


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:

NOVEMBER 5. rk.  
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a tár -
gyi köz be szer zé si el já rás ban ér vé nyes nek nyil vá ní tot ta a
SADE- Ma gyar or szág Mély épí tõ Kft. és a Veolia Water
Solutions & Technologies Ma gyar or szág Zrt. kö zös aján la -
tát. 
A „Fegy ver nek és Ör mé nyes szenny víz el ve ze té se és tisz -
tí tá sa” cí mû pro jekt ki vi te le zõi fel ada ta i nak el lá tá sá ra
al kal mas vál lal ko zás ki vá lasz tá sá ra hir det mény nél kü li
köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos köz be szer zé si el já rást
ered mé nyes nek mi nõ sí ti.
Az el já rás nyer te sé nek a SADE- Ma gyar or szág Mély épí tõ
Kft. és a Veolia Water Solutions & Technologies Ma gyar or -
szág Zrt. kö zös aján lat te võt ki hir de ti.
Fel ha tal maz za a pol gár mes tert, hogy a nyer tes aján lat te -
võ vel meg kös se a ki vi te le zõi vál lal ko zói szer zõ dést. 

NOVEMBER 26.
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te el fo -
gad ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2016. évi költ -
ség ve té si terv kon cep ci ó ját.

• A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló
26/1994(XI.24.) ön kor mány za ti ren de le tet ha tá lyon kí vül
he lyez te és új ren de le tet fo ga dott el a ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó já ról, mely ben az adó mér té két 9.000,-
Ft-ról 10.000,- Ft-ra emel te. A ren de let az aláb bi a kat tar tal -
maz za: 

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te
27/2015.(XI.30.) ön kor mány za ti ren de let

A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te az
Alap tör vény 32. cikk (1) be kez dés a.) és h.) pont ja, Ma gyar -
or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX.
tör vény 13. § (1) be kez dé sé nek 13. pont ja, va la mint a he lyi
adók ról szó ló 1990. évi C. tör vény 1. § (1) be kez dé se alap ján
az aláb bi ren de le tet al kot ja: 

1.§ A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak mér té ke adó -
tár gyan ként 10.000,- Ft/év.

2.§ Tár gyi adó men tes sé get él vez: 
(1) A vá ros te rü le tén épült ga rá zsok.
(2) A la kás cél já ra szol gá ló épü let mel lett épült nem la kás

cél já ra szol gá ló épít mény.
(3) A la kás cél já ra szol gá ló épü let hi á nyá ban az öt évet meg 

nem ha la dó idõ tar tam ra lé te sí tett át me ne ti, ide ig le nes
épít mé nyek. 

(4) Lel kész la kás ok.
(5) Szük ség la kás.

3.§ A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ját Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány zat 11745066-15409993-02820000 szá mú
ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó ja szám lá ra kell meg fi zet -
ni.

4.§ Ez a ren de let 2016. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. A ma gán -
sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló 26/1994.(XI.24.) ön -
kor mány za ti ren de le te 2015. de cem ber 31-én ha tá lyát
vesz ti. 

• Ha tá lyon kí vül he lyez te a me zõ õri szol gá lat lét re ho zá sá ról
szó ló 17/1998.(IX.4.) ön kor mány za ti ren de le tet és új ren -
de le tet fo ga dott el a me zei õr szol gá lat ról az aláb bi sze rint:

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te
28/2015.(XI.30.) ön kor mány za ti ren de le te

A me zei õr szol gá lat ról
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te az
Alap tör vény 32. cikk (1) be kez dés a.) és h.) pont ja, Ma gyar -
or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX.
tör vény 13. § (1) be kez dé sé nek 13. pont ja, a fegy ve res biz -
ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi és a me zei õr szol gá lat -
ról szó ló 1997. évi CLIX. tör vény 19. § (1) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, és a fegy ve res biz ton sá gi õr -
ség rõl, a ter mé szet vé del mi és a me zei õr szol gá lat ról szó ló
1997. évi CLIX. tör vény 16. §-ában meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:
5.§ Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta a köz igaz ga tá si te rü -
le té hez tar to zó kül te rü le ti ter mõ föl dek õr zé sé re me zei õr -
szol gá la tot mû köd tet.
6.§ (1) A ren de let te rü le ti ha tá lya Fegy ver nek te le pü lés köz -
igaz ga tá si te rü le tén lé võ kül te rü le ti ter mõ föl dek re ter jed ki.
(2) A ren de let sze mé lyi ha tá lya ki ter jed mind azon ter mé sze -
tes sze mély re, jo gi sze mély re, jo gi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság ra, aki az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott in gat lan hasz ná ló ja, amennyi ben hasz ná ló ja
is me ret len, az in gat lan tu laj do no sa (a to váb bi ak ban együtt:
ér de kelt).
7.§ A ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból kül te rü le ti ter mõ -
föld a szán tó, szõ lõ, gyü möl csös, kert, rét, le ge lõ, gyep te rü -
let mû ve lé si ágú föld te rü let.
8.§ (1) A me zei õr szol gá la ti fel ada to kat az Ön kor mány zat 4
fõ me zõ õr al kal ma zá sá val lát ja el.
(2) A me zõ õr fog lal koz ta tá sa a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról 
szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény ben fog lal tak sze rint tör té nik.
A mun kál ta tói jo go kat a kép vi se lõ-tes tü let, az egyéb mun kál -
ta tói jo go kat a pol gár mes ter gya ko rol ja.
9.§ (1) A 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér de kelt a 2. § (1) be kez -
dé se sze rin ti föld rész let után me zõ õri já ru lé kot kö te les fi zet -
ni. A me zõ õri já ru lé kot ér de kel ten ként össze von tan kell
meg ál la pí ta ni.
(2) A me zõ õri já ru lék mér té ke egy nap tá ri év re:

a.) szõ lõ, gyü möl csös, szán tó ese té ben 2.000,- Ft/ha
b.) kert, rét, le ge lõ, gyep te rü let ese té ben 1.000,- Ft/ha

(3) A me zõ õri já ru lék össze gét a kép vi se lõ-tes tü let éven te, a
tárgy évet meg elõ zõ év no vem ber 30-ig vizs gál ja felül.
(4) Az ön kor mány zat és az a föld tu laj do nos, il let ve föld hasz -
ná ló, aki ket tõ hek tár, vagy an nál ke ve sebb nagy sá gú ter mõ -
föl det bir to kol, hasz nál, men te sül a me zõ õri já ru lék
meg fi ze té se alól.
10.§ (1) A me zõ õri já ru lé kot a ren de let 2. § (2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott ér de kelt ön be val lás út ján kö te les meg ál la pí -
ta ni és meg fi zet ni, a ren de let mel lék le te sze rin ti for ma nyom -
tat vány hasz ná la tá val, ter mõ föld bér be adás ese tén a
föld hasz ná ló nak a tu laj do nos(oka)t is sze re pel tet nie kell név -
vel és cím mel a be val lá son. A föld rész let nagy sá gát a be val -
lá si nyom tat vá nyon négy tizedesjegy pon tos ság gal kell
fel tün tet ni. 
(2) A be val lás ban a já ru lék ra vo nat ko zó ada to kat 1-50,- Ft-ig
le fe lé, 51,- Ft-ról 99,- Ft-ig fel fe lé 100,- Ft-ra kell ke re kí te ni.
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(3) Az ön be val lás hoz csa tol ni kell vá sár lás ese tén az adás -
vé te li szer zõ dés fény má so la tát, bér be adás ese tén a hasz ná -
lói jo got biz to sí tó szer zõ dés, meg ál la po dás fény má so la tát. A
Hi va tal jo go sult a be je len tett ada to kat az in gat lan-nyil ván tar -
tás ban el len õriz ni.
(4) A Hi va tal el len õr zi a be nyúj tott ön be val lá sok ban meg ál la -
pí tott me zõ õri já ru lék össze gé nek he lyes sé gét. Rosszul
vagy té ve sen meg ál la pí tott me zõ õri já ru lék ese tén, a hi ba
meg je lö lé sé vel és ha tár idõ tû zé sé vel is mé telt ön be val lás be -
nyúj tá sá ra szó lít ja fel a kö te le zet tet.
(5) Ha a be je len tett ada tok ban vál to zás tör té nik, új be val lást
kell be nyúj ta ni a vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül.
11.§ (1) A me zõ õri já ru lé kot 20.000,- Ft-ig egyösszegben,
min den év már ci us 15-ig kell ka mat men te sen meg fi zet ni
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat
11745066-15409993-10490000 szá mú Me zõ õri szám lá ra
csek ken vagy át uta lás sal.  
(2) 20.000,- Ft fe let ti me zõ õri já ru lé kot évi két egyen lõ rész -
let ben, el sõ fe lét már ci us 15-ig le het ka mat men te sen, a má -
sik fe lét tárgy év szep tem ber 15-ig le het ka mat men te sen
meg fi zet ni Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat
11745066-15409993-10490000 szá mú Me zõ õri szám lá ra
csek ken vagy át uta lás sal. 
(3) A me zõ õri já ru lék fi ze té si kö te le zett ség ala nya az, aki a
nap tá ri év el sõ nap ján az in gat lan hasz ná ló ja, en nek hi á nyá -
ban az in gat lan tu laj do no sa.
(4) A já ru lék fi ze té si kö te le zett ség an nak az év nek az utol só
nap ján szû nik meg, amely év ben a kö te le zett föld hasz ná la ti
jo ga, vagy tu laj don jo ga meg szû nik.
(5)Amennyi ben a ter mõ föld in gat lan nak több tu laj do no sa
van, a me zõ õri já ru lék meg fi ze té sé re az kö te le zett, aki a föld -
rész le tet hasz nál ja. Amennyi ben a föld rész le tet több tu laj do -
nos hasz nál ja, úgy a tu laj do no sok nyi lat ko za tá ban
meg ha tá ro zott sze mély kö te les a me zõ õri já ru lé kot meg fi zet -
ni.
12.§ (1) Az adó zás rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény
alap ján ön adó zás ese tén a fi ze ten dõ adót tar tal ma zó be val -
lás vég re hajt ha tó ok irat nak mi nõ sül. A meg nem fi ze tett me -
zõ õri já ru lé kot az adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás
sza bá lyai sze rint kell be haj ta ni.
(2) A me zõ õri já ru lék ké se del mes fi ze té se ese tén a jegy ban -
ki alap ka mat két sze re sé vel ter hel ten kell a já ru lé kot meg fi -
zet ni.
(3) A me zõ õri já ru lék fi ze té sé re kö te le zet tek és a be fi ze té si
kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek nyil ván tar tá sát a Hi va tal ve -
ze ti.
13.§  A me zei õr szol gá lat el lá tá sá nak fo lya ma tos biz to sí tá sa
ér de ké ben, ha a be fi ze tett me zõ õri já ru lék a szük sé ges ki -
adá so kat nem fe de zi, az Ön kor mány zat át me ne ti leg a költ -
ség ve té sé bõl, az ál ta lá nos tar ta lék ter hé re meg elõ le ge zi az
in do kol tan fel me rült ki adá sok fe de ze tét.
14.§ Ez a ren de let 2016. ja nu ár 1-én lép ha tály ba. A me zõ õri
szol gá lat lét re ho zá sá ról szó ló 17/1998. /IX.4./ ön kor mány za -
ti ren de le te 2015. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti. 
• Jó vá hagy ta Fegy ver nek Vá ros tel jes köz igaz ga tá si te rü le -
té re ké szült te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ó ját.

• El fo gad ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2016. évi
bel sõ el len õr zé si ter vét.

• Egyet ért az zal, hogy Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta a
csa lád- és gyer mek jó lé ti szol gá lat fel ada ta it 2016. ja nu ár

1-tõl önál ló an, a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol -
gál ta tá si Köz pont ke re tén be lül lát ja el.

• El fo gad ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes -
tü le te 2015. évi mun ka terv ét.

• Jó vá hagy ta az ön kor mány zat ál tal 2016. év ben tá mo ga tott
ün ne pe ket és vá ro si ren dez vé nye ket.

• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta és a dr.
Besze és Tár sa Bt. (dr. Kukszova Valentyina) kö zött lét re -
jött II. sz. há zi gyer mek or vo si kör zet fel adat-el lá tá si szer zõ -
dé sét.

• Mó do sí tot ta a tar tós kö te le zett ség vál la lás ról szó ló ön kor -
mány za ti ha tá ro za tot. 

• Dön tött ar ról a tes tü let, hogy Né meth Ist ván ké ré sé re nem
kí ván ja tö röl ni a Fegy ver nek, Kos suth La jos út 1. sz. alat ti
Gõz- és Hen ger ma lom épü le tét a Fegy ver nek Nagy köz ség 
he lyi épí té sze ti örök ség vé del mé rõl szó ló ön kor mány za ti
ren de let 1. sz. mel lék le té nek nyil ván tar tá sá ból, to vább ra is
mû vi ér ték vé de lem alatt ma rad az épü let. 

• Hoz zá já rult a Fegyvernek-Kavicsos Szo ci á lis Szö vet ke zet
ál tal, az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ fegyverneki
0365/8 hrsz-ú in gat la non lé te sí ten dõ be ru há zás meg va ló -
sí tá sá hoz. 

-Dr. Petõ Zol tán-
-jegyzõ-

Pol gár mes te ri köszöntõ
A szám ve tés ide jét él jük, hisz is mét vé gé re ér tünk ez év re
sza bott idõnk nek. An nak az idõ nek , mely ugyan te le van út -
ke re sé sek kel, em bert pró bá ló pil la na tok kal, sok szor új ra -
ter ve zés sel, de még is te le van öröm mel, min dig új cé lok kal, 
és há la adás sal a már el ér te kért.

Vissza te kint ve egy re ne he ze dõ ön kor mány za ti mun kánk ra
még is el mond ha tom, hogy ered mé nyek ben, em be ri össze -
fo gás ban si ke res évet zár hat tunk.

A csa tor na- be ru há zás, a sport pá lya fej lesz té sei, a kor sze -
rû fog or vo si ren de lõ, tisz ta és ren de zett köz te rek, par ko lók, 
fel újí tá sok- mind-mind egy lé pés sel kö ze lebb vit tek ben -
nün ket él he tõ vá ro sunk ki ala kí tá sá ért. Kö ze lebb vit tek a jö -
võ évi ter ve ink hez, ahol a vá ros fej lesz tés ré sze ként
út fel újí tá so kat, bel víz és csa pa dék víz –el ve ze tést, in téz -
mé nye ink kor sze rû sí té sét sze ret nénk el kez de ni.

Sze ret ném meg kö szön ni mun ka tár sa im nak a leg ne he zebb 
pil la na tok ban va ló ki tar tá su kat,  min den na pos, ke mény
mun ká ju kat. Sze ret ném meg kö szön ni te le pü lé sünk la kó i -
nak tü rel mét, se gí tõ hoz zá ál lá sát azért, hogy mi to vább tud -
juk vin ni el ter ve zett fej lesz té se in ket, kö szö net az
in téz mé nyek ben dol go zók nak, az itthonlevõknek, és azok -
nak, akik a tá vol ból is jó szív vel gon dol nak ránk, itt hon mar -
adot tak ra.

Le gyen ün ne pünk olyan aján dék, amely ben sa ját ma gunk
egy ré szét is bát ran oda ad hat juk sze ret te ink nek. Mert „amit 
sze re tet bõl oda aján dé ko zol gyer me ked nek, tár sad nak,
nem ze ted nek, az örök re a ti ed ma rad” (Böjte Csa ba)

Min den Ked ves Ol va só nak ál dott el csen de se -
dést, bé kés ka rá csonyt, az új esz ten dõ re pe -
dig Is ten ál dá sát kí ván ja:

-Ta tár Lász ló-
-pol gár mes ter-
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Tök fa ra gás
Réges - ré gi szo kás, hogy ok tó ber 31-re a szán tó föl de ken a 
ter mé se ket be ta ka rí tot ták. A ku ko ri ca föl de ken min dig volt
ki sebb na gyobb ta kar mány és ét ke zé si tök. A gye re kek se -
gí tet tek a tö kök össze sze dé sé ben, sze ke rek re ra ká sá ban.
A há zak nál az tán ci pel ték, hord ták ide- oda gu ri gáz ták a tö -
kö ket és eze ket ki fa rag ták és lám pást ké szí tet tek be lõ le.

Mi ezt a szo kást ele ve nít jük fel év rõl-év re
az zal, hogy ját szunk a tö kök -

kel, és a gye re kek a szü -
le ik se gít sé gé vel
öt le te sebb nél öt le te sebb
tök lám pást fa rag nak.  

Sö té te dés kor ki visszük az
óvo da ud va rá ra , meg gyújt -
ják a mé csest és gyö nyör -
kö dünk a kész
tök lám pá sok ban. 

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

Õsz az Új te le pi Óvo dá ban
Érett szil va mind le po tyog,
kon dé rok ban lek vár ro tyog,
Gyen gül a nap sár ga fé nye,

el szá rad a le vél szé le.

Ki égett sok ri gó-to rok,
csor dul nak az õszi bo rok,

le hul lik a mo gyo ró,
szól az õszi su so gó.

Az idei ne ve lé si év el sõ je len tõs meg moz du lá sa az im már
ha gyo má nyos nak mond ha tó két na pos szü re ti ren dez vé -
nyünk a TÖKMAG-BULI. A gye re kek az el múlt évek hez ha -
son ló an ké szül tek er re a prog ram ra. Fon tos nak tart juk, hogy
mi nél ha ma rabb is mer ked je nek meg az ott hon már ta lán el -
fe le dett, de szá muk ra fon tos nép ha gyo mány ok kal. Az el sõ
nap min dig a must ké szí tés, õszi cse me gék kós to lá sa, ter -
mé sek kel va ló bar ká cso lás: ró zsa szi rom fû zés, tök mag ból
ék szer ké szí tés, õszi ter mé sek bõl kép ki ala kí tá sa stb. Az
óvó nõk kre a ti vi tá sa min den év ben új él mény hez jut tat ja a
gye re kek nek. Az ak tu a li tás nak meg fe le lõ en min den kor cso -

port mon dó ká kat, ver se ket, da lo kat, tán cot ta nult az ese -
mény re, amit egy más nak be is mu tat tak a

cso por tok. A má so dik na pon a gye re kek
nagy örö mé re most sem ma rad ha -

tott el a szü re ti lovaskocsis
fel vo nu lás. A Ka ti ca

cso port egy kis tán -
cos íze lí tõt is adott

a pi ac té ren ab ból,
aho gyan õk ké szül -

tek a szü re ti mu lat -
ság ra. Min den

köz re mû kö dõ nek kö -
szön jük a se gít sé get és

a szü lõk hoz zá já ru lá sa it.
-Angyalné Kiss Má ria-

-Intézményvezetõ he lyet tes-

„Jön im már az is me rõs,
a szél lá bú de res õsz”

Bi zony itt van, meg ér ke zett s ve le együtt el -
kez dõ dött az óvo da is a gye re -
kek nek.

So kan iz ga lom mal vár ták,
mo soly gó san öröm mel ér kez -
tek. A leg ap rób bak nak né ha
pi tyer gõs re si ke re dett az ovi -
kez dés. S míg a ki csik nagy, kí -
ván csi sze mek kel cso dál koz tak
rá a szá muk ra új vi lág ra, a na -
gyob bak gya kor lott, ru ti nos óvo -
dás ként él vez ték  az óvo dai élet
min den  moz za na tát. Az ovi ud va -
rán bir tok ba vet ték az új má szó kát, amin so kan macs ka -
ügyes ség gel ját szot tak. Há ti zsá kos ki rán du lá son vol tak a
Holt-Ti sza par ton és a fo ci pá lyán, me se elõ adá son jár tak. De 
ami az õszi na po kat meg ko ro náz ta az a „Szü re ti mu lat ság „
volt. A vi dám tán cos mó ká zás nak az egész ovi a ré sze se
volt. De nem csak a mu la to zás ból, a „mun ká ból” is ki vet ték a
ré szü ket a gye re kek. Ku ko ri cát mor zsol tak, szõ lõt pré sel tek.
Ko pog tak a kis ka la pá csok a dió és mo gyo ró hé ja kon. A te rí -
tett asz ta lo kon al más le pény, gyü möl csök és sült tök vár ta a
fá radt kis tán cos lá bú cse me té ket. Jó mu lat ság, vi dám móka
volt!

-Vereb Ol ga-
-Központi Óvo da In téz mény ve ze tõ he lyet tes-

Õsz az Annaházi Óvo dá ban
Itt van az õsz, ve le együtt az el sõ hul ló le ve lek, és sok csa -
lád ban az el sõ óvo dai na pok. Óvo dánk új ra han gos a vi dám 
gyer me ki ka caj tól. Az el sõ pár nap után a sí rós gyer mek -
sze mek kezd tek mo sollyal meg tel ni és el in dul tak fel fe dez ni
meg annyi cso dát, amit az óvo dai élet rej te get szá muk ra. A
sok szí nes já ték, ren ge teg kis paj tás, vi dám mon dó kák, da -
lok, a já ték ud var száz cso dá ja ha mar el va rá zsol ta a gyer -
me ke ket.

Lá za san ké szü lõd tek a Nagy cso por to sok a Be ne dek Elek
me se dél elõtt re, ahol Az em ber a leg erõ sebb cí mû me sét
ját szot ták el. 

Az idén is na gyon so kat se gí tet tek a szü lõk, hogy a szü ret
öröm te li, tar tal mas prog ram juk le gyen gyer me ke ik nek. Sü -
te mé nye ket sü töt tünk, tök lám pá sok vi lá gí tot tak a cso por -
tok ban, csõsz kuny hó nyúj tott kuc kót a szá muk ra, de az új
bá la fi gu ránk volt a ked venc.

Na po kon ke resz tül ké szül tek a gyü mölcs, zöld ség sa lá ták,
fû zött gesz te nye lán cok, gesz te nye fi gu rák, és meg is mer -
ked het tünk a szõ lõ pré se lés sel is.

Az ap ró szor gos gyer me kek az ud va ron di ót tör tek, ku ko ri -
cát mor zsol tak, fûz tek, szõ lõt sze mez get tek Min den nap ra
ju tott ér de kes el fog lalt ság a szá muk ra. Egyik nap a ki csik -
nél, má sik nap a na gyok nál tánc há zaz tunk. A na gyok me -
se elõ adás sal kö szön töt ték a ki csi ket és fi nom sá gok kal
ked ves ked tek, mint ahogy ez már az Annaházi óvo dánk -
ban évek óta ha gyo mány.

-Varga Tí mea-
-Szakmai mun ka kö zös ség ve ze tõ-

4



Is ko la nyi to ga tó fog lal ko zá sok
Óvo dás gye re kek és szü le ik szá má ra 

Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 5231 Fegy ver nek, Dó zsa
György út 2. 

Tel./fax: 06-56-481-077

e-mail.: orczy@fegy ver nek.hu

www.orczy-fegyvernek.hu

In téz mény ve ze tõ:

Hornyákné Sza bó Ber na dett

Ked ves Szü lõk, le en dõ el sõ osz tá lyos gye re kek!

Min den csa lád él té ben fon tos, iz ga lom mal te li idõ szak az is -
ko la vá lasz tás idõ sza ka. Ren ge teg kér dés fo gal ma zó dik meg 
a szü lõk ben, mi e lõtt dön tést hoz ná nak, me lyik is ko lá ba íras -
sák be gyer me kü ket. Is ko lá ink be mu ta tá sá val eb ben sze ret -
nénk Önök nek se gít sé get nyúj ta ni. Is ko la nyi to ga tó
prog ram ja in kon sze ret nénk meg is mer tet ni a ked ves szü lõk -
kel és le en dõ el sõ se ink kel az is ko lá ink ál tal kí nált le he tõ sé -
ge ket, az el sõs ta ní tó né ni ket, a jö võ re vo nat ko zó
el kép ze lé se in ket.

Amit kí ná lunk:
• egész na pos ne ve lés-ok ta tás
• kor sze rû ne ve lé si-ok ta tá si mód sze rek
• mul ti mé di ás ok ta tó esz kö zök
• ha té kony te het ség gon do zás és fel zár kóz ta tás
• ver se nye ken va ló rész vé tel
• szak kö ri le he tõ sé gek
• vál to za tos is ko lai prog ra mok
• pro jekt na pok
• kul tu rá lis-  és sport ren dez vé nyek
• ki rán du lá sok

FEGYVERNEKI TAGINTÉZMÉNYEINK
• Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la
5231 Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 2.

• Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nye
5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 31.

Is ko la nyi to ga tó fog lal ko zá sa ink he lye és idõ pont jai:

Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la (Sár ga Is ko la)
5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 133.
• 2015. de cem ber 16. 1500 - kéz mû ves fog lal ko zás 

• 2016. ja nu ár 13. 1500 - an gol nyelv fog lal ko zás
• 2016. feb ru ár 10. 1500 - ma te ma ti ka  és fog lal ko zás 

 ma gyar 
• 2016. már ci us 16. 900  - nyílt ta ní tá si órák

Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nye

5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 31.
• 2016. ja nu ár 21. 1430  - sport fog lal ko zás
• 2016. feb ru ár 18. 1430   - komp lex fog lal ko zás, szint fel -
mé rõ

• 2016. már ci us 17. 1430   - kéz mû ves fog lal ko zás 
• 2016. áp ri lis 07. 900   - nyílt ta ní tá si órák

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-Intézményvezetõ-

Óvó nõi lá to ga tás
a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mény el sõ osz -
tá lya i ban

2015. no vem ber 6-án reg gel iz ga tot tan, vá ra ko zás sal tel ve
jöt tek a Mó rás kis el sõ sök az is ko lá ba. Ked ves, sze re tett
ven dé ge ket vá runk, még hoz zá a gye re kek volt óvó nõ i ket,
akik kel a ko ráb bi éve i ket töl töt ték nap-mint nap együtt.
Mind annyi unk ré szé re iz gal mas volt, hogy mi lyen is lesz ez
a ta lál ko zás? Két óvo dá ból ér kez tek hoz zánk a gye re kek
volt óvó nõi: Krupáné Er zsi ke né ni, Ge ren csér Má ria és
Galsi Andrásné óvó nõk. Ez a lá to ga tás bõ 2 hó na pi ta ní tás
után, az elõ ké szí tõ idõ szak vé gé re lett té ve. Ezen a lá to ga -
tó órán a gye re kek már iga zi kis is ko lás ként meg mu tat hat -
ták, hogy, ho gyan sze re pel nek a ta ní tá si órá kon, és
be te kin tést nyer het tek a fel nõt tek, hogy mi ket ta nul tak már
meg az el telt idõ szak ban, és hogy mi lye nek az osz tály kö -
zös sé gek. Fi gye lem mel kí sér het ték a gye re kek ak ti vi tá sát,
fej lõ dé sét, fi gyel mü ket, a kis is ko lás lé tet.Pfeiffer Vil mos ta -
ní tó bá csi egy ma te ma ti ka órát, Buzás Klá ra ta ní tó né ni ma -
gyar órát tar tott. Az ér ke zõ ven dé ge ink kel hasz nos
ta pasz ta la tot cse rél tünk, és kel le mes, vi dám be szél ge tés
ala kult ki a gye re kek, és a ré gi és új ta ní tó ik kö zött. E ta lál -
ko zást na gyon hasz nos nak, gyü möl csö zõ nek, és kel le -
mes nek ta lál tuk.

-Buzás Klá ra ta ní tó nõ-
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Fi gye lem!
1 db CHEROKEE CAPRINE tí pu sú ke rék pár gaz dát
ke res!

Aki bi zony lat tal tud ja iga zol ni, hogy a ke rék pár az övé,
2016. ja nu ár 31-ig a Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va -
tal 7.sz. iro dá já ban je lent kez zen.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-



Hornyákné Sza bó Ber na dett
in téz mény ve ze tõ

pro jekt me ne dzser

Ko vács Il di kó
tag in téz mény ve ze tõ

szak mai ve ze tõ

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

• 2015. de cem ber 18-ig és 2016. ja nu ár 05-tõl 15-ig ad ha -
tók le a já té kok a já ték ki ál lí tás ra a könyv tár ba (nyit va tar -
tá si idõ ben)

• 2015.de cem ber 19. 14:00 Kál vá ria domb:
Kerecseny Ün nep

• 2015. de cem ber 19. ka pu nyi tás 19:30
Rock fesz ti vál 

• 2016. ja nu ár 16. 16:00 Ma gyar Kul tú ra Nap ja
• 2016. ja nu ár 21. 9:00-15:00 Vér adás
• 2016. ja nu ár 21. 10:00-12:00 Szem vizs gá lat
• 2016. ja nu ár 22. 17:00 könyv tár

Já ték ki ál lí tás meg nyi tó
• 2016. ja nu ár 22-tõl feb ru ár 19-ig

Já ték ki ál lí tás a könyv tár ban
(a ki ál lí tás lá to gat ha tó a könyv tár nyit va tar tá si ide je alatt)

• 2016. ja nu ár 23. 21:30 Dogs kon cert

Betlehem
De cem ber 25-26-án a Ka to li kus temp lom 10.30-15.30-ig 

(mi se után) MINDENKI ELÕTT NYITVA ÁLL.

Ölel jük szí vünk re a Bet le he mi kis de det!

Ál dott Ka rá cso nyi Ün ne pe ket,

Ál dott, bol dog Új Esz ten dõt !

-Ka to li kus Egy ház köz ség-

„Az Al föld nek üze nem…” pro jekt az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko lá ban
Be szá mo ló a pro jekt meg va ló su lá sá ról
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nyé vel kö zö sen, si ker rel pá lyá zott a TÁMOP 3.1.4.C-14-es pro jekt -
ben. Cé lunk a pro jekt tel az volt, hogy a ta nu lók kör nye ze ti ne ve lé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben, Er dei is ko lai prog ra mot va ló sít son meg 1-4. év fo -
lya mon. A prog ram so rán al só ta go za tos gyer me ke ink meg is mer ked het tek a szû kebb és tá gabb kör nye ze tünk kel. Az év fo lyam ok tól füg gõ en volt
olyan csa pat, akik Tiszapüspökiben, az Ör dög sze kér Ok ta tó Köz pont ban járt, volt, aki a po rosz lói Ti sza-ta vi Ökocentrumot fe dez te fel, s volt aki
szû kebb kör nye ze tünk, a Holt-Ti sza kör nyé ké nek élõ vi lá gá val, a há zi ál lat ok kal is mer ked tek meg a Ka vi csos Szo ci á lis Szö vet ke zet jó vol tá ból. Szí -
ne sí tet te a gye re kek min den nap ját szá mos sport prog ram, hin tó zás, sá to ro zás, bog rács ban fõ zés, tá bor tûz is. A prog ra mok ter ve zé sé nél el sõd le ges
szem pon tunk volt a ké sõb bi fenn tart ha tó ság biz to sí tá sa. A pro jek tünk má sik cél ja volt, hogy a fel sõ ta go za ton az is ko lai ide gen nyelv ta ní tás nak a
dél elõt ti órák ok ta tás szer ve zé si mód ja i tól el té rõ en más mó don is ér zé ke nyít sük a gye re kek mo ti vá ci ó ját. Az ide gen nyel vi prog ram ke re té ben a
leg job ban ta nu ló 5. év fo lya mos ta nu lók nyel vi tá bor ban ve het tek részt, 6-8. év fo lya mon pe dig nyel vi té ma he te ket szer vez tünk. In téz mé nye ink ben
az an gol és né met nyelv ta nu lá sá ra van le he tõ ség, ezért eb ben a kör ben szer ve zõd tek a ren dez vé nyek. Ve tél ked tek a sport ban, az el mé le ti tu dás ban,
lát tak rész ben ide gen nyel vû kul tu rá lis elõ adá so kat, mo zi ban jár tak, ki rán du lá son vet tek részt ne ve ze tes he lye ken (Bu da pest, Eger, Szol nok). A ne -
ve lõk lel ke sen tet ték a dol gu kat, hogy a ta nu lók szép él mé nyek kel tér hes se nek ha za min den nap. A pá lyá zat fen ti prog ra mok meg va ló sí tá sán túl, le -
he tõ sé get te rem tett esz köz be szer zés re, mely so rán mind két is ko la ke rék pár ok kal, sát rak kal, ki rán du lá sok hoz, tá bo ro zá sok hoz szük sé ges
esz kö zök kel gaz da god tunk. A pe da gó gus to vább kép zé se ken vettek részt. Az al só ta go za tos ta ní tók a kör nye ze ti ne ve lés sel kap cso la tos té ma kör -
ben, a fel sõs ne ve lõ ink az is ko lai konf lik tus ke ze lés té ma kör ében tet tek szert új is me re tek re. A pro jekt el szá mol ha tó költ sé ge 20
mil lió Ft volt. A pro jekt meg va ló sí tá si idõ sza ka 2015. má jus 1 - 2015. ok tó ber 31-ig tar tott. A fenn tar tá si idõ szak
5 év, de re mé nyük meg va ló sí tott prog ram ja ink is ko lánk ha gyo má nyá vá fog nak vál ni. 

Ez úton kö szö nöm meg a pá lyá zat ba be vont pe da gó gu sok szak mai mun ká ját, me lyek ga ran tál ták a prog ra -
mok ha té kony le bo nyo lí tá sát.
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Vá ro si ad ven ti
gyer tya gyúj tás

Vá ro sunk ban im már 6.al ka lom mal
gyúj tot tuk meg az ad ven ti ko szo rú
gyer tyá ját. Ez a ren dez vény a kö zö sen
meg élt ün nep örö mét ad ja a részt ve -
võk nek. Szük ség van er re a mai ro ha nó 
vi lág ban, ahol az em be rek in kább be -
zár kóz nak, el zár kóz nak egy más tól. Az

Ön kor mány zat, a Mû ve lõ dé si Ház mel -
lett a Ka to li kus Karitász Cso port is részt 
vál lalt a szer ve zés ben, le bo nyo lí tás -
ban. Sát runk ban me leg te á val, for ralt
bor ral, sza lon cu kor ral vár tuk a je len lé -
võ ket.

Itt ad tunk szá mot te vé keny sé günk rõl,
va la mint gyûj tést hir det tünk a he lyi rá -
szo ru lók ja vá ra. Öröm mel ta pasz tal tuk
a jó szán dé kú ak ada ko zást, mellyel
mun kán kat se gí tik. Ez úton mon dok ér -
te kö szö ne tet.

Tá mo ga tó ink: Fegy ver nek Vá ros Ön -
kor mány za ta, Ta tár Lász ló pol gár mes -
ter úr, Fegy ver nek la kos sá gá nak
Biz ton sá gos és Egész sé ges Éle té ért
Ala pít vány, Eg ri Fõ egy ház me gye, he lyi 
vál lal ko zók és a la kos ság.

Ál dott Ka rá cso nyi Ün ne pe ket, ke gyel -
mek ben Bé kés, Bol dog Új Esz ten dõt
Kí vá nok.

-Leblanc Lajosné  cso port ve ze tõ-

Mert tán col ni oly jó
A Mû ve lõ dé si Ház ban no vem ber 21-én 
17 óra kor telt ház elõtt kez de tét vet te a
tánc ház. Elõ ször a ki csik mu tat ták be
leg újabb ko re og rá fi á ju kat, majd kö vet -
kez tek a na gyok és a ven dég mû vé -

szek. Fer ge te ges
han gu lat, jó kedv
jel le mez te az es -
tét. Ké sõ es ti
tá vo zá som kor
még hal lot -
tam: Most
kez dõ dik a, 
most kez -
dõ dik a,
most
kez dõ -
dik a
tánc...

-Mészáros Il di kó-

Me zõ tú ri meg hí vás
Az Ügyes Ke zek Klub meg hí vást ka -
pott Me zõ túr ra, a ké zi mun ka ki ál lí tás -
ra. Nagy meg le pe té sünk re, és
örö münk re a mû sort adó ci te rás lány a 
fegyverneki ka lo ta sze gi ru há ban lé -
pett fel. Kö szön jük, hogy ré sze sei le -
het tünk e nagy sze rû szer ve zés nek!

-Strígel Józsefné-
-Ügyes ke zek klub ve ze tõ-

Kitüntetés
Strígel Józsefné Mag di ka a vér adó
moz ga lo mért ki fej tett te vé keny sé gért a
Ma gyar Vö rös ke reszt Or szá gos Ve ze -
tõ sé ge Ezüst Em lék ér met ado má nyo -
zott.

Gra tu lá lunk és to váb bi mun ká já hoz
erõt, egész sé get, ki tar tást!

Ro land, a rap ze nész!
Böheim Ro land az if jú fegyverneki rap
ze nész 1 éve kez dett el ze né vel fog lal -
koz ni. A szö ve get is õ ír ja, és Szol no -
kon egy studióban ve szi fel a
szá mo kat. Az el sõ klip jét is
Fegyverneken for gat ta az Em lék park -
ban és a fo ci pá lyán (Gun City) A kö -
vet ke zõ (Saj ná lom) klip for ga tá sa a
la ká su kon, a Kál vá ria Dom bon, il let ve
Törökszentmiklóson a temp lom elõtt
ját szó dik. A James Bond egy 3D-ben
ké szült me se sze rû klip pe dig Bu da -
pes ten, egy stú di ó ban lett fel vé ve. Ro -
land a ze nei fel vé te le ket ma ga fi zet te
az ösz tön dí já ból, a vi deó kli pek nél
szpon zo rál ták! Tö ret len hit tel, aka rat -
tal ha lad elõ re, re mél jük a mé di á ba is
ha ma ro san be ke rül.(ígé ret már van).
Gra tu lá lunk és szur ko lunk ne ki!

Mert Ját sza ni jó…
Le gyünk új ra gye re kek! Em lé kez tek
még? Te gye rek ko rod ban mi vel ját szot -
tál? Ha meg van ré gi já té kod, hozd be,
ké szítsd el, vagy raj zold le. Ha csak em -
lék szel, írd le és küld be, vagy gye re be
és mondd el ne künk!

Mi össze gyûjt jük és egy ki ál lí tás ke re té -
ben be mu tat juk!

(Pl.: gomb-fo ci gomb ból, csut ka ba ba,
fu ru lya nád ból, sár pál ca, ör dög la kat, fa -
ku tya bab zsák stb.)

A já té ko kat 2015. de cem ber 18-ig és
2016. ja nu ár 05-tõl 15-ig le het le ad ni a
könyv tár ba nyit va tar tá si idõ ben. 

Ki ál lí tás Meg nyi tó 2016. ja nu ár 22.
17:00 óra kor a könyv tár ban.

A ki ál lí tás lá to gat ha tó 2016. ja nu ár
22-tõl feb ru ár 19-ig a könyv tár nyit va -
tar tá si ide jé ben.

Könyv tár nyit va tar tás:
• kedd: 09:00-17:00
• szer da 12:00-17:00
• csü tör tök 09:00-17:00
• pén tek 09:0017:00
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Moz gás sé rült
Cso port

ren dez vé nye az
ét te rem ben!

Kel le mes csevej,vi dám han -
gu lat jel le mez te ezt a kü lö nö -
sen szép ön fe led ten el töl tött
na pot. Tag ja ink ál tal elõ a dott
kul túr mû sor ke re tén be lül
hall hat tunk sza va la tot,vi dám
tör té ne tet.                                         
Kü lö nö sen nagy si kert ara tott 
Losonczi Mihályné és
Nagyné Tóvizi Mgdolna elõ a -
dott je le ne te a "Ku ko ri ca Jan -
csi" cí mû mû bõl.                                                                                                                                    
Élõ ze ne kiséretében a mu la -
tós nó ták dal la ma a kö zön -
ség kiséretével be töl töt ték a
ter met. A kö zö sen el fo gyasz -
tott fi nom ebéd után ven dé -
günk volt Mu rá nyi
Zsigmondné éne kes nõ,aki
még to vább fo koz ta elõ adá -
sá val az emel ke dett han gu la -
tot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Azon ban itt sze ret ném meg -
kö szön ni azt a pél dát lan

össze fo gást,se gí te ni aka rást 
ami a ki sor so lás ra ke rült        
tom bo la tár gya kat jel le mez -
te. Na gyon sok volt,szé pek
és ér té ke sek. Fegy ver nek
vá ros min den vál lal ko zó -
ja,üze me,pi a ci ke res ke dõ -
je,bár mi lyen te vé keny sé get
foly ta tó egyén (gu mis,fod -
rász,au tó mo só,üz let ve ze tõ)
és fel so rol ni itt le he tet len a
se gí te ni aka ró ,jó szán dé kú
sze mé lyek név so rát,mert
nem fér ne el a la pon!                                                                                                                                                
Min den ki a ma ga te rü le tén
hoz zá já rult,hogy ezek nek a
be teg em be rek nek még cso -
dá la to sab bá,fe lejt he tet le -
neb bé te gyék az egyéb ként
szür ke nap ja i kat. Há lás kö -
szö net min den ki nek!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ez úton kí vá nok cso port tár -
sa im nak és a vá ros min den
la kó já nak Ál dott Bé kés Ka rá -
cso nyi Ün ne pe ket, va la mint
Egész ség ben és Si ke rek ben
gaz dag Bol dog Új Évet!!!!!                                                                                                                                                              
Tisz te let tel:

-Göblyös   Ferencné
-Mozgássérült  Cso port ve ze tõ-

A leg jobb
jár õr pá ros

Né hány nap pal ez elõtt ren -
dez te meg el sõ for ga lom el -
len õr zõ szak mai ver se nyét
és to vább kép zé sét a me gyei 
rend õr-fõ ka pi tány ság köz le -
ke dés ren dé sze ti osz tá lya. A
ren dez vé nyen olyan köz le -
ke dés ren dé sze ti és köz -
rend vé del mi tiszt he lyet te sek 
vet tek részt, akik na pi szol -
gá lat el lá tá suk so rán for ga -
lom el len õr zõ fel ada to kat is
vég re haj ta nak. A meg mé ret -
te tés vé gén a leg jobb jár õr -
pá ros nak já ró ok le ve let és
aján dé kot a fegyverneki
Csík At ti la törzs õr mes ter és
Var ga Ró bert törzs õr mes ter 

A két fi a tal em ber el árul ta:
nagy meg tisz tel te tés nek
érez ték, hogy õk kép vi sel -
het ték a ver se nyen a Tö rök -

szent mik ló si Rend õr ka pi -
tány sá got. Nem ké szül tek a
meg mé ret te tés re,  a szer ve -
zõk a ver se nyen is azt kér -
ték, hogy úgy in téz ked je nek, 
aho gyan egyéb ként is szok -
tak mun ka köz ben.
Fegyverneken és an nak kör -
nyé kén több nyi re til tott pros -
ti tú ció, lo pás, ga ráz da ság
mi att kell el jár ni uk. – Nincs
két egy for ma in téz ke dés.
Min dig száz szá za lé ko san
fi gyel ni kell, mert nem le het
tud ni, mi ke rül elõ a zse bek -
bõl vagy az au tó kesz tyû tar -
tó já ból. So sem sza bad
ru tin ból vé gez ni az el len õr -
zést – mond ta Var ga Ró bert, 
aki rõl ki de rült: egy szak mai
har ma dik he lyet is ha za hoz -
ha tott a ren dez vény rõl.

Fo tó- szoljon.hu

Ne égesd el…
…a ház tar tá si mû anyag hul la dé kot!
Mo dern, ro ha nó vi lá gunk ban igen nagy 
mennyi sé ben ke rül nek a bir to kunk ba
kü lön bö zõ mû anyag cso ma go ló esz -
kö zök, fla ko nok, tá ro lók, bú to rok, ame -
lye ket csak ide ig le ne sen hasz ná lunk
vagy meg un juk õket, eset leg tönk re -
men nek és sze ret nénk tõ lük meg sza -
ba dul ni. Egyik mód ja le het ezek
el tün te té sé nek az ége tés, kü lö nö sen
ott, ahol a ma nap ság új ra di va tos fa- és 
ve gyes tü ze lé sû fû tõ al kal ma tos sá gok

is üzem ben van nak. De ez zel csak azt
ér jük el, hogy a lát ha tó és za va ró sze -
mét – és ka cat he gyet lát ha tat lan és ár -
tal mas mér ge zõ anya gok ká ala kít juk!

Amel lett, hogy ez zel a kör nye ze tün ket
és ma gun kat is ká ro sít juk, a tör vény el -
len is vé tünk!

Ugyan is a mû anyag ok ége té se – a
36/2010 szá mú kor mány ren de let ér tel -
mé ben TILOS.

A jog sza bály meg sze gõi 100000 il let ve 
300000 Ft bír ság ra szá mít hat nak!

Ugye, hogy en nél sok kal könnyebb ki -
vin ni a sze me test?

8



Rajz- és Vers író verseny
A leg szebb Ka rá csony cím mel  meg hir de tett pá lyá zat
nyer te sei:

MIKULÁS NAPI TÁNCHÁZ al kal má val ki hir de tés re ke rül -
tek a pá lyá zat gyõz te sei.

Vers ka te gó ri á ban meg osz tott I. hely
I. he lye zett: Kiss Li li 
I. he lye zett : Pá va Hen ri et ta 
II. he lye zett: Új la kán Dorina

Rajz pá lyá zat dí ja zott jai:
I. S Tóth Dó ra 
II. Bu rai Eri ka 
III. Strígel Csen ge
Kü lön díj: Kiss Li li

Gra tu lá lunk a gyõz te sek nek! A teg na pi nap fo lya mán a
be kül dött al ko tá sok ki ál lí tás ra ke rül tek a Mû ve lõ dé si Ház -
ban! A zsû ri nek na gyon ne héz dol ga volt, hi szen re kord
mennyi sé gû, szebb nél szebb al ko tá sok szü let tek. Re mél -
jük, ked ves gye re kek, hogy ti is él vez té tek a já té kot.

Kö szö net a fel ké szí tõ ta ná rok nak, szü lõk nek.

Aki a teg na pi nap fo lya mán nem tu dott részt ven ni az ün -
ne pé lyes áta dón, az ok le ve let és aján dé kot át ve he ti a
Könyv tár ban!

Min den gye rek, aki in dult a pá lyá za ton, Em lék ok le ve let
(is) kapott!

-Mûvelõdési Ház-

Lát tál már ilyet? 
Is me red ezt? Igen? Ez nagy sze rû!

Pon to san olyan em bert ke re sünk, aki tud ja ho gyan kell
hasz nál ni ezt az egy sze rû gé pi kö tõ gé pet! Ha úgy 
ér zed, hogy a fel adat tal meg bir kó zol, ak kor
je lent kezz a 06/20 4311671-es te le fon -
szá mon. 

Öröm mel vár juk je lent -
ke zé se det! A kö -
tés rõl fel vé tel
ké szül, me lyet a
kö tõ gép pel együtt
át adunk a Mû ve lõ -
dé si Ház nak. Ha te
nem tudsz köt ni, de
van olyan is me rõ söd
aki igen, kér jük je lezd
ne künk, hogy fel ve gyük
ve le a kap cso la tot..

Ugye meg old ha tó?
-Szerkesztõség-

A bá bu
Te ri ma ma már de cem ber ele jén el kezd te tör ni a di ót. Ka rá -
csony ra sok kell. A bejg lit és a zser bót min dig õ ké szí ti.
Ez az õ aján dé ka  a fiáéknak. Sok min dent nem tud vin ni.
Elég szû kös az öz ve gyi nyug díj. Ma gá nak is na gyon ke vés,
és Paliéknak is meg van min de nük.
Kin ga nem sok ra tart ja az ef fé le sütiket.  UPDATE  ka ját
eszik. De  Pa li, és Ka ti ka na gyon sze re ti.
Egy szer, ta lán 5 éves le he tett Ka ti ka, mi kor egy ki csi bá but
ké szí tett ne ki, s el vit te  aján dék ba a ka rá csony fá ra. Hogy
örült a drá gám! Nem is gon dol ta vol na !
Is te nem ! Hogy meg nõtt az óta. Kinn ta nul Ang li á ban. Úgy
hal lot ta Pa li tól, hogy most  ha za jön ka rá csony ra a võ le gé -
nyé vel, s an nak szü le i vel. Most ki kell ten ni ma gá ért. Meg
kell mu tat ni azok nak az an go lok nak mi lyen az iga zi jó ma -
gyar ka lács.!

Kin ga, már elõ re vár ta az al kal mat, mi kor be szél het ne Pa li -
val.

Ez a ka rá csony más mint a töb bi. Ka ti ka vég re ha za jön a jö -
ven dõ be li jé vel, és an nak szü le i vel. Iga zán most nem hi á -
nyoz na  ha a ma ma itt idét len ked ne. Nem is tud na ve lük
mi rõl be szél ni! Min dig a múlt dol ga it hoz za elõ. Kit ér de kel az 
már! És az a hü lye bejg li. Imitt  amott pi ci dió héj jal., mert már
nem is lát jól. Kü lön ben is õ utál ja. Ha Pa li nem akar, majd õ
be szél  ve le.
Te ri ma ma szí ve na gyot saj dult mi kor a me nye fi no man kö -
zöl te, hogy most in kább ma rad jon ott hon.
 Na gyon fájt, hogy nem lát ja  az uno ká ját. Ma gá ba zár kó zott.
Szent es tén, aho gyan más kor is, fény be bo rult a ház, és csil -
lo gott- vil lo gott a fe nyõ fa.
Volt aján dék min den ki nek. Még a ma má ra is gon dol tak. Majd 
meg kap ja al ka lom ad tán.
Min den cso dás volt és fe lejt he tet len, csak egy  ki csi bá bu
esett le a fe nyõ rõl, - a föld re.
Ész re sem vet te sen ki.

-Balog Éva-

A leg szebb
Ka rá csony 

Szel lõ kó szál, hó pi he hull
Ág ra kis ma dár fáz va bo rul
On nan né zi cso dál koz va

Mily nagy ün ne pély van ma

Kis szo bá ban dí szes fe nyõ
Vi lá gít raj ta ezer égõ

Alat ta já té kok he ver nek
Ne ve tõ gye re kek örül nek

Az asz ta lon min den jó
Sü te mény és mo gyo ró

Bejg li il lat messze száll
Kis ma dár ra rá ta lál

Éhes ma dár ka ab lak hoz röp pen
Csõ re az üve gen hal kan zör ren
Még is ki nyí lik csend ben az aj tó

S a hó ra hull pár szem dió

Kis ma dár szí ve meg reb ben
Az ág ról hir te len le röp pen

Bol do gan csi pe ge ti már
E ka rá cso nyi va cso rát

Az ab lak ból gye re kek
Né zik, ho gyan esze get
Ki csi szí vük tud ja már
Sze re te tért sze re tet jár

-Kiss Li li-
1. helyezett
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Az MWCHE Fegyverneki
Kung Fu Is ko lá ja hí rei

2000 óta min den év ben meg ren de zés re ke rül az Or szá gos
Wing Chun Baj nok ság, me lyet a Ma gyar Wing Chun Szö vet -
ség tag egye sü le te i vel kar ölt ve szer vez meg. Idén no vem ber
21-én a Me zõ tú ri Wing Chun Kung Fu Harc mû vé sze ti Sport -
egye sü let - sor ban 3. al ka lom mal Me zõ tú ron - ren dez te a
ver senyt.

A ren dez vény re 17 csa pat több mint 160 ne ve zést adott le. A
ha zai ver seny zõk mel lett Ro má ni á ból és Szer bi á ból is ér kez -
tek ver seny zõk.

A Baj nok sá got dél elõtt 10 óra kor Herczeg Zsolt, Me zõ túr Vá -
ros Pol gár mes te re nyi tot ta meg Sifu Ju hász Zol tán nal a Ma -
gyar Wing Chun Szö vet ség El nö ké vel.

A meg mé ret te té sek elõ ször a for ma gya kor la tok be mu ta tá sá -
val kez dõd tek, majd a Wing Chun stí lus ra jel lem zõ ún. chi
sao küz del mek kö vet kez tek.

Ezt kö ve tõ en vet te kez de tét a full-contact és a light-contact
küz del mek so ro za ta. Gyer mek, ser dü lõ, if jú sá gi és fel nõtt ka -
te gó ri á ban a né zõk több mint 50 lát vá nyos küz del met iz gul -
hat tak vé gig. Ma gas szin ten be mu ta tott for ma gya kor la tok,
pa rázs, még is a fair-play je gyé ben zaj ló küz del mek jel le mez -
ték a baj nok sá got.

Jász-Nagykun-Szolnok Me gyét a szer ve zõ me zõ tú ri csa pat
mel lett a szol no ki, tö rök szent mik ló si, tiszaföldvári, mart fûi és
nem utol só sor ban a fegyverneki kung fusok kép vi sel ték.

A Ma gyar or szá gi Wing Chun Harc mû vé sze ti Egye sü let
Fegyverneki Kung Fu Is ko lá ja szí ne i ben Bi ha ri Ben ce és Jó -
nás Ri chárd in dult el a ver se nyen, il let ve is ko lánk ve ze tõ je
Sifu Bi ha ri La jos a for ma ver se nyek fõ bí ró ja ként já rult hoz zá a 
ver seny si ke res le bo nyo lí tá sá hoz.

Ver seny zõ ink ered mé nyei:
• Jó nás Ri chárd - I. he lye zett, baj no ki arany érem (Light
contact küz de lem - Ser dü lõ kor cso port, fiú, -56 kg ka te gó -
ria)

• Bi ha ri Ben ce - II. he lye zett, baj no ki ezüst érem (Siu Lim
Tao for ma ver seny - Gyer mek II. kor cso port, fiú ka te gó ria)

A for ma ver seny ben Ben ce ka te gó ri á ja volt a leg né pe sebb
me zõny 11 ver seny zõ vel. A szo ros me zõny ben a ren ge teg
jól fel ké szült ver seny zõ kö zött csu pán 2 szá zad pont tal le ma -
rad va vég zett a ro mán ver seny zõ mö gött a má so dik he lyen.

Ri chárd egy ki egyen sú lyo zott, sport sze rû, na gyon szép küz -
del met ví vott a Tö rök bá lint ról ér ke zett Shaolin is ko la ver -
seny zõ jé vel. A mér kõ zést a bí rók egy ér tel mû pon to zás sal
dön töt ték el Ri chárd ja vá ra, így mél tán áll ha tott fel a do bo gó
leg fel sõ fo ká ra.

Mind két ver seny zõ nek gra tu lá lunk az ered mé nyes sze rep -
lés hez! El len fe le ik nek kö szön jük a le he tõ sé get, hogy meg -
mér kõz het tünk ve lük és to váb bi si ke re ket kí vá nunk
sport pá lya fu tá suk hoz!

Ez zel együtt kö szön jük a le he tõ sé get a Me zõ tú ri klub nak, kü -
lö nö sen Sifu Pá pai Kár oly nak a ver seny meg ren de zé sé ért,
és le bo nyo lí tá sá ért!

Jö võ re ta lál ko zunk! 

Mun ka le he tõ ség hely ben

A „ Tel jes Éle tért” Nonprofit Kft.
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû

mun ka vál la ló kat ke res na pi 6 órá ban
össze sze re lõ mun ka kör be

a Fegy ver nek Kun Far kas u 5 sz.
alat ti üze mé be.

Je lent kez ni sze mé lye sen
a fen ti cí men 800-1130 óra kö zött.

Új szü löt tek Vá ro sunk ban
2015.11.04. Kol lár Bri git ta - Stefán Edi na, Kol lár Pál;
2015.11.13. Var ga Dá vid - Nagy Kit ti, Bu rai Dá vid;
2015.11.13. Mága Sztel la Mi ra bel la - 

Ta si Ani ta, Mága Csa ba; 

2015.11.24. Bu rai Le ven te Vik tor - 
Bu rai Etel ka Kla u dia;

Si mon Ág nes: Ba ba kö szön tõ

Sze re tet tel kö szön te lek te édes ki csi csöpp ség,

Éle te det kí sér je ál dás és egész ség!

Szü le id nek te légy a fény, éle tük ara nya,

Mo so lyod le gyen nap ja ik csil la ga!
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Em lé ke zés

Buk ta Já nos
ha lá lá nak 10. és

Buk ta Jánosné
ha lá lá nak 2. 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.

Sze re tõ test vé re id és csa lád juk

Kö szö net nyil vá ní tás
Há lás köszönetement sze ret ném ki nyil vá ní ta ni

mind azok nak, akik édes anyám

Szal ma Lászlóné
szü le tett Koz ma Irén

te me té sén rész vé tü ket fe jez ték ki!

Na gyon kö szö nöm Dr. Tóth Sa rol tá nak és 
Dr. Fucskó Csil lá nak, Bor dás Pé ter es pe res Úr nak,

a "Ma ri et ta" vi rág bolt nak és a Fegyverneki Vá ros üze mel -
te té si In téz mény dol go zó i nak oda adó mun ká ju kat, meg -

nyug vást nyúj tó, sze re tet tel jes se gít sé gü ket, mellyel
eny hí tet ték gyá szo mat.

Em lé ke zés

Tóth Sán dor
ha lá lá nak 35. év for du ló já ra és 

Tóth Sándorné
Zimmer Má ria

ha lá lá nak 6. év for du ló já ra.

Em lé ke tek örök ké a szí vünk ben él.

Gyász je len té sek
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal és

együtt ér zés sel tu dat juk,  hogy

Hegymegi Jánosné
Tüs ke vá ri Ka ta lin 62 éves

Ba logh Im re 55 éves

Nagy Józsefné
Nagy Irén 83 éves

Sán ta Sándorné
Nagy Aran ka 60 éves

Sán dor Istvánné
De me ter Er zsé bet 93 éves

Egyed Lászlóné
Im re Má ria 65 éves

Ko vács Má ria 51 éves

ko rá ban el hunyt.

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

Idõ vel a gyász saj gó fáj dal ma
át ad ja he lyét az em lé ke zés nek,

s az em ber lé nyé nek üre sen kon gó ré szei
új ra meg tel nek han gok kal, be széd del, ne ve tés sel...

-Lois Lowry-
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2016-ban is je lent ke zik a Fegyverneki Hír mon dó.

Figyeljék, ol vas sák. Mi igyek szünk a vá ros

éle té ben be kö vet ke zett ese mé nyek rõl, vál to zá sok ról

hi te les ké pet ad ni.

Jó pi he nést, az ün ne pek re kel le mes ki kap cso ló dást,

BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT!

-Szerkesztõség-

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: 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 2.700 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.

Ne ma radj egye dül!
Van meg ol dás!

Ha úgy ér zi túl sok a te her, kép te len to vább hor doz ni, s
most rög tön sze ret ne va la ki vel be szél ni, HÍVJA !

Caritas lel ki se gély te le fon szol gá lat: 06/80/505-503
(es te 6-tól reg gel 6-ig hív ha tó) INGYENES –
ve ze té kes

Lel ki se gély idõ sek nek 06/80/200-866
Es te 6 órá tól 9-ig.

Há zas ság kö tés
Bu rai Sza bi na és Sze gi Csa ba

2015. no vem ber 6-án
há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk!


