


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:

SZEPTEMBER 29. 
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ- tes tü le te el fo gad ta a 

Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de pe da gó gi ai prog ram -
ját és a 2016-2017. ne ve lé si év mun ka terv ét. 

• Mó do sí tot ta a Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tát. A hi va tal ügy fél fo ga dá si rend je az aláb bi -
ra mó do sult: 

– hét fõn: 8:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00 órá ig
– ked den: nincs ügy fél fo ga dás
– szer dán: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 órá ig
– csü tör tö kön: 13:00 - 16:00
– pén te ken:  8:00 – 12:00 órá ig tart.

• Egyet ér tett az zal, hogy Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta a
„Fegy ver nek és Ör mé nyes szenny víz el ve ze té se és tisz tí tá sa” cí -
mû, KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azo no sí tó szá mú pro jekt je be -
fe je zé sé hez a föld hi va ta li in gat lan nyil ván tar tás ba tör té nõ
szol gal mi jog be jegy zé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra föld -
mé rõ vál lal ko zó, vagy vál lal ko zás mun ká ját ve gye igény be. Fel ha -
tal maz ta Ta tár Lász ló pol gár mes tert, hogy a fel adat el vég zé sé vel
kap cso lat ban ár aján la to kat kér jen be az aláb bi föld mé rõk tõl: 

Föld mé rõk:
– Kon szen zus Pan nó nia Zrt. Far kas Ist ván

1071 Bu da pest, Dó zsa György út 54. III. 6-7.
iro da.gyarmatidora@konszenzus-pannonia.hu

– SZIGET Geo dé zia Mér nö ki és Szol gál ta tó Kft. Sza bó Ka ta -
lin
2309 Lórév, kül te rü let 043/3.
szigetgeo@mail.com

– GEOVEKTOR Föld mé rõ Bt. Ré vész Pé ter
2700 Ceg léd, Ken der föld u. 15.
peter.revesz@geovektor.com

• Fel ha tal maz ta Ta tár Lász ló pol gár mes tert, hogy a leg ala cso -
nyabb árat be nyúj tó vál lal ko zó val meg kös se a szer zõ dést.

• Egyet ért az zal, hogy Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta a „Fegy -
ver nek és Ör mé nyes szenny víz el ve ze té se és tisz tí tá sa” cí mû,
KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azo no sí tó szá mú pro jekt be fe je zé -
sé hez a föld hi va ta li in gat lan nyil ván tar tás ba tör té nõ szol gal mi jog
be jegy zé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra ügy véd vál lal ko -
zó, vagy vál lal ko zás mun ká ját ve szi igény be. Fel ha tal maz ta Ta tár
Lász ló pol gár mes tert, hogy a föld hi va ta li in gat lan nyil ván tar tás ba
tör té nõ szol gal mi jog be jegy zés sel kap cso la tos ügy vé di fel ada tok
el lá tá sá ra ár aján la to kat kér jen be az aláb bi ügy véd tõl, il let ve ügy -
vé di iro dák tól: 

• Ügy vé dek:
– Dr. Mosonyi Csa ba és Tár sa Ügy vé di Iro da

5000 Szol nok, Arany Já nos u. 21.
– Dr. Mosonyi Ba lázs

5000 Szol nok, Szig li ge ti út 9. I/7.
– Dr. Er dei Zol tán Ügy vé di Iro da 

5000 Szol nok, Szán tó krt. 52. A/2 fsz. 1.
• Fel ha tal maz ta Ta tár Lász ló pol gár mes tert, hogy a leg ala cso -

nyabb árat be nyúj tó vál lal ko zó val meg kös se a szer zõ dést.
• Egyet ér tett a pá lyá zat be nyúj tá sá val, kö te le zett sé get vál lalt a

2016. évi költ ség ve tés ter hé re ma xi mum brut tó 12.484.000,- Ft
összeg ben a „Bar na me zõs te rü le tek re ha bi li tá ci ó ja” cí mû pro jekt
ter ve zé si és elõ ké szí té si (meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány, igény -
fel mé ré si és kihasználtsági terv) mun ká já nak el vég zé sé re. Fel ha -
tal maz ta a pol gár mes tert a be szer zé si el já rás le bo nyo lí tá sá ra, az
elõ ké szí té si/ ter ve zõi szer zõ dés meg kö té sé re és a pá lyá zat be -
nyúj tá sá ra.

• Egyet ér tett a pá lyá zat be nyúj tá sá val, kö te le zett sé get vál lalt a
2016. évi költ ség ve tés ter hé re ma xi mum brut tó 12.000.000 Ft
összeg ben a „Bel víz II. ütem” cí mû pro jekt elõ ké szí té si (elõ ze tes
ta nul má nyok) és ter ve zé si mun ka el vég zé sé re. Fel ha tal maz ta a
pol gár mes tert a be szer zé si el já rás le bo nyo lí tá sá ra, a ter ve zõi
szer zõ dés meg kö té sé re és a pá lyá zat be nyúj tá sá ra.

• Csat la koz ni kí ván 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 2017. évi for du ló já hoz. 

• El fo gad ja az ösz tön díj pá lyá zat 2017. évi for du ló já nak Ál ta lá nos
Szer zõ dé si Fel tét ele it és kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a pá lyá -
za tok ki írá sa, el bí rá lá sa és fo lyó sí tá sa so rán ma ra dék ta la nul az
Ál ta lá nos Szer zõ dé si Fel té te lek ben fog lal tak nak meg fe le lõ en jár
el.     

• Fel ha tal maz za a pol gár mes tert a szer zõ dés alá írá sá ra.
• A Kép vi se lõ-tes tü le te dönt 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.
• El fo gad ta a Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegy ver nek te -

le pü lés ví zi köz mû ve i re vo nat ko zó 2017-2031. évi gör dü lõ fej lesz -
té si ter vét.

• 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 ki adá sok kész pénz ben tör té nõ tel je sí té sé nek sza bá -
lya i ról szó ló ren de le tet. 

SZEPTEMBER 29. zárt
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te egyet ér tett

a Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 53. sz. alat ti (hrsz.: 1263.) in gat -
lan meg vá sár lá sá val. 
Az in gat lan meg vá sár lá sá hoz kap cso ló dó min den költ ség re a
2016. évi költ ség ve té se ter hé re vál lalt kö te le zett sé get.
Fel ha tal maz ta Ta tár Lász ló pol gár mes ter urat, hogy az ön kor -
mány zat ne vé ben és tel jes kö rû kö te le zett ség vál la lá sa mel lett li ci -
tál jon a pá lyá zat ban sze rep lõ 1263. hrsz-ú in gat lan ra. 
Kér te a pol gár mes ter urat, hogy az in gat lan meg vá sár lá sá nak
pon tos költ sé ge i rõl a kö vet ke zõ ülé sen szá mol jon be. 

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Bursa Hungarica

Fi gye lem!

Ki írás ra ke rült a Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány -
za ti Ösz tön díj rend szer 2017. évi for du ló ja.

Tá jé ko zód ni a www.emet.gov.hu webcímen, il let ve az Ön kor -
mány zat 5. sz. iro dá já ban le het.

A pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide je: 2016. no vem ber 8.
-Török Esz ter-
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Or czy - Mó ra Nyel vi tá bor 2016
5. osz tá lyos ta nu ló ink au gusz tus 22-26-ig is mét ko rán kel tek, hi -
szen nyel vi tá bo ros prog ra mok ra vár tuk õket. Tag in téz mé nyen ként
20-20 ta nu ló bõ vít het te to vább já té kos ke re tek kö zött ide gen nyel vi
szó kincs ét. A prog ra mok kö zött sze re pelt ide gen nyel vi já té kok kal
meg tûz delt sport ver seny, lon do ni „ké pes lap” ké szí té se cso ma go ló -
pa pí ron, az an gol tea ha gyo má nya i nak meg is me ré se, va la mint ke -
rék pár tú ra vá ro sunk ne ve ze tes sé ge i nek érin té sé vel, ahol rö vid
tör té nel mi be te kin tést is kap hat tak te le pü lé sünk múlt já ba, az itt élõ
nem ze ti sé gek éle té be. Vir tu á lis ki rán du lás ra in dul tunk Nagy-Bri tan -
nia és Né met or szág na gyobb ne ve ze tes sé ge i hez, fel töl tõd tünk a
Kál vá ria dom bon, va la mint mo ziz tunk Szol no kon. A prog ram meg -
va ló sí tá sá hoz a Szü lõi Mun ka kö zös sé gek tá mo ga tá sa is hoz zá já -
rult. Az osz tály fõ nö kök és a nyelv sza kos ne ve lõk fá rad ha tat lan
mun ká ját ez úton kö szön jük meg! 

-Tokainé Csör gõ Hen ri et ta-

 Nyel vi té ma hét az Or czy Is ko lá ban
Már má so dik éve, szep tem ber ben nyel vi té ma he tet tar tunk az is ko -
lánk 6.,7.,  és 8.  osz tá lyos ta nu ló ink nak.2016 szep tem ber 19-23 –ig 
a fel sõs di á kok az Olim pi ai Já té kok sport té má jával fog lal koz tak.

Nem csak ide gen nyel ven, ha nem min den, az év fo lya mon ta ní tó pe -
da gó gus  egy-egy órá ban a tan anyag hoz kap cso ló dó an érin tet ték
az Olim pia sport té máját,ez zel is szí ne sít ve az órá kat. Tör té ne lem
órán An tal Im re ta nár úr az Olim pi ai já té kok ere de té vel,ér de kes is -
me re tek kel gaz da gí tot ta  a gye re kek tu dá sát. Rajz órán a gye re kek
Pán cél Tí mea ta nár nõ vel Olim pi ai jel ké pe ket,sport ága kat raj zol tak.

Dél utá ni fog lal ko zá sok ke re té ben, év fo lya mon kén ti cso port bon tás -
ban,  ide gen nyel ven(an go lul) is le he tõ sé get kap tak is me re te ik bõ -
ví té sé re Sport és Olim pia té ma kör ben.

So kat fog lal koz tunk a 2016-os Rioi Olim pi ai Já té kok kal. El sõsor ban 
já té kos fel ada tok kal pró bál tuk fel kel te ni a gye re kek ér dek lõ dé sét.
Országismeret ke re té ben so kat meg tud tak Bra zí li á ról, a fõ vá ro sá -
ról,az Olimpia ka ba la fi gu rá já ról, zász ló já ról.

Ki de rült, hogy a gye re kek pél da kép ként te kin te nek Ma gyar or szág
él spor to ló i ra,akik részt vet tek az idei Olim pi án.

A té ma hét zá ró nap ján kö zös sportver se nyen vet tek részt az Or czy
és a Mó ra  di ák jai.

Min den részt ve võ ta nu ló jól érez te ma gát és vissza jel zé se ik alap ján 
vár ják a kö vet ke zõ ide gen nyel vi ren dez vényt!

-Sipos Mar ina-
-tanárnõ-

Úszás ok ta tás az Or czyban
Szep tem ber 12-tõl – 16-ig úszás ok ta tás zaj lott az Or czy An na Ál ta -
lá nos Is ko lá ban. A részt ve võ ta nu lók a ha to dik és he te dik osz tá lyo -
sok vol tak, akik két cso port ban vet tek részt az ok ta tá son. A
hely színt a Törökszentmiklós Vá ro si Strand für dõ és Kem ping ad ta, 
aho vá a gyer me kek min den nap busszal ju tot tak el. Dél elõtt ki lenc
óra kor a ha to di ko sok in dul tak út nak, akik tíz óra kor már a víz ben
ta nul ták az úszás rej tel me it, a he te di ke sek pe dig vál tot ták õket ti -
zen két óra kor. A fel ké szí tõ ne ve lõk Nagyné Pely he Ani ta, Huber
Krisz ti na és Héder Ró bert vol tak.

 A cé lunk az volt a kol le gá im mal, hogy a gyer me kek fé le lem nél kül
tud ja nak a víz ben ta nul ni, eh hez elõ ször víz biz ton sá got elõ ké szí tõ
gya kor la to kat al kal maz tunk, ami után kezd het tünk ma gá hoz az
úszás ok ta tá sá hoz. A na pi két órá ban a gyer me kek meg ta nul hat -
tak úsz ni és mel let te sok-sok já ték is sze re pelt a pe da gó gu sok tan -
terv ében, amelyek szí ne seb bé tet ték a ta nu lást. 

Úgy gon do lom, hogy a gye re kek na gyon él vez ték ezt a he tet, ezt
tá maszt ja alá az is, hogy a víz bõl a nap vé gén alig akar tak ki jön ni,
ami kor az is ko lá ba vissza kel lett in dul nunk.  A cé lun kat el ér tük,
min den ki meg is mer ked he tett az úszás sal, és az is, aki ki csit fél ve
in dult a me den ce fe lé, a hét vé gé re ví gan ját szott és úszott a me -
den cé ben.

-Héder Ró bert-
-Test ne ve lõ ta nár-

A Vi lág Leg na gyobb Tan órá ja
A "Vi lág Leg na gyobb Tan órá ja" idén is meg ren de zés re ke rült. Ez
egy glo bá lis ok ta tá si pro jekt, amely hez szá mos or szág csat la ko -
zott. A vi lág min den ré szén egy idõ ben, 2016. szep tem ber 19-ével
kez dõ dõ hé ten, tet szõ le ges na po kon ke rült meg ren de zés re a tan -
óra, így meg al kot va a vi lág leg na gyobb ját.

Az ENSZ ál tal azo no sí tott Glo bá lis Cé lok a fenn tart ha tó fej lõ dést
szol gál ják és a Föld la kó i nak leg na gyobb prob lé má i ra pró bál nak
meg ol dást ke res ni. Ezek kö zül ez al ka lom mal a ne mek kö zöt ti
egyen lõ ség re fó ku szál tak.

A kez de mé nye zés hez a mi is ko lánk is csat la ko zott négy osz tállyal.
(Ma gyar or szá gon 2313 osz tály vett részt a pro jekt ben.)

Két-két tan órát szer vez tünk a he te dik és a nyol ca dik osz tá lyok ban,
eze ket szep tem ber 23-án tar tot tuk meg. A di á kok a té má val kap -
cso lat ban ér vel tek, ki fej tet ték vé le mé nyü ket, kis fil met néz tek a ne -
mek kö zöt ti egyen lõ ség fon tos sá gá ról, és ins pi rá ló tör té ne tet
ol vas hat tak kép re gény for má já ban a té má val kap cso lat ban. Ku ta -
tást ké szí tet tek egy kér dõ ív ki töl té sé vel, mely nek ered mé nye alap -
ján el ké szí tet te
min den ki a sa ját ne -
mek kö zöt ti tér kép -
ét. Ez zel já rul tak
hoz zá ah hoz a glo -
bá lis fel mé rés hez,
me lyet össze sít ve
kö ze lebb jut ha tunk
a ne mek kö zöt ti
egyen lõ ség el éré -
sé hez, a prob lé ma
megoldásához.

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel sõ ta go zat

mun ka kö zös ség ének
ve ze tõ je-

 3



Aki nek már szep tem ber ben nem csen get nek be
Nagy ese mény Tukarcs Istvánné éle té ben, hogy 40 év mun ka vi -
szony után de cem ber tõl  nyug díj ba vo nul. Je len leg a fel men té si ide -
jét töl ti. Pe da gó gu si pá lyá ját Kuncsorbán kezd te, majd a fegyverneki
Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz -
mé nyé ben ok tat ta a gye re ke ket 39 éven át ma te ma ti ká ra, orosz-,
majd né met nyelv re. Szá mos ver seny re ké szí tett fel di á ko kat. Éve kig
volt a Tag in téz mény Vö rös ke resz tes ta nár el nö ke. Ka taszt ró fa vé del -
mi és Vö rös ke resz tes ver se nye ken is jól sze re pel tek a di ák jai. A Hu -
mán Mun ka kö zös ség ve ze tõ je ként ak tí van részt vett az is ko la
éle té nek szer ve zé sé ben, mun ka tár sai se gí té sé ben. Éve kig bo nyo lí -
tot ta az Or szá gos Kom pe ten cia mé ré se ket. Pá lyá ja alatt vé gig osz -
tály fõ nök volt. Van nak olyan ta nít vá nyai, akik kol le gái let tek. Él olyan
csa lád Fegyverneken, ahol osz tály fõ nö ke volt a nagy ma má nak,
anyu ká nak, vé gül az uno ká nak is. Mun ká ja el is me ré se ként 1984-ben 
az Út tö rõk Szö vet sé gé nek Or szá gos Ta ná csa Di csé rõ Ok le ve lét
kap ta,1989-ben a Ma gyar Nép köz tár sa ság  Mi nisz ter ta ná csa Ki vá ló
Mun ká ért ki tün te tõ jel vényt ado má nyoz ta szá má ra,2015-ben a
Klebelsberg  In téz mény fenn tar tó Köz pont Ok le vél ben ré sze sí tet te „a
jö võ nem ze dé kért vég zett ál do za tos nevelõ-oktató munkájáért.”

Tukarcs Istvánné ak tí van be kap cso ló dott Fegy ver nek köz éle té be is.
Két cik lus ban dol go zott ön kor mány za ti  kép vi se lõ két, egy cik lus ban a 
Pénz ügyi Bi zott ság el nö ke volt. Je len leg a Pénz ügyi Bi zott ság  kül -
sõs tag ja. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 2008-ban „ 
Fegy ver nek Köz szol gá la tá ért”  Dí jat ado má nyoz ta  ré szé re a „hosszú 
idõn át vég zett köz éle ti te vé keny sé gé ért.”

Er zsi ke nyug díj ba vo nu lá sa után tel jes oda adás sal a hob bi já nak, a
hor gá szat nak él het. A hor gá szást a fér je sze ret tet te meg ve le, több
év ti ze de hor gász nak együtt. Fõ ként a rab ló ha la zás a szen ve dé lyük.
Leg na gyobb ha lát, egy 6,8 kg-os csu kát, a Nagy kun sá gi Fõ csa tor nán 
fog ta.  A Fegyverneki Hor gász Egye sü let nek 1985 óta tag ja. A ki lenc -
ve nes évek ele jén a gye rek és if jú ság ne ve lé sé vel fog lal ko zott.
1997-ben a köz gyû lés az egye sü let tit ká rá vá vá lasz tot ta. 1999 óta az 
el nö ki te en dõ ket lát ja el fo lya ma to san. Meg vá lasz tá sa óta so kat tett
az egye sü let kö zös ség gé szer ve zõ dé se te rü le tén. Fá rad ha tat la nul
és hoz zá ér tés sel szer ve zi a hor gász ver se nye ket, az egye sü let éle -
tét. Lel ki is me re tes mun ká já nak, jó szer ve zõ kész sé gé nek és lel kes
se gí tõ i nek kö szön he tõ en az egye sü let tag lét szá ma el éri a 200-300
fõt. Sõt volt olyan év is, hogy meg ha lad ta az 500-at. El nök sé ge alatt
az egye sü le ti élet szer ve zet tebb, prog ram ja ink, ren dez vé nye ink szí -
ne seb bek és egy re lá to ga tot tab bak let tek. A me gyei kül dött köz gyû -
lés 2002-ben a Kö zép-Ti sza vi dé ki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge  
Se gé lye zé si Bi zott sá gá nak tag já vá vá lasz tot ta. A hor gá szo kért vég -
zett ál do za tos mun ka el is me ré se ként a hor gász szö vet ség két al ka -
lom mal  „ Egye sü le ti Mun ká ért” kitüntetésben részesítette.

A kö zel múlt ban ün ne pel te Tukarcs Istvánné 60. szü le tés nap ját a hor -
gász iro dá ban a Fegyverneki Hor gász Egye sü let ve ze tõ sé ge, a vá ros 
pol gár mes te re és csa lád ja kö ré ben. A ven dé gek elõ ször kö szön töt -
ték az elnökasszonyt, majd egy ba rá ti meg ven dé ge lés re ke rült sor.

Er zsi ke na gyon tar tal mas, ak tív éle tet mond hat ma gá é nak. Kí vá nunk 
ne ki a to váb bi ak ban jó egész sé get és hosszú éle tet!

-Pfeiffer Vil mos-
-Tukarcs Istvánné kol le gá ja és a Fegyverneki Egye sü let tit ká ra - 

Vá ro si Egészségnap
2016. NOVEMBER 05. szom bat 

He lye: Mû ve lõ dé si Ház Fegy ver nek, Szent Er zsé bet u. 184.

10.00 óra kor ün ne pé lyes meg nyi tó

09.00-12.00 órá ig
• Szû ré sek-mé ré sek

– vér nyo más, vér cu kor, ko lesz te rin, test súly
– Liszt ér zé keny ség 
– Sze mé sze ti (10.00-12.00-ig, szem üveg csi nál ta tás ra

ked vez mény) 
– Hal lás

• El sõ se gély be mu ta tó
• Egész ség ügyi TOTO
• Kéz mû ves fog lal ko zás

13.00-14.00  órá ig „EGYÜTT A MELLRÁK ELLEN „ SÉTA

14.00-14.30 órá ig Rajz pá lyá zat ered mény hir de tés 

14.30-15.20 órá ig Elõ adá sok:
– Liszt ér zé keny ség rõl elõ adó: Pusz tai Já nos
– Mell rák ról elõ adó: Il lyés An na má ria
– Prostata be teg ség rõl  elõ adó: Dr Nagy And rás
– Dro gok ról  
– Sztrókról elõ adó: Dr Tóth Sa rol ta

15.20-16.00 órá ig Kul tu rá lis mû sor: 
–  Mirella ka ma ra kó rus, Mé szá ros Il di kó, Siposné Ba logh

Éva, 

 A ren dez vény fõ véd nö ke: TATÁRNÉ OLLÉ CSILLA

 Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház és  Fegy ver nek Vö rös ke reszt Alap -
szer ve zet kö zös prog ram ja
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Bográcsolások az idõseknél
A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont

fegyverneki te lep hely ének hí rei

Bográcsolás az I. sz. Annaházi Idõ sek Klub já ban

Már ko ra dél elõtt fi nom il la tok száll tak a klub ud va rán. Az idõ sek már 
na gyon vár ták ezt a na pot, hi szen egy újabb le he tõ ség a ta lál ko zás -
ra, ki kap cso ló dás ra, be szél ge tés re, ami a min den nap ok mo no ton -
sá gát egy kis sé fel vi dít ja. Szük ség van ilyen le he tõ sé gek re, mert
amel lett, hogy jól ér zik ma gu kat az em be rek, kö zös ség for má ló ere je 
is van. Kocsmár An tal fel aján lá sa ként bog rács ban fõtt a bir ka pör -
költ, me lyet min den nyug dí jas ne vé ben meg kö szö nünk! Dél ben,
amint meg szó lalt a ha rang, már az asz ta lon is volt a na gyon fi nom
bir ka pör költ. A jó kedv emel ke dett, a tár sa ság tag jai Pis ta bá csi ve -
ze té sé vel még dal ra is fa kad tak! A ta gok jól érez ték ma gu kat, kö -
szön jük a szer ve zõk nek.

- Mé szá ros Il di kó -
- klub tag -

Ker ti par ti a te le pe si klub ban

Eb ben az év ben, a nyár ele ji sza bad té ri fõ zé sünk után a má so dik,
szep tem ber kö ze pi bográcsoláshoz ké szü lõd tünk lá za san – úgy
gon dol tuk, a vál to za tos ság ked vé ért ser tés pör köl tet fõ zünk. Már ko -
ra reg gel klub tag ja ink szor go san dol goz tak, pu col ták a hagy mát és
a krump lit. A fõ zést egy új fér fi klub ta gunk vál lal ta ma gá ra, az asszo -
nyok pe dig a ke ze alá dol goz tak. A reg ge li tea, zsí ros ke nyér hagy -
má val és az elõ zõ nap sü tött lin zer volt. Kindert Fe renc ta nár úr a
ci te rá já val is mert, ked velt da lo kat ját szott, so kan éne kel tek, jó han -
gu lat ke re ke dett,min den ki él vez te a ko ra õszi, kel le mes idõ já rást.
Sze ren csé re na gyon so kan össze gyûl tünk, a klub tag ja ink kö zül 27
fõ volt je len. Las san meg fõtt a pör költ,amit a szé pen te rí tett ebéd lõ -
ben ki ada gol tuk. Az ebéd hez egyik idõ sünk aján lot ta fel a sa va nyú -
sá got. Min den ki jó ízû en, jó ked vû en fogyasztottael az ételt, utá na
pe dig még so ká ig be szél get tek az asz tal mel lett. Barta Józsefné
igaz ga tó nõ be szá molt a kö zel gõ fej le mé nyek rõl. A te le pe si klu bot is

érin tõ át ala kí tá sok ról és az Idõ sek Nap já ról (er rõl a ren dez vé nyünk -
rõl a kö vet ke zõ Fegyverneki Hír mon dó ban rész le te seb ben is be szá -
mo lunk majd).Kö szö ne tün ket fe jez zük ki a Fegyverneki Mû ve lõ dé si
Ház és Könyv tár nak a dí szes sá to ro kért, Kindert Fe renc nek a ze nei
szol gál ta tá sá ért és Föl di Zsolt nak a ked vez mé nyes alap anyag -
ért.Kö szö nöm min den ki nek a sok se gít sé get és a rész vé telt!

- Sza bó Lászlóné -
- II. sz. Idõ sek Klub ja -

Sza bad té ri fõ zés Szapárfaluban

A III. sz. Szapárfalui Idõ sek Klub já ban el kö vet ke zett az õszi fõ zés
ide je. Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr aján lot ta fel a bir ka pör költ nek
va lót, me lyet is mét sza bad té ren, vas üst ben, Szabadosné Éva né ni

fõ zött meg a dol go zók se gít sé gé vel kö zö sen. A pör költ mel lé fõtt
bur go nya és ubor ka ke rült még az asz tal ra. Na gyon jól si ke rült az
ebéd, a vö rös bor el fo gyasz tá sa után a desszert kö vet ke zett: a po -
gá csát két klub ta gunk aján lot ta fel, a mé zes zser bót pe dig a dol go -
zók ké szí tet ték el. Ezt kö ve tõ en a nap má sik nagy ese mé nye, a
tom bo la hú zás kö vet ke zett – nem volt olyan sze mély, aki ne nyert
vol na va la mit.

Kö szö net min den ki nek, aki hoz zá já rult en nek az ese mény nek a
meg va ló sí tá sá hoz, to váb bá kö szön jük a Pol gár mes te ri Hi va tal ve -
ze tõ i nek és dol go zó i nak, hogy az idõ sek ré szé re az aka dály men te -
sí tett für dõt és a mel lék he lyi sé ge ket ilyen szé pen és igé nye sen
el ké szí tet ték.

A ren dez vény vé gez té vel min den ki elé ge det ten tá vo zott. A
szapárfalui vá ros rész leg kö ze leb bi he lyi ren dez vé nye no vem ber hó -
nap ban a klub tag ok kö zös név na pi kö szön té se lesz, mely re sze re -
tet tel vár juk min den klub ta gun kat.

- Ta tár Gyuláné -
- III. sz. Idõ sek Klub ja -

CARITAS HUNGARICA DÍJ !
Az Eg ri Fõ egy ház me gyei Karitász Köz pont, a Ka to li kus Egy ház hi -
va ta los se gély szer ve ze te a Caritas Internationalis Ró ma, az
ICMC Genf tag szer ve ze te a Ka to li kus Karitász , az Egy ház me gyei 
Karitász Köz pont ja vas la tá ra Leblanc Lajosnét CARITAS
HUNGARICA DÍJ ki tün te tés ben ré sze sí ti!

E meg tisz te lõ ki tün -
te tés Leblanc
Lajosnénak a több
év ti ze des karitasz
mun ká ja el is me ré -
sé nek szól.

A díj áta dó ün nep -
ség re okt. 8-án Bu -
da pes ten a Ma gyar
Szen tek Temp lo má -
ban ke rült sor.

Gra tu lá lunk, és to -
váb bi mun ká já hoz
erõt, egész sé get kí -
vá nunk!

-Szerkesztõség-
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Zarándoklat
„Uram, légy az uta zó tár sa sá ga,

irány adó ja az el ága zá sok nál!
Adj ne ki erõt, ami kor el gyen gül,

vé del mezd ve szély köz ben,
ol tal mazd az út so rán,

adj ár nyé kot a nap he vé ben,
vi lá gíts a sö tét ség ben,

nyújts vi gaszt, mi kor ked vét sze gi,
és szi lár dítsd meg szán dé ká ban!”

Így szól a za rán do kok egyik imá ja. Tö rök szent mik ló si is me rõ se ink -
tõl hal lot tuk, hogy né hány lel kes em ber szer ve zi a ma gyar za rán -
dok utat. Dr. Légrádi At ti la ne vét em le get ték, aki vel na po kon be lül
fel vet tük a kap cso la tot. 

Sze ren csés nek tart juk ma gun kat, hogy idén, az ir gal mas ság évé -
ben elõ ször ve het tünk részt az im már ha to dik al ka lom mal meg ren -
de zett gya lo gos za rán dok la ton Törökszentmiklós és
Mátraverebély-Szentkút kö zött. 

Jú li us 19-én, a szent mi se után in dul tunk Pé ter atyá val és a hí vek kel
az alatkai ke reszt hez, ahol kö zös imá val in dí tot tak min ket a száz -
negy ven négy ki lo mé te res út nak. 

Mo tor csó nak kal kel tünk át a Ti szán. El sõ ál lo má sunk, Jászladány
fe lé igye kez tünk, ame lyet föld úton kö ze lí tet tünk meg, bo ká ig érõ
sár ban és tér dig érõ gaz ban. 

Más nap reg gel szent mi sét kö ve tõ en in dul tunk Jászjákóhalmára,
majd Vámosgyörk kö vet ke zett. Utol só szál lás he lyünk
Gyöngyöspatán volt. Tor na ter mek ben alud tunk, se gít sé get kap tunk
a plé bá ni ák ról, és min dig volt le he tõ sé günk me leg éle lem fo gyasz tá -
sá ra. Min den nap részt vet tünk szent mi sén. Az út men ti ke resz tek nél 
meg áll tunk imád koz ni. Min den nap el mond tunk egy tel jes ró zsa fü -
zért, ami alatt becs lé se ink sze rint 2,6 ki lo mé tert tet tünk meg. 

Az utol só dél után még egy er dei mi sét is ce leb rált ne künk Dobák
Gá bor egy ko ri tö rök szent mik ló si káp lán a Mát rá ban. In nen, a hegy -
csúcs ról ég sza ka dás és föld in du lás kö ze pet te csúsz tunk, eresz ked -
tünk le, majd mel lig érõ susnyáson át ve re ked ve ma gun kat, vég re
meg pil lan tot tuk az utunk vé gét jel zõ táb lát. Így az éj sza kát már a
szent kú ti za rán dok szál lá son töl töt tük, ahol kö szö ne tet mond tunk
za rán dok tár sa ink nak, hi szen ahogy Ádám Dé nes mond ta, „a szen -
ve dé sek össze ko vá csol tak min ket” –azt a hét fér fit és egy nõt, akik
vé gig jár ták ezt a cso dá la tos utat.Név sze rint: Dr. Légrádi At ti la, Dr.
Kiss Györgyné, Anda Dá vid, Markót Lász ló, Saj tos Bé la, Ádám Dé -
nes, Czifra Bá lint és Prunnel Lász ló.

Va ló ban, egy za rán dok lat iga zi meg mé ret te tés test ben, szel lem ben
és lé lek ben egy aránt. Mi ben is kü lön bö zik egy za rán dok lat a tú rá -
zás tól? Is ten nel vagy nél kü le. Mi a cél? Az Õ ke re sé se vagy tu laj -
don kép pen sem mi, csak egy kis szó ra ko zás. Mi mind annyi an egy
cél nak szen tel tük ezt a he tet, me lyet meg is ta lál tunk. 

Mi vel mi ezt az utat elõ ször tet tük meg, nem iga zán tud tuk, mi re is
szá mít sunk, és mi re ké szül jünk. Iga zá ból nem is le het és nem is kell
ké szül ni. Az út fe di fel a meg pró bál ta tá so kat, és min dig ki csit más -
képp – ahogy a min den na pi élet ben is. Min den el van ren dez ve, va -
la hogy Õ szól ni akar hoz zánk, min dig mást sze ret ne mu tat ni. Tér dig
érõ sár, gaz, tik kadt, me leg idõ, vagy ép pen ma dár csi cser gés, hû -
vös szel lõ… Mind va la mi lyen üze ne tet hor doz. Azért tud juk, mert át -
él tük. Át él tük azt, hogy te her bí rá sunk ha tá rát túl lép ve más ra bíz zuk
ma gun kat. Meg osz tot tuk egy más sal a fáj dal mat, ugyan ak kor a vi -
dám sá got és sze re te tet is, ame lyet egy za rán dok tár sa ság hor doz.
Hi szen a bol dog sá got csak az bír ja el, aki el oszt ja, a fény csak ab -
ban vá lik ál dás sá, aki más nak is ad be lõ le. 

A za rán dok út vé gén meg ér tet tük, hogy nem rej té lyes, és nincs ben -
ne sem mi ti tok, nem volt ne héz vagy bo nyo lult,de vé gig kel lett men -
ni, meg kel lett ten ni a Nagy Utat. Így le het meg ta pasz tal ni ezt az
el mond ha tat lan ér zést, amely ben nünk ka var gott:a tisz tu lást,
jóakarást, sze re te tet, bé két, elé ge dett sé get és meg nyug vást. 

Kö szö net tel tar to zunk a Te rem tõ nek, a za rán dok tár sak nak és min -
den ki nek, aki se gí tet te utun kat.

„Aki sé tál, né ze lõ dik, / Aki za rán do kol, be fe lé fi gyel. / Aki bók lá szik,
cél ta lan, / Aki za rán do kol, cél ra ta lál. / Aki za rán do kol, úton van. / Aki 
za rán do kol, jó úton van.

-Dr. Kiss Györgyné Ju dit és Czifra Bá lint-

MEGHÍVÓ
Tisz te let tel meg hív juk Önt/Önö ket a he lyi Moz gás sé rült Cso port ér -
te kez le té re!

2016. ok tó ber 22-én 9:00 óra kez det tel
He lye: Ön kor mány za ti Ét te rem (Hu nya di út)

Na pi rend:
• So ron kö vet ke zõ ren dez vé nyünk fel ada ta i nak meg be szé lé se
• Ak tu á lis ese mé nyek is mer te té se
• Egyéb a cso port tal kap cso la tos tá jé koz ta tás

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den cso port ta got, le en dõ ta got il -
let ve a ked ves ér dek lõ dõ ket.

Is mer jék meg te vé keny sé gün ket és csat la koz za nak hoz zánk!   
-Vezetõség-

MEGHÍVÓ
A Fegyverneki Moz gás sé rült Cso port tisz te let tel meg hív ja
Önt/Önö ket ren dez vé nyé re 

2016. no vem ber 12-én (szom bat) 

1030 órai kez det tel
He lye: Ön kor mány za ti Ét te rem Fegy ver nek, Hu nya di út 

Prog ram: 

• Ven dé gek kö szön té se

• Elõ adás ,,Moz gás szer vi, egész ség fej lesz té si ta nács adás” cím -
mel. Elõ adó: Ortoprofil Al föld kép vi se lõ je

• Kul túr mû sor:

– - Nagy Miklósné sa ját ver sét ad ja elõ

– - 48-as Ol va só kör Da lár da elõ adá sa Kis új szál lás ról

• Ebéd:  Ape ri tif, Csont le ves, Le csós sze let tész tá val, Sü te mény

Az élõ ze nét Szûcs Im re szol gál tat ja.

A ren dez vény ide je alatt bü fé üze mel.

Tom bo la fel aján lá sa i kat szí ve sen fo gad juk és há lá san kö szön jük!

Tom bo la sor so lás kb. 1600 óra (sok ér té kes tárgy vár gaz dá ra)

Rész vé te li díj: 

Ta gok nak: 1400.- Ft

Nem ta gok nak: 1800.- Ft

Kér jük Önö ket, hogy rész vé te li szán dé ku kat az aláb bi te le fon -
szám ok egyi kén je lez ni szí ves ked je nek:

Göblyös Ferencné: 06-30-6361874

Fe hér Istvánné: 06-56-480-449

Hí vunk és vá runk min den kit, tölt se nek el ve lünk egy kel le mes na -
pot meg fe led kez ve baj ról és prob lé má ról! Fer ge te ges nap vár
ránk, és ezen a na pon nem fáj sem mi.

A ze ne és a kö zös ség ere je mind ezt felülmúl ja!
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Fel nõtt kó rus ok találkoztak
Idén ok tó ber 08-án Fegy ver neken tar tot ták a Jász- Nagy kun- Szol -
nok Me gyei Fel nõtt kó rus ok XXVI. Ta lál ko zó ját,  amit min den év ben
a ZENEI VILÁGNAP tisz te le té re ren dez nek meg. Nagy örö münk re
szol gált, hogy 14 kó rus vett részt a hang ver se nyen és eb bõl ket tõ ju -
bi le u mát is ün ne pel te. A Fegyverneki Mirella Ka ma ra kó rus ala ku lá -
sá nak 15. , míg a Cantate Nobis Ének együt tes meg ala pí tá sá nak 5.
év for du ló ját tar tot ta. 

A hang ver senyt Dr. Ta tár Gá bor al pol gár mes ter nyi tot ta meg, majd
Vajna Ka ta lin Cso ko nai-al ko tói dí jas mû vész nõ  kö szön töt te a je len -
lé võ ket.

A ren dez vény az ét te rem ben foly ta tó dott ba rá ti est tel, me lyen a
Dogs ze ne kar ját szott és a han gu lat fer ge te ges volt.

Kö szön jük a kó ru sok nak a re mek han gu la tot!
-Molnár Bar na-

Mû ve lõ dé si Ház Prog ram jai
• 2016. ok tó ber 12-28. Ké zi mun ka ki ál lí tás

A ki ál lí tás lá to gat ha tó a Mû ve lõ dé si Ház nyit va tar tá si ide jé ben.
• 2016. ok tó ber 20. 900-1530-ig: Vér adás
• 2016. ok tó ber 23. 900:  Ün ne pé lyes meg em lé ke zés
• 2016. ok tó ber 29. 1700 Soly mász mi se
• 2016. no vem ber 05. 900 órá tól: Egész ség nap
• 2016. no vem ber 12. Már ton-na pi tánc ház
• 2016. no vem ber 18. 1800 Me se vi lág, Tél apó elõ ze tes

(rész le tek a szó ró lap okon)
• 2016. no vem ber 27. Ad ven ti gyer tya gyúj tás

2016.07.03. Ke re pe si Vin ce - Ba kos Krisz ti na, Ke re pe si Já nos

2016.07.04. Vá sár he lyi Bo tond - Ba lázs Edith, 
Vá sár he lyi Ro land

2016.07.04. Ju hász Jó zsef - Raffael Ra mó na, Ju hász Jó zsef

2016.07.16. Bu dai Bog lár ka - Tóth Ni ko let ta, Bu dai Já nos

2016.07.27. Gaál Kiara - Sárándi Edi na, Gaál Csa ba

2016.08.11. Baktai Ju dit -Kovács Ju dit, Baktai Mik lós

2016.08.12. Tóth Mira - Tukarcs An na má ria, Tóth At ti la

2016.08.13. Pázmándi Jáz min - Rácz Nó ra, Pázmándi György

2016.08.15. Bu rai La u ra Éva - Bu rai Ri ta

2016.08.15. Ko lom pár Ama ril la Mer cé desz -
Ko lom pár Fran cis ka Kla u dia, Hor váth Lász ló

2016.08.16. Mága An na - Ara nyi Ni ko lett Bar ba ra, Mága Csa ba

2016.08.20. Filep Dá vid - Mravik Dó ra, Filep Dá vid

2016.08.26. Czikó Jázmina Vi rág - Rózsási Ani kó, Czikó Jó zsef

2016.09.06. Pely he Zsu zsan na - Tukarcs Zsu zsa, Pely he Csa ba

2016.09.10. Ser dült Ádám - Sza bó Ani ta, Ser dült Ti bor

2016.09.12. Rencz Milos - Ké pes Ri ta, Rencz Mi lán

2016.09.13. Toronyai Dá ni el - Pál And rea, Toronyai Gá bor

2016.09.16. Mol nár La u ra - 
Skudrova-Tóth Ma ri ann, Mol nár Sán dor

2016.09.19. Majer Gréta - Fo dor Tün de, Majer Nor bert 
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Fegyverneki de le gá ció Visken
A ne gye dik éve tar tó kap cso lat után, 2016. au gusz tus 06-án test -
vérte le pü lé si meg ál la po dást kö tött Fegy ver nek a Kárpátaljai Visk 
vá ro sá val. A fegyverneki ün ne pé lyes alá írás al kal má val Ta tár
Lász ló- Fegy ver nek pol gár mes te re- és a meg ál la po dás elõ ké szí -
tõi meg hí vást kap tak a viski „fa lu na pi” hét vé gé re 2016. szep tem -
ber 25-ére Hajovics Jaroszlávtól, Visk pol gár mes te ré tõl. A szûk 2
nap ban a kül dött ség tag jai be te kin tést nyer het tek a kár pát al jai kis -
vá ros élet be. Vá ros né zés, üzem lá to ga tás (Sajáni ás vány víz pa -
lac ko zó, spa ho tel…) sze re pel tek a prog ra mok kö zött, de
el lá to gat hat tunk Rahóra is, ahol a Fe ke te és a Fe hér Ti sza össze -
fo lyá sá ban gyö nyör köd het tünk. Va sár nap a lo vas csõ szök ze nés
fo gad ta tá sá ban ré sze sül tünk, akik kör be jár va a te le pü lést fel ráz -
ták a vá rost. A fõ té ren fel ál lí tott szín pa don a pol gár mes te rek kö -
szön töt ték a hely be li e ket és a kör nyék ben élõ ket, ven dé ge ket,
majd szí nes mû so rok kö vet kez tek a he lyi ek szer ve zé sé ben és
elõ adá sá ban. A dél utá ni órák ban el bú csúz tunk ven dég lá tó ink tól,
akik a Viski Zöld Fa lu si Tu riz mus Szö vet ség tag jai ál tal gon dos -
kod tak ró lunk. Mind két fél bí zik a ha tá ron in nen és túl lé võ kap cso -
la tok erõ sö dé sé ben, re mél ve, hogy a kap cso la tok to vább
bõ vül het nek és elõ nyé re vá lik majd a két te le pü lés min den la kó ja
szá má ra. 

-Mol nár Bar na-



A FEGYVERNEKI HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
A Fegyverneki Hor gász Egye sü let au gusz tus 20-án nagy sza bá sú,
és csa lá di as lég kö rû hor gász ver senyt ren de zett tag jai ré szé re az
Al só ré ti Holt-Ti szán.70 hor gász mér te össze tu dá sát. A gyö nyö rû, jó 
idõ ben a csa lád tag ok is buz dí tot ták a ver seny zõ ket. Össze sen 25
in du ló mér le gelt, 66 kg hal akadt a ho rog ra. Az ér té ke lés az or szá -
gos ver seny sza bály alap ján tör tént. A leg ered mé nye sebb ver seny -
zõk:

Fel nõtt ka te gó ria: Ifi-gye rek ka te gó ria:

1.Ka to na Csa ba 1.Jó nás Zol tán

2.Barta And rás 2.Si mon And rás

3.Mága Zsolt 3.Si mon Ger gõ

4.Gál Ist ván 4.Nagy Mi hály

5.Né me ti Jó zsef 5.Bu rai Mi lán

6.Tukarcs At ti la 6.Nagy Sza bolcs

A nyer te sek ju tal ma ér té kes hor gász esz kö zök vol tak, ame lye ket 
Ta tár Lász ló pol gár mes ter és Tukarcs Istvánné, az egye sü let el nö -
ke adott át. Kü lön kö szön töt tük egy kis aján dék cso mag gal a leg idõ -
sebb és a leg fi a ta labb ver seny zõt, Ko vács Já nost és Si mon
And rást. A leg na gyobb ha lat fo gó ver seny zõ nek, a  2.4 kg-os pon -
tyot fo gó Mága Zsolt nak  Domány Ist ván aján lott fel kü lön dí jat.

A ver seny alatt sza ká csa ink, Kor pás Sán dor, De me ter Já nos és
Sükösd Kár oly nagy oda adás sal ké szí tet ték az ebé det. A mar ha pör -
költ il la ta csik lan doz ta a hor gá szok és kí sé rõ ik or rát, amit jó han gu -
lat ban fo gyasz tot tunk el az ered mény hir de tés után. A ver seny fõ
tá mo ga tó ja Ta tár Lász ló pol gár mes ter volt. Ez úton sze ret ném ne ki
meg kö szön ni, hogy hoz zá já rult, hogy ilyen kel le me sen tölt hes sük
ezt a dél elõt töt. Raj ta kí vül a Fegy ver nek és Vi dé ke ÁFÉSZ tá mo -
gat ta ren dez vé nyün ket.

Kü lön kö szö ne tet mon dunk a Fegyverneki  Pol gár õr ség nek , akik
mun ká juk kal nagy mér ték ben hoz zá já rul tak ren dez vé nyünk le bo -
nyo lí tá sá hoz, va la mint a Fegyverneki Vá ros üze mel te té si In téz mény 
dol go zó i nak, hogy a ver seny pá lyát szé pen rend be tet ték.

Tá jé koz ta tom a hor gá szo kat, hogy au gusz tus-szep tem ber ben fo -
lya ma to san zaj la nak a hal te le pí té sek. Az Al só ré ti Holt-Ti szá ba eb -
ben az idõ szak ban 30 q ho rog ra érett pon tyot te le pí tett a
Fegyverneki Vá ros gaz dál ko dá si In téz mény. A Kö zép-Ti sza Vi dé ki
Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé ge 60 q két nya ras pon tyot te le pí tett
Ti sza fo lyó ba Tiszaroffnál, Szol nok nál és Tiszavárkonynál. Hor gász  
egye sü le tünk ve ze tõ sé ge  kép vi sel te  a hor gá szo kat  a te le pí té se -
ken.

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

Kõrössy Íjá szai Egye sü let
2016.au gusz tus 30-tól szep tem ber 03-ig ke rült sor az I. Tör té nel mi 
Íjász Vi lág baj nok ság meg ren de zé sé re, mely nek szín he lye Gyu la
vá ro sa volt. A Kõrössy Íjá szai Egye sü let 3 tag ja is kép vi sel tet te

ma gát ezen a ran gos ver se nyen. Há rom na pon ke resz tül, min den -
nap meg mé ret te tés volt. Kezd tük a Göndöcs - kert ben majd más -

nap a Várkert ben foly tat tuk
ügyes sé gi cé lok kal, vé ge ze tül a 
har ma dik na pon szép er dõs te -
rü le ten zár tuk a 3D-s cé lok kal.
Na gyon me leg volt ránk, ár nyék
az el sõ két na pon nem volt. Tra -
di ci o ná lis íj gyer mek lány ka te -
gó ri á ban He ge dûs Vanessza
in dult, if jú sá gi va dász ref lex ka -
te gó ri á ban Õz Dá vid kép vi sel te -
tet ma gát. Do bo gós he lye zést
nem ér tünk el, de nyer tünk ma -
gunk nak egy ma gyar-tö rök ba -
rát sá got. Ma gyar zász lón kat 10
vi lág baj nok is alá ír ta. Olyan él -
mé nyek kel gaz da god tunk, me -
lyet le ír ni nem le het, de helyt áll -
tunk, és büsz kék va gyunk és
büsz kék le het nek az el ért ed di gi 
ered mé nye ink re. 

-Kõrösi Ist ván edzõ-

A ké pen bal ról jobb ra ha lad va:
Õz Dá vid,He ge dûs Vanessza,
Kõrösi Ist ván
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Bagi Sán dor 51 éves
Ba logh Imréné
Nagy Éva 57 éves
Czimmer Se bes tyén 64 éves
De me ter Pálné
Gu ba Er zsé bet 87 éves
Ken gyel Józsefné
Lo vász Mar git 59 éves
Nagy Sándorné
Bog nár Mag dol na 83 éves
Sipos Dezsõné
Pap Má ria 81 éves
Sziráki Jánosné
Ábrók Má ria 85 éves
Zi la hi Ist ván 79 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-

Há lás szív vel mon dunk kö szö net mind azok nak,
akik édes anyánk

DEMETER PÁLNÉ
temetésén részt vet tek, sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,

gyá szunk ban osz toz tak.

Kü lön kö szö net Dr. Tóth Sa rol tá nak és Ke le men
Csabánénak lel ki is me re tes mun ká ju kért.

A Gyá szo ló Csa lád

EMLÉKEZÉS

BORSÓS FERENC ha lá lá nak 24. és

BORSÓS FERENCNÉ ha lá lá nak 8. év for du ló já ra

"Su han va száll az élet to va,
Ami el múlt nem jön vissza so ha.
Bár las san min dent el ve szí tünk, 

De Ti te ket örök kön-örök ké sze re tünk."

A sze re tõ Csa lád

EMLÉKEZÉS
S. TÓTH IMRE

,,Szo mo rú az út mely sí rod hoz ve zet,
meg pi hent a drá ga bé kés szí ved,

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

Sze re tõ fe le sé ged, lá nyod, édes anyád
és gyá szo ló csa lá dod.

EMLÉKEZÉS 
ID. BAGI ANDRÁS

ha lá lá nak 8.

és

BAGI ANDRÁSNÉ
szü le tett: CSÖRGÕ IRÉN 

ha lá lá nak 1. 

év for du ló já ra

,, El fe led ni ti te ket nem le het,
csak meg ta nul ni él ni nél kü le tek.”

Sze re tõ lá nyo tok és csa lád ja.

MEGEMLÉKEZÉS 
BOGNÁR JÁNOSNÉ

szü le tett: KOVÁCS ÉVA

ha lá lá nak 2. év for du ló já ra

"Nem in te get töb bé el fá radt ke zed.
Nem do bog már ér tünk jó sá gos szí ved.

Szá munk ra te so ha sem le szel ha lott.
Örök ké él ni fogsz, mint az égen a csil la gok."

Sze re tõ fér je és csa lád ja.
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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.

Kácsor Ju dit és Nagy Pé ter 2016.09.03-án

Huber Ti bor és Makk Tí mea 2016.09.05-én

Mága Eme se Sa rol ta és Bu rai Já nos 2016.09.06-án

Turó Zsa nett és Mar ton Zsolt 2016.09.10-én

Kubicsek Ka ta lin és Csortos Im re 2016.09.21-én

Ba logh Be á ta és Strigel Dá vid 2016.10.07-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-

A „Hét szil va fás” pá lin ka gaz da
Ba logh Jó zse fet nem kell be mu tat ni a fegyvernekieknek, hi szen
már több al ka lom mal üd vö zöl het tük itt is, a Hír mon dó ha sáb ja in.
Is mét egy jó hír bir to ká ban kel tem út ra, hogy meg ér dek lõd jem tõ le
a leg újabb ver se nyen el ért ered mé nyét. Egy kis kér de zõs kö dés,
hol mer re is la kik. Ott!- nem messze, ahol a ház elõtt hét szil va fa
áll!

A szí vé lyes fo gat ta tás után egy kis sé fél ve kér dez tem rá, hogy vé -
let len, vagy va ló ban így is me rik: „A hét szil va fás”Igen, ezen a né -
ven be céz nek.

Nem vé let len. Ba log Jó zsef, aki kö zel 40 éve ké szí ti, il let ve fõ ze ti a 
ma gya rok ked ven cét, a pá lin kát.

Ver seny re, elõ ször 2009-ben je lent ke zett, az óta is min den év ben
meg mé ret te ti pá lin ká ját. Leg utóbb Kis új szál lá son, a”Kivilágos vir -
ra da tig” fesz ti vál ke re té ben.

Szil va pá lin ká ja és Ba rack pá lin ká ja is Ezüst fo ko za tot ka pott.
Gra tu lá lunk a na gyon szép ered mény hez!

-Szer kesz tõ ség-

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 har ma -
dik pén tek: 800-1200 

Törökszentmiklóson: Tán csics M. 42/A 

Nyitvatartás Hét fõ-csü tör tök: 800-1500, 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) ok tó ber 31, no vem ber 21.
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) no vem ber 1. no vem ber 22.

*****

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 24, no vem ber 14.,
Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd): ok tó ber 25, no vem ber 15.

Kér jük a la kos sá got, hogy a szál lí tás ra elõ ké szí tett zöld -
hul la dé kot a fent meg je lölt na po kon, leg ké sõbb reg gel

0700-ig he lyez zék ki az in gat lan elé !

Sze mét szál lí tás In for má ci ós pont:

Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 175. sz.
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