


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:

JÚLIUS 28. 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 a ki zá ró la gos tu laj do ná ban lé võ a fegyverneki
0384/23. hrsz-ú in gat lan ra – me lyen a szö vet ke zet sa ját költ sé gén 
vá gó pon tot lé te sí tett és üze mel tet - 18.000.000,- Ft össze gû jel -
zá log jog be jegy zés re ke rül jön a Kun sá gi Ser tés ér té ke sí tõ és Be -
szer zõ Szö vet ke zet ál tal fel vett hi tel fe de ze té ül a Fegy ver nek és
Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet, mint jo go sult ré szé re a hi tel
vissza fi ze té sé nek idõ tar tam ára. A kép vi se lõ-tes tü let fel ha tal maz -
ta Ta tár Lász ló pol gár mes tert a szük sé ges do ku men tu mok alá írá -
sá ra.

AUGUSZTUS 25.

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ta a
Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. 2015. évi Fegyverneken
nyúj tott ví zi köz mû-szol gál ta tás sal kap cso la tos ész re vé te lek rõl,
va la mint az el múlt idõ szak üze mel te té si, mû köd te té si és kar ban -
tar tá si ta pasz ta la ta i ról ké szült be szá mo lót. 

• Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX.
tör vény 13. § (1) 1. pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el -
jár va, va la mint te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ó ról, az in teg rált te le -
pü lés fej lesz té si stra té gi á ról és a te le pü lés ren de zé si
esz kö zök rõl, va la mint egyes te le pü lés ren de zé si sa já tos jog in -
téz mé nyek rõl szó ló 314/2012.(XI.8.) Korm. ren de let 39. § (2) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján Fegy ver nek Vá ros
tel jes köz igaz ga tá si te rü le té re vo nat ko zó, új di gi tá lis te le pü lés -
ren de zé si terv hez kap cso ló dó vé le mé nye zé si el já rás so rán be -
ér ke zett vé le mé nye ket és a part ner sé gi terv ben meg ha tá ro zott
part ne rek vé le mé nyét és azok te le pü lés ren de zé si terv be tör té nõ
sze re pel te té sét, a vé le mé nye ket a mel lé kelt szak mai ma gya rá -
zat ban fog lal tak sze rint el fo gad ta.

• Egyet ért az zal, hogy e ha tá ro za tot, va la mint a te le pü lés ren de zé -
si esz kö zök ter ve ze tét az el já rás ban ke let ke zett egyéb do ku -
men tu mo kat a te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ó ról, az in teg rált
te le pü lés fej lesz té si stra té gi á ról és a te le pü lés ren de zé si esz kö -
zök rõl, va la mint egyes te le pü lés ren de zé si sa já tos jog in téz mé -
nyek rõl szó ló 314/2012.(XI.8.) Korm. ren de le te 40. § (1)
be kez dé se sze rint az Ál la mi Fõ épí tész ré szé re meg kell kül de ni
és a 39. § (1) be kez dés sze rint a Kép vi se lõ-tes tü le ti dön tést köz -
zé kell ten ni.

• Meg is mer te és el fo gad ta a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és
Böl csõ de 2015-2016. ne ve lé si év ér té ke lé sét. Meg kö szön te az
in téz mény ve ze tõ jé nek és dol go zó i nak 2015-2016. ne ve lé si év -
ben vég zett mun ká ját.

• A me gyei ön kor mány zat ok rend kí vü li tá mo ga tá sa és a te le pü lé si
ön kor mány zat ok rend kí vü li ön kor mány za ti költ ség ve té si tá mo -
ga tá sá ra a Ma gyar or szág 2016. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl
szó ló 2015. évi C. tör vény 3. mel lék let I. 7. pont és a III. 1. pont
sze rint ki írt tá mo ga tás ra igényt nyúj tott be a te le pü lés 2016. évi
költ ség ve té si for rás hi á nyá nak fe de zé sé re.

• A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 2013. évi XXXVI. tör vény 24. § (1)
bek. alap ján meg vá lasz tot ta te le pü lé si szin ten a sza va zat szám -
lá ló bi zott ság pót tag ja it.

A meg vá lasz tott sza va zat szám lá ló bi zott ság vá lasz tott tag já nak
meg bí za tá sa a kö vet ke zõ ál ta lá nos vá lasz tás ra meg vá lasz tott vá -
lasz tá si bi zott ság ala ku ló ülé sé ig tart.

Sza va zat szám lá ló Bi zott ság pót tag jai:

 1. Czifra Zsigmondné Jávorka S. út 2/B.

 2. Doblerné Strigel Eni kõ Tán csics Mi hály út 164.

 3. Fa ze kas Edi na Vaj da J. út 9.

 4. Huber Vik tó ria        Dam ja nich út 139.

 5. Kóródi Pet ra                      Szent Er zsé bet út 130/A.

 6. Siposné Sza bó Er zsé bet Szent Er zsé bet út 221/A.

 7. Var ga Tí mea An gol kert út 30/A.

• Mó do sí tot ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta és a Tö rök szent -
mik ló si Kom mu ná lis Szol gál ta tó Nonprofit Kft. kö zött lét re jött ide -
ig le nes hul la dék szál lí tá si köz szol gál ta tá si szer zõ dést. 

AUGUSZTUS 25. zárt

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te mó do sí tot ta 
a dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sá nak rend jé rõl szó ló ön kor mány -
za ti ren de le tet, tör lés re ke rült a ren de let vég re haj tá sá nak fel füg -
gesz té se. 

• Ké ri az Ok ta tá si és Köz mû ve lõ dé si Bi zott sá got a dísz pol gá ri cím
oda íté lé sét meg elõ zõ el já rás le foly ta tá sá ra. Fegy ver nek Vá ros
Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a 2016. ok tó ber 27-ei tes tü le ti
ülé sen tár gyal ja a dísz pol gá ri cím oda íté lé sé rõl szó ló elõ ter jesz -
tést.

-Dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-
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Fej lesz té sek Fegyverneken
Az ön kor mány za tunk min den le he tõ sé get meg ra gad va igyek szik
kom for to sab bá ten ni te le pü lé sünk köz in téz mé nye it, ja ví ta ni él he tõ -
sé gén. 

Az év ele jén szá mol tunk be a 2016-ra ter ve zett fej lesz té sek rõl, me -
lye ket má ra már hasz ná lat ba is ve het tek a la ko sok. A pá lyá za ti tá -
mo ga tá sok se gít sé gé vel meg újult a Hárs fa úti kony ha és az
étterem. Sa ját erõ bõl is mét bõ vült a sport pá lya és az em lék park, de
si ke rült a Gon do zá si Köz pont ban, az Annaházi Óvo dá ban és a Mû -
ve lõ dé si Ház ban is mun ká la to kat vé gez ni.

A Bel ügy mi nisz té ri um tá mo gat ta az ét te rem 7 mil lió Ft-os vi zes -
blokk, ét ke zõ he lyi ség  és fo ga dó tér fel újí tá sát.

A 33 mil lió Ft-os be ru há zás so rán a gyer mek ét kez te tést vég zõ
Hárs fa úti kony há ban a kül sõ nyí lás zá rók, bur ko la tok, já ró la pok cse -
ré je tör tént, va la mint fes tés, gé pé sze ti fel újí tás és nap elem rend szer 
te le pí té se. Kony hai esz kö zök be szer zé sé re is le he tõ ség adó dott: új
étel fõ zõ üst, fõ zõ zsá moly, hús da rá ló és kü lön bö zõ edényzetek vá -
sár lá sa tör tént. 

A z em lék park és a sport pá lya au to ma ta ön tö zõ rend szer rel és a pá -
lya még új kis pad ok kal lett gaz da gabb. Aka dály men te sí tés tör tént a
Gon do zá si Köz pont több te lep he lyén és a Mû ve lõ dé si Ház nál is.
Szapárfaluban a be já rat mel lett a fo ga dó tér és a vi zes blokk ok is
aka dály men tes sé vál tak, plusz szol gál ta tá so kat nyújt va ez zel
2017-tõl az ügy fe lek ré szé re.

Az Annaházi óvo da tag in téz mé nyé ben 2 meg újult cso port szo bát ve -
het tek bir tok ba gyer me ke ink.

Bí rá lat alatt van több, ha son ló an fej lesz té si cé lú pá lyá za tunk el sõ -
sor ban a Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si Ope ra tív Prog ram  rend -
sze ren be lül: 
• Az Annaházi óvo da és az Új te le pi óvo da és böl csõ de is meg újul -

hat ab ban a komp lex pá lyá zat ban, ahol az óvo dai épü le tek, kor -
sze rû sí té se mel lett, aka dály men te sí tés tör té nik, az  épü let
bõ ví té se óvo dai és  böl csõ dei cso port szo bák kal, kö zös au la, tor -
na szo ba ki ala kí tá sa, zöld fe lü let ren de zés és köz le ke dõ utak, par -
ko lók ki ala kí tá sa, esz köz fej lesz tés tör té nik. 

• Zöld vá ros ke re té ben meg újul hat a te le pü lés köz pon ti ré sze. Kor -
sze rû sö dik a hús bolt, a funk ció nél kü li „Tûz ol tó” szer tár át ala kí tá -
sá val bõ vül het a pi ac, par ko ló kat ala kí ta nak ki, a Hárs fa té ri
ját szó tér is meg újul, a Szent Er zsé bet út 123 sz., el ha gyott in gat -
lan fel újí tá sá val nonprofit szol gál ta tó ház ki ala kí tá sát ter ve zik. A
Szent Er zsé bet út (Bé ke út és Kun Far kas tér) kö zöt ti sza kasz tel -
jes zöld fe lü le té nek meg újí tá sa tör tén het meg és bõ vül het a már
be vált ka me ra rend szer. 

• Fenn tart ha tó köz le ke dés fej lesz tés ke re té ben a vá ros összes
busz meg ál ló já nak és busz vá ró já nak fel újí tá sa, aka dály men tes ki -
ala kí tá sa tör té nik, új busz for du ló ki ala kí tá sa, köz in téz mé nyek
elõt ti par ko lók ki ala kí tá sa, ke rék pár tá ro lók épí té se és ki he lye zé -
se, új ke rék pár sáv ki ala kí tá sa és fel újí tá sa va ló sul hat meg a
Szent Er zsé bet úton. 

• Te le pü lé si bel víz fej lesz tés ke re té ben a te le pü lés Fõ út bel víz el -
ve ze té se és a Szeg fû úti fõ gyûj tõ tel jes át épí té se,  va la mint a
Szent Er zsé bet út kri ti kus bel víz ve szé lyes sza ka sza i nak bel víz el -
ve ze té se va ló sul hat meg.

• Ön kor mány za ti épü le tek ener ge ti kai kor sze rû sí té sét ter ve zik,
mely nek ke re té ben  a Hivatal, Gon do zá si köz pont, Köz pon ti óvo -
da, Könyv tár és kony ha épü let együt te se i nek ener ge ti kai cé lú kor -
sze rû sí té se zaj lik majd.

• Bar na me zõs fej lesz tés lesz a  Ma lom fel újí tá sa  és köz vet len kör -
nye ze té nek re ha bi li tá ci ó ja - sport, rek re á ci ós, sza bad idõs és ren -
dez vény köz pont ki ala kí tá sát ter ve zik ide.

• „Kon di park” ki ala kí tá sát is ter ve zi az ön kor mány zat pá lyá za ti se -
gít ség gel. A vá ros ban je len tõs szá mú fi a tal szá má ra a la kó hely -
éhez kö zel el ér he tet len a spor to lás hoz szük sé ges te rü let,
esz kö zök, ezen prob lé ma csök ken té se ér de ké ben a te le pü lés 2
hely szí né re ter ve zünk sport par kot ki ala kí ta ni: If jú sá gi park „D” tí -
pu sú sport park, Jávorka Sán dor út köz te rü let „B” tí pu sú sport park.

• A vá ros 3 te me tõ jé ben ta lál ha tó (Szapárfalui, Cson ka tor nyi,
Annaházi) ra va ta lo zó i nak és kör nye ze té nek meg újí tá sá ra nyúj tott 
be pá lyá za tot ön kor mány za tunk. Cél ja: az épü le tek ener ge ti kai
kor sze rû sí té se.

• Az 1956-os em lék mû és zöld kör nye ze te  is szé pül het, va la mint az 
idõ já rás nak el len ál ló  ré te get kap

-Ta tár Lász ló -
-polgármester-
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Tü dõ szû rés

Ér te sít jük Fegy ver nek vá ros la kos sá gát,
hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei
Hetényi Gé za Kórház-Rendelõintézet Tü -
dõ gon do zó In té ze te a kö te le zõ egész ség -
biz to sí tás ke re té ben igény be ve he tõ
be teg sé gek meg elõ zé sét és ko rai fel is me -
ré sét szol gá ló egész ség ügyi szol gál ta tá -
sok ról és a szû rõ vizs gá lat ok iga zo lá sá ról
szó ló 51/1997. NM. ren de let alap ján

2016. szep tem ber 5. és szep tem ber 19 kö -
zött a Mû ve lõ dé si Ház ban idõ sza kos tü dõ -
szû rõ vizs gá la tot tart.

SZÛRÉSI IDÕ NAPONTA:

HÉTFÕ  1200 - 1700

KEDD 800 - 1300

SZERDA 1200 - 1700

CSÜTÖRTÖK 800 - 1300

PÉNTEK 800 - 1300

2016. szep tem ber 19-én (HÉTFÕN) a szû -
rés 1200-1630 órá ig tart!
• Az ál lam pol gár ok név re szó ló ér te sí tést

nem kap nak.
• TAJ-kártya nél kül a szû rés el vég zé sé re

nincs le he tõ ség!
• A szû rés 40. év fe lett in gye nes! Min den ki -

nek sa ját ér de ke, hogy részt ve gyen a
szû rõ vizs gá la ton, mert a pa nasz men tes,
ko rai stá di um ban fel is mert be teg ség gyó -
gyí tá sa sok kal ha té ko nyabb!

• A 40. év alat ti ak nak be uta ló szük sé ges a
fog lal ko zás-egész ség ügyi or vos tól, s a
szû rést té rí té si díj el le né ben ve he tik
igény be! (Csek ket a hely szí nen ad nak az
or vo si be uta ló be mu ta tá sa kor.) A ko ráb bi 
év rõl ma radt csekk nem hasz nál ha tó fel,
kér jük ar ra sen ki se fi zes sen. 

• 14 - 18 év kö zött a be uta lón kí vül, szü lõi
be le egye zõ nyi lat ko zat is szük sé ges.
(Nyom tat ványt a hely szí nen ad nak.)

• Sze mély azo no sí tó iga zol ványt, di ák iga -
zol ványt, lak cím kár tyát és a TAJ szá mot
tar tal ma zó be teg kár tyát vi gye ma gá val.

• Egész ség ügyi kis könyv höz mun ka al kal -
mas sá gi iga zo lást nem tud nak ki ad ni, de
fel bé lyeg zett, sa ját cím re meg cím zett bo -
rí ték le adá sá val ki pos táz zák az ered -
ményt.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol -
gál ta tá si Köz pont Fegyverneken, össze sen
négy te lep he lyen nyújt szo ci á lis alap szol gál -
ta tá so kat. Jog sza bá lyi elõ írás és a ha tá ro -
zat lan ide jû mû kö dé si en ge dély ki adá sa
mi att 2016. de cem ber 31-ig mind egyik te -
lep hely vo nat ko zá sá ban tel jes kö rû aka dály -
men tes kör nye zet ki ala kí tá sa szük sé ges.
Az I. szá mú klub min den fo gya ték kal élõ (lá -
tás, hal lás, ér tel mi, moz gás) ré szé re biz to sít 
aka dály men tes köz le ke dést, WC-t és zu -
hany zót 2010 szep tem be re óta. A töb bi te -
lep he lyen sa ját és ön kor mány za ti
költ ség ve tés bõl, a Me zõ gaz da sá gi, Vá ros -
üze mel te té si és Fej lesz té si In téz mény szak -
em be re i nek se gít sé gé vel fo lya ma to san
va ló sul nak meg az épü le tek aka dály men te -
sí té sei, il let ve a kör nye zõ te rü le tek fel újí tá -
sai még eb ben az év ben. Idén ta vasszal a
Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat és In téz -
mény Köz pont kül sõ aka dály men te sí té se el -
ké szült, le he tõ vé té ve a ke rek esszék kel
köz le ke dõk nek az ügy in té zés hez szük sé -
ges, za var ta lan be ju tás le he tõ sé gét. Az I.
sz.Annaházi Idõ sek Klub ja elõt ti te rü le ten
sa ját és ön kor mány za ti for rás ból meg újul tak 
a pi he nõ pa dok és a ré gi kút, to váb bá az
épü let kör nyé ke tér kö vek kel lett ki rak va. A
III. sz. Szapárfalui Idõ sek Klub já nak mos dó-
és für dõ he lyi sé ge tel je sen át ala kult: a moz -
gás kor lá to zot tak nak az aka dály men tes be -

ju tás ed dig is biz to sí tott volt, szep tem ber tõl
vi szont ki ala kí tás ra ke rült egy tel je sen aka -
dály men tes WC és zu hany zó. Ez zel a fel újí -
tás sal egy részt le he tõ ség nyí lik azok
el lá tá sá ra is ezen a vá ros ré szen, akik ed dig
nem tud ták igény be ven ni az in téz mény nek,
ezen be lül az idõ sek klub já nak a szol gál ta tá -
sa it, más részt sok kal esz té ti ku sabb kör nye -
zet vár ja a la ko so kat. Az év hát ra lé võ
ré szé ben to vább foly ta tód nak a fel újí tá sok:
az új te le pi ré szen egy aka dály men tes vi zes -
blokk ki ala kí tá sa, va la mint kör nye zet ren de -
zés, a köz pont ban pe dig a Csa lád- és

Gyer mek jó lé ti Szol gá lat bel sõ aka dály men -
te sí té se.

Eb ben az év ben so kat szé pül tek és szé pül -
nek az épü le te ink, kö szön jük az ön kor mány -
zat se gít sé gét ezek ben a mun ká la tok ban.
Az in téz mény dol go zói is szebb, igé nye sebb 
kör nye zet ben vé gez he tik mun ká ju kat.

Az idõ sek klub ja i ban to vább ra is szí nes
prog ra mok kal vár juk klub tag ja in kat és a
szol gál ta tá sa ink iránt ér dek lõ dõ la kos sá got.

Ter ve zett sza bad idõs prog ram ja ink:
• sza bad té ri fõ zé sek, bográcsolások mind -

há rom klub ban
• ki rán du lás szer ve zé se a Par la ment be (a

la kos ság gal kö zö sen)
• Idõ sek Nap ja (össze vont ün nep ség a

klub tag ok nak)

A ki rán du lás ra je lent kez ni le het a klub ve ze -
tõk nél, mind há rom idõ sek klub já ban.

-Barta Józsefné-
-igaz ga tó-

Aka dály men te sí té sek
meg va ló sí tá sa a Csor ba
Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis

Alap szol gál ta tá si Köz pont
fegyverneki te lep he lyén
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Szep tem ber 23-án, 

pén te ken 10:00 órá ra

 sze re tet tel vá runk min den
ked ves ér dek lõ dõt kis ba bá -
já val együtt a Könyv tár ba
egy kö tet len be szél ge tés re

 Ilyés An na má ria

 vé dõ nõ vel.

Té ma: 

Anya ság ki ala ku lá sa a nõk -
nél. Jó anya- rossz anya. 

El vá rá sok a csa lád tól, ro ko -
nok tól, kör nye zet tõl, tár sa -
da lom tól. 

Sze re pe ink össze egyez te -
té se.

-Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár-

Ba ba-ma ma klub



Eb ben az év ben is si ke rült a ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en meg -
szer vez ni a gyer me kek nyá ri „tá bo ro zá sát”. Négy tag óvo dá ból 39

gyer mek kel in dul tunk út nak egy
hé ten ke resz tül.

Deb re cen ben az ál lat kert be lá to -
gat tunk el. Meg cso dál hat tuk az
ál la to kat. A pá ra ka pun fel fris sül ve 
át ju tot tunk a vi dám park ba, ahol
jó ked vû en, vi dá man ki pró bál ták a
gye re kek a ka csavo na tot. Az iga zi 
kis vas út ba ül ve né ze lõd tünk az
er dõ ben. A lo vas kör hin ta re pí tett
ben nün ket a prog ra munk vé gé re.
Fá rad tan, de él mé nyek kel tel ve
bú csúz tunk Deb re cen bõl.

Kis új szál lá si strand ra men tünk a
kö vet ke zõ na pon. Itt a gye re kek

ki pró bál ták az úszás ok ta tá son szer zett is me re te i ket. Jó le sett az ön -
fe ledt já ték a víz ben ezen a me leg na pon. Hû sí tet tük ma gun kat
még jég krém mel is.

Szol nok ra a Ti sza Mo zi ba men tünk, ahol a Szenilla a kis hal ka land -
ja i val is mer ked tünk meg. A Do mi nó ját szó ház ban min den ki ked vé -
re játsz ha tott a vál to za tos moz gást igény lõ já té kok kal.

Saj nos, az idõ já rás csü tör tö kön már nem ked ve zett a stran do lás -
hoz, ezért Ceg léd re utaz tunk fe dett für dõ be. Így a be ter ve zett prog -
ra mun kat nem kel lett
meg vál toz tat ni.

Utol só na pot a Szapárfalui óvo dá -
ban töl töt tük, ahol az íjá szat rej tel -
me i vel is mer ked tek a gye re kek.

Ezt a szí nes vál to za tos prog ra mot
a szü lõk be fi ze té se mel lett, az Ön -
kor mány zat, va la mint a Fegy ver -
nek La kos sá gá nak Egész sé ges és 
Biz ton sá gos Éle té ért Ala pít vány is
tá mo gat ta, amit a gye re kek ne vé -
ben meg kö szö nünk.

-Galsi Imréné-
-Szakmai mun ka kö zös ség ve ze tõ-

Nyá ri tá bor az óvo dá ban
Úszóbajnokaink

Ha nyár van, ak kor a stran do lás a leg jobb idõ töl tés. Idén az idõ is
ke gyes volt az óvo dás gyer me kek hez, akik a tö rök szent mik ló si
stran don, já té kos mó don él vez het ték a víz hez szok ta tást. A ví zi
csil lag, a sik lás, a kar és láb tem pó el sa já tí tá sa mel lett so kat pan -
csol hat tak, él vez het ték a strand nyúj tot ta le he tõ sé ge ket is. A ját -
szó té ren is ön fe led ten ját szot tak, jég kré mez tek. Min den gyer mek
ön ma gá hoz ké pest ren ge te get fej lõ dött a 2 hét alatt, s töb ben pró -
bá ra te het ték bá tor sá gu kat a mély víz ben is. A prog ram le zá rá sa -
ként min den ovis be mu tat ta az úszó tu dá sát csa lád já nak, majd
pe dig ér met és ju tal mat is ka pott.

Gra tu lá lunk min den kis baj nok nak! 

-Kóródi Pet ra -
-Óvodapedagógus-

A nyá ri szü net utol só nap ja i ban
A fegyverneki Or czy An na Is ko la di ák jai pik ni ke zés sel egy be kö tött 
"ener gi át szív tak" ma guk ba a szep tem be ri tan év kez dés elõtt! 

A Kál vá ria domb ra látogattak
Dr. Tóth Al bert ta nár úr ve ze té sé vel a kar ca gi pe da gó gu sok au -
gusz tus vé gén el lá to gat tak a fegyverneki Kál vá ria domb ra.

(A kis új szál lá si dr. Tóth Al bert táj öko ló gus, fõ is ko lai ta nár ne vé hez 
kö tõ dik az Al föld-prog ram el in dí tá sa, több mint negy ven éve fog -
lal ko zik kun ha lom ku ta tás sal, fõ is ko la ta nár ként pe dig fi a ta lo kat
ok tat a táj vé del mé re.)

-Mészáros Il di kó-
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Ta vasz tól-õszig
Abádszalókon, Ta vasz tól- õszig 
cí met vi se lõ kul tu rá lis mû sor -
ban Göblyös Ferencné ve ze té -
sé vel Fegyverneket Farkasné
Má ria, Mol nár Má ria és Mé szá -
ros Il di kó képviselte.

A Ma gyar Vö rös ke reszt 135
éves . Eb bõl az al ka lom ból
Szar va son jár tunk, ahol be szél -
tünk az ön kén tes mun kánk ról:
vá ro sunk ban ho gyan mû kö dik a 
vér adás szer ve zés , mi ként be -
csül jük meg vér adó ink ön zet len
se gít sé gét, mi lyen tá mo ga tá so -
kat ka punk az önkormányzattól
. El kí sért ben nün ket Ju hász
Éva megyei igazgatónõ és
Gulácsiné Molnár Etelka.

2016. jú li us  21-én be hí vók kal
és pla ká tok kal hív tuk fel a fi -

gyel met a har ma dik
véadásunkra.A se gí tõ szán dé -
kú emberek 9 órá tól tü rel me sen 
vá ra koz tak. A Mû ve lõ dé si Ház
ré szé rõl kel le mes, tisz ta, kul tu -
rált kö rül ményeket biz to sí ta nak
szá munk ra a vér adás -
ra.Felhívásunkra 81 fõ je lent ke -
zett ,akik kö zül  12 el sõ vér adó .
Nagy ra be csült , pél da ér té kû
cse le ke det  ez részükrõl.Kö szö -
net a  vér adó nak , hogy hí vó
sza vunk ra min den al ka lom mal
jön nek ha te he tik . A Tel jes Éle -
tért Nonprofit Kft -bõl so kan, 21
-fõ se gí tett ily mó don. Kö vet ke -
zõ vér adás  idõ pont ja : 

2016, okt , 21 , csü tör tök , 9 - 15, 
30-ig . Akinek ideje és
egészsége engedi jöjjön ,
szeretettel várunk mindenkit . 

-Ollé Lászlóné-

Hõ lég bal lon nal
a vá ros fe lett

A Vá ros nap meg ren de zé se
elõt ti na pok ban ke rült sor a
XXXVI. Hõ lég bal lon Nem ze ti
Baj nok ság meg ren de zé sé re. A
la kos ság már na gyon vár ta, hi -
szen a fe lejt he tet len lát vány, az
iz ga lom, a szép ség so ká ig nyo -
mot hagy az em be rek szí vé ben, 
lel ké ben! Kö szön jük e cso dás
él ményt!

Szent Ist ván na pi ün ne pi szent mi se
2016. au gusz tus 20-án a Ró mai Ka to li kus Temp lom ban a Szent
Ist ván na pi ün ne pi szent mi se után öku me ni kus ke nyér szen te lést
tartottak. A ré gi ha gyo má nyok sze rint a mi sé re ér ke zõk ál tal ho -
zott, és a fegyverneki bú zá ból hely ben sü tött ke nye rek ke rül tek
meg szen te lés re. A ke nye re ket Gaz dag Edit re for má tus lel kész és 
Bor dás Pé ter ka to li kus plé bá nos szen tel te fel. A Szent Ven del
Kó rus mû so rá val és Czifra Bo tond ün ne pi ver sé vel tisz tel te meg
a je len lé võ ket. 

Íjászat
Al bert Lász ló a VIII. Kõrös-Sárréti Ha gyo mány õr zõ Íjász ver se nyen
tör té nel mi, fel nõtt fér fi ka te gó ri á ban III.
he lye zést ért el.

Borisov Me lit ta a VIII.Kõrõs-Sárréti Ha -
gyo mány õr zõ Íjász ver se nyen tör té nel mi
fel nõtt nõ ka te gó ri á ban I.he lye zést ért el.

Kerecseny íjász ver seny Haj dú bö ször -
mény

I.he lye zés : ifj. Al bert Lász ló (ma zso la fiú
ka te gó ria)

II. he lye zés: Pál Sán dor ( senior ka te gó -
ria)

I.he lye zés: Borisov Me lit ta ( fel nõtt nõ ka -
te gó ria)

Gra tu lá lunk a nagy sze rû ered mény hez!
-Szerkesztõség-

Ké zi mun ka-ki ál lí tás
Ké zi mun ka- ki ál lí tást tar tunk 2016. ok tó ber 12-28-ig.

Vár juk a ki ál lí tan dó mun ká kat 2016. szep tem ber 26-tól ok tó ber
7-ig  ( kö tés, hím zés, hor go lás...stb.)

A mun ká kat a Mû ve lõ dé si Ház ba le het le ad ni hét köz nap okon
800-1600 óra kö zött

Gye re és Fo cizz Ve lünk !
A Fegy ver nek Vá ro si Sport egye sü let to vább ra is vár ja a fo cit sze -
re tõ gye re kek je lent ke zé sét a kö vet ke zõ kor osz tá lyos csa pa ta i ba:
• U-7: 2010. ja nu ár 01 és 2011. de cem ber 31. kö zött szü le tett

(Edzõ: Mol nár Bar na)
• U-9: 2008. ja nu ár 01. és 2009. de cem ber 31.  kö zött szü le tett

gye re kek (Edzõ: Fa ra gó At ti la)
• U-11: 2006. ja nu ár 01. és 2007. de cem ber 31. kö zött szü le tett

gye re kek (Edzõ: Náhóczki Sán dor)
• U-13: 2004. ja nu ár 01. és 2005. de cem ber 31. kö zött szü le tett

gye re kek (Edzõ: Ke re pe si Já nos)
• U-16: 2001. ja nu ár 01. és 2003. de cem ber 31. kö zött szü le tett

gye re kek (Edzõ: Vá sár he lyi At ti la)

Amit biz to sí ta ni tu dunk:
• Spor to lás hoz ki ala kí tott kul tú rált kö rül mé nyek
• Ki vá ló kö zös ség
• Fel ké szült szak kép zett edzõk fel ügye le te
• Kor osz tály ok nak meg fe le lõ kép zé si rend szer
• Ki vá ló mi nõ sé gû sport fel sze re lé sek biz to sí tá sa
• Ver se nyez te tés

TE IS SZERETNÉL ENNYIRE

BOLDOG LENNI?

AKKOR JELENTKEZZ!

Je lent kez ni le het a kor osz tá lyos edzõk nél
sze mé lye sen vagy Sza bó Fe renc Sport egye -
sü le ti El nök nél a 06-20/322-1513-as te le fon -
szá mon.
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RAJZPÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Ma gyar Vö rös ke reszt Törökszentmiklós Te rü le ti Szer ve ze te
és Fegy ver nek Vá ro si Alap szer ve ze te Rajz pá lyá za tot hir det a
Ma gyar Vö rös ke reszt meg ala ku lá sá nak 135 éves év for du ló ja
al kal má ból „ SZERINTEM A VÖRÖSKERESZT….”cím mel

A rajz pá lyá zat cél ja, hogy a gyer me kek meg is mer jék a Vö rös ke -
reszt mun ká ját, alap el ve it, el gon dol kod ja nak azon, mit je lent szá -
muk ra a Vö rös ke reszt,mi ért sze ret né nek csat la koz ni a
szer ve zet hez.

A pá lyá za tot négy kor osz tály ban hir det jük meg:

 I. ka te gó ria: Óvo dás ko rú gyer me kek

 II. ka te gó ria: 1-4. osz tá lyos gyer me kek

 III. ka te gó ria: 5-6. osz tá lyos gyer me kek

 IV. ka te gó ria: 7-8. osz tá lyos ta nu lók

MÉRET: A/4-es rajz pa pír vagy kar ton

(A na gyobb mé re tû ké pe ket tech ni kai okok mi att nem tud juk át ven -
ni!)

TECHNIKA:  raj zol hatsz ce ru zá val, filc tol lal, zsír kré tá val vagy akár
fest hetsz is.

Ne ve zé si fel té te lek:
• A pá lya mû cí mét, az al ko tó ne vét, élet ko rát (ne ve zé si ka te gó ri -

át),szü lõ te le fon szá mát, e-mail és/vagy pos ta cím ét, a rajz hát ol -
da lán kér jük fel tün tet ni.

• A pá lya mû le adá sá val úgy te kint jük, hogy a tör vé nyes kép vi se lõ
be le egye zé sét ad ta a pá lyá za ton va ló rész vé tel hez.

• Egy pá lyá zó ma xi mum egy rajz zal in dul hat a ver se nyen.

A pá lyá za tok ér té ke lé se, dí ja zá sa
• Min den  ka te gó ri á ban a 3 leg szebb, leg öt le te sebb pá lya mun kát

kü lön dí ja zzuk.

A pá lya mû ve ket az aláb bi cím re kér jük:Mû ve lõ dé si Ház (Fegy ver -
nek, Szent Er zsé bet út 184.) 

A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni:„ SZERINTEM A
VÖRÖSKERESZT…”rajz pá lyá zat

A pá lyá zat be ér ke zé si ha tár ide je: 2016. OKTÓBER 27. csü tör tök.

Ered mény hir de tés:A VÁROSI EGÉSZSÉGNAPON

2016.no vem ber 05. szom bat(14.00 óra) Mû ve lõ dé si Ház (Fegy ver -
nek, Szent Er zsé bet út 184.)

Ér dek lõd ni le het :06-30/278-1075-ös vagy a 06-30/746-1097 szá -
mon

Nyár ele ji
szösszenetek

Nyár ele ji szössze ne tek a
JNSZM Pe da gó gi ai Szak szol gá -
lat Fegyverneki Te lep he lyén

Az idei tan év ben le he tõ sé get
kap tunk, hogy kö tet len prog ram -
so ro za tot szer vez hes sünk az el -
lá tá si te rü le tün kön élõ
gyer me kek szá má ra. Kez de ti lé -
pés ként is ko lai rajz pá lyá za tot hir -
det tünk „KÜLDJ EGY RAJZOT!”
cím mel há rom kor osz tály ré szé -
re. A pá lyá zat ra 89 al ko tás ér ke -
zett, a leg job bak ki vá lasz tá sa
rend kí vül sok fej tö rést oko zott,
mert kre a tív, szí nes, vál to za tos
raj zok ké szül tek. Az al ko tá sok ból 
nyílt ki ál lí tást ké szí tet tünk a
Szak szol gá lat elõ te ré ben, ahol a
lá to ga tók le he tõ sé get kap tak a
ka te gó ri án kén ti sza va zás ra. A
kö zön ség sza va za tok va la mint a
szak mai zsû ri zés alap ján 2016.
jú ni us 13-án ered ményt hir det -
tünk, s a dí ja zot tak meg ven dé ge -
lés ke re té ben ve het ték át
ok le ve lü ket és ér té kes ju tal mu -
kat. 

Ezt kö ve tõ en a ki csi ké volt a fõ -
sze rep. Jú ni us 16-ára13 nagy -
cso por tos, is ko lá ba ké szü lõ ovist
hív tunk meg az
OKOS(ka)LAND-ra, ahol is sok
ké pes sé gü ket, ér zék szer vü ket
ki pró bál hat ták: ügyes sé gi, lo gi -
kai, vi zu á lis, kre a tív fel ada tok ban 
ve het tek részt. A lur kók négy
cso port ba oszt va ver seng tek, a
nap a vi dám ság ról, a ne ve tés rõl,
az is mer ke dés rõl és a nas so lás -
ról szólt.

A tar tal mas be me le gí tés után be -
in dult a NYÁRI TURMIX. Al só és
fel sõ ta go za tos ta nu lók kal töl töt -
tünk két-két na pot. A reg ge le ket
tor ná val kezd tük Ga bi né ni ve ze -
té sé vel. 

Mi u tán át moz gat tuk por ci ká in kat
meg kez dõd tek a pró ba té te lek. A
ti zen há rom al sós só – liszt gyur -

má zott, ka vi csot fes tett, gyön -
gyöt fû zött, ször nyet ete tett,
bingózott és sor ver seny zett.
Nap köz ben kö zö sen fa la toz tak, 
et tek-it tak, jól érez ték ma gu kat.
Az el ké szí tett al ko tá so kat ha za
is vi het ték em lék be.

A fel sõ sök az el sõ na pon
hosszabb ön is me re ti cso port -
fog lal ko zá son vet tek részt, ahol
a já té kos fel ada tok so rán job -
ban meg is mer ték egy mást és
ön ma gu kat. 

Iga zi kis kö zös ség gé ko vá cso -
lód tak, így cí mert ké szí tet tek
csa pa tuk nak erõs sé ge ik fel tün -
te té sé vel, mellyel a más na pi
ügyes sé gi fel ada tok alatt szim -
bo li zál ták ma gu kat. Kö te let
húz tak, hulahopp - ka ri káz tak,
ró ká ra va dász tak, egyen sú lyoz -
tak, tár su kat fel öl töz tet ték har -
minc ru há ba a 35 fok ban. Hát
me leg hely zet volt!Csen des pi -
he nõ ben is ak tí van be szél get -
tek, ne vet gél tek,
szend vi csez tek, üdí tõz tek.

Ki csik és na gyok egy aránt jól
érez ték ma gu kat, mind annyi an
azt mond ták, hogy egész nyá -
ron szí ve sen jön né nek hoz zánk 
hasz no san idõt töl te ni. A prog -
ram so ro zat meg va ló sí tá sát
anya gi lag tá mo gat ta a Fenn tar -
tó. Je len tõs se gít sé get kap tunk
Fegy ver nek Vá ros Pol gár mes -
te ré tõl, Ta tár Lász ló tól, aki a
gyer me kek nap köz be ni ét ke zé -
sé hez, fel fris sí té sé hez biz to sí -
tott tá mo ga tást, mely hez
hoz zá já rult még Faragóné
Jancsó Zsu zsan na, Bur ján At ti -
la, Tukarcs Mi hály és Bú zás
Ró bert vál lal ko zó is. A rajz pá -
lyá zat ju tal ma it, va la mint a fog -
lal ko zá sok esz kö ze i nek egy
ré szét a Rajz má nia
Facebookos kö zös sé gi cso port
tag jai küld ték, il let ve Leblanc
La jos és fe le sé ge Ro zi ka né ni
biz to sí tot ta. Ter ve ink sze rint
foly ta tás kö vet ke zik!

-Szak szol gá lat dol go zói-

Felhívás!
 Vár juk a ját sza ni és tán col ni vá gyó al só ta go za tos gyer me kek je -
lent ke zé sét a Fegyverneki Gyer mek Néptáncegyüttesbe. A sok-

já ték és -tánc mel lett meg is mer ked hetsz a
Kárpátmedence nép tánc kul tú rá já val.

A pró bák ide je: csü tör tök vagy pén tek
14:30-16:00.

Je lent kez ni: Mû ve lõ dé si Ház ban, Ma gyar
Lászlónénál.

Ok ta tó: Kecs kés Ger gõ

Vár juk a 7-8 osz tá lyos, és kö zép is ko lás tán col ni
vá gyó fi a ta lok je lent ke zé sét a Fegyverneki If jú sá gi
Néptáncegyüttesbe.

Pró bák ide je: meg be szé lés alap ján

Je lent kez ni: Mû ve lõ dé si Ház ban, Ma gyar Lászlónénál.

Ok ta tó: Kecs kés Ger gõ
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170 éves a Vaskereszt
Fegy ver nek tör té nel mé ben je len tõs ese mény volt az egy ko ri sváb
te le pe sek ál tal be né pe sí tett Annaháza meg ala ku lá sa. En nek ál lít
em lé ket a 170 éves fe szü let, ami a vá ros leg ré geb bi ke reszt je. Az
év for du ló al kal má ból meg em lé ke zést tar tot tak 2016. jú li us 26-án,
kü lön kö szö net Országh Lász ló nak a szer ve zé sért. (A ké pen a
meg em lé ke zõk és szer ve zõk.) 

-Mûvelõdési Ház-

Fegy ver nek da la
Tisz telt fegyverneki la ko sok! 

El ké szült egy dal, ami
Fegyvernekrõl szól! Sze ret nénk (
szer zõk, elõ adók ) ha ezt a kö zö -
sen meg ál mo dott és lét re ho zott
al ko tást min den he lyi la kos a sa -
ját já nak érez né!

31 részt ve võ nek kell meg kö szön -
ni a né ha fá rasz tó, de ki tar tó hoz -
zá ál lá sát, len dü le tét, öröm te li
mun ká ját! Re mé lem na gyon sok
fegyverneki em ber nek örö met
fog okoz ni, ami kor fel csen dül nek

az ak kor dok, éne kek, hang sze -
rek! 

A da lunk 2016.08.06-án, a vá -
ros na pon ke rült be mu ta tás ra.

Kü lön kö szö net il le ti Ta tár Lász -
ló pol gár mes ter urat, aki az öt -
let tõl kezd ve a meg va ló sí tá sig

mind vé gig fi gye lem mel kí sér te
mun kán kat, a pró bá kon ve lünk
együtt iz gult, együtt for mál tuk,
ala kí tot tuk a dalt, és mind vé gig
tá mo ga tá sá ról biz to sí tott ben -
nün ket.

-Mészáros Il di kó-

A SÁRSZÖGI HOLT-TISZA SPORTHORGÁSZ

EGYESÜLET VERSENYÉRÕL
2016. au gusz tus 6-án, Fegy ver nek te le pü lés vá ros na pi ren dez vé -
nyén be lül, kí sé rõ prog ram ként ke rült meg ren de zés re a VI. Vi rág zó
Ti sza Na pi Hor gász Csa pat ver seny. A részt ve võ te le pü lé sek és
egye sü le tek jel lem zõ en me gyénk bõl ér kez tek, mely nek örü lünk, hi -
szen ver se nyünk egy re nép sze rûb bé vá lik. Sze re tet tel vár juk Õket
jö võ re is. Saj nos Fegy ver nek el ve szí tet te a ku pát, Kis új szál lá si és
Szol no ki csa pa tok mö gött, az ered mé nyek pe dig az aláb bi ak sze rint
ala kul tak:

 1. Kis új szál lá si Hal far ka sok, Kis új szál lás

 2. Pe li kán 2, Szol nok

 3. Sár szö gi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let, Fegy ver nek

Két na pos hor gász ver se nyünk 2016. au gusz tus 30, 31.-én ke rült
meg ren de zés re az Al só ré ti Holt-Ti sza II. sz. tó egy sé gén. A ver seny -
zõk nek és csa lád tag ja ik nak kel le mes él mény ben volt ré szük szép
kör nye zet ben, kel le mes idõ já rás mel lett. Az ön kor mány zat se gít sé -
gét ez úton is kö szön jük. 

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

 1. Ma gyar Mik lós 10.167 pont

 2. Nagy Ró bert 5.729 pont

 3. Szil ágyi Ár pád 4.644 pont

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

Gör bül jön a bot!
-Sárszögi Holt-Ti sza Sport hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge-
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„Is ten sze ret en gem”
Ka to li kus hit tan tá bor gyer me kek nek

2016. au gusz tus ban tar tot tuk tá bo run kat, me lyen 15 hit ta nos gyer -
mek vett részt. A tá bor cél ja az volt, hogy a gyer me kek Is tent, és
egy mást job ban meg is mer jék, és ez ál tal kö zös ség gé ko vá cso lód ja -
nak.  Köz pon ti he lyünk a Szent Er zsé bet Kö zös sé gi Ház volt, ahol
min den nap 9 - 16 órá ig szer vez tünk prog ra mo kat a részt ve võk nek.

A tá bo ro zók sa ját ma guk al kot ták meg a hét jel mon da tát. Jel mon -
da tunk: „Is ten sze ret en gem” volt, ki fe jez ve ez zel azt, hogy az Is ten -
nek mind nyá jan ér té ke sek va gyunk. A Hely tör té ne ti Mú ze um ban a
gye re kek rá cso dál koz hat tak a ré gi idõk ér té ke i re. Czifra Bá lint nak
kö szön he tõ en éne ke ket ta nul tunk.

Má so dik na pun kat szent mi sé vel kezd tük, mely re ma gunk kal vit tük
a pla ká tun kat, raj ta a tá bor jel mon da tá val és a fel aján lá sok kal! A
szent mi sét Bor dás Pé ter atya ce leb rál ta, aki el mond ta fon tos ál do -
za tot vál lal ni egy má sért, ön ma gunk ért, csa lá dun kért, sze ret te in kért 
és Is te nért. A sport pá lyán aka dály ver se nyek és ügyes sé gi fel ada -
tok vár ták a tá bo ro zó kat.

Har ma dik na pon sa ját ké szí té sû aján dé kok ke rül tek ki a gyer me kek 
ke zé bõl, Vargáné Edit ke né ni és Péterné Sipos Icu se gít sé gé vel. A
temp lom ban or go na kí sé ret mel lett éne kel het ték el a gyer me kek a
ta nult éne ke ket.  A Mû ve lõ dé si Ház ban tánc ház vár ta a tá bor la kó it,
ahol Gál Bi an ka és Nagy Sa rol ta ve ze té sé vel. Öröm mel fo gad tuk  a
Re for má tus Egy ház köz ség tá bo ro zó it egy kö zös ének lés re. 

Bár di Lász ló ta nár úr se gít sé gé vel a tá bo ro zók a sa ját dísz do bo za i -
kat fá ból ké szí tet ték el.

A pén te ki na pon az éne kek mel lett bib li ai to tón mé ret ték meg is me -
re te i ket Czifra Bá lint ve ze té sé vel. A gyer me kek jel ké pes aján dék kal 
és ének lés sel kö szön ték meg a kony hás né nik mun ká ját.

A tá bor zá rón a tûz mel lett a „Ki mit tud?” -on mu tat hat ta meg min -
den ki  tu dá sát, te het sé gét. A részt ve võk jel ké pes dí ja i kat Bor dás
Pé ter atyá tól ve het ték át, de kap tak zsák ba macs kát , aján dék cso -
ma got is, és a kö zös ének lés sem ma rad ha tott el. 

Bí zunk ben ne, hogy a gyer me kek szí vük be zár ták a tá bort és meg -
fog ha tat lan em lé kek kel is gaz da god tak. 

Kö szö ne tet mon dunk a szü lõk nek, hogy el en ged ték gyer me ke i ket a 
tá bor ba. Kö szön jük a fel aján lá so kat és tá mo ga tá so kat, ame lye ket
kap tunk. Kö szö net az Eg ri Fõ egy ház me gyé nek, Bor dás Pé ter atyá -
nak, a Ka to li kus Karitásznak, a Mû ve lõ dé si Ház nak, Gon do zá si
Köz pont nak, a Gyer mek élel me zé si Kony há nak, Nagy Jó zsef nek,  a 
szü lõk nek, a tá bor ban részt ve võ és a tá bort se gí tõ fel nõt tek nek,
min den ki nek ál do za tos szol gá la tát és nem utol só sor ban a Min den -
ha tó Is ten nek, hogy ke gyel mé bõl ez a tá bor lét re jö he tett. 

„Bi zony mon dom nek tek, ha nem vál toz tok meg, s nem lesz tek olya -
nok, mint a gye re kek, nem men tek be a mennyek or szá gá ba.”
Mt18,3

-Pé ter Fe renc-

Ál mok ki rá lyai
2016. au gusz tus 8-tól ke rült meg ren de zés re a Fegyverneki Re for -
má tus Egy ház köz ség Bib li ai Gye rek he te. A 24 gye rek kí ván csi an
vár ta, hogy mi vel fog nak tel ni a nap ja ink, a gye re kek nap ról-nap ra
egy re na gyobb lel ke se dés sel ér kez tek a Temp lom ba, ahol el csen -
de se dés sel han go lód tunk az elõt tünk ál ló nap ra. A fog lal ko zá sok
min den dél elõtt  ének ta nu lás sal, bib li ai tör té net ta nu lá sá val kez -
dõd tek. A hét té má ja: Ál mok ki rá lyai. Jó zsef tör té ne tén ke resz tül
meg ta nul hat tuk, hogyIsten  min den egyes em bert kü lön fé le uta kon
ve zet, va la me lyik könnyû és tet szik ne künk, va la me lyik pe dig ne héz 
és nem ked vünk re va ló.  Az Is ten ben bí zó em bert azon ban nem a
fé lel mei kell, hogy irá nyít sák, ha nem min dig és min den kö rül mé -
nyek kö zött be le tud he lyez ked ni Is ten akaratába.

Tí zó rai után kéz mû ve sed tünk, a szem ben lé võ is ko la ud var pe dig
he lyet adott a já ték ra, az ön fe ledt ki kap cso ló dás ra.Jó volt meg ta -
pasz tal ni, hogy ezek re az al kal mak ra is volt vá gya ko zá suk a gyer -
me kek nek. A he tün ket kü lön fé le prog ra mok is szí ne sí tet ték, hi szen
az egyik nap el les tük a nép tánc alap ja it a tánc ház ban, fagyizni is el -
men tünk, és meg lá to gat tuk a ka to li kus test vé re in ket is, hi szen ve -
lünk egy idõ ben a ka to li kus gye re kek is egy fan tasz ti kus tá bor ban
vet tek részt.

A hét csa lá di nap pal zá ró dott, mely nek ke re te in be lül a szü lõk is be -
te kin tést nyer het tek mind ab ba, ami ben a gye re kek nek egy hé ten
ke resz tül ré szük le he tett. A ki csik nagy lel ke se dés sel éne kel ték el a
tá bor ban ta nult éne ke ket, kö zö sen meg néz tük az el múlt 5 nap ban
ké szült ké pe ket, és egy rö vid áhí ta ton ke resz tül is mét el hang zott
az, hogy mi lyen fon tos a csa lád, az egy más fel té tel nél kü li sze re te te 
eb ben a vi lág ban. Kö zös ebéd után a tö rök szent mik ló si Apá ról Fi ú -
ra Ala pít vány ör ven dez te tett meg ben nün ket kü lön fé le kéz mû ves
já ték kal, mely ben min den ki ki pró bál hat ta ügyességét. 

Ezen a szom bat dél utá non ér ke zett kö zénk Csaholczi Gusz táv és
Gyön gyö si Éva, akik egy cso dá la tos kon cert ke re te in be lül tet tek bi -
zony sá got kö zöt tünk, raj tuk ke resz tül is sok ál dást kap tunk. 

De nem csak kap tunk ál dást, ha nem ad tunk is. Min den ki a sa ját ál -
dá sát és jó kí ván sá gát el küld het te, hi szen hé li u mos lu fik ra tû zött
sze re tet-üze ne te ink pil lan gó ként száll tak a ma gas ba.

Fe lejt he tet len hét, fe lejt he tet len él mé nyek, és a leg fon to sabb az
evan gé li u mi öröm üze net. Re mél jük, hogy jö võ re is ha son ló ban lesz 
ré szünk! Há la adás sal tu dunk csak vissza te kin te ni az egész hét re,
hi szen meg ta pasz tal hat tuk a kö zös ség ere jét, a szol gá lat örö mét.
Sze re tet tel kö szön jük meg min den ki nek a tá mo ga tást, köz re mû kö -
dést, hogy va ló ban egy sze re tet-he tet tölt het tünk együtt a gyer me -
kek kel. 

Jó volt lát ni, hogy nem vol tak kü lönb sé gek a gyer me kek kö zött, min -
den ki ba rát ság gal, bi za lom mal for dult a má sik hoz, a na gyob bak
párt fo gá suk ba vet ték a ki seb be ket, jó test vér ként vi gyáz tak rá juk. A
csa pat já ték ok is ar ra ta ní tot ták az if ja kat, hogy együtt min den sok -
kal könnyebb. Jó, ha van va la ki aki se gít, akit ér de kel a vé le mé -
nyem, aki vel együtt tu dunk küz de ni a si ke rért.

-Gaz dag Edit-
-református lel kész-
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Há lás szív vel kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik
ked ves Fe le sé gem, drá ga Édasanyánk

PAPP ERNÕNÉ
(SZECSEI ILONA)

te me té sén - a zord idõ el le né re -

részt vet tek, sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,
gyá szunk ban osz toz tak.

Fér je és Lányai 

EMLÉKEZÉS
GAÁL SÁNDOR

ha lá lá nak 1. év for du ló já ra

"Szo mo rú az út, mely sí rod hoz ve zet,

Meg pi hent a drá ga férj szí ve,

Vi rá got is vi szünk egy né ma sír ra,

De ezek té ged nem hoz hat nak vissza"

Sze re tõ fe le sé ged és csa lá dod.

MEGEMLÉKEZÉS
BUDAI PÁL

ha lá lá nak 2. év for du ló já ra

"Mert szí vünk ben örök ké lé te zel,

akit so ha nem fe le dünk"

Sze re tõ csa lád ja

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,

 akik sze re tett ha lot tunk

PATKÓ JÓZSEF
bú csúz ta tá sán részt vet tek,

fáj dal mun kat eny hí te ni igye kez tek.

A gyá szo ló család

EMLÉKEZÉS
ifj. BAGI ANDRÁS
ha lá lá nak 3. év for du ló já ra

"Ne hidd, hogy fe led ni fo gunk,

a sors bár mer re el ve zet,

em lé ked szí vünk be vés sük,

a szív pe dig so ha nem fe led."

Sze re tõ nõ vé re és csa lád ja

EMLÉKEZÉS
FAZEKAS ANDRÁSNÉ

(szü le tett Mendler Ilo na)

ha lá lá nak 1. év for du ló já ra

A könnyek ide je

Ez a gyász és a könnyek ide je - lá tod,

mi kor itt ha gyod ezt a szép vagy csúf vi lá got,

szá mol nod kell az zal: kö vet könny ten ge re.

Fa kó éji ál mok ful lad hat nak be le.

Te ott a ké pen most is mo so lyogsz csak,

nem lát szik mor zsá ja sem mi fé le rossz nak,

- per sze, hisz még együtt - fe jünk össze búj va,

nem gon dol tunk ak kor sem mi fé le baj ra.

Mond ják, hogy az idõ bal zsam a se bek re,

ha most be le né zek kék lõ kép-sze med be,

csak örö möt lá tok, csu pa bol dog sá got.

Így akar lak meg õriz ni - mint egy fény lõ ál mot!

-Havas Éva-

Em lé két õriz zük: Csa lád ja
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Sze ret nénk há lás kö szö ne tün ket ki fe jez ni

mind azok nak, akik

Baksay Elek
el huny tá val részvetüket fe jez ték ki sze mé lye sen, vagy
meg tisz te lõ gon do la ta ik ban! Fe lejt he tet len ha lot tunk

vég sõ aka ra tát tel je sít ve he lyez tük vég sõ nyu ga lom ba.

Meg tisz te lõ kö szö net tel: Le á nya, test vé rei, unokája

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

Golyha Istvánné
Csör gõ Er zsé bet 76 éves

Göblyös József 78 éves

Turó Józsefné
Bu dai Ilo na 67 éves

Ta kács Mihályné
Lip csei Mar git 96 éves

Csaj bók Já nos 69 éves

An gyal Már ton 93 éves

Féderer Jó zsef 83 éves

Csa tá ri Bálintné
Lõkös Éva 75 éves

Ba logh Pálné
Náhóczki Má ria 73 éves

Pifku Jánosné
Fe ke te An na 79 éves

Kurfis Istvánné
Sze pe si Irén 66 éves

ko rá ban el hunyt.

Mit lel kem ed dig fél ve sej tett,
Elõt tem áll a nagy ti tok,

Hogy csak az halt meg, ami nem lett,
S az él örök ké, ami volt.

-Vaj da Já nos-

Em lé ke zés

Ba logh Gáborné,
Bí ró Ju li an na

ha lá lá nak 30. év for du ló já ra

"A mély be csak tes ted me rült el,
csak õ tûnt el a föld alatt,

de lé nyed lé nye ge ezer fe lé
szó ród va is köz tünk ma radt".

Sze re tõ csa lá dod

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: Fegyverneken hó nap el sõ és
harmadik pén tek: 8:00-12:00 

Törökszentmiklóson: Tán csics M. 42/A 

Nyitvatartás Hét fõ-csü tör tök: 8:00-15-00, pén tek: szün nap

Call Cen ter: 06-40-180-124

*****

Or vo si ügye let:  06-20/388-97-87

*****

Sze lek tív hul la dék szál lí tás

(Sár ga te te jû ku ka)
• Ré gi 3-as 4-es kör zet: (hét fõ) szep tem ber 12., ok tó ber 10.
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) szep tem ber 13. ok tó ber 11.

*****

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) ok tó ber 3,
Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) ok tó ber 4

LOMTALANÍTÁS

2016. szep tem ber 19-20. Rész le tek az utol só ol da lon

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.

******

BÚCSÚVÁSÁR
2016.10.16. va sár nap

105

Ker tes csa lá di ház el adó
Fegy ver nek Csil lag út 17. sz. alatt.

Érd.: 06-56/781-979
08-17 órá ig
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Mága Pi ros ka és Ara nyi Im re 2016.07.26-án,

Tháler Edit és Var ga Im re La jos 2016.08.13-án,

Balla Edi na Kla u dia és Pá va La jos 2016.08.16-án,

Nagy Bor bá la és Pe tõ Bé la 2016.08.16-án,

Bu rai Vi rág és Mikle Dá vid 2016.08.23-án,

Skudreva-Tóth Ju dit és Tháler At ti la 2016.08.27-én

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.

"Ke zem fe léd nyúj tom, szí vem ne ked adom
Me lyet vissza so ha nem ké rek

Sze ress egy éle ten át, úgy, mint én té ged
Ak kor is ha meg öreg szünk

És ak kor is, ha már nem élek."
-Ady End re-

Test vérte le pü lé si meg ál la po dás
Fegy ver nek vá ros ve ze tõ sé ge na gyon fon tos nak tart ja a nem ze ti
össze fo gást, és en nek az ér zés nek tet tek kel va ló meg va ló sí tá sát
is.

A vá ros na pon 2016.08.06-án Visk vá ro sá val testvértelepülési meg -
ál la po dás köt te tet.

A Máramarosi-medence dél-ke le ti ré szén, az uk rán-ro mán ha tár
men tén, a Ti sza bal part ján Huszttól 25 km-re fek szik az egy ko ri ko -
ro na vá ros, Visk  Köz igaz ga tá si lag Viskhez tar to zik né hány ki sebb
szom szé dos te le pü lés: a sza na tó ri u má ról or szá gos hí rû vé vált
Saján (5 km), Mo gyo rós (5 km), Fenes (7 km), Rá kos (2 km). To -
váb bi  szom szé dos te le pü lé sek: Bustyaháza, már a Ti sza jobb part -
ján, in nét 2 ki lo mé ter észak ra, Veléte nyu gat ra 8 ki lo mé ter. A
Fel sõ-Ti sza-vi dék má sik je len tõs ma gyar lak ta te le pü lé se Técsõ in -
nét ke let re mint egy 12 ki lo mé ter re ta lál ha tó.

Visk, az egy ko ri ko ro na vá ros nak kb 8ooo la ko sa van, eb bõl kb 4ooo 
em ber vall ja ma gát ma gyar nak.

A két vá ros- kap cso la tát sze ret né ki ter jesz te ni: Kul tú ra, Sport, Mû -
vé szet, Ok ta tás, Pá lyá zat, Tu risz ti ka te rü le tek re is.

-Mé szá ros Il di kó-

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.

2016. szeptember 15.

LOMTALANÍTÁS
Ér te sít jük Fegy ver nek la kos sá gát, hogy a Tö rök szent mik ló si
Kom mu ná lis Szol gál ta tó Nonprofit Kft.
• 2016. szep tem ber 19-én, a hét fõi já rat tal érin tett in gat la nok nál
• 2016. szep tem ber 20-án, a ked di já rat tal érin tett in gat la nok nál

reg gel 700 órá tól LOMTALANÍTÁST vé gez.
A lom ta la ní tás a he ti kom mu ná lis hul la dék szál lí tás sal azo nos na -
pon tör té nik.
A zök ke nõ men tes vég re haj tás ér de ké ben kér jük a Tisz telt la kos -
sá got, hogy az in gat lan elé szí ves ked je nek ki rak ni a na gyobb mé -
re tû tár gya kat (lo mo kat, bú to ro kat). A ki sebb mé re tû tár gya kat,
ru ha ne mût zsák ba, pa pír do boz ba rakvakérjük el he lyez ni.
A lom ta la ní tás reg gel 7 óra kor kez dõ dik, en nek meg fe le lõ en ezen 
idõ pont elõtt kér jük a lo mok ki ra ká sát, mert a lom ta la ní tást vég zõ
gép jár mû vek min den út vo na lon csak egy szer ha lad nak vé gig. A
na gyobb tár gya kat pla tós gép jár mû gyûj ti Tisz te let tel fel hív juk a
la kos ság fi gyel mét ar ra, hogy a nem kom mu ná lis hul la dék ka te -
gó ri á já ba tar to zó anya go kat (pl.: trá gya, ak ku mu lá tor, épí té si tör -
me lék, gép jár mû gu mi, kép csö ves hul la dék, hû tõ szek rény
hul la dék, fes té kes ola jos edé nyek) a lom ta la ní tás kor nem szál lít -
juk el, ezért eze ket ne he lyez zék ki. Kü lön fel hív juk a vál lal ko zók,
kö zü le tek fi gyel mét, hogy a lom ta la ní tá si ak ció csak a la kos ság ra
vo nat ko zik!
Kér jük a te le pü lés la ko sa it, hogy a fen ti út mu ta tás be tar tá sá val
se gít sék a Tár sa ság dol go zó i nak ha té kony mun ka vég zé sét.
A lom ta la ní tá si na po kon az 56/590-640 te le fon szá mon ügy fél -
szol gá la tot tar tunk:
Tö rök szent mik ló si Kom mu ná lis Szol gál ta tó Nonprofit Kft

Prog ram aján ló
• 2016. ok tó ber 8. 15:00: J-N-SZ. Me gyei Kó ru sok Ta lál ko zója
• 2016. ok tó ber 15.: Szü le tés na pi Dogs kon cert
• 2016. ok tó ber 11.: Gyer mek szín ház, be lé põ 400 Ft

Ki csik nek 10:00 órá tól: Kukori a na gyot mon dó 
Na gyok nak 14:00 órá tól: Vaskakas

• 2016. ok tó ber 12. 17:00: Ké zi mun ka-ki ál lí tás meg nyi tó
A ki ál lí tás lá to gat ha tó ok tó ber 12-28-ig

• 2016. ok tó ber 16.: Bú csú vá sár


