


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

MÁJUS 18. rend kí vü li ülés
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te hoz -
zá já rult ah hoz, hogy Kuncsorba köz ség te rü le tén össze -
gyûj tött tisz tí tat lan szenny vi zet a fegyverneki
szenny víz el ve ze tõ há ló za ton ke resz tül a fegyverneki
szenny víz tisz tí tó te lep be fo gad ja. Amennyi ben a
Fegyverneki szenny víz tisz tí tó te lep nem ké pes a
kuncsorbai szenny víz be fo ga dá sá ra, tisz tí tá sá ra, ab ban az 
eset ben Kuncsorba Köz ség vál lal ja a fegyverneki tisz tí tó te -
lep ka pa ci tá sá nak bõ ví té sét a be ru há zás ré sze ként.

MÁJUS 26. 
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te el fo -
gad ta a Fegyverneki Rend õr õrs 2015. évi te vé keny sé gé rõl
ké szült be szá mo lót, egyút tal meg kö szön te a Rend õr ség
2015. év ben vég zett mun ká ját. 

• Mó do sí tot ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2016. évi
költ ség ve tés ét. 

• El fo gad ta a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta -
tá si Köz pont 2015. évi be szá mo ló ját, a szak mai mun ka
ered mé nyes sé gét jó nak ér té ke li. Egyút tal meg kö szö ni a
sze mé lyes gon dos ko dás ban dol go zók mun ká ját.

• El fo gad ta a gyer mek vé del mi tör vény he lyi vég re haj tá sá ról
ké szült 2015. évi be szá mo lót. A kép vi se lõ-tes tü let az éves
szak mai mun ka ered mé nyes sé gét jó nak ér té kel te és meg -
kö szön te a gyer mek vé de lem mel fog lal ko zók mun ká ját.

• El fo gad ta a Pol gár mes te ri Hi va tal, va la mint az Ön kor -
mány zat fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek éves 
el len õr zé si je len té sei alap ján ké szí tett 2015. évi éves
össze fog la ló el len õr zé si je len té sét.

• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2016. évi 
éves el len õr zé si ter vét. 

• A II. szá mú fo gá sza ti kör zet re vo nat ko zó fel adatel lá tá si
szer zõ dés 2.2/ pont ját 2016. jú li us 1-tõl az aláb bi ak sze rint
mó do sít ja:

„2.2/ A meg bí zó a meg bí zott ren de lé si ide jét elõ ze tes egyez -
te té sek után a min den kor ér vé nyes mû kö dé si en ge dély alap -
ján az aláb bi ak sze rint ha tá roz za meg:

– Hét fõ: 0730-1330

– Kedd: 0730-1330

– Szer da: 0730-1300

– Csü tör tök: 0730-1330

– Pén tek: 1300-1800

• Egyet ér tett a pá lyá zat be nyúj tá sá val az Annaházi Óvo da
fel újí tá sá ra, komp lex ener ge ti kai kor sze rû sí té sé re. A pro -
jekt ter ve zett el szá mol ha tó össz költ sé ge brut tó
30.000.0000 Ft A tá mo ga tás össze ge: 28.500.000 Ft, az
ön erõ 1.500.000 Ft.

• Egyet ér tett a pá lyá zat be nyúj tá sá val, az NKA Köz gyûj te -
mé nyi Kol lé gi u ma ál tal, „Kis te le pü lé sek könyv tá ra i nak
szak mai esz köz fej lesz té se, kor sze rû sí té se” cí men,
204105/267 altéma kód szá mon meg hir de tett pá lyá za tá ra.
A pro jekt ter ve zett el szá mol ha tó össz költ sé ge: brut tó
3.500. 000 Ft. A tá mo ga tás össze ge: 3.150.000 Ft, az ön -
erõ 350.000 Ft.

• Egyet ér tett pá lyá zat be nyúj tá sá val, a VP-6-7.4.1.1.-16 pá -
lyá za ti fel hí vás ra ra va ta lo zók fel újí tá sá ra, komp lex ener ge -
ti kai kor sze rû sí té sé re. A pro jekt ter ve zett el szá mol ha tó
össz költ sé ge brut tó 54.657.188 Ft. Ft A tá mo ga tás össze -
ge: 49.191.470 Ft, az ön erõ 5.465.718 Ft.

• A kép vi se lõ-tes tü let nek nem áll mód já ban a Tiszabõ Köz -
sé gi Ön kor mány zat ál tal a Tiszabõi Ál ta lá nos Is ko la fenn -
tar tá sa kap csán kért be fo ga dó nyi lat ko za tot ki ad ni.

-Dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Trianon
„A kul tú ra és a nem zet azo nos sá ga az a min de ne ken felül
ál ló erõ, mely el len te he tet le nek a fegy ve rek, és mellyel
szem ben ér tel mü ket vesz tik a szö ges drót ok.”

Wass Al bert so rai fe je zik ki leg hû eb ben a Nem ze ti Össze -
tar to zás Nap ján tar tott meg em lé ke zés han gu la tát
Fegyverneken. A Tri a no ni em lék mû elõtt az 1920. jú ni us
4-én alá írt, Ma gyar or szág és a ma gyar nem zet szá má ra
leg tra gi ku sabb bé ke dik tá tum ra em lé kez tünk. A ci vil kez de -
mé nye zés re- a te le pü lés ál tal- emelt kettõskereszt és a
kop ja fák nem csu pán üres szim bó lu mok: ki fe je zik a ma gyar 
nem zet össze tar to zá sát, jel kép ként se gí tik a nem ze ti ön tu -
dat meg erõ sí té sét. Da lok ba, ver sek be fog lal va fe jez te ki
Fegy ver nek kö zös sé ge  az el csa tolt te rü le tek mi att ér zett

fáj dal mát, majd ön kor mány za tunk
mel lett in téz mé nye ink, a Fi desz és a
Job bik he lyi szer ve ze té nek kép vi se lõi
meg ko szo rúz ták tör té nel mi em lé kün -
ket.  A Ka to li kus Karitasz mé cse sek
gyúj tá sá val fe jez te ki az el csa tolt te rü -
le tek, és a ha tá ra in kon kí vül re kedt
hon fi tár sa ink irán ti szo li da ri tá su kat.

2



Er dély ben jár tak az Or czys és
Mó rás di á kok

Ál ta lá nos is ko lánk 7. év fo lya mos di ák jai 2016 má ju sá ban
is mét ha tá ra in kon tú li ki rán du lá son vet tek részt „Szép sé -
ges Er dély” fes tõi tá ja in. Az uta zás az Em be ri Erõ for rás
Tá mo ga tás ke ze lõ "Ha tár ta la nul!" pá lyá za tá nak tá mo ga tá -
sá val va ló sult meg, mely hez a ki rán du lá son részt ve võ gye -
re kek szü lei ál tal be fi ze tett ön erõn kí vül Fegy ver nek Vá ros
Ön kor mány za ta, Ör mé nyes Köz ség Ön kor mány za ta, a
Fegyverneki Ka to li kus Karitász, va la mint a Tag in téz mé -
nyek Szü lõi Mun ka kö zös sé ge is to váb bi je len tõs se gít sé -
get nyújtott.

Ta nu ló ink me se szép kör nye zet ben, ké nyel mes ven dég -
ház ban vol tak el szál lá sol va és a 3 nap alatt vál to za tos
prog ra mo kon vet tek részt. Az itt ho ni elõ ze tes ta nul má nyi
fel ké szí tés után fel ke res ték pél dá ul a nagy ká ro lyi Kár -
olyi-kas télyt, az ér mind szen ti Ady-há zat, Zilahon Wes se lé -
nyi Mik lós szob rát, a Tordai-hasadékot és só bá nyát,
Ko lozs vá ron Má tyás ki rály szob rát, Gyu la fe hér vá ron az
Ér se ki Szé kes egy há zat, Vajdahunyad vá rát, „Ma gos” Dé -
va vá rát, Ara don a 13 vér ta nú em lék mû vét. A ne ve ze tes
hely szí ne ken ko szo rú zás sal, kis elõ adás ok fel ol va sá sá -
val/meg hall ga tá sá val em lé kez tek nagyjainkról.

A ki rán du lá son részt vett gye re kek és kí sé rõ ik fe lejt he tet -
len él mé nyek kel tér tek ha za. Be pil lant va a torockói Kis
Szent Te réz Gyer mek ott hon la kó i nak éle té be „lát ha tó an”
meg erõ sö dött mind annyi uk ban az em pá tia és a szo li da ri -
tás ér zé se. A Ha tár ta la nul! prog ram cél ja is meg va ló sult,
meg is mer ked het tek a kül ho ni ma gyar ság éle té vel, sze mé -
lyes él mé nye ket sze rez tek a szom szé dos or szág ma gyar -
lak ta te rü le te i rõl, és - az internet se gít sé gé vel -
meg kez dõ dött a ma gyar-ma gyar kap cso la tok ki ala kí tá sa,
elmélyítése.

-Buk ta Gi zel la-
-ta nár-

Úszás ok ta tás az Or czyban
és a Mó rá ban

Is ko lá ink di ák jai im már har ma dik éve ré sze sül nek úszás ok -
ta tás ban he lyi tan ter vünk nek meg fe le lõ en. Az úszás, test -
ne ve lés órák ke re tén be lül, töm bö sít ve va ló sul meg a
tö rök szent mik ló si vá ro si stran don, aho vá busszal utaz nak
a gye re kek. Az úszás alap ja it a test ne ve lõ ta ná rok se gít sé -
gé vel sa já tít hat ják el a di á kok. A má ju si vál to zé kony idõ já -
rás mi att ke ve sebb idõt tud tunk a víz ben töl te ni, en nek
el le né re min den részt ve võ év fo lyam nál nagy si kert ara tott,
mely hez hoz zá já rult ta ná ra ink lel ke se dé se, tü rel me, szak -
ér tel me. A gye re kek a kép zés so rán el sa já tí tot ták a
„vízicsillag”, a „bé ka”, a sik lás és a kü lön bö zõ úszás ele mek
alap ja it is. Ezen tu dás meg szer zé sé vel már jó val ma ga biz -
to sab ban mo zog hat nak a víz ben, akár a nyá ri stran do lá so -
kon is. 

-ta ní tó né nik-

Ballagás
Tisz telt Szü lõk!

Tisz te let tel tá jé koz ta tom Önö ket, hogy az Or czy An na Ál ta lá -
nos Is ko la szék hely is ko lá ban és tag in téz mé nye i ben a bal la -
gás-tan év zá ró ün ne pé lyek idõ pont jai a kö vet ke zõk:
• Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la (5231 Fegy ver nek, Dó zsa
György út 2.)

– 2016. jú ni us 18. (szom bat) 16 óra
• 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 mény (5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 31.)

– 2016. jú ni us 17. (pén tek) 17 óra
• Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Szalai Sán dor Ál ta lá nos Is ko -
la Tag in téz mény (5222 Ör mé nyes, Is ko la ut ca 24.)

– 2016. jú ni us 18. (szom bat) 9 óra

A nyá ri szün idõ re kol lé gá im ne vé ben is min den ki nek jó pi he -
nést kí vá nok!

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-intézményvezetõ-

Ki ál lí tá son jártunk
Ez év má ju sá ban ren dez ték meg elõ ször a szapárfalui és
te le pe si nagy cso por tos óvo dá sok mun ká i nak ki ál lí tá sát a
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár ban. A gye re kek
egész tan év ben ké szül tek, al kot tak az óvo dá ban és fo lya -
ma to san gyûj tö get ték mun ká i kat. Az óvo dai gya kor lat az,
hogy a mun kák el he lye zés re ke rül nek a cso port szo bák ban, 
fo lyo só kon, a ké sõb bi ek ben pe dig a gye re kek ha za vi he tik,
idén azon ban kö zö sen gyûj tö get ték, hogy majd a ki ál lí tá -
son mi nél töb ben meg te kint hes sék azo kat. A han gu la tos,
gyer mek ba rát könyv tár ban több gyer mek cso port is meg te -
kin tet te a kre a tív al ko tá so kat, és ezek után ba rát koz tak a
köny vek kel. Öröm volt lát ni a sok öt le tes, szí nes gyer mek -
mun kát, a má jus ele jé tõl, jú ni us ele jé ig tar tó ki ál lí tá son. 
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A Csor ba Mik ro-tér sé gi
Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si 

Köz pont fegyverneki
te lep he lye i nek sza bad idõs 

prog ram jai
Az in téz mény idõ sek klub jai nyá ron is
fo lya ma to san nyit va tar ta nak, sõt, ez az
év szak a leg ked ve zõbb a sza bad idõs
prog ra mok hoz, ame lye ket idõ se ink kel
egyez tet ve szer ve zünk.

Még a nagy me le get meg elõ zõ en, a má -
ju si hó nap leg szebb ün nep sé ge az
Anyák Nap ja, amely a há rom idõ sek
klub já nak össze vont, nagy sza bá sú ren -

dez vé nye. Ha gyo má nyo san a
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv -
tár nagy ter mé ben tart juk, a nagy lét -
szám ra va ló te kin tet tel.
Elé ge dett ség gel tölt el ben nün ket, hogy
egy re töb ben,va la mint a fi a ta labb, ak tí -
vabb kor osz tály ból is sze ret né nek hoz -
zánk tar toz ni te le pü lé sünk már
nyug dí jas ko rú la ko sai közül.

Az Anyák Na pi ün nep sé get má jus 5-én
tar tot tuk, mely re klub tag ja ink kb. 90%-a
el is jött, de saj nos min dig van nak, akik
egész sé gi prob lé mák mi att „iga zol tan”
ma rad nak tá vol. A fo lya ma to san ér ke zõ 
ven dé ge ket gyö nyö rû vi rá gok kal de ko -
rált te rem és han gu la tos dí szek kel te rí -
tett asz ta lok vár ták. Ön kor mány za tunk
ré szé rõl je len volt Ta tár Lász ló pol gár -
mes ter úr, Kunczer Mártonné, az igaz -
ga tá si osz tály fõ ta ná cso sa és Herman
Jó zsef kép vi se lõ, aki ma ga is ak tí van
részt vett a ren dez vé nyen. A kö szön tõk
után a mû sort ma guk az idõ sek ad ták:
szebb nél szebb és meg ha tóbb ver se ket 
sza val tak, da lo kat éne kel tek el a je len -
lé võk nek. Di csé ret il le ti az új te le pi idõ -
sek klub já nak tag ja it, akik min den
al ka lom mal „iro dal mi szín pad dá” ala kul -
nak. A sí rás után ne ve tés kö vet ke zett,
ugyan is az I. sz. Annaházi Idõ sek Klub -

já nak dol go zói, be le ért ve az ott al kal -
ma zás ban ál ló köz fog lal koz ta tot ta kat
is, a te le ví zi ó ból is jól is mert klasszi -
kust, a Gyógy szer tár ban cí mû ka ba ré -
je le ne tet ad ták elõ. A mû so rok után
gyö nyö rû en pom pá zó „csep pecs ke”
cse re pes vi rá got ka pott min den ven -
dég. Egy ün nep ség nem kép zel he tõ el
sü te mény és fris sí tõ nél kül, ezért fi nom
po gá csa, do bos sze let, üdí tõ és ká vé
el fo gyasz tá sa kö vet ke zett. A klub tag ok
ilyen kor át ül nek a szom szé dos asz ta -
lok hoz a má sik klub tag jai kö zé és jó kat
be szél get nek, iga zi nagy kö zös ség ala -
kul ki. A dél után fény pont ja, mint min -
dig, a tom bo la hú zás volt, ahol na gyon
sok és ér té kes tom bo la tárgy ke rült ki -
sor so lás ra. Ren ge teg tár gyat a klub tag -
ok hoz tak be, va la mint pol gár mes ter úr
je len tõs mennyi sé gû tom bo la je gyet vá -
sá rolt, ame lyet szét osz tott az idõ sek kö -
zött. Kö szön jük a fel aján lá so kat, az
ön kor mány zat nak a kis buszt, mely nek
se gít sé gé vel a ne he zeb ben köz le ke dõ
idõ se ink is el tud tak jön ni. Kö szön jük
Tukarcs Mi hály nak és Ne jé nek az üdí tõ
fel aján lást és mind azon se gít sé ge ket,
ame lyek kel fo lya ma to san tá mo gat ják
az in téz ményt, to váb bá kö szön jük a
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv -
tár dol go zó i nak a se gít sé get, amellyel
hozzájárultak rendezvényünk
sikeréhez.

Ker ti par ti a te le pen

Ked velt sza bad idõs prog ram a bog rács -
ban fõ zés, me lyet a II. sz. Új te le pi Idõ -
sek Klub já ban ker ti par ti val köt nek
össze. Ilyen kor már na pok kal elõt te lá -
za san ké szü lõd nek, vá sá rol ják meg, il -
let ve hoz zák ott hon ról az
alap anya go kat, ki mi vel tud hoz zá já rul -
ni. Szép na pos idõ re éb red tünk egy

pén te ki na pon, már ko ra reg gel
ha tal mas bog rács üst ben fõtt a fi nom
ebéd nek va ló – a me nü bab gu lyás volt,
desszert nek pe dig meggyes pis kó ta. A
klub tag ok sor ban ér kez tek, gyü le kez tek 
a fel ál lí tott pa vi lon alatt, ahol cse resz -
nye, snack, pat to ga tott ku ko ri ca és tea
vár ta õket. A fõ zés ben a dol go zók és a
klub tag ok egy aránt ki vet ték a ré szü -
ket.Míg az ebéd el ké szült, jó kat be szél -
get tek, ne vet tek. Sze ren csé re is mét
so kan össze jöt tek, csak né há nyan ma -
rad tak tá vol. Az ebé det már az ebéd lõ -
ben fo gyasz tot ták el a hû vö sön, elõt te
egy-egy kis po hár vö rös vagy fe hér bor -
ral meg ala poz va a jó ét vá gyat. A bab gu -
lyás na gyon for ró volt, de an nál
fi no mabb, a sü te mény is ha mar el fo -
gyott. Egy jó han gu la tú, em lé ke ze tes
nap után tér he tett ha za min den ki, ki pi -
hen ni eme nap fá ra dal ma it. Ez zel még
nem ér tek vé get a prog ra mok, a kö vet -
ke zõ hó na pok ban foly ta tód nak a sza -
bad té ri elfoglaltságok.
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Bográcsolás az
I. sz. Annaházi Idõ sek Klub já ban

A be já ró klub tag ok meg be szél ték
egy más sal, hogy egy pén te ki na pon
sa ját ma guk fõ zik majd meg az ebé -
det az ott dol go zók kal kö zö sen, han -
gu la to san- bog rács ban. A nagy
na pon, már reg gel fi nom il la tok jár ták
be a klub kör nyé két. Dél re el ké szült
az íz le tes csü lök pör költ, me lyet
Baunok Lász ló klub ta gunk fõ zött meg 
a töb bi ek se gít sé gé vel. Na gyon fi -
nom ra si ke re dett, me lyet jó ízû en el is
fo gyasz tot tak kö zö sen. A ké sõb bi ek -
ben is ter vez nek bográcsolást, ki ter -
jeszt ve az összes klub tag
rész vé te lé re.

Stran do lás, für dõ zés Mart fûn

Ha jön a nyár, szá munk ra is el ma rad -
ha tat lan sza bad idõs te vé keny ség a
stran do lás, für dõ zés. Eb ben az év ben
új für dõ he lyet fe dez tünk föl, mi vel most 
Kis új szál lás út épí tés mi att ne he zen
meg kö ze lít he tõ. Jú ni us 3-án volt az el -
sõ al ka lom, a te le pü lés la kos sá gá nak
be vo ná sá val kö zö sen. Ter mé sze te sen 
a nyár fo lya mán még több ször fo gunk
szer vez ni stran do lást, aki sze ret ne
hoz zánk csat la koz ni, az ke res se a
klub ve ze tõ ket sze mé lye sen a te lep he -
lye in ken – szí ve sen lá tunk min den kit,
ked vez mé nyes, ön költ sé ges áron le -
het ve lünk utaz ni.

- Barta Józsefné -
-igaz gató-



Pün kös di hang ver seny
A ha gyo má nyok hoz hí ven idén is meg ren deztük a Pün kös -
di Hang ver senyt. Eb ben az év ben a ka to li kus temp lom
adott ott hont a gyö nyö rû dal la mok nak.

A Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let Mirella ka ma ra kó ru sá nak 
és a Jász- Nagy kun-Szol nok Me gyei Kar nagy ok Ka ma ra -
kó ru sá nak mû so rát hall hat ták az el lá to ga tók. Idén ün nep li
a Mirella ka ma ra kó rus ala ku lá sá nak 15., a Kar nagy ok kó -
ru sa pe dig a fenn ál lá sá nak 25. év for du ló ját, ezért kü lön le -
ges éne ke ket hoz tak el.

Kö szö nöm a ma gam és a kö zön ség ne vé ben is ezt a gyö -
nyö rû hang ver senyt!

-Mol nár Bar na-

Vö rös ke reszt hí rei
2016. már ci us 5-én va cso rát ren dez tünk vér adó ink nak,
ahol több szö rös vér adó in kat kü lön kö szön töt tük. Ta tár
Lász ló pol gár mes ter úr és Gulácsiné Mol nár Etel ka me gyei
ko or di ná tor ad ták át az ok le ve le ket és aján dé ko kat: 10-
sze res vér adás ért : Bu dai Lajosnénak , Fa ze kas Re ná tá -
nak , Mága Ani tá nak , Nagy Mó ni ká nak , Náhóczki Sán dor -
nak, Var ga Má ri á nak , Tóth Zsu zsan ná nak. 20 –szo ros
vér adás ért: Csör gõ Gá bor nak, Gábli Simonnénak , Kar dos
Zol tán nak , Péterné Sí pos Ilo ná nak, Vízkeleti Pál nak. 25
-szörös vér adás ért:  Donkó Ferencnének,  Fa ze kas
Pálnénak, Föl des Al bert nak, Nagyné Pely he Edi ná nak,
Tóth Jó zsef nek, Tukarcs Ger gõ nek. 30- szo ros vér adás ért: 
Bu dai Zol tán nak, Nagy An na má ri á nak. 40 -szeres vér adás -
ért: Ba logh An tal nak, Bog nár Il di kó nak, Gábli Si mon nak. 50 
-szeres vér adás ért: Fo dor Sán dor Im ré nek, Ollé Jó zsef nek. 
80- szo ros vér adás ért: Dikácz Lász ló nak. 90 -szeres vér -
adás ért: Tukarcs Sán dor nak. Mé szá ros Il di kó ez al ka lom ra
írt gyö nyö rû ver se kö szön töt te a meg je len te ket,  majd
Naszek Bar ba ra cso da szép hang ját hallhattuk. Kö szön jük
min den ki nek, aki va la mi lyen for má ban hoz zá já rult ren dez -
vé nyünk si ke ré hez!                                                                                                                                                    
2016. áp ri lis 7 -én tiszt újí tó köz gyû lé sen vá lasz tot tuk meg
el nök nek: Ma gyar Lászlónét, tit kár nak: Ollé Lászlónét, ve -
ze tõ sé gi tag nak pe dig  Strígel Józsefnét.                                                                                                                                                                                                    
2016 - ban két vér adá sunk volt: Ja nu ár 21-én 89 vér adó je -
lent ke zett és 4 el sõ vér adó, áp ri lis 21- én 90 vér adó  és 8 el -
sõ vér adónk nyúj tot ta kar ját.

Kö szön jük vér adó ink nak, hogy ön zet le nül jön nek a hí vó
szó ra, nyújt ják kar ju kat a rá szo ru lók nak ez pél da ér té kû!
Fel adat ként mi is azon le szünk, hogy a Vér adó moz ga lom
si ke ré ért min dent megtegyünk. 

Kö vet ke zõ vér adás idõ pont ja: 

2016. jú li us 21. csü tör tök, 9 -1530-ig ,
a Mû ve lõ dé si Ház ban. 

Aki nek ide je és egész sé ge en ge di, sze re tet tel vár juk! 

-Ollé Lászlóné (tit kár)-

2016. má jus 6-án Szol no kon a Ma gyar Vö rös ke reszt 135.
év for du ló ja tisz te le té re szervezett ren dez vé nyen ve het te át 
Ta tár Lász ló, Fegy ver nek Pol gár mes te re az "Év tá mo ga tó -
ja" me gyei em lék la pot. Ollé Lászlóné "Önkéntes mun ká ért"
em lék la pot ve he tett át. Gra tu lá lunk az el is me rés hez!

-Vö rös ke reszt ve ze tõ sé ge – Ollé Lászlóné-
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ÉLETKÉPEK A SÁRSZÖGI
HOLT-TISZA SPORTHORGÁSZ

EGYESÜLET VERSENYÉRÕL
Egye sü le tünk idei, el sõ ver se nyét az Al só ré ti Holt-Ti sza I. sz
tó egy sé gén tar tot ta. A hely szín vá lasz tás si ke res sé gét alá tá -
masz tot ta a szép kör nye zet, a fel újí tott Vá ro si sport te lep kö -

zel sé ge, a tó egy ség part ján ki ala kí tott sé tá ló út és
ter mé sze te sen a jó han gu lat. 

A te rü let biz to sí tá sát ez úton is kö szön jük Pol gár mes ter úr -
nak, az ön kor mány zat nak, a Vá ros gaz dál ko dá si In téz mény
dol go zó i nak, va la mint Ko vács András hivatásos halõrnek.

Az idõ já rás ke gye i be fo ga dott min ket, a ver seny zõk nek és
ven dé ge ink nek kel le mes él mény ben volt ré sze an nak el le né -
re, hogy fo gás ban nem bõ vel ked tünk, me lyet tud junk be a
sze ren csé nek.

Az ebéd rõl és a „han gu lat ról” Nagy Ati, Kindert Da ni,
Vízkeleti Pal kó és Knapp Pe ti gon dos kod tak, kö szö net ér te.

A fo gá sok alap ján ered mé nye ink az aláb bi ak sze rint ala kul -
tak: 

Fel nõtt:

1) Gácsi Tamés 3062 pont

2) Si mon Sán dor 1968 pont

3) Pósa At ti la 1236 pont

Gyer mek ka te gó ri á ban pe dig Kiss Li li vég zett az élen 756
pont tal, ered mé nyük höz gra tu lá lunk!

A so kak ál tal ked velt, várt és lá to ga tott 2 na pos hor gász ver -
se nyünk idén 2016. jú li us 16-17-én ke rül meg ren de zés re az
Al só ré ti Holt-Ti sza II.sz. tó egy sé gén. El té rõ en a ko ráb bi
évek tõl ver se nyünk szom bat reg gel 8 óra kor kez dõ dik és

más nap dé lig tart. A rész le tek rõl ké sõbb, pla ká tok ról kap hat -
nak tá jé koz ta tást a ked ves hor gász tár sak.

A Vi rág zó Ti sza na pi hor gász ver seny a Vá ros na pi ren dez -
vény so ro zat ke re té ben ke rül meg ren de zés re. A ku pát je len -
leg fegyverneki csa pat bir to kol ja, õriz zük meg, küzdjünk érte
továbbra is! 

Ked ves Hor gász tár sak, a ta lál ko zá sig mi mást kí ván hat nánk:

Gör bül jön a bot!
-Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge-

-Fo tók: Nagy At ti la-

Bir kó zó hí rek
Or szá gos sza bad fo gá sú nõi
ver seny volt Kis kun ha la son.
Mol nár Kit ti ered mé nyei: 11
arany érem, 6 ezüst, 3 bronz -
érem. Sze ret ném meg kö -
szön ni a fel ké szí tést és az
el ért ered mé nye ket Kiss Kál -
mán mes ter edzõ nek! Sze ret -
nénk kö szö ne tet mon da ni
Ta tár Lász ló pol gár mes ter
Úrna a Bir kó zó Egye sü let tá -
mo ga tá sát, va la mint az is ko -
lá nak, hogy hely színt
biz to sí ta nak szá munk ra az
edzé sek hez! Egye sü le tünk -
be to váb bi fi úk és lá nyok je -
lent ke zé sét vár juk, tag sá gig
egy évig in gye nes.

-Mol nár Ti bor-
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EMLÉKEZÉS

Bakondi Mi hály
 ha lá lá nak 20. év for du ló ján

"Hogy új ra légy,

csak egy szó kel le ne,

s olyan szó nincs"

(Sza bó Lõ rinc)

Na gyon hi ány zol!

1946-1996

Fáj da lom mal tu dat juk,

hogy fe le sé gem,

sze re tett Édes anyánk

Papp Ernõné
 szül.: Szecsei Ilo na

2016.05.18-án örök re el tá vo zott.

Te me tés jú li us ban vár ha tó, mely rõl ér te sí tést adunk!

Fér je és Lá nyai

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

Papp Ernõné
szül.: Szecsei Ilo na 72 éves

Preszter And rás  83 éves

Jancsó Károlyné
szül.: Or bán Zsu zsan na Er zsé bet 71 éves

Feny ves Jó zsef 60 éves

Ko csis And rás 59 éves

Tö rök Mártonné
szül.: Mol nár Ka ta lin 59 éves

Csi ga Já nos 83 éves

Var ga Ist ván 58 éves

ko rá ban el hunyt.

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

"A ké pe det sze mem mé lyé be zár tam,

huny jam le bár, itt vagy min dig elõt tem,

fény be öl töz ve, édes nap su gár ban,

vagy zsen dü lõ ta vasz ban, mé la õsz ben."

(Jánosházy György)

Em lé ke zés
Ifj. Fo dor Já nos 

ha lá lá nak 17. év for du ló já ra

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

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

Sze re tõ csa lá dod
Fegy ver nek

 7



Hungarikum Gyer mek nap
Fegyverneken

A Ti sza-men ti LEADER Köz -
hasz nú Egye sü let és a Ma -
gyar Pi ac Szö vet ke zet 2016.
má jus 29-én, va sár nap ren -
dez te meg a Hungarikum
Gyer mek na pot a fegyverneki 
sport pá lyán.

Az egésznapos gyer mek na pi 
ren dez vény cél ja a
hungarikumok meg is mer te -
té se és be mu ta tá sa volt, szó -
ra koz ta tó és já té kos
for má ban. A szín pa di pro -

duk ci ók kö zött a tánc ház, mint mód szer a szel le mi kul tu rá -
lis örök ség át örö kí té sé nek ma gyar mo dell je ként is
meg je lent, mint hungarikum, csak úgy mint a solymászat,
amely élõ em be ri örök ség. 

A szín pa di mû so rok mel lett szó ra koz ta tást biz to sí tott még a 
né pi ját szó tér, íjá szat és a hungarikum kéz mû ves sá tor,
ahol a gye re kek ki fes tõk se gít sé gé vel is mer het tek meg
hungarikumokat, va la mint ki pró bál hat ták a pin gá lást és bu -
só ál arc ké szí tését is. A dé li órák ban a gye re kek el fo gyaszt -
hat tak egy-egy szürkemarha-szalámis szend vi cset,
akác mé zes-va jas ke nye ret és szik víz bõl ké szült ször pöt is.

A ren dez vény a Hungarikum Bi zott ság és a Föld mû ve lés -
ügyi Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val, to váb bá he lyi köz in téz -
mé nyek, ön kén te sek és LEADER ta gok se gít sé gé vel
jö he tett lét re, ame lyet az Egye sü let ez úton is meg kö szön!

- Ti sza-men ti LEADER KhE. -

Az íjász hölgy!
Borisov Me lit ta itt él kö zöt tünk, de ed dig nem iga zán tud tuk
ró la, hogy sza bad ide jé ben mi vel fog lal ko zik. Me lit ta alig egy
éve hó dol szen ve dé lyé nek, az íjá szat nak. S, hogy ez mi lyen
jó vá lasz tás volt ré szé rõl, azt ér mei bi zo nyít ják. Még na gyon
ele jén já runk a versenyidõszaknak, de Me lit ta rit kán jött ha za 
érem nél kül!

Má jus 7-én „Sár rét ud va ri Öröm íjász” ver seny rõl II. he lye zést 
ho zott el, má jus 16-án „Arany hegy Íjá szok” Tiszaföldvár ver -
seny rõl III. he lye zé sért ka pott érem mel lett gaz da gabb.

Tri a no ni em lék ver seny (Sze ged) 2016.06.05-én
• Borisov Me lit ta    I. he lye zett
• Al bert Lász ló  III. he lye zett

Gra tu lá lunk és to váb bi ered mé nyes mun kát kívánunk!

-Szer kesz tõ ség-

Meg szé pült
a Karitász Ház

A Szent Er zsé bet Kö zös sé gi Há zat
2007-ben szen tel te fel Se re gély Ist ván
ak ko ri eg ri ér sek. 

Több nyi re cso por tunk hasz nál ja prog -
ram jai so rán, ezért is ment át a köz tu -
dat ba Karitász Ház né ven. 

Tá ro lunk és osz tunk is itt ru há kat, élel -
mi szert, bú to ro kat, mû sza ki cik ke ket,
amit ado mány ként ka punk. Tá bo roz -
tat tunk he lyi hit ta no so kat, a Dé vai
Szent Fe renc Ala pít vány gon do zott ja it, 
Kár pát al já ról ér ke zett gye re ke ket, fo -
gad tuk a Sé ta Dé vá ra prog ram részt -
ve võ it. Az Egy ház-köz ség ün ne pei
al kal má val ven dé gül lát juk a za rán dok
cso por to kat. A Szent Ven del kó rus
rend sze re sen itt tar ja pró bá it. Par ko sí -
tot tuk az ud vart, szé pen meg nõt tek a
tu ja fák, a bok rok, a sö vény. Éven te
mus kát li val dí szít jük a nyi tott fo lyo sót.

Sze ret jük, ma gun ké nak érez zük a
Há zat – aho gyan egy más kö zött
ne vez zük.

Az el múlt évek nyo mot hagy tak ál -
la po tán, ezért idõ sze rû volt fes té -
se, a nyí lás zá rók má zo lá sa. 
Aho gyan na gyon sok prog ra munk
ese tén, most is kap tunk se gít sé get
az Ön kor mány zat tól. A szük sé ges
anya got kel lett meg vá sá rol nunk és
a szak em be rek pre cí zen el vé gez -
ték a fes tést, me lyért mun ka dí jat
nem kel lett fi zet nünk.

Meg kö szö nöm Ta tár Lász ló pol -
gár mes ter úr irán tunk ta nú sí tott jó -
in du la tát, se gí tõ kész sé gét, mely re
min dig szá mít ha tunk.

Sze ret nénk, ha az el kö vet ke zen dõ
évek ben is ak tív élet len ne a Kö -
zös sé gi Há zunk ban. 

-Leblanc Lajosné cso port ve ze tõ-
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III. Fegyverneki CAN- C, SZLV
Fo gat haj tó Ver seny

2016. má jus 15-én sor ke rült a III. Fegyverneki Fo gat ha jó
Ver seny re. Igaz, nem vol tunk nagy ba rát ság ban az idõ já rás -
sal, de a fo gat haj tók nak ez sem szeg te ked vét. Aki ki lá to ga -
tott ren dez vé nyünk re az esõ el le né re is cso dá la tos
él mé nyek kel gaz da god ha tott. Az idén 42 ne ve zés ér ke zett,
az elõ zõ évek hez ké pest ez na gyon ked ve zõ, szá munk ra an -
nak bi zo nyí té ka, hogy ver se nyünk egy re na gyobb nép sze rû -
ség nek ör vend a lo vas spor to kat ûzõk és ked ve lõk kö ré ben
egy aránt.

 A ver seny ered mé nyei:

Egyesfogat CAN-C két for du lós aka dály haj tás:
I. hely: Madar Dá ni el

(Lo vas Ba rá tok Egye sü le te Bé kés me gye)
II. hely: Sza bó Ben ce Já nos

(Tiszaföldvári Lo vas Klub SE Jász-Nagykun-Szolnok
me gye)

III. hely: Sike Fe renc
(Tiszaföldvári Lo vas Klub SE Jász-Nagykun-Szolnok
me gye)

Kettesfogat CAN-C két for du lós aka dály haj tás:
I. hely: Emõdi Im re

(Kunhegyesi Lo vas sport Egy. Jász-Nagykun-Szolnok
me gye)

II. hely: Bor bély Fe renc
(Jász be ré nyi SE Jász-Nagykun-Szolnok me gye)

III. hely: He ge dûs Sán dor
(Füzesgyarmati Ala pít vány Bé kés me gye)

Egyesfogat SZLV két for du lós aka dály haj tás:
I.hely: Ifj. Hu bai Ist ván
     (Fegyverneki KSE Fo gat haj tó Szak osz tály,

Jász-Nagykun-Szolnok me gye)
II.hely: Tekse Já nos

(Fegyverneki KSE Fo gat haj tó Szak osz tály,
Jász-Nagykun-Szolnok me gye)

III.hely: Ber ta Mi hály
(Fegyverneki KSE Fo gat haj tó Szak osz tály,
Jász-Nagykun-Szolnok me gye)

Kettesfogat SZLV két for du lós aka dály haj tás:
 I. hely: Fridel Ba lázs (Bol di zsár Lovastanya E)
 II. hely: Ko vács Bá lint (Fegy ver nek)
 III. hely: Ifj. Dengi Zol tán (Kö ké nyes Ta nya Lo vas SE)

Pó ni kettesfogat SZLV két for du lós aka dály haj tás:
I. hely: Nagy Sán dor (Tiszaföldvári Lo vas Klub SE)
II. hely: Ballók Já nos (Kunhegyesi Lo vas sport Egye sü let)
III. hely: Ballók Pé ter (Kunhegyesi Lo vas sport Egye sü let)

Tá mo ga tó ink, akik nél kül nem jö he tett vol na mind ez lét -
re: 

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta, Fegy ver nek és Vi dé ke
Ta ka rék szö vet ke zet, Fegyyverneki Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár, Fegy ver nek KSE, Ka vi csos Szo ci á lis Szö vet ke -
zet, Fegy ver nek és Vi dé ke Áfész, Ta tár Lász ló, Dr. Ta tár
Gá bor, Bo ros tyán Pa ti ka, Föl di Zsolt, Al bán Pék ség,
Tukarcs Mi hály, Kübler Vesta Kft., Ber ta csa lád, Kis csa lád,

Hu bai csa lád, Hornyák csa lád, Danyi An tal, Ferenczi Zol tán,
Bár di Lász ló, Herman Jó zsef. Sze ret nénk min den ki nek meg -
kö szön ni a rész vé telt, a tá mo ga tást! 

Szak osz tá lyunk két tag ja et tõl az év tõl rajt en ge dély vizs gá val 
ren del ke zik díj ug ra tás ban, így õk már ko mo lyabb ver se nye -
ken ve het nek részt. Ed di gi ered mé nye ik a kö vet ke zõk:

Ifj. Hu bai Ist ván: Új kí gyós, B0 díj ug ra tó ver seny: 7. hely. B1
díj ug ra tó ver seny: 7. hely. 

Kis Do rottya: Kecs ke mét, R100 stí lus ver seny: 3. hely, Új kí -
gyós, R100 stí lus ver seny: 5. hely, Új kí gyós R100 nyi tott ka te -
gó ria: 4. hely.

Ered mé nye ik hez gra tu lá lunk, és to váb bi si ke re ket kí vá nunk
ne kik!

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-

El adó csa lá di ház!
2 szo bás,

90 m2 , vá lyog épí té sû,
1114 m2-es te lek kel,

vegyes tü ze lé sû
ka zán nal,

kül té ri mû anyag
lam bé ri á zott.

Ár: 4.500.000 Ft
Érd.: 06-70-637-1520

15-20 órá ig

ALBÉRLETET

KERESEK

06-30-8468837

 9



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) Jú ni us 20., Jú li us 11., 25.
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) Jú ni us 21., Jú li us 12., 26. 

*****

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) Jú ni us 6, Jú ni us 27.
Jú li us 18.

• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) Jú ni us 7, Jú ni us 28.
Jú li us 19.

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.

Kor mány ab lak Törökszentmiklós, Kos suth L. út 135/A
Ügy fél fo ga dá si rend:

Sze mély iga zol vány ügyek, lak cím -
iga zol vány ügyek, lak cím vál to zá si
ügyek, moz gás kor lá to zot tak par ko lá -
si iga zol vá nya, NEK adat lap fel vé te -
le zé se

56/795-334

Hét fõ: 7-17

Kedd: 8-16:30

Szer da: 8-16:30

Csü tör tök: 8-18

Pén tek: 8-15

Út le vél ügyek, ve ze tõi en ge dély
ügyek, ve ze tés tõl el til tás 56/795-339

Jár mû igaz ga tá si ügyek 56/795-333

Jár mû igaz ga tá si ügyek (for ga lom ból 
ki vo nás NAV, önál ló bí ró sá gi vég re -
haj tó, adó ha tó ság, rend õr ség meg -
ke re sé sé re

56/795-607

Jár mû igaz ga tá si ügyek (gép jár mû
el adás be je len té se, for ga lom ból va ló 
ki til tás)

56/795-608

Egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ügyek 56/795-603

Kor mány ab lak ban in téz he tõ ügyek,
ügy fél ka pu re giszt rá ció 56/795-298
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Hõ lég bal lon nal Fegy ver nek fe lett
2016.05.29-én 14 em ber 2
hõ lég bal lon nal szállt fel,
hogy Fegyverneket a ma gas -
ból te kint se meg. A kez de ti
iz gal mat a lát vány szép sé ge
el sö pör te, és sok fel vé te len
örö kí thet tük meg a magasból 
Fegy ver nek szépségeit. A si -
ke res föl det érés után be ava -
tá si szer tar tás so rán kap ta
meg min den ki az ok le ve lét.

 -Mészáros Il di kó-

Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár Prog ram jai

• 2016. jú ni us 18. 17:00 Kál vá ria-domb: Tû zön já rás
• 2016. jú ni us 22. 18:00 Mû ve lõ dé si Ház: Baldácsy Mû vé -
sze ti Egye sü let Köz gyû lés

• 2016. jú ni us 27- jú li us 01-ig Mû ve lõ dé si Ház: Gyer mek
Nép tánc Tá bor

• 2016. jú ni us 30. 14:00-16:00-ig Mû ve lõ dé si Ház: Szem -
vizs gá lat

• 2016. jú ni us 30. 18:00 Mû ve lõ dé si Ház: Baldácsy Mû vé -
sze ti Egye sü let Köz gyû lés

Fegyverneki Hír mon dó
Ki ad ja: Fegy ver nek Város Ön kor mány za ta

Fe le lõs ki adó: Dr. Petõ Zoltán jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Négyesiné Derecskei Edina

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

fotók: Herman József, Iványi János
ISSN 2060-4203

2016. évi lap zár ta idõ pont jai: minden hónap 25-e.

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

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

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

Meg je le nik 1800 pél dány ban, Fegy ver nek Város 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

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

Há zas ság
Csavajda Eni kõ és Lövei Sán dor 2016.05.21-én

Nork Ju dit és Ko vács Nor bert 2016.06.04-én

Pá va Na ta sa és Csõke Lász ló 2016.06.07-én

há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk!


