


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:

FEBRUÁR 14.
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg ha tá -

roz ta az adós sá got ke let kez te tõ ügy le te i bõl ere dõ fi ze té si kö te le -
zett sé ge i nek össze gét.

• Egyet ér tett az zal, hogy Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta a
2017. évi költ ség ve tés ében 15.000 eFt-tal sze rep lõ Marx Kár oly
út épí té sé hez a szük sé ges, a 2017. évi költ ség ve tés ben szin tén
sze rep lõ 15.000 eFt-os köl csön fel vé te len kí vül 2.500 eFt ön erõt
biz to sít a 2017. évi költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká nak ter hé re.

• Egyet ér tett 15.000.000 Ft össze gû fej lesz té si cé lú köl csön fel vé -
te lé vel, ame lyet a Marx Kár oly út asz falt bur ko lat tal tör té nõ el lá tá -
sá hoz hasz nál fel.

• Egyet ér tett a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kód szá mú, Csat la koz ta -
tá si konst ruk ció az ön kor mány za ti ASP rend szer or szá gos ki ter -
jesz té sé hez cí mû fel hí vás ra tör té nõ pá lyá zat be nyúj tá sá val. A
tá mo ga tá si ké re lem po zi tív el bí rá lá sa ese tén a kedvezményezetti
kö te le zett sé gek tel je sí té sé re fel ha tal maz ta a pol gár mes tert.

• A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis In téz mény fenn tar tó Tár su lás
Ta ná csá ba Ta tár Lász ló pol gár mes tert de le gál ta kép vi se lõ ként. 

• El fo gad ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2017. évi költ ség ve -
tés ét. 

• Mó do sí tot ta a köz te rü let hasz ná lat ról szó ló ön kor mány za ti ren de -
let 1. sz. mel lék le tét az aláb bi ak sze rint: 

1. sz. mel lék let  

a köz te rü let hasz ná lat ról szó ló ren de let hez

meg ne ve zés mért.egys. díj (Ft)

1. sze mély gép ko csi, bér ko csi, ta xi és 
a 3,5 ton nát meg nem ha la dó gép jár mû gjmû/év 25.400

2. 3,5 ton na össz súly fö löt ti jár mû vek gjmû/év 50.800
3. pót ko csis von ta tó, me zõ gaz da sá gi 

nyergesvontató és pót ko csi gjmû/év 50.800

4. épít ke zé si célt szol gá ló esz kö zök,
anyag (egy hó nap idõ tar ta mon túl és
25 m2 te rü let nél na gyobb te rü le ten)

m2/hó      635

5. idény jel le gû és al kal mi áru sí tás m2/nap      150
6. nem hely hez kö tött moz gó áru sí tás

pl. fagy lal tos, gofris, stb. nap       254

7. vendéglátóipari elõ kert m2/hó       254

8. ba zár áru sí tás m/nap              635
9. mu tat vá nyos te vé keny ség

(cir kusz, cél lö völ de, sergõ, stb.)
nem bú csúi és nem vá sá ri na po kon

    - 25 m2-ig m2/nap       635

    - 25 m2 fe let ti rész m2/nap       127

10. hir de tõ be ren de zés, hir de tõ táb la

    - 1 m2-ig évi    1.778 / db

    - 1 m2 fe lett m2-enként évi +1.778 / db

    - köz te rü let be 10 cm-en be nyú ló ki ra kat- 
szek rény, er nyõ szer ke zet, cég- és cím táb la évi       762 / db

11. Film for ga tás cél já ra igény be vett
köz te rü let ese tén:

- vá ros bel te rü le tén m2/nap       762

- kül te rü le tén m2/nap       508

12. Né pi és ipar mû vé sze ti ter mé kek áru sí tá sa m/nap       381

• Mó do sí tot ta a vá sá rok tar tá sá nak rend jé rõl szó ló ön kor mány za ti
ren de let 1. sz. mel lék le tét.

• Mó do sí tot ta a la ká sok bér le té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo -
nat ko zó egyes sza bá lyok ról szó ló ön kor mány za ti ren de le tet.

FEBRUÁR 17. rend kí vü li ülés
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te kö te le zett -

sé get vál lalt a 2017. évi költ ség ve tés ének ter hé re 1.582.674,- Ft
összeg gel Nepomuki Szent Já nos em lék mû res ta u rá lá sá ra és pá -
lyá za tot nyújt be a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Mû em lék épü le tek és
épít mé nyek ál lag meg óvá sá nak, rész le ges, vagy tel jes hely re ál lí -
tá sá nak, fel újí tá sá nak, va la mint mû em lé kek el vá laszt ha tat lan ré -
szét ké pe zõ kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok res ta u rá lá sá nak
tá mo ga tá sa cí mû pá lyá za ti felhívására.

• A be ru há zás ér té ke brut tó 3.165.348 Ft, mely hez 1.582.674 Ft sa -
ját erõt vál lal az aláb bi ak sze rint:

• Össze sen:
• NKA tá mo ga tás 1.582.674 Ft
• SAJÁT erõ 1.582.674 Ft
• MINDÖSSZESEN: 3.165.348 Ft

FEBRUÁR 23. rend kí vü li ülés
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a

Fegyverneki Gyer mek élel me zé si Kony ha in téz mény ve ze tõ jé nek
5 év re, 2017.03.01-tõl – 2022.02.28-ig ki ne vez te Danyi An talt. 

• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Fegyverneki Orvosi Rendelõ intézményvezetõjének 5 évre,
2017.03.01-tõl – 2022.02.28-ig kinevezte Négyesiné Cseh Anikót.

• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény intézményvezetõjének 5 évre, 2017.03.01-tõl –
2022.02.28-ig kinevezte Huber Jó zse fet. 

• Elfogadta Tatár László polgármester 2017. évi szabadságának
üte me zé sét. 

• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló ön kor -
mány za ti rendeletet. 

• Mó do sí tot ta Fegyvernek Város területén fenntartott temetõkrõl,
valamint a temetkezési tevékenységrõl szóló önkormányzati
rendelet 2. sz. mellékletét az alábbiak szerint: 

2. sz. mel lék let 

I. A te met ke zé si dí jak

Sír hely (Ft)
– 1-es sír hely 31.750
– 2-es sír hely 44.450
– gyer mek sír hely   8.890
– ur na sír hely 20.320
– ur na fal   17.780

II.   Sír bolt díj té te lei:
– A sír bolt hasz ná la ti dí ja 89.- Ft/m2/év

III. Te me té si hely fe let ti ren del ke zé si jog meg hosszab bí tá sá nak (új -
ra vál tá sá nak) díjai:

– 1-es sír hely      31.750
– 2-es sír hely 44.450
– gyer mek sír hely   6.731
– ur na sír hely 12.700
– ur na fal 12.700

IV. Vállalkozók által fizetendõ fenntartási és hozzájárulási díj:

1.) A temetõ területén végzett vállalkozási te vé keny sé gért (sír em lék 
felállítás, felújítás, karbantartás) sír je len ként

 a.) egyé ni al kal mi díj  14.000,- Ft/db + ÁFA

 b.) évi áta lány díj 200.000,- Ft + ÁFA
-dr. Pe tõ Zol tán-

-jegyzõ-
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Tá jé koz ta tó a fa ki vá gás sza bá lya i ról
Az el múlt idõ szak ban több eset ben oko zott prob lé mát vá ro sunk -
ban a fa ki vá gás sza bá lya i nak nem meg fe le lõ is me re te. Ezért a jö -
võ be ni prob lé mák el ke rü lé se ér de ké ben tá jé koz tat juk a Tisz telt
La kos sá got, hogy a fás szá rú nö vé nyek vé del mé rõl szó ló
346/2008. (XII. 30.) Korm. ren de let alap ján fás szá rú nö vé nye ket
köz te rü le ten ki zá ró lag jegy zõi en ge déllyel le het ki vág ni. A
köz te rü le ten lé võ fás szá rú nö vé nyek min den eset ben az Ön -
kor mány zat tu laj do nát ké pe zik, füg get le nül at tól, azo kat ki ül -
tet te! 

A köz te rü le ten lé võ fa ki vá gá sá nak en ge dé lye zé se iránt ké rel met
kell be nyúj ta ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ba. A ké re lem nyom tat vány -
hoz 3.000.-Ft össze gû il le ték bé lye get kell csa tol ni. Az ügy in té zé si
ha tár idõ 21 nap (ál ta lá nos ügy in té zé si ha tár idõ), azon ban a te le pü -
lés szem pont já ból ki emelt szak mai, tu do má nyos, te le pü lés- és kul -
túr tör té ne ti ér té ket kép vi se lõ fás szá rú nö vény ki vá gá sá nak
ké rel me zé se ese té ben 45 nap. (Az el já rás sal kap cso la to san bõ -
vebb in for má ci ót, va la mint ké re lem nyom tat ványt a Pol gár mes te ri
Hi va tal ban kap hat nak vagy hon la punk ról le tölt he tik.)

A ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ en a min den eset ben meg gyõ zõ dünk 
a ké re lem in do kolt sá gá ról, és ezt kö ve tõ en ke rül sor a fa ki vá gás
en ge dé lye zé sé re vagy meg til tá sá ra. A fa ki vá gá si en ge dély meg -
adá sa ese tén a ha tá ro zat ban a ki vá gott fa pót lá sá ról is ren del ke -
zünk.

Fel hív juk a fi gyel mü ket, hogy aki fás szá rú nö vényt jog el le ne sen ki -
vág, a ki vá gott fa ér té ké tõl füg gõ en sza bály sér tés nek vagy bûn -
cse lek mény nek mi nõ sül.  

A fás szá rú nö vé nyek vé del me mind annyi unk kö zös ér de ke. Ezért
kér jük, hogy kör nye ze tünk vé del me, va la mint az en ge dély nél kü li
fa ki vá gá sok, eset le ges fel je len té sek, bír sá go lá sok el ke rü lé se ér -
de ké ben szí ves ked je nek a tá jé koz ta tás ban fog lal tak meg tar tá sá ra
fo ko zott fi gyel met for dí ta ni.

-Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta-

T Á J É K O Z T A T Á S
2017. évi

HÁZHOZ MENÕ ZÖLD és SZELEKTÍV
HULLADÉK GYÛJTÉSRÕL

Fegy ver nek
Tá jé koz tat juk a Tisz telt, la kos sá gi in gat lan tu laj do no so kat, in -
gat lan hasz ná ló kat, hogy a ház hoz me nõ hul la dék gyûj tés ke re -
té ben az el kü lö ní tet ten gyûj tött zöld és sze lek tív hul la dé kok
2017. év ben aláb bi táb lá zat ba fog lalt na po kon ke rül nek össze -
gyûj tés re a la kos sá gi in gat la nok elõl.

Já rat nap hét fõ kedd csü tör tök pén tek

ré gi kör zet
sze rint 3-4. kör zet 1-2. kör zet 3-4. kör zet 1-2. kör zet

2017 SZELEKTÍV ZÖLDHULLADÉK

Ja nu ár 9., 30. 10., 31. 12. 13.

Feb ru ár 20. 21. 23. 24.

Már ci us 13. 14. 16. 17.

Áp ri lis 3., 24. 4., 25. 6., 27. 7., 28

Má jus 15. 16. 18. 19.

Jú ni us 5., 26. 6., 27. 8., 29 9., 30.

Jú li us 17. 18. 20. 21.

Au gusz tus 7., 28. 8., 29. 10., 31. 11.

Szep tem ber 18. 19. 21. 1., 22.

Ok tó ber 9., 30. 10., 31. 12. 13.

No vem ber 20. 21. 2., 23. 3., 24.

De cem ber 11. 12. 14. 15.

Zöld hul la dék csak a Tár sa ság logójával el lá tott bi o ló gi a i lag le -
bom ló anya gú zsá kok ban ke rül el szál lí tás ra, il let ve a ké vé be kö -
tött (50 cm át mé rõ jû és ma xi mum 1 mé ter hosszú sá gú, nem
drót tal át kö tött) gally hul la dék for má ban. A gyûj tés hez szük sé -
ges emb lé más zsá kot (In gat la non ként 2 db/al ka lom) a köz szol -
gál ta tó díj men te sen biz to sít ja. Át vé tel he lye: Fegy ver nek, Szent
Er zsé bet út 175.sz. alat ti in for má ci ós pont. A több let szol gál ta -
tás hoz igé nyelt gyûj tõ zsák 95 Ft/db egy ség áron sze rez he tõ be.

Kér jük a la kos sá got, hogy a szál lí tás ra elõ ké szí tett zöldhul la dé -
kot és sze lek tív edé nye ket a fent meg je lölt na po kon, leg ké sõbb
reg gel 07.00-ig he lyez zék ki az in gat lan elé !
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Foly ta tó dik vá ro sunk ban a fá sí tás
A ta valy el kez dõ dött fá sí tás az idén is jó ütem ben ha lad, hi szen
már meg vá sá rol ták a cse me té ket.

Jó hír, hogy  a fõ út tel jes hossza fá sí tás ra ke rül.

Nem ke vés, pon to san 6000 db cse me te fa ke rül ki ül te tés re!

Örül he tünk, hi szen  a meg vá sá rolt tölgy, akác, nyár és szil cse me te 
fog ja dí szí te ni vá ro sunk ut cá it, te re it.

Ezek bõl jut  a Kál vá ria domb ra, Annaházi te me tõ par ko ló ja, a
Holt-Ti sza III. tó egy ség, és a Cson ka-tor nyi te me tõ kör nyé ké re.

Tá jé koz ta tó
Tá jé koz tat juk a Tisz telt la ko so kat, hogy a
megnövekedett szá mú ürí ten dõ hul la dék gyûj tõ edé -
nyek mi att  Fegyverneken át kel lett szer vez ni az ürí té si 
kör ze te ket. To vább ra is meg ma rad a hét fõi egy és a ked di
két gyûj tõ já rat, azon ban az aláb bi in gat la no kon a hul la dék -
szál lí tás a ked di na po kon fog meg tör tén ni a ko ráb ban meg -
szo kott hét fõi szál lí tá si nap he lyett 2017. áp ri lis 01-tõl:

- Bo ró ka út
- Dó zsa György út 85-tõl-157-ig, 102-tõl-162-ig
- Frankel Leó út
- Kiss Já nos Al tá bor nagy út
- Lelovich György út
- Tán csics Mi hály út 1-tõl-47-ig, 2-tõl-44-ig

A fen ti ut cák ban a sze -
lek tív és zöld hul la dé -
kok el szál lí tá sa is
ked di na pon fog tör -
tén ni. Az eset le ges kez -
de ti kel le met len sé gek
mi att a Tisz telt lakosok 
megértését kérjük.

-Törökszentmiklósi
Kom mu ná lis-



Hor gá szat
Tá jé koz tat juk a hor gá szo kat, hogy a Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti -
szá ra ér vé nyes te rü le ti en ge dé lyek áru sí tá sa - az elõ zõ évek hez
ha son ló an - a Hor gász egye sü le tek nél és a Hor gász bol tok ban tör té -
nik. 

A 2017. évi hor gász rend ben az aláb bi vál to zá sok ke rül tek el fo ga -
dás ra:
• A com pó leg ki sebb ki fog ha tó  mé re te 25 cm.
• A csu ka leg ki sebb ki fog ha tó mé re te: 50 cm
• A sül lõ leg ki sebb ki fog ha tó mé re te: 40 cm
• A he lyi hor gász rend sze rint az éves, a he ti és na pi te rü le ti en ge -

dély biz to sít le he tõ sé get éj sza kai hor gá szat ra, a gyer mek éves-
és na pi je gyek éj sza kai hor gá szat ra nem jo go sí ta nak.

• Stég rõl hor gá sza ti te vé keny ség csak éves
csónakos-etetõhajós-stéges vagy csónakos-etetõhajós-stéges
na pi jegy pót jegy bir to ká ban vé gez he tõ

• Az Al só ré ti Holt-Ti sza tó egy sé ge in, csak olyan stég rõl sza bad
hor gá sza ti te vé keny sé get foly tat ni, amely köz vet len össze köt te -
tés ben van a par ti sáv val és Ke ze lõ ál tal ki adott fenn ma ra dá si
vagy lé te sí té si en ge déllyel (re giszt rá ci ós szám mal azo no sít ha tó)
ren del ke zik.

Az el sõ hal te le pí tés 2017. már ci us 06. nap ján si ke re sen meg tör -
tént, a ki he lye zés so rán össze sen 30 má zsa há rom nya ras ponty – 2 
kg-3,5 kg kö zöt ti egyed súllyal – ke rült a holt ág ba. A te le pí tés mi att
el ren delt há rom na pos ti la lom alatt hor gá sza ti sza bály sér tést nem
ta pasz tal tunk. 

Fel hív juk a hor gá szok fi gyel mét, hogy a ha lá sza ti õrök fo ko zott fi -
gyel met for dít nak a fo gá si nap lók ve ze té sé re, ezért kér jük, hogy azt
a jog sza bály ban elõ ír tak sze rint ve zes sék. A nap lók hi á nyos ve ze -
té se ha lá sza ti fel je len tést von ma ga után.

-Fegyverneki Vá ros üze mel te té si In téz mény-

Per ge tõ horgászverseny
Tisz telt Hor gász tár sak!

Egye sü le tünk min den eset ben szem elõtt tart ja Fegy ver nek Vá ros
ér té ke i nek nép sze rû sí té sét, ki emel ve a Holt-Ti szát, va la mint an nak
kör nye ze tét. Fon tos nak érez zük adott sá ga ink tá gabb kör nye zet ben 
va ló be mu ta tá sát, meg is mer te té sét is. En nek egyik ele me, a 2017.
áp ri lis 2-án meg ren de zés re ke rü lõ TOIRTAP Par ti Per ge tõ Ku pa,
mely nek fõ véd nö ke Sze ge di György Per ge tõ Vi lág baj nok.

A ver seny nyílt, a ne ve zés rész le tei és to váb bi in for má ci ók a
www.kalapeca.eu hon la pon ta lál ha tó ak.

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-

-vezetõsége- 

Akik fi gyel nek ránk…
Több al ka lom mal is ír tunk már a
fegyverneki Vá ro si Pol gár õr Egye -
sü let ön zet len mun ká já ról, akik
oda adás sal, lel ki is me re te sen vég -
zik nap mint nap te vé keny sé gü ket, 
sok szor ne héz kö rül mé nyek kö -
zött. Most öröm mel szá mol ha tunk
be ar ról az ese mény rõl, hogy az
Egye sü let gép ko csit ka pott. Eh -
hez a tá mo ga tás nagy ré szét Ta -
tár Lász ló pol gár mes ter és Tóth Jó zsef ad ta. Itt, a Hír mon dó
ha sáb ja in sze ret né meg kö szön ni az Egye sü let a tá mo ga tást, és
mind azok nak, akik va la mi lyen mó don tá mo gat ták a Pol gár õr sé get.

Õk fi gyel nek ránk, vé de nek ben nün ket. Mi is fi gyel jünk rá juk, és tá -
mo gas suk õket, hogy mun ká juk még zök ke nõ men te sebb le gyen!

A Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett egy szám lá juk ra:
69300114-10035625 vár ják a tá mo ga tást, vagy az adó 1 %-al. Adó -
szám: 18825310-1-16.

Ön zet len mun ká ju kat mi is sze ret nénk meg kö szön ni, és to váb bi
mun ká juk hoz erõt, egész sé get, ki tar tást.

-Mészáros Il di kó-
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Far san go lás az I. sz. Annaházi
Idõ sek Klub já ban

A ka rá cso nyi de ko rá ci ót eb ben a klub ban is
fel vál tot ták a han gu la tos, szí nes pa pír dí -
szek. A dol go zók ke res ték a mó kás je le ne -
te ket, me lye ket a far san gi ren dez vé nyen
elõ ad hat nak, fel vi dít va a klub ta go kat és ön -
ma gu kat is. Si ke rült két nagy sze rû „bo hó za -
tot” ta lál ni, ami ket már he tek kel ko ráb ban el
is kezd tek pró bál ni, be gya ko rol ni.

Egy szép nap sü té ses feb ru á ri na pon össze -
hív ták a klub ta go kat, akik kö zül né há nyan
han gu la tos jel me zek be is öl töz tek, ter mé -
sze te sen a dol go zók kal együtt, hogy meg -
ün ne pel jék a ta vasz kö ze led tét.
Sze ren csé re na gyon so kan el jöt tek, jó kedv,
be szél ge tés töl töt te meg az ebéd lõt. El sõ -
ként a jel me ze sek fel vo nu lá sát te kint het tük
meg: volt itt ja pán ból el szár ma zott hölgy,
utá na egy ma dár ijesz tõ ri o gat ta a kö zön sé -
get, õt kö vet te a va dul gi tá ro zó
rocknagymama, majd plety kás öreg -
asszony ok, ta ná csi dol go zó és egy ér tet len -
ke dõ ügy fél kö vet ke zett – min den ki nagy
tap sot ka pott. A jel me ze sek után a dol go zók 
elõ adá sai kö vet kez tek: az er dé lyi, plety kás,
ön ma gu kat di csé rõ öreg asszony ok nagy si -
kert arat tak, majd Bözse ér tet len ke dett az
adó hi va ta li dol go zó val, akit õrü let be ker ge -
tett a kér dé se i vel – ezek a ka ba ré je le ne tek
még job ban fo koz ták az ed di gi jó han gu la -
tot.A szend vi csek, a tea és a vö rös bor el fo -
gyasz tá sa után ke rült sor a tom bo la hú zás ra, 
amely hez klub tag ja ink is hoz zá já rul tak fel -
aján lá sa ik kal, ez úton is kö szön jük ne kik.
Na gyon sok hasz nos tárgy, élel mi szer és
nas sol ni va ló ta lált gaz dá ra, majd a leg vé gén 
a fõ nye re mény kö vet ke zett, amely egy
sok-sok fi nom ság ból össze ál lí tott aján dék -
cso mag volt. A nyer tes meg könnyez ve vet te 
át a fõ dí jat, mert ed dig még so ha nem nyert
sem mit. Aki el jött, egy kel le mes dél utánt tölt -
he tett el a ba rá tai tár sa sá gá ban.

-Barta Józsefné-
-igazgató-

In téz mé nyünk ben az év el sõ nagy sza bá sú
ren dez vé nye a far sang, amely re már ja nu ár
hó nap ban el kez de nek ké szül ni dol go zók és 
idõ sek egy aránt. Ilyen kor a ka rá cso nyi dí -
sze ket fo lya ma to san fel vált ják a lam pi o nok,
a lég göm bök és a szí nes pa pír fi gu rák.
2017-ben el sõ ként Szapárfalu tar tot ta meg
ezt az ün nep sé get, amely re egyik ak tív
klub ta gunk, Vil ma né ni fel aján lá sá ból a dol -
go zók el is ké szí tet ték az íz le tes sza la gos-
és tú ró fán ko kat. Aki el jött, azt szé pen fel dí -
szí tett te rem, ci rom ka ri kák kal íze sí tett tea,

valaminta zord idõ já rás el le né re egy kis jó -
kedv re de rí tõ pá lin ka vár ta. A dol go zók ból
és idõ sek bõl össze állt „idõ sek tánc ka rá nak” 
ze nés mû so ra to vább fo koz ta a jó ked vet és
a han gu la tot. Mi u tán min den ki jól la kott, a
klub tag ok jó kat be szél get tek, vic ce lõd tek
egy más sal, majd egy han gu la tos nap em lé -
ké vel gaz da gab ban in dul hat tak ha za ott ho -
na ik ba, hogy leg kö ze lebb már ci us 8-án, a
nõ na pi ren dez vé nyen jöjjenek újra össze.

-Barta Józsefné-
-igazgató-

Far san go lás a III. sz. Szapárfalui Idõ sek Klub já ban

Kö szö net nyil vá ní tás
Az el múlt tél nagy ki hí vást je len tett az in téz mény dol go zó i nak, fõ leg a há zi se gít ség nyúj -
tás ban dol go zó kol lé gák nak. A csú szós, bal eset ve szé lyes uta kon is men ni kel lett az idõ -
sek hez, el kel lett õket lát ni, be vá sá rol ni ne kik, va la mint gon dos kod ni a me leg-
ét kez te té sük rõl is. Nagy se gít sé günk re volt Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr, aki a ké ré sünk -
re en ge dé lyez te, hogy a Pol gár mes te ri Hi va tal au tó i val jár ják kör be az idõ se in ket. Se gít -
sé günk re volt mind két Nagy Jó zsef, akik fu va roz ták a gon do zó nõ ket, hogy mi nél
gyor sab ban és ha té ko nyab ban oda ér je nek min den ki hez. Nem csak a há zi se gít ség nyúj -
tás ban, a csa lád se gí tés nél is so kat je len te nek, hogy min dig le het szá mí ta ni rá juk, ha
prob lé más ese tek ben kell meg ol dást ta lál ni. Kö szön jük a se gít sé gü ket és a lel ki is me re tes 
hoz zá ál lá su kat.

-Barta Józsefné igazgató-

Díjkiosztó
Meg tar tot ta díj ki osz tó ün nep sé gét a
fegyverneki R – 16 PGS Egye sü let 2017. 03.
04. – én.

Az est kez de tén Se bõk Gá bor Al el nök
össze gez te a 2016. – os évet és fel vá zol ta a
2017- es ter ve ket. Elé ge det ten nyi lat ko zott
és kö szö ne tet mon dott a szer ve zõk nek. Ez -
után kö vet ke zett a vár va várt díj ki osz tó. A dí -
ja zot tak ku pá val gaz da god tak. Az egye sü let
baj no ka Sinka Jó zsef lett, de sok he lye zést,
jó ered mé nye ket ér tek el a töb bi ek is. A díj ki -
osz tó után Ta tár Lász ló Pol gár mes ter Úr,
Bencsik La jos és Né meth Ist ván jó vol tá ból
asz tal ra ke rült a bir ka pör költ és a hús le ves.
Min den ki nek ki fe je zet ten íz lett! Az est to váb -
bi ré sze han gu la tos tom bo la sor so lás sal, be -

szél ge tés sel, koc cin tás sal telt, vár va a jö võ
évi össze csa pá so kat.

Vá runk min den ked ves Sport tár sat jö võ re és 
egy kö zös galambászati él mény re.

-Né meth Éva-
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Óvo dai be íra tás
Tisz telt Szü lõk!

Azok nak a gye re kek nek a be íra tá sa, akik óvo da kö te le -
zett sé gük tel je sí té sét a 2017/ 2018-as ne ve lé si év ben
kez dik, a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ dé ben
a kö vet ke zõ idõ pont ban lesz:

A be íra tás he lye: Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 88.
• 2017. áp ri lis 24.(hét fõ) 8.00- 12.00 óra
• 2017. áp ri lis 25.(kedd) 8.00- 12.00 óra
• 2017. áp ri lis 26.(szer da) 8.00- 12.00 óra
• 2017. áp ri lis 27.(csü tör tök) 8.00- 16.00 óra
• 2017. áp ri lis 28.(pén tek) 8.00- 12.00 óra

 A beíratkozáskor a szü lõ nek be kell mu tat nia:
• a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na tát,
• a gyer mek lak cím kár tyá ját,
• a gyer mek TAJ kár tyá ját,
• or vo si iga zo lást a meg ka pott kö te le zõ vé dõ ol tás ok ról,
• az egyik szü lõ sze mé lyi iga zol vá nyát, lak cím kár tyá ját,
• a gyer mek vé del mi ked vez mény rõl szó ló ha tá ro za tát,

ha van ilyen.
-Ba logh Mihályné-
-Intézményvezetõ-

Ér te sí tés
Ér te sít jük a Szü lõ ket, hogy a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és
Böl csõ de a nyár fo lya mán
• 2017. jú ni us 19 – 2017. jú li us 21 –ig a Köz pon ti Óvo dá ban,
• 2017. jú li us 24 – 2017. au gusz tus 18-ig az Új te le pi Óvo dá ban

lát ja el a gyer me ke ket.
• A Szapárfalui Óvo da 2017. jú ni us 19 – au gusz tus 18-ig,
• az Új te le pi Óvo da 2017. jú ni us 19 – jú li us 21–ig,
• a Köz pon ti Óvo da 2017. jú li us 24 – au gusz tus 18–ig,
• az Annaházi Óvo da 2017 . jú ni us 19– au gusz tus 18 –ig

nyá ri kar ban tar tá si mun kák mi att zár va tart.
-Ba logh Mihályné-
-Intézményvezetõ-

MEGHÍVÓ!
A Moz gás sé rült Cso port 2017. áp ri lis 22.-én 10 órai kez dés sel ér te -
kez le tet tart.

HELYE: 

Ét te rem Fegy ver nek,  Hu nya di út 1.

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ked ves cso port tár sat, il let ve
min den ér dek lõ dõt!

Prog ram:

- 2017 évi terv meg be szé lé se

- tag dí jak fi ze té se

- új ta gok fel vé te le a cso port ba

- anyák na pi ren dez vé nyünk fel ada ta i nak is mer te té se

- egyéb a cso port te vé keny sé gé vel kap cso la tos té mák.

Tisz te let tel:
-Göblyös Ferencné-

-moz gás sé rült cso port ve ze tõ-

Kõ mû ves, bur ko ló, fes tõ és
hom lok zat szi ge te lõ mun kát

vál la lunk!
Te le fon szám:

06-70/ 931-08-93
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Hir det mény az ál ta lá nos
is ko lai be irat ko zás

rend jé rõl
Tisz telt Szü lõk!

Ér te sí tem Önö ket, hogy a 2017/2018. tan év re tör té nõ be -
íra tá sok rend jét a Jász- Nagy kun-Szol nok Me gyei Kor -
mány hi va tal az aláb bi ak sze rint ha tá roz ta meg:

Be irat ko zás idõ pont jai: 
• 2017. áp ri lis 20. (csü tör tök) 8.00-19.00 kö zött
• 2017. áp ri lis 21. (pén tek) 8.00-19.00 kö zött

A be irat ko zás he lye min den fegyverneki is ko la te kin te té -
ben:
• Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la Szék hely

5231 Fegy ver nek, Dó zsa György út 2.

A gyer mek ab ban az év ben, amely nek au gusz tus 31. nap já ig a ha -
to dik élet év ét be töl ti, leg ké sõbb az azt kö ve tõ tan év ben tan kö te -
les sé vá lik.

Tan kö te les gyer me két a szü lõ kö te les a la kó hely, en nek hi á nyá ban 
tar tóz ko dá si he lye sze rin ti il le té kes vagy a vá lasz tott is ko la el sõ
év fo lyam ára be írat ni.

Az el sõ év fo lyam ra tör té nõ be irat ko zás kor a szü lõ kö te -
les be mu tat ni:
• a gyer mek sze mély azo no sí tá sá ra al kal mas, a gyer mek

ne vé re ki ál lí tott sze mé lyi azo no sí tó és lak cí met iga zo ló 
ha tó sá gi iga zol ványt

• az is ko lá ba lé pés hez szük sé ges fej lett ség el éré sét ta nú -
sí tó iga zo lást

• az élet vi tel sze rû lak cím rõl szó ló nyi lat ko za tot
• a szü lõi fel ügye le ti jog gya kor lá sá ról szó ló nyi lat ko za -

tot

(A nyi lat ko za tok már az óvo dák ban is el ér he tõk, de az is ko lá ban is
ren del ke zés re áll nak a be irat ko zás nap ján.)

A fel vé tel rõl el sõ fo kon az is ko la igaz ga tó ja dönt, el uta sí tás ese tén
az is ko la fenn tar tó ja hi va tott a dön tést fe lül bí rál ni.

Az a szü lõ vagy tör vé nyes kép vi se lõ, aki a szü lõi fel ügye le te vagy
gyám sá ga alatt ál ló gyer me ket kel lõ idõ ben az óvo dá ba, il let ve az
is ko lá ba nem írat ja be, to váb bá az a szü lõ, aki nem biz to sít ja, hogy
sú lyos és hal mo zot tan fo gya té kos gyer me ke a fej lõ dé sét biz to sí tó
ne ve lés ben-ok ta tás ban ve gyen részt, sza bály sér tést kö vet el.

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-intézményvezetõ-



Far sang a
Köz pon ti

Óvo dá ban
   Óvo dánk sa já tos ar cu la ta a ha -
gyo mány õr zés, ezért min den -
nap ja in kat át hat ja az ün ne pek
sa já tos han gu la ta, a ha gyo má -
nyok, szo ká sok fel ele ve ní té se.

   A far sang a tél és ta vasz küz del -
mét szim bo li zá ló ün nep ség so -
ro zat. A ha gyo má nyok sze rint ez
az ön fe ledt mu la to zás, dús la ko -
mák idõ sza ka, ami kor bú csú zunk 
a tél tõl és kö szönt jük a ta vaszt.

   Óvo dánk ban a far san gi mu lat -
ság két na pos ren dez vény for má -
já ban va ló sul meg min den
év ben. Az el sõ na pon zárt szer -
ve ze ti ke re tek kö zött az óvo dá -
sok jel me zes fel vo nu lá sa tör tént
meg, meg te kin tet tük min den
cso port ün ne pi mû so rát, majd
far san gi tánc há zat szer vez tünk a
gyer me kek nek. Ezt kö vet te a

„dús la ko ma”.  A szü lõk jó vol tá -
ból sü te mé nyek, far san gi fánk,
gyü möl csök, üdí tõ ita lok vár ták a 
gyer me ke ket.  Ez úton kö szön jük
meg a szü lõk tá mo ga tá sát, hoz -
zá já ru lá sát, mellyel se gí tet ték
gaz dag gá, szín vo na las sá ten ni a
far san gi ren dez vé nyün ket.

   A far san gi ün nep sé günk má so -
dik nap ján far san gi fel vo nu lást
szer vez tünk a gyer me kek nek az
óvo dá tól a Holt – Ti sza part já ra,
ahol a Ki sze báb ége té sé vel jel ké -
pe sen ûz tük el a te let.

   A Ki sze báb ége tés - a tél te me -
tés, tél ûzés - ré gi nép szo kás.

   A fel vo nu lá sun kon a far san gi
jel mezt a far san gi ka la pok szim -
bo li zál ták. Kü lön fé le öt le tes zaj -
kel tõ esz kö zök kel, tél ûzõ
rig mu so kat, ki ki ál tó kat ki a bál va
vo nul tunk a Holt – Ti sza part já ra,
ahol el éget tük a Ki sze bá bot. A
tûz el ham va dá sá ig tél ûzõ, ta -
vasz kö szön tõ da lo kat, ver si ké ket 
mond tunk a gyer me kek kel. A
ba bo na sze rint a Ki sze báb el ége -
té se meg sza ba dít ja az em be re -
ket min den bú tól, be teg ség tõl,
baj tól, el ker ge ti a te let.  

   A fel vo nu lá sun kat sok szü lõ, ér -
dek lõ dõ kí sér te.  Ez az ese mény
te le pü lé sünk éle té nek ér de kes
szín folt ja. A lát vá nyos tél ker ge -
tés sel ha gyo má nya ink fel ele ve -
ní té sé re, nép szo ká sa ink, né pi
kul tú ránk meg is me ré sé re, tisz te -
le té re ne vel jük óvo dás gyer me -
ke in ket. Kö szön jük min den
részt ve võ ér dek lõ dõ tá mo ga tá -
sát. 

-Sá gi Istvánné óvodapedagógus-  

Far san gi
masz ka bál

Az Annaházi Óvo da 2017. feb ru -
ár 11.-én tar tot ta a Tél ker ge tõ
far san gi ün nep sé gét. Idén, ven -
dé ge in ket az In di á nok és cow -
boy-ok va rá zsol ták el a
fer ge te ges dél utá ni mu lat sá gon. 
Min den ki vár ta már ezt, ki csi és
nagy egy aránt, hi szen he te kig
ké szül tek er re a nap ra. Min den
gyer mek bát ran és vi dá man lé -
pett a szín pad ra. A vi dám, öröm -
te li gyer me kek rõl su gár zott a jó
kedv. A gye re kek mû sor szá mai
után már iga zán könnyû dol guk
volt a fel nõt tek nek, hisz a gye re -
kek már na gyon jó han gu la tot
va rá zsol tak a ven dé ge ink kö ré -
ben. A szü lõk és pe da gó gu sok
elõ ször in dán, majd cow boy jel -
mezt ölt ve rop ták a tán cot. A

mû so rok után a jel mez be öl tö -
zött gye re kek fel vo nu lá sa kö -
vet ke zett, ahol öt le tes és szép
jel me ze ket mu tat tak be a gye re -
kek. Volt, aki vers sel, dal lal mu -
tat ko zott be, de lát hat tunk
me se hõ sö ket, her ceg nõ ket. A
mu latt ság ide je alatt le he tõ ség
volt haj fes tés re, csil lám te to vá lás 
ké szí té sé re, zsák ba macs ka, lu fi,
tom bo la vá sár lás ra. A bü fé pe dig 
biz to sí tot ta a far san gi
dínom-dánomhoz szük sé ges
szend vi cset, sütit, üdí tõt.

 Na gyon vi dám han gu lat ban telt 
a dél utá nunk, ami hez na gyon
szé pen kö szön jük a szü lõk, pe -
da gó gu sok és nem utol só sor -
ban Fegy ver nek vá ros he lyi
vál lal ko zó i nak a se gít sé gét, akik
iga zán pél da ér té kû össze fo gás -
sal és tá mo ga tás sal hoz zá já rul -
tak óvo dánk si ke ré hez. 

-Var ga Tí mea-
-Szak mai mun ka kö zös ség ve ze tõ-

Far sang a
Szapárfalui
óvo dá ban

Az óvo dá ban eb ben az év ben is a
szü lõk se gít sé gé vel meg ren dez -
tük a tél ûzõ far san gi mu lat sá got.
Ez az ün nep ad al kal mat ar ra,
hogy kü lön fé le jel me zek be búj va
el ûz zük a te let és vár juk a jobb
idõt, a ta vaszt.

He tek kel ez elõtt el kezd tük a ké -
szü lõ dést. Dí szít get tük az óvo -
dán kat. Far san gi ver se ket,
mon dó ká kat mon do gat tunk gye -
re kek kel. Szólt a ze ne pró bál gat -
tuk a tán co kat. 

Be szél get tünk ar ról ki mi nek sze -
ret ne öl töz ni. Szá mol gat ták a na -

po kat, hogy mennyit kell még alud ni.

El ér ke zett a vár va várt nap.

Szü lõk nek, ven dé gek nek a kis cso por to sok a kis
pity pan gok el tán col ták, hogy ho gyan csa lo gat ják
elõ a ta vaszt.

A ve gyes cso por to sok a Plety kás asszo nyok ról me -
sél tek, és meg mu tat ták a tánc tu dá su kat is.

A szü lõk és a ven dé gek nagy taps sal ju tal maz ták a
gye re ke ket.

Sze ret ném meg kö szön ni a szü lõk mun ká ját, ez zel a
ren dez vénnyel em lé -
ke ze tes sé tud tuk ten -
ni a gye re kek nek ezt a 
dél elõt töt, va la mint a
Mû ve lõ dé si Ház szer -
ve zõ i nek, hogy min -
den ben se gí tet ték a
mun kán kat.

-Galsi Imréné-
-Szak mai mun ka kö zös ség

ve ze tõ-

Fegyverneken 60m2- es csa lá di ház el adó,
je len leg iro da ként mû kö dik.

Fû té se gaz da sá gos köz pon ti

gázkazános lé te sít ve 2015 év ben.

Irány ár: 5.000.000 Ft

Ér dek lõd ni:

06-30/870-7957
telefonszá mon.

Ház el adó Fegy ver nek Re ze da út 4. sz. alatt.

3 szo ba, kony ha, für dõ szo ba, gáz
központifûtés, ga rázs, al só épü let.

Ren de zett ud var és kert.

Irány ár 4.500.000 Ft

Ér dek lõd ni: 
06-30/551-1201
06-20/994-7095

Ha gyo mány õr zõk fi gyel mé be!
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I. Agrobál
Fegyverneken

„Aki nem hisz ab ban, hogy mennyi jó em ber
van, az kezd jen el va la mi jót ten ni, és meg lát ja,
mi lyen so kan oda áll nak mel lé.”  /Böjte Csa ba/

   Le het ne ez a gon do lat a mot tó ja an nak a nagy -
sze rû kez de mé nye zés nek, mely nek ré sze sei le -
het tünk a bá li sze zon egyik ren dez vé nyén. A
fegyverneki me zõ gaz dász ok szer ve zõ csa pa tá -
nak cél ja volt a ro ha nó vi lá gunk gond ja it fél re -
ten ni, vi dá man szó ra koz ni és sze re tet tel ad ni,
se gí te ni.

   Az 1. Agrobál be vé tel ét a Fegyverneki Ti sza vi -
rág Óvo da és Böl csõ de gyer me ke i nek, fej lõ dé -
sük höz szük sé ges esz kö zök bõ ví té sé re
aján lot ták fel.

  Az ét te rem ha mar meg telt jó szán dé kú em be -
rek kel, akik nek je len leg óvo dás gyer me kük van,
vagy csak öröm mel em lé kez nek gyer me kük
óvo dás éve i re, eset leg uno ká ju kat kí sé rik oda
mos ta ná ban.

  Az íz le tes va cso ra után kez dõ dött az iga zi mu la -
to zás és tar tott reg ge lig, mely rõl Nagy Sán dor
és Ze ne ka ra gon dos ko dott. Az es te szár ven dé -
gei Hen na és Sihell Ferry vol tak, akik jó han gu la -
tú mû so ruk kal min den kit tánc ra per dí tet tek.

  Ha tal mas össze fo gás nak le het tünk ré sze sei.
Örö münk re szol gált, hogy ilyen kez de mé nye zés
he lyet ka pott a fegyverneki ci vil élet ben, s egy
ne mes cél szá mos em bert ösz tön zött oda adó
mun ká ra, nagy lel kû ado má nyo zás ra. En nek
ered mé nye kép pen a ren dez vény be vé te le 410
000 Ft lett, me lyet a szer ve zõk öröm mel ad tak
át az óvo dá nak, hang sú lyoz va a bál üze ne tét, mi 
sze rint az össze fo gás, az ada ko zás nem csak má -
sok nak szó ló jó cse le ke det, ha nem szív bé li,
õszin te öröm is.

  A Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de
gyer me kei ne vé ben kö szö nöm a KÉT
FÕSZERVEZÕ nagy sze rû mun ká ját, min den ki tá -
mo ga tá sát, aki hoz zá já rult a bál si ke ré hez, kü -
lön kö szö net Sza bó Zsolt nak, va la mint a
Fegyverneki Ka vi csos Szö vet ke zet nagy lel kû
ado má nyo zá sá ért.

  A szer ve zõk nek és min den reszt ve võ nek jó
egész sé get, mun ká já hoz sok si kert kí vá nok!

-Ba logh Mihályné-
-A Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de

in téz mény ve ze tõ je-

Nem mon dom, hogy jó va gyok

hisz sok-sok rosszat tet tem

él tem hab zó fo lya má ban

ezer hi bát ej tet tem

Még is an gya lok kal

ta lál koz tam pár szor

uta zá som alatt 

ró luk ír tam pár sort

De most ki eme lem 

azt mi fon tos ne kem 

a fe cse gés fe lett

fi gye lõ sze mek

Mert a te kin te tük 

az mi rab ság ba hajt

nem a sza vak okoz zák 

a fér fi fe jé re a bajt

De mit ér az élet

ezen ba jok nél kül

hisz szük ség  van rá ah hoz

hogy, lel ked del ki bé külj

Óvd hát meg õket

nézz a sze mük be

vé dõ te kin te tük

en ged jük szí vünk be

Alex-Tichy-Rács
Igé zõ te kin tet
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Aki nem csak
sze re ti, 

ha nem ír ja is a
ver se ket…

Szerémi Ni ko let tát már nem
kell be mu tat ni, hi szen 18 éve
la kik Fegyverneken, de el ér ke -
zett az idõ, hogy mint ver se ket
sze re tõ és író em ber ként is
meg is mer jük õt. Elõ ször 7.
Osz tá lyos ko rá ban pró bál ko -
zott a vers írás sal, majd
hosszabb szü net kö vet ke zett.
Köz ben há rom cso dá la tos
gyer me ke szü le tett, je len leg
dol go zik, ta nul és ver se ket ír.
Az érett sé gi után ter vei kö zött
sze re pel a to vább ta nu lás.
Több ren dez vény re kap meg -
hí vást, ahol sa ját mû ve it ad ja
elõ. Min dig lesz éj sza ka cí mû
ver sé vel az Iro dal mi Rá di ó nál
szép si kert ért el, mû ve el -
hang zott a rá di ó ban és nyom -
ta tott for má ban is meg je lent.
A Fegyvernekrõl szó ló köny -
vek ben is ta lál koz ha tunk mû -
ve i vel. Elõnyt je lent szá má ra
az is ko lá ban, hogy ver se ket ír,
a vers tan alap ja i val tisz tá ban
van, s al kal maz za is ver se i ben. 
Most be mu tat ko zás képp is -
mer jük meg egyik ver sét.

Csak én tud ha tom

Egy el do bott pa pír
Sod ró dik a szél ben
Nem tud ni rá ki írt

Gyöngy be tûk kel szé pen

Vi szi szél víz fe lett
És be le is márt ja

Ott ki csit meg pi hen
S már az er dõt jár ja

Ágak szag gat ják szét
A sû rû fák kö zött

Majd új ra vissza tér
Oda ahon nan jött

Más lett, meg vál to zott
Be tûk mo sód tak el

Már szét sza ka do zott
És sen ki nek sem kell

Az üze net mi rég
Olyan szé pet mon dott

Ér tel mét ve szít vén
Da ra bok ra fosz lott

Nem tud ni az elõtt
Mit súg tak a la pok

A tit ko kat rej tõ
Meg té pá zott so rok



Verbunkverseny
Az idei, im má ron  IV. Fegyverneki Ver -
bunk ver se nyen  négy kor cso port ban 28
részt ve võ mé ret te meg tánc tu dá sát.  A
Kár pát-me den ce ma gyar, ro mán, ci gány
és szlo vák ver bunk tán ca i ból le -
he tett vá lo gat nia a Bitai Ju dit,
Sikentáncz Szil vesz ter és 
Far kas Ta más ból ál ló  ne -
ves szak mai zsû ri nek. 
A meg mé ret te tés elõt ti
pró bák dél elõtt 11
órá tól, a ver seny 14
óra kor kez dõ dött a
Fegy ver nek Annaházi
If jú sá gi Tánc együt tes
ál tal elõ a dott tánc cal. A 
ver senyt 18 órá tól a ver -
seny zõ tán co sok gá lá ja
kö vet te, majd a vár va várt
ered mény hir de té sen ki de rült,
idén kik vol tak ka te gó ri á juk
leg jobb jai. A ne ves szak mai
zsû ri egyé ni leg is ér té ke lést
adott a ver seny zõ tán co sok -
nak, fel ké szí tõ nép tánc ta -
nár ok nak. Fegy ver nek
leg jobb jai Ber ta Lász ló és
To kai Dá vid tán co sok
vol tak, ne kik szív bõl
gra tu lá lunk ered mé -
nye ik hez!
A ver se nyen és az azt
kö ve tõ haj na lig tar tó
mu lat ság ban a ze nét
a Ga ra boly Ze ne kar
szol gál tat ta. Kö -

szön jük szé pen a tá -
mo ga tást a Fegyverneki Mû ve lõ dé si
Ház nak, Fegy ver nek Ön kor mány za tá -
nak, a Zsû ri nek, a Ga ra boly Ze ne kar nak
és min den ki nek, aki se gí tet te, il let ve
részt vett a ren dez vé nyen!
Vá runk min den kit jö võ re az V.

Fegyverneki Ver bunk ver seny re!
I.  kor cso port

1.  Tomócsik Mi lán
2.  Nagy Im re Le ven te

3.  Soós Dá ni el
II. kor cso port

1. Úr At ti la
2. Ber ta Lász ló(Fegy ver -
nek)
3. Markó At ti la
Kü lön díj:  Si mon Gyu la
Má té

III.  kor cso port
1. Nagy Lász ló
2. Hoksz At ti la
3. Né me ti Márk
Kü lön díj:  Ha lász
Ger gõ

IV.  kor cso port
1. Drimba Má té-

Oszlánszki Pat rik
2. Pus kás Lász ló
3. Nagy An dor
Kü lön díj:  Mol nár
Dominik,   Szentpéteri Ba -
lázs, Drimba Má té
Kö zön ség díj: To kai Dá -
vid (Fegy ver nek)
Ván dor kard: Tomócsik
Mi lán

Em lé ke zés

Sze re tet tel em lé ke zünk édes anyám ra

KOZMA LAJOSNÉ
Nyiszper Ro zá lia

ha lá lá nak 20. év for du ló ja al kal má ból.

Lá nya ve je, uno ká ja és csa lád ja

EMLÉKEZÉS

S. TÓTH IMRE
ha lá lá nak 1. év for du ló ján.

"Nem in te get töb bé az el fá radt ke zed, 
Nem do bog ér tünk jó sá gos szí ved.
Szá munk ra te nem le hetsz ha lott,

Örök ké él ni fogsz, mint a csil la gok."

Em lé ked szí vünk ben örök ké él!

Fe le sé ge, lá nya, édes any ja és a gyá szo ló család

MEGEMLÉKEZÉS

SIMON IMRE
ha lá lá nak 6. év for du ló ján

Ben nünk él egy arc, egy me leg te kin tet.
Egy si mo ga tó kéz, egy só haj egy le he let.
Ben nünk él a múlt, egy vég te len sze re tet.

Amit Tõ lünk sen ki, so ha el nem ve het.
Egy a re mé nyünk, mely él tet és ve zet.
Hogy egy szer majd ta lál ko zunk Ve led!

Sze re tõ Családod

Kö szö net nyil vá ní tás
Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, akik

DANYI KÁROLY
te me té sén részt vet tek, sír já ra a tisz te let és sze re tet vi rá ga it

el he lyez ték, bá na tunk ban bár mely mó don
együtt érez tek ve lünk.

A Gyá szo ló Család
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2017.02.22. Far kas Zi ta
Pé ter Ju dit - Far kas Ti bor

2017.02.24. Bagi Nolen
Karikó Ma ri an na, Bagi Dá vid

2017.03.01. Egyed Han na Bar ba ra
Bu rai Klá ra, Egyed Lász ló

Mi kor meg szü le tik egy vár va várt gyer mek, az élet dol gai
ér tel met nyer nek. Anya szív, apa szív dob ban meg egy pár ban,

új fénnyel ra gyog nak a vi lág ra hár man.

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

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

2017. 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.

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. 

*****

Vál toz tak a Tiszamenti Re gi o ná lis
Víz mû vek Zrt. he lyi el ér he tõ sé gei:

Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)

- ivó víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-61

- szenny víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-51

Tö rök szent mik ló si Ügy fél szol gá lat:

5200 Törökszentmiklós,Tán csics Mi hály 42/a.

Köz pon ti ügy fél szol gá lat:

5000 Szol nok, Thö köly út  83.

Tel.: 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) áp ri lis 3., áp ri lis 24.
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) áp ri lis 4., áp ri lis 25.

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 (csü tör tök): áp ri lis 6., áp ri lis 27. 
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet (pén tek): áp ri lis 7., áp ri lis 28.

A kör ze te ket érin tõ vál to zás okról a 3. ol da lon ol vas hat!

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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