke ink nek.

Ar ról is szó volt, hogy a gyer kõ cök kel nem csak a szü lõk sze ret tet he tik
meg az ol va sást, ha nem nagy sze re pe van más csa lád tag ok nak is: a na -
gyobb test vé rek pél da mu ta tá sa, ta nít ga tá sa, a nagy szü lõk csa lá di tör té -
ne tei is alap ve tõ fon tos sá gú ak az ol va só vá ne ve lés ben. 

El sõd le ges a sze mé lyes pél da mu ta tás: ha a cse me te gyak ran lát köny vet 
apu ká ja, anyu ká ja ke zé ben és nem csak a „kütyükkel” is mer ke dik meg
ál ta luk, ha több ször ol vas nak, mon da nak ne ki me sét, mint hogy az
elekt ro mos bé bi csõsz elé ül tet nék, ak kor na gyobb va ló szí nû ség gel nyúl 
majd õ is a köny vek hez. 

Az elõ adást kö ve tõ be szél ge té sen szó ba ke rült, hogy egy re ke ve seb ben,
rit káb ban jár nak könyv tár ba; már a szá mí tó gé pek sem „csal ják be” a
lá to ga tó kat.

Pe dig az ol va sás, az ér tõ ol va sás az alap ja an nak IS, hogy gyer me ke ink
könnyeb ben, gyor sab ban, si ke re seb ben ta nul ja nak, hogy is me re te i ket
ha té ko nyab ban tud ják rend sze rez ni.

Ta nít vá nya im nak, kli en se im nek, sa ját gyer me ke im nek is min dig azt
mon dom –ta pasz ta lat ból-, hogy az ol va sás se gít sé gé vel nem csak sok új 
is me ret re te het nek szert, ha nem olyan he lyek re, ko rok ba is el jut hat -
nak, aho vá más hogy se hogy.

Ezen kí vül az ol va só em be rek nek na gyobb az em pá tia kész sé gük, el fo -
ga dób bak, nyi tot tab bak; gaz da go dik szó kincs ük, fej lõ dik ki fe je zõ kés -
zség ük és nem utol só sor ban nem is me rik az unal mat sem.

Ezen okok ból ké rem: Sze ret tes sük meg az ol va sást, a köny ve ket a gye -
re ke ink kel! A csa lád sze re pe el sõd le ges eb ben.

-Csíkné Gábli Eri ka-
-ta nács adó szak pszi cho ló gus-
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Sé ta a mell rák ellen
"Szá mít az az egy nõ . Min den nõ szá mít . 

A rák ku ta tás tu do má nya le nyû gö zõ mind ad dig amíg a be teg ség fel tér -
ké pe zé sé rõl és a ke ze lé sek komp le xi tá sá ról szól. De a mell rák or vo si va -
ló sá ga ( ...) fo lya ma tos ki hí vá sok elé ál lít ja a tu do má nyos gon do la tot.
Nincs olyan szö vet tan, ami ki tud ná mu tat ni a vesz te sé get, vagy olyan
mam mog rá fi ás fel vé tel ami meg mu tat ja az em be ri szen ve dést ( ... )

Fel vi lá go sí tás és hoz zá fé rés. Vé gül min dig ez a két té nye zõ ami szá mít
(...) "

Nan cy Brinker

A mell rák el le ni sé tá val kí ván juk fel hív ni a fi gyel met a meg elõ zés fon -
tos sá gá ra. A fegyverneki Vö rös ke reszt Alap szer ve zet és a Fegyverneki
Mû ve lõ dé si Ház, egész ség na pot tar tott 2018. ok tó ber 27-én, szom ba ton 
13 órá tól. Az or vo si ren de lõ nél volt a gyü le ke zõ. Min den részt ve võ nek
ki tûz tük a mell rák el le ni küz del met szim bo li zá ló ró zsa szín sza la got. Sé -
ta a Mû ve lõ dé si Há zig, ott min den ki el en ged te a ró zsa szín lu fi kat. dr.
Ta tár Gá bor meg nyi tó ja után, Ko vács Sán dor Or szág gyû lé si kép vi se lõ
kö szön tött min den kit. Ezt kö ve tõ en La dá nyi Istvánné a Me gyei Moz -
gás sé rült Egye sü let Ön kén tes  tit ká ra, a Tö rök szent mik ló si Moz gás sé -
rült Cso port ve ze tõ je és az Ala pít vány ve ze tõ je a moz gás sé rül te ket
érin tõ jog sza bá lyo kat is mer tet te. Õt kö vet te: dr. Tóth Ka ta lin se bész,
meg elõ zõ or vos tan szak or vos a tö rök szent mik ló si Egész ség fej lesz té si
Iro da Szak mai Ve ze tõ je, aki a meg elõ zés - egész sé ges élet mód el hi va -
tott tá mo ga tó ja. Nép be teg sé ge ink rõl, örök sé günk és le he tõ sé ge ink rõl
szólt az elõ adá sa. Ju hász Éva, Me gyei Vö rös ke reszt igaz ga tó asszony ar -
ról be szélt mi ért jó ön kén tes nek len ni. Kö zös sé gi sze rep vál la lás, ka ri ta -

tív mun ka a Vö rös ke reszt
szer ve zet ben. Károlyfiné Szászi Ani -
ta, a Ma gyar Vö rös ke reszt Te rü le ti
el nö ke ar ra hív ta fel a fi gyel met,
mik azok a leg gyak rab ban elõ for -
du ló gyer mek bal ese tek ame lyek re
nyo ma té ko san oda kell fi gyel ni. Na -
gyon kö szön jük a tar tal mas és ta -
nul sá gos elõ adá so kat.

Elõ adá sok után kul tu rá lis mû so rok -
kal szó ra koz tat tuk a tisz telt je len lé -
võ ket. A mû so rok után az Ügyes
ke zek asszo nyai ál tal ké szí tett íz le -
tes sü te mé nyek kós to lá sa kö vet ke -
zett.

Ez a ren dez vény nem jö he tett vol na
lét re tá mo ga tó ink nél kül: Ko vács

Sán dor or szág gyû lé si kép vi se lõ, dr.
Fa ze kas Sán dor or szág gyû lé si kép -
vi se lõ, Tatárné Ollé Csil la a ren dez -
vény FÕVÉDNÖKE, Ta tár Lász ló
pol gár mes ter, dr. Ta tár Gá bor al -
pol gár mes ter, Fegy ver nek Vá ros
Ön kor mány za ta, Fegyverneki Mû -
ve lõ dé si Ház és Könyv tár, Fegy ver -
nek La kos sá gá nak Egész sé ges és
Biz ton sá gos Éle tért Ala pít vány, Ma -
gyar Vö rös ke reszt Fegyverneki
Alap szer ve ze te, Ba kos Lász ló, Ber ta
Lász ló, Csõke Gáborné, Dr. Tóth
Ka ta lin, Faragóné Jancsó Zsu zsan -
na, Herman And rás, Hornyák Lu ca,
id. Ma gyar Lászlóné, Ma gyar Me lin -
da, Jancsó Mó ni ka, Ju hász Éva,
Károlyfiné Szászi Ani ta, Leblanc
Lajosné, La dá nyi Istvánné, Ma gyar Lászlóné, Mervai Ist ván, Mé szá ros
Il di kó, Né met Istvánné, Ro land és End re zöld sé ges, Sza bó Fe renc,
Szapáry Nép dal kör, Gulácsiné Mol nár Etel ka, Te le pe si Idõ sek klub ja,
Tháler Jó zsef, Tukarcs Mi hály, Ügyes Ke zek Klubja.

-Ollé Lászlóné Vk tit kár -

Rajz film ün nep a Könyv tár ban
A 6. Or szá gos Rajz film ün nep hez idén el sõ al ka lom mal csat la ko zott a
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár is. A ren dez vény or szág -
szer te ok tó ber 26-28. kö zött ke rült meg ren de zés re, mely nek
fegyverneki hely szí ne a Könyv tár volt. Pén te ken már 9 órá tól egész
nap ér kez tek az óvo dá sok és is ko lá sok, a ve tí té sek pár hu za mo san két
te rem ben zaj lot tak. A ki csik és a na gyob bak szó ra koz ta tá sá ra a KEDD 
Ani má ci ós Stú dió biz to sí tot ta a rajz fil me ket. Meg néz het ték a klasszi -
kus ma gyar me sék kö zül pél dá ul Frakk, Kukori és Kotkoda,
Pom-Pom me sé it, de Bo gyó és Babóca, és Pocoyo is meg ta lál ha tó volt
a kí ná lat ban csak úgy, mint az idõ sebb gyer me kek nek szánt Má tyás az 
igaz sá gos, Há ry Já nos és a Lu ther so ro zat epi zód jai is. Szom ba ton
dél elõtt foly ta tó dott a ve tí tés, a ké nyel mes bab zsá ko kon el nyúl va
néz ték a me sé ket a gyer me kek, majd a fil men lá tott me se hõ sö ket ki is 
szí nez het ték. A ren dez vény iga zán jól si ke rült, me lyet nem csak a
részt ve võ gyer me kek szá ma (219 fõ!), de mo soly gós ar cuk is bi zo nyí -
tott. Re mél jük, jö võ re is mét ta lál ko zunk!

-Ollé Or so lya-
-könyvtáros-
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Fegy ver nek múlt ja térképeken
A hely tör té net iránt ér dek lõ dõk „Fegy -
ver nek múlt ja tér ké pe ken” cím mel lát -
hat tak elõ adást ok tó ber 4-én es te a
könyv tár ban. Az el sõ sor ban le vél tá ri for -
rá sok ból sze mez ge tõ bõ egy órá ban az el -
múlt öt száz év ma gyar or szá gi,
vár me gyei, il let ve Fegy ver nek és köz vet -
len kör nyé ké rõl ké szült áb rá zo lá sok ke -
rül tek elõ tér be. 

A be mu ta tott tér ké pek nagy ré sze el ér he tõ a hungaricana.hu nem ze -
ti ar chí vum weblapján. Rend kí vül ér té kes hely tör té ne ti ada lé ko kat
ol vas ha tunk le a bön gé szé sük so rán te le pü lé sünk rõl. Azt gon do lom,
hogy az elõ adás el ér te leg fõbb cél ját. Az az a részt ve võk szá má ra tu -
da to sult, hogy Fegy ver nek a meg elõ zõ ko rok ban igen is „raj ta volt a
tér ké pen”, le gyen szó nép rajz ról, et nog rá fi á ról, agráriumról, ipar -
tör té net rõl, bor kul tú rá ról, víz rajz ról, kö zép kor ról és új kor ról. A csa -
lád ku ta tók szá má ra is el ér he tõ ek olyan XIX-XX. szá za di tér ké pek,
ame lyek bõl meg is mer he tik la kó há zuk múlt ját vagy a fel me nõk ere -
de ti lakóhelyét.

Aki ked vet ka pott a ku ta tás hoz, ke res se fel a weblapot!
-ifj. Országh Lász ló -

Fegyverneken – vers ben el be szél ve
Na gyon örül tem, ami kor B. Mes ter Éva, az Iro dal mi Rá dió szer zõ je az
idei nyá ri tá bor al kal má val – bár egy kis ki té rõ vel – de vá ro sun kat is
érin tet te. Igye kez tem jó há zi gaz da len ni, és vá ro sunk ból mi nél töb bet 
meg mu tat ni Évá nak. Bár az idõ ke vés volt, de en nek el le né re gaz dag
prog ram vár ta. Elõ ször is a Kál vá ria dom bon ener gi át gyûj töt tünk,
majd a Cson ka to rony, Ma lom, Holt-Ti sza part, Csó na ká zó-tó. – és
más nap a ked ves há zi gaz dák jó vol tá ból „az öreg ház” be mu ta tá sa,
amely a ma ga ere de ti sé gé ben fenn ma radt. Az épí té sze ti tech no ló gi á -
ja, a nép raj zi-hely tör té ne ti ér té ke a te le pü lé sen egye di vé te szi, s B
Mes ter Évát is meg fog ta ere de ti sé ge.

S mint az Iro dal mi Rá dió szer zõ je, mi vel is kö szön het te meg a sok él -
ményt tar tal ma zó itt lét ét? 

Öröm mel nyúj tom át nek tek a Holt-Ti sza par ton írt ver sét
Fegyvernekrõl.

-Mészáros Il di kó

-B. Mes ter Éva-

Fegyverneken
Négy zet rá csos ut cád ro vom.
Öreg ma lom, Cson ka to rony,

Kál vá ria dom bon ke reszt.
Zöld Mar ci is járt itt. Le het.

Kö rös-kö rül mû velt föl dek,
Ti sza par ton für dõ zöl dek,

bé kák, tücs kök, vad ma da rak
rend kí vü li mû sort ad nak.

Ap ró sze mû sváb kis há zak
múl tat men te nek a má nak

gyö ke rek rõl, ük apák ról,
gör be bot ról, haj lott hát ról.

Bib lia áll a kre den cen
gö rög-, la tin-, ma gyar nyel ven.

Öreg bú tor, ré gi ké pek,
Tár gyak hoz ta pa dó évek.

Sa rog lya és csép ha da ró,
Alig tud juk mi re va ló.

Csé za (hin tó) kép ze let ben
vissza re pít az idõ ben. 

Holt Ti szá ból sar jadt élet…
Nem mély a víz, még is fé lek.

Vizi spor tot kós tol ga tom,
ta vi ró zsa a ju ta lom.

Es ti sé ta, ezer fo tó,
ká ni ku la, szél len ne jó!

Nyu god ni tér, fá radt a Nap,
pár ná mon egy hul ló csil lag.
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Ki rán du lás a Jó gá sok kal
2018. szep tem ber 9-e a jó ga klub tag jai ki rán du lást szer vez tek
Somogyvámosra, a Kris na-völgy be.

Én is részt ve het tem ezen, ré geb ben klub tag vol tam.

Ki csit hû vös reg gel után kel le mes na pos idõ ben ér kez tünk meg a
Kris na - völgy be. A be já rat nál 2 nagy ele fánt szo bor áll, In di á ra em lé -
kez te ti az ér ke zõ ket.

Már várt ben nün ket (elõ ze tes meg be szé lés után) az ök rös fo gat.

Gyö nyö rû, ren de zett bo ta ni kus ker ten ke resz tül ko csi káz tunk a
temp lo mig .A fo gat haj tó az úton el me sél te, ho gyan ke rül tek a
krisnások  a völgy be. 260 hek tár te rü le ten In dia Kul tu rá lis Köz pont
és Biofarm lé te sült 1993-ban az zal a cél lal, hogy az em be re ket hoz zá -
se gít se az õsi lel ki kul tú ra ér té ke i nek, va la mint a ter mé sze tes élet -
mód meg is me ré sé hez. Meg él he té sü ket a föld re és a te he nek re
ala poz zák. Temp lom, biofarm, védekus is ko la, ta vak és li ge tek ta lál -
ha tók. A völgy ben több száz nö vény és ma dár faj ta lál ha tó. Je len leg
150 krisnás él a völgy ben.

Köz ben meg ér kez tünk a temp lom hoz, ahol várt ben nün ket az ide -
gen ve ze tõ hölgy aki vé gig kí sért ben nün ket a nap hát ra lé võ ré szén.

Elõ ször a kül sõ imád ko zó he lye ket mu tat ta meg és tá jé koz ta tott ben -
nün ket az imád ko zá si szo ká sa ik ról. Meg mu tat ta Síva szen té lyét,
amit irá nyí tá sa mel lett mi is 3x kör be jár tunk.

Ez után be kí sért ben nün ket a temp lom ba, is mer tet te an nak tör té ne -
tét, szo ká sa i kat.

A fa ra gott már vány ol tá ron szo kat lan lát vány tá rult elénk. Sri Kris na 
és tár sa SrimatiRádhári gyö nyö rû en fel öl töz te tett, fel ék sze re zett,
friss, il la tos, vi rág gal dí szí tett, mo soly gó kép má sa.

A fõ ol tár elé egy vá zá ba be ke rült a ró zsa cso kor is, amit itt hon ról vit -
tünk.

A temp lom lá to ga tá sa után meg ebé del tünk. Meg kós tol tuk az ál ta luk
ké szí tett in di ai vega ételt (szabcsikot és csatnikot) és ró zsa li mo ná -
dé val öb lí tet tük le a fi nom ebé det.

Dél után meg néz tük a ker té sze tet és a te he né sze tet. A Kris na- hí võk a 
te he net ön ma guk ért sze re tik az el hul lott ál la tot a "te he nek te me tõ jé -
ben"te me tik el.

Lá to ga tá sunk itt vé get ért. Ki sé tál tunk a be já rat hoz, itt az egyik ele -
fánt szo bor nál cso port ké pet ké szí tet tünk. Egy cso dá la tos nap után
él mé nyek kel gaz da god va,ki csit el fá rad va in dul tunk ha za.

Kö szön jük a szer ve zõk nek ezt a fe lejt he tet len na pot.
-Strígel Józsefné-

Ügyes Ke zek klub hí rei
2018 ok tó ber 23-n Me zõ tú ron jár tunk a 40 éve ala kult Nép mû vé sze ti
és Dí szí tõ mû vé sze ti Szak kör szü le tés na pi ké zi mun ka ki ál lí tás meg -
nyi tó ün nep sé gén. Mi 2011 óta tart juk ve lük a kap cso la tot.Ve ze tõ jük
Csider Irén ke re sett meg ben nün ket,hogy a kis tér sé gi szak kö rök ta -
lál ko zó ját szer ve zi, és sze re tet tel in vi tált ben nün ket is a ta lál ko zó -
ra.Az óta éven te egy al ka lom mal ta lál ko zunk Me zõ tú ron.

Eze ken a ta lál ko zó kon több ké zi mun ka for ma ké szí té sét is mer tük
meg( csu hé vi rág,kanzashi,gyöngy go be lin stb)mi pe dig öröm mel
mu tat tuk meg a ki tû zõ, a drót vi rág ké szí té sét.  Meg hí vá su kat most is
öröm mel fo gad tuk,szín vo na las ün nep sé gen vet tünk részt.A szak kör
ta go kat egy szál szeg fû vel kö szön töt tük ami mel lé egy gom bo lyag
hím zõ fo nal volt fel köt ve.A ki ál lí tá son sok szép hím zé se ket lát hat -
tunk( ka lo csai,ma tyó, buzsáki,kun stb) Re mél jük kap cso la tunk
hosszú éle tû lesz, és még sok for té lyo kat is mer he tünk meg a ta lál ko -
zá so kon.

-StrigelJózsefné-
-Ügyes Ke zek klub ve ze tõ je-

Mû ve lõ dé si Ház Prog ram jai:
• no vem ber 23. 10:15 Rin ga tó Fog lal ko zás  Hodos Szil vi vel a könyv -

tár ban 
• no vem ber 24. Ma zso la és Tá dé báb elõ adás
• no vem ber 30. 19:00 Szín kö ri elõ adás: Ha tan Pi zsa má ban
• de cem ber 01. 19:00 Szín kö ri elõ adás: Ha tan Pi zsa má ban
• de cem ber 02. 15:00 1. Ad ven ti Gyer tya gyúj tás, Vá ro si Ad ven ti Ko -

szo rú nál
• de cem ber 07. 17:00 Tánc ház
• de cem ber 09. 2.  Ad ven ti Gyer tya gyúj tás, 15:00 Re for má tus Temp -

lom
• de cem ber 11. Min den ki Ka rá cso nya
• de cem ber 16. 15:00 Ad ven ti Hang ver seny, Ka to li kus Temp lom
• de cem ber 23. 15 óra 4.  Ad ven ti Gyer tya gyúj tás, Ka to li kus Temp -

lom 

Tánc ház
A nyá ri szü net
után is mét el in -
dult a Tánc ház - 
Gyer me kek nek. 
Na gyon vár ták
a ki csik és na -
gyok, hi szen a
tánc mel lett ez
egy kö zös ség -
for má ló is egy -
ben. A
tánc ok ta tó Sarkadi And rea volt, ze nélt a Ga ra boly ze ne kar. Nép sze -
rû ség ét mu tat ja az is, hogy az alig ti pe gõk is be áll tak a kör kö ze pé re
és a ze ne rit mu sá ra mo zog tak. Hi á ba no, nem le het elég ko rán kez de -
ni! A moz gás, a rit mus hoz zá tar to zik az éle tünk höz, és mily jó, hogy
ezt fel is mer ve a szü lõk öröm mel hoz zák gyer me ke i ket a fog lal ko zás -
ra. És köz ben, a tál cá ról fo gyott a zsí ros ke nyér, amit ott hon ta lán
meg sem kós tol nak a gye re kek, de itt a kö zös ség ben, ki fá rad va, jó ízû -
en fa la toz tak. A Tánc ház alatt kéz mû ves fog lal ko zás volt az Ügyes Ke -
zek Klub já val, õszi de ko rá ci ót ké szí tet tek a gye re kek, szí nez tek.
Kel le mes em lé ket idé zett fel Bi ha ri Jó zsef, ami kor nád síp ké szí tés rej -
tel me i be avat ta be a gye re ke ket, amit õk fe jez tek be, majd ki pró bál ták 
ho gyan is szól, és aján dé kul az övék lett.

-Mé szá ros Il di kó-
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Solymászmise
Galántai Lelovich György a ma gyar soly má szat egyik leg na gyobb
alak ja.

Szent mi se Lelocich György em lé ké re a Szent Ven del Ka to li kus temp -
lom ban, ván dor só lyom je len lét ében, me lyet az Atya meg ál dott. 

A soly má szat a va dá szat egyik õsi for má ja, en nek volt ki vá ló szak em -
be re Lelovich György, aki Homoki-Nagy Ist ván film je i nek is szin te
ál lan dó sze rep lõ je, vagy mun ka tár sa volt. A deb re ce ni Me zõ gaz da sá -
gi Aka dé mi án szer zett dip lo mát, így ki vá ló an ér tett az ál la tok hoz, de
iga zi szen ve dé lye a soly má szat volt

A soly má szat nép sze rû sí té se ér de ké ben ki fej tett mun kás sá gá ról ta -
nús ko dik az a szám ta lan pub li ká ció, amely nem csak az itt ho ni ol va -
sók hoz ju tott el, ha nem kül föl di szak lap ok ban is hoz zá fér he tõ vé vált. 
Soly mász pá lya fu tá sá nak leg iz gal ma sabb idõ sza kát a Hor to bá gyon
töl töt te, ahol kor lát lan le he tõ sé get ka pott ké pes sé ge i nek ki pró bá lá -
sá ra, s if jú ko ri ál ma i nak, „a nagy pusz tán ló há ton, só lyom mal va ló
vad ûzés nek” a meg va ló sí tá sá ra, il le tõ leg egy soly mász te lep lét re ho -
zá sá ra.

A soly má szat fel vi rá goz ta tá sa ér de ké ben Bás tyai Lóránttal egy mást
ki egé szí tõ pá rost al kot tak. Törökszentmiklóson õk ket ten ala pí tot ták 
meg a ma gyar soly mász va dász tár sa sá got. Míg Bás tyai a ma gyar
soly má szat szer ve ze ti egy sé gé ért küz dött, ad dig Lelovich György a
gya kor la tot és a szak mát kép vi sel te. A ma da rak irán ti von zal ma, e
té ren szer zett szak mai is me re tei, va la mint ha tal mas tu dá sa egye dül -
ál ló.

Lelovichról a Fel vi dé ken, a Po zsony és Nyitra kö zöt ti kis vá ros ban,
Galántán ut cát ne vez tek el.

A szent mi se után a te me tõ ben sír já nál el he lyez tük az em lé ke zés ko -
szo rú ját, mé cse se ket gyúj tot tunk, a soly mász pe dig (ha gyo má nyok -
nak meg fe le lõ en) a só lyom sza lag gal át kö tött ve zér tol lá val rót ta le
ke gye le tét.

-Mé szá ros Il di kó-

A Szapáry Nép dal kör Szlo vá ki á ban járt
Ok tó ber 6-án, egy kel le mes õszi na pon, a nagymadi Bicsakfa Nép dal kör 
ked ves fel ké ré sé nek tet tünk ele get. Az alig 600 fõs te le pü lés 6. al ka lom -
mal ren dez te meg a Kar fi ol fesz ti vált, ahol több nép ze nei együt tes mel -
lett mi is be mu tat hat tuk ked velt nép da la in kat. Rá adá sul ré gi, ked ves
is me rõ sök kel is ta lál koz hat tunk. Az ér dek lõ dõ ket kar fi ol ból ké szült éte -
lek, es te pe dig kon cer tek vár ták. 

A csen des, nyu godt kör nye zet ben meg ren de zett fesz ti vá lon mind -
annyi an na gyon jól érez tük ma gun kat, szép em lé kek kel tér tünk ha za.

-Gerõcs Esz ter-
-népdalkör ve ze tõ-

„Köz le ke dés 12 év múl va Fegyverneken”
Rajz ki ál lí tás a Könyv tár ban

Idén szep tem ber 16. és 22. kö zött ti zen he te dik al ka lom mal ren dez ték
meg az Eu ró pai Mo bi li tá si He tet, amely nek cél ja a kör nye zet ba rát és
fenn tart ha tó vá ro si köz le ke dés nép sze rû sí té se. Eu ró pa leg na gyobb
köz le ke dé si-kör nye zet vé del mi kam pá nya év rõl év re nép sze rûbb Ma -
gyar or szá gon, az idei év mot tó ja: „Mix and move!, té má ja: köz le ke dé -
si mulitmodalitás volt.

A Fegyverneken meg ren de zett prog ra mok kö zött pla kát ké szí tõ ver -
seny is sze re pelt az óvo dás és is ko lás kor osz tály nak. A té ma meg moz -
gat ta a gyer me kek fan tá zi á ját, na gyon öt le tes és igé nye sen
ki dol go zott raj zok ké szül tek. A be ér ke zett pá lya mû ve ket a Könyv tár -
ban be ren de zett ki ál lí tá son le he tett meg te kin te ni szep tem ber 27. és
ok tó ber 12. kö zött. Há rom kor cso port ban dí jaz ták az el sõ há rom he -
lye zet tet, akik nek ez úton is gra tu lá -
lunk!

Dí ja zot tak:

Óvo da:

1. Für Lil la

2. Ollé Zsom bor

3. Morina Kaltrina

Mó ra F. Ált. Isk.:

Al só ta go zat:

1. Vak hal Má té 3. o.

2. Ba logh Im re 3. o.

3. To kai Li li Han ga 3. o.

Fel sõ ta go zat:

1. Mé ri Kit ti 6.a.

2. Ba lázs Anasz tá zia 6. b.

3. Náhóczki Vik tó ria 7/b.

Or czy An na Ka to li kus Ált. Is ko la

Al só ta go zat:

1. Bozsó Bi an ka 4. b.

2. Ficsor Nó ra 4. b.

3. Köpösdi Im re Dá vid 4. b.

Fel sõ ta go zat:

1. Schmidt Bog lár ka 6. o.

2. Jancsó Jan ka 6. o.

3. Nóg rá di No é mi 6. o.
-Ollé Or so lya-

-könyv tá ros-
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Nem volt könnyû össze hoz ni a ta lál ko zást a
fen ti cím bir to ko sá val, hi szen az is ko la, a ta -
nu lás, és edzés min den ide jét le kö ti. Egy mo -
soly gós, ked ves fi a tal em ber rel is mer ked tem
meg, aki rõl nem is gon dol ná az em ber, hogy
mi lyen ke mény spor tot ûz. Én nem so kat tud -
tam er rõl a sport ág ról, ezért kér tem Né meth
Zsom bort, hogy egy pi cit avas son be en nek
rej tel me i be s be szél jen pi cit sze re tett sport -
ágá ról, fel ké szü lé sé rõl s min den nap ja i ról.
"Hét éves ko rom ban ta lál koz tam elõ ször a
boksszal, ezt 4 évig gya ko rol tam Ba logh And -
rás edzõ se gít sé gé vel Szol no kon, emel lett a
szol no ki Ví zi lab da szak osz tály tag ja is vol -
tam. Szol no kon a kéttannyelvû is ko lá ba já -
rok. Edzé se i met  édes apám, Né meth At ti la
irá nyí tá sá val vég zem. (aki szü lõ, edzõ, szpon -
zor, me ne dzser is egy ben -szerk)
2016-ban ta lál koz tam elõ ször a thaibox-al,
Thai föld ön. (A boksz nál csak ke zet hasz nál -
nak a ring ben, a thaiboxnál a lá bat is. -szerk.)
Thai föld ön el sõ mér kõ zé sem re hat hó nap
után ke rült sor.
Éle te el sõ pro fi össze csa pá sán a  4. me net ben
KO-val gyõ zött (A pro fik, az ama tõ rök kel el -
len tét ben vé dõ fel sze re lés nél kül lép nek a
ring be -szerk.)! 
A LANNA-GYM pro fi ver seny zõ je lett. Na pi
2-2,5 edzés, he ten te két szer nyolc km fu tás,
ver seny elõtt 5 km fu tás.
Ered mé nyei:
Thai föld ön öt pro fi mér kõ zést tud hat ma gá é -
nak!
Ma gyar or szá gon, Za la eger sze gen
EUROPEAN OPEN baj no ki cím bir to ko sa két
súly cso port ban is, Bu da pes ten MUAY THAI
ma gyar baj nok, Kecs ke mé ten a Hírös Har co -

sok di a da lát nyer te meg és FLEX TALENT
CUP baj nok lett.
Né met or szág ban WFMC K1 Vi lág baj nok,
Cseh or szág ban GOLDEN MONGKON baj nok, 
Ro má ni á ban EROPEAN MUAY
CHAMPIONSHIP 2018. Ko lozs vár Eu ró -
pa-baj nok!

Eh hez a sport ág hoz nem csak erõn lét kell, ha -
nem gyors ész já rás is, hi szen a rú gá sok nál
na gyon oda kell fi gyel ni, mi kor üt, mi kor len -
dít a láb bal. Ami kor meg kér dez tem, hogy az
üté sek fáj nak e, azt a vá laszt kap tam, hogy a
stressz mi att nem ér zi a fáj dal mat, a meccs
tét je jár a fe jé ben. Na gyon szép sport ág nak
tart ja, hi szen mér kõ zés kö ve tõ en meg öle lik
egy mást a ver seny zõk és na gyon ha gyo mány -
tisz te lõk. A szü lõ (edzõ) sze rint roppaant cél -

tu da tos, gyors ref le xû spor to ló. Ter mé sze te -
sen a hát tér is na gyon fon tos, az ét ke zé se i re is 
oda kell fi gyel ni, me lyet az édes anya Kõ vá ri
Krisz ti na biz to sít és fel ügyel.
Kel le mes idõt töl töt tem el Né meth Zsom bor -
ral és szü le i vel, örü lök, hogy meg is mer tem és
itt a Hír mon dó ban má sok nak is meg mu tat -
ha tom e nagy sze rû fi a tal em ber min den nap -
ja it. De a ta nu lás szó lít ja, ezért el kö szö nök. 
Utol só kér dé sem:
-Mit sze ret nél el ér ni eb ben a sport ág ban?
-Pro fi vi lág baj no ki cí met!- csak –így, egy sze -
rû en ki je lent ve a ma ga ter mé sze tes sé gé vel,
õszin te gyer me ki sza va i val. Hát nem cso dá la -
tos? Ki tar tá sát, szor gal mát, cél tu da tos sá gát
meg is mer ve a cél re á lis. Szur ko lunk, hogy így 
le gyen!
Zsom bor üze ne te: Spor tol ja nak, hogy ne kell -
jen egye dül vé gez nie az edzé se ket, vár ja tár -
sa it.
Ma gam és a szer kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá -
lunk az ed di gi ered mé nye id hez, ki tar tást to -
vább ra is!
Lap zár ta kor ér kez tek újabb ered mé nyei:
Bu da pes ten KyokuShin ka ra te Ma gyar Baj -
nok sá gán nyert! Eb ben a sport ág ban is a leg -
job bak kö zött van. 
Ba ján K1 KICK LIGHT Ma gyar Baj no ka lett!
Ér de kes sé ge volt en nek a ver seny nek, hogy
Zsom bor 38 kg-os, de el len fe lei nem áll tak ki
el le ne, ezért két súly cso port tal fel jebb, a 47
kg-osok kö zött in dult, és itt lett Ma gyar Baj -
nok!
Né met or szág ban Nordhornban Vi lág baj no ki
ezüst ér met szer zett!
Büsz kék va gyunk Rád! és Gra tu lá lunk!

-Mé szá ros Il di kó-

13 éve sen Eu ró pa baj nok!

Pál Sán dor az íjász
Itt, a Hír mon dó ha sáb ja in már több ször ír tam Pál Sán dor íjász ról,
ered mé nye i rõl. Nagy öröm mel te szem ezt most is, mert leg újabb ver -

se nye in is mét szép he -
lye zé se ket ért el,
mely re mél tán  le he -
tünk büsz kék. Pál
Sán dor ma gát ma gá -
nyos far kas nak tart ja,
hi szen egye sü let be
nem jár, a ma ga örö -
mé re ver seny zik. En -
nek el le né re
min den ki nek ajánl ja
ezt a sport ágat, mert

egy nagy sze rû sza bad idõs te vé keny ség, egy szer re szel le mi és fi zi kai
ak ti vi tást is je lent, és ez az a sport, amit bár mi kor, akár idõ sebb kor -

ban is el le het kez de ni. El töl tünk együtt egy kel le mes na pot, mi köz ben 
spor to lunk, moz gunk. El mon dá sa sze rint õ is csak 2010-ben is mer ke -
dett meg ezen sport ág gal.

Leg újabb ered mé nyei
• Dévaványán:  Tú zok ku pa :  II. he lye zés  
• Sár rét ud var:  II. he lye zés 
• Bu da pest: Tu rul Ku pa :   III. he lye zés

Nagy Lász ló, a má sik íjá szunk, aki sze rel me se en nek a sport nak, na -
gyon szép ered mé nyek kel di cse ked het.

Besenyszög:  II. he lye zés

Bu da pest: Tu rul Ku pa V. he lye zés ( csak há rom pont tal ma radt le a
do bo gó ról)

Gra tu lá lunk a szép ered mé nyek hez, to váb bi si ke res sze rep lé se ket, ki -
tar tást!

-Mé szá ros Il di kó-
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A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hí rei
A Fegyverneki Hor gász Egye sü let au gusz tus ban hor gász ver senyt ren -
de zett tag jai ré szé re a fegyverneki Alsóréti-Holt-Tiszán. Szép, na pos
idõbenközel   60 hor gász mér te össze tu dá sát. Csa lád tag ok, is me rõ sök
is el jöt tek  buz dí ta ni a ver seny zõ ket. Ren dez vé nyün ket meg tisz tel te
töb bek kö zött Ta tár Lász ló pol gár mes ter és csa lád ja, Herman Jó zsef, al -
pol gár mes ter is. A ver seny utánösszesen 27-enmérlegelték le a ki fo gott
zsák mányt, 71 kg hal akadt a ho rog ra. A kö vet ke zõ ered mé nyek szü let -
tek:

 Fel nõtt ka te gó ria:

1. Mándoki Lász ló 8915 pont

2. Pá va Osz kár 5655 pont

3. DományIstván 5335pont

4. Pá va Lász ló 4529 pont

5. La dá nyi Ri chárd 4461 pont

6. Gúth Je nõ 4401 pont

Ifi-gye rek ka te gó ria:

1. Kol lár Hu nor 2613 pont

2. Si mon And rás 2496 pont

3. Pá va Osz kár 2208 pont

4. Sárándi Zsolt 1950 pont

5. Mravik Má té Lász ló 1613pont

6. Monzéger Szi rom 1540 pont

A nyer te se ket hor gász esz kö zök kel ju tal maz tuk, ame 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, Ko vács Já nost és Mravik Má té
Lász lót kü lön kö szön töt tük egy-egy aján dék cso mag gal. Az ifi-gye rek -
ka te gó ri á ban leg na gyobb ha lat fo gó versenyzõnek já ró kü lön dí jat,
Kor pás Oli vér ve het te át. A díj ki osz tás elõtt be mu tat tuk tag ja ink nak a
ku pát, amit a Kö zép-Ti sza Vi dé ki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge a
me gyei köz gyû lé sen aján dé ko zott az egye sü le tünk nek, meg ala ku lá -
sunk 35. év for du ló ja al kal má ból. A ver seny alatt sza ká csa ink, De me ter 
Já nos és Tukarcs Ist ván nagy hoz zá ér tés sel fõz ték az ebé det, mit a hor -
gá szok,a kí sé rõ ik és a meg hí vot tak az ered mény hir de tés után jó han -
gu lat ban fo gyasz tot tak el. Min den ki  el is me rés sel szólt a sza ká csok
mun ká já ról. Ez úton is sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind azok nak,
akik hoz zá já rul tak a ren dez vé nyünk si ke res le bo nyo lí tá sá hoz.

A hor gá szok re giszt rá ci ó ja meg kez dõ dött szep tem ber el se jé vel a hor -
gász iro dá ban. En nek si ke res vég zé sé hez a Közép-Tisza-Vidéki Hor -
gász Egye sü le tek Szö vet sé ge egy multifunkciós nyom ta tót biz to sí tott
az egye sü le tünk szá má ra, amit Tukarcs Istvánné ün ne pé lyes ke re tek
kö zött ve he tett át Fialka György tõl, a szö vet ség el nö ké tõl Szol no kon.

Az õszi te le pí té sek rend ben meg tör tén tek. Hor gász egye sü le tünk ve ze -
tõ sé ge min den al ka lom mal részt vett a mér le ge lés nél és hal a víz be he -
lye zés nél is. Az Alsóréti-Holt-Tiszába 32 mázsa há rom nya ras ponty

ke rült ki he lye zés re. A hor gá szok má sik ked velt hor gász vi zé be, az élõ
Ti sza Jász-Nagykun Szol nok me gyei sza ka szá ba a hor gász szö vet ség 97
mázsa pon tyot te le pí tett. Re mél jük, hogy mind két ví zen ered mé nye sen 
hor gász nak a tag ja ink.

Tá jé koz ta tom hor gász tár sa i mat, hogy a hor gász iro da té li nyit va tar tás -
sal üze mel. No vem ber el se jé tõl szer dai na po kon 15-16 órá ig vár juk a
hor gá sza in kat.

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

Hír lap kéz be sí tõ
mun ka tár sat ke re sek

Fegy ver nek vá ros
te rü le té re azon na li

kez dés sel
rész mun ka idõ ben!!!

Ér dek lõd ni a 06302783393 
te le fon szá mon le het !

Két szo bás ház el adó
Fegy ver nek

Rá kó czi F. út
6. sz. alatt.
Ér dek lõd ni:
56/481-446
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Nagy La jos 86 éves

Csík Antalné
szü le tett: Ecker Mag dol na 81 éves

Pál Sán dor 80 éves

Sí pos Józsefné
szü le tett: Bí ró Esz ter 51 éves

Fa ze kas Andrásné
szü le tett: Ollé Mar git 86 éves

Mol nár Ist ván 65 éves

Vá sár he lyi Mik lós 77 éves

Závróczki Fe renc 67 éves

Rózant Já nos 85 éves

Tukarcs Sán dor 67 éves

Balla Sán dor 76 éves

Er dé lyi And rás 79 éves

Tóth Györgyné
szü le tett: Bor dás Er zsé bet 84 éves

Oláh Jó zsef 76 éves

Mol nár Ferencné
szü le tett: Mol nár Mar git 69 éves

Gácsi Fe renc 67 éves

Czakó Józsefné 91 éves

ko rá ban el hunyt.

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

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

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

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

EMLÉKEZÉS

SÁRÁNDI JÓZSEF
ha lá lá nak 6. év for du ló ján

Saj nos nem jössz már,
s nem hal lom han go dat,

Még a gyertya lángja sem
eny hí ti hi á nyo dat.

Egy re csak múlnak a na pok ,
a he tek, De han god csak azt súg ja:

"Saj nos nem jö he tek!"

Sze re tõ Csa lá dod

KÖSZÖNET
Év ti ze dek óta élek Bu da pes ten. Még szin te gye rek ko rom ban ke rül tem 
el Fegyvernekrõl. Test vé re im ott él nek és még a ro kon ság is. Szü le ink
ha lá la óta ve lük a kap cso lat szin te meg sza kadt. Egye dül a 70 éves be -
teg öcsém mel tart juk a kap cso la tot. Rit kán tu dok utaz ni
Fegyvernekre, mert a tá vol ság és az én be teg sé gem sem en ge di.

A te me tõ be a szü lõk sír já hoz több ször me gyek éven te. Saj nos raj tam
kí vül sen ki sem gon doz za a sír ju kat. Leg utóbb ez év szep tem ber és ok -
tó ber ben vol tam. Meg le põd ve lát tam, hogy a szü le ink sír ját szé pen
gaz ta la ní tot ták. Szin te alig kel lett ne kem ren dez ni. Vi rá go kat

ültettem, így szép lett a sír. Lát tam, hogy a te me tõ szé pen ren de zett.
Még a nem ápolt sí rok ról is le lett szed ve a ki nõtt nagy gaz. A sír kö zi
he lyek is ren de zet tek vol tak. Na gyon meg le põd tem, hisz Bu da pes ten
is rit ka az ilyen. Nem tu dom, ki és kik in téz ked tek, hogy az el huny ta -
ink, így nyugodtan pihenjenek.

Sze ret nék kö szö ne tét mon da ni mind azok nak, akik eb ben se gít sé get
nyúj tot tak. A Pol gár mes te ri Hi va tal dol go zó i nak is kö szö net és el is -
me rés  munkájukért.

Sze re tet tel min den ki nek Bu da pest rõl a 76 éves Ferenczi Ágostonné
-A Szer kesz tõ ség postájából-

EMLÉKEZÉS

BOZSÓ ANDRÁS
ha lá lá nak 25. év for du ló ján

BOZSÓ ANDRÁSNÉ
ha lá lá nak 8,5. év for du ló ján

BOZSÓ JÓZSEF
ha lá lá nak 22,5. év for du ló ján

HASZNOS GYULÁNÉ
ha lá lá nak 4,5. év for du ló ján

BOZSÓ MIHÁLY
ha lá lá nak 3,5. év for du ló ján

"Mé cses nek for ró láng ja, lo bog tán örök ké,
Ez jel zi, hogy nem fe le dünk so ha sem el töb bé."

Kenesei és Bozsó család
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Jó tud ni!
Ha vész hely zet állt elõ, hív ja a ké szen lé ti szer vek – a men tõk, a hi -
va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv és az ál ta lá nos rend õri fel ada tok

el lá tá sá ra lét re ho zott szerv – el éré sét biz to sí tó, in gye ne sen hív ha tó,
aláb bi hí vó szá mo kat:

• 104 (a men tõk)

• 105 (a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv)

• 107 (az ál ta lá nos rend õri fel ada tok el lá tá sá ra
         lét re ho zott szerv)

• 112 (egy sé ges eu ró pai se gély hí vó szám)
*****

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. he lyi el ér he tõ sé gei:
Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)

- 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

*****
Or to pé di ai szak vizs gá lat idõ pont ja:

2018.12.12. szerda 13-15 óra Dr. Fekri
Szak vizs gá la tok he lye: Fegyverneki Or vo si Ren de lõ

Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 128/A
A vizs gá la tok ra je lent kez ni le het:

Négyesiné Cseh Ani kó nál
A 06-20-536-8855-ös te le fon szá mon

www.ortoprofil.hu
*****

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

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

2018. 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.

2018.09.11. Bakondi Za lán Zol tán
Szü lei: Czifra Or so lya, Bakondi Zol tán

2018.09.18. Alattyáni Ré ka
Szü lei: Ke rék Ni ko lett, Alattyáni At ti la

2018.09.18. Tóth Nor bert
Szü lei: Csõke Zsa nett, Tóth Nor bert

2018.09.23. Sza bó Bel la Ale xand ra
Szü lei: Mága Edit, Sza bó Im re

2018.09.24. Ken gyel Em ma
Szü lei: Fe ke te Szil via, Ken gyel Gá bor

2018.09.24. Soós Pé ter
Szü lei: Csík Ibo lya, Soós Pé ter

2018.09.24. Rupa No el Vik tor
Szü lei: Csõke Edi na, Rupa Ró bert

2018.09.25. Nagy Linetta Ilo na
Szü lei: Deményi Re ná ta, Nagy Jó zsef

2018.09.26. Mikle Ádám
Szü lei: Bu rai Vi rág, Mikle Dá vid

2018.10.08. Bu rai Dominik
Szü lei: Bu rai Ve ro ni ka, Gecse Fe renc

2018.10.10. Var ga An na
Szü lei: Né meth Éva, Var ga Ró bert

2018.10.27. Ju hász Gab ri el la Bar ba ra
Szü lei: Ju hász Re ná ta, Túróczi Gá bor

2018.10.28. Bu rai Jó zsef
Szü lei: Mol nár Eve lin, Bu rai Jó zsef

2018.10.29. Knapp Vi vi en
Szü lei: Henn Gab ri el la, Knapp Pé ter

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


