


A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
A kép vi se lõ-tes tü let de cem ber 17-ei 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: 
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te mó -
do sí tot ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat 2015. évi költ -
ség ve tés ét. A 29/2015.(XII.18.) ön kor mány za ti ren de let tel
mó do sult egy sé ges ren de let tel jes ter je del mé ben a
www.fegy ver nek.hu/ren de le tek_mind lin ken ol vas ha tó.

• Mó do sí tot ta a nem köz mû vel össze gyûj tött ház tar tá si
szenny víz össze gyûj té sé re, el szál lí tá sá ra és el he lye zé sé -
re irá nyu ló köz szol gál ta tás ról szó ló 26/2015.(IX.30.) ön kor -
mány za ti ren de le tet, a köz szol gál ta tá si dí ja kat emel ték az
aláb bi össze gek re:
a.) be gyûj tés és szál lí tás dí ja: 630  Ft/m3 + ÁFA
b.) ár tal mat la ní tás dí ja:    680  Ft/m3 + ÁFA
össze sen: 1.310  Ft/m3 + ÁFA

• Mó do sí tot ta a 2015. évi nyers anyag nor má ról szó ló
32/2014.(XI.26.) ön kor mány za ti ren de le tet és el fo gad ta a
2016. évi nyers anyag nor mát.

• Mó do sí tot ta a Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel -
te té si és Fej lesz té si In téz mény Ala pí tó Ok ira tát és Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát.

• El fo gad ta a Fegy ver nek Köz sé gi Sport egye sü let 2015. évi
be szá mo ló ját. 

• Kö te le zett sé get vál lalt a 2015-2016. évi költ ség ve tés ter hé -
re az aláb bi pro jek tek ter ve zé si mun ká i nak el vég zé sé re az
aláb bi össze gek kel:

 1.) Fenn tart ha tó köz le ke dés fej lesz tés:   7,5 mFt
 2.) Zöld vá ros: 12,5 mFt
 3.) Óvo da fel újí tá sa:   6,2 mFt
 4.) Bel víz: 15,0 mFt

 5.) Ener ge ti kai kor sze rû sí tés:   6,0 mFt
 6.) Kony ha fej lesz té se:   5,0 mFt
• Egyet ér tett a 2016. évi köz fog lal koz ta tá si start mun -
ka-prog ra mok pá lyá za ta i nak be nyúj tá sá val. A 2016. évi
költ ség ve tés ében kö te le zett sé get vál lalt a prog ra mok
9.943.477  Ft össze gû ön ere jé nek fi nan szí ro zá sá ra az
aláb bi pro jek tek sze rint: 
a.) He lyi sa já tos sá gok ra épü lõ köz fog lal koz ta tás 

– fog lal koz ta tot tak szá ma:       70 fõ
– a prog ram tel jes költ sé ge: 103.394.332  Ft

b.) Bel víz el ve ze tés
– fog lal koz ta tot tak szá ma:       45 fõ
– a prog ram tel jes költ sé ge: 61.174.144  Ft

c.) Köz út há ló zat kar ban tar tá sa
– fog lal koz ta tot tak szá ma: 69 fõ
– a prog ram tel jes költ sé ge:   94.408.177  Ft

d.) Me zõ gaz da ság
– fog lal koz ta tot tak szá ma:  120 fõ
– a prog ram tel jes költ sé ge: 148.905.872  Ft

• Nem kí ván él ni a fegyverneki 652/A hrsz-ú, ter mé szet ben
Fegy ver nek, Dankó út 3. sz. alat ti in gat lan ra vo nat ko zó elõ -
vá sár lá si jo gá val. 

• 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 ren de le tet. 2016. feb ru ár 1-tõl a böl csõ dei
gyer mek ét kez te tés in téz mé nyi té rí té si dí ja 366  Ft + ÁFA,
ezen felül a gyer mek gon do zá sá ra az in téz mé nyi té rí té si díj 
össze ge na pi 300  Ft + ÁFA. 

• Igényt nyúj tott be a te le pü lés 2015. évi költ ség ve té si for rás
hi á nyá nak fe de zé sé re. 

-Dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Dr. Pe tõ Zol tán jegy zõ
be mu tat ko zá sa 

2015. má jus 1-tõl dol go zom Fegyverneken jegy zõ ként.
Jegy zõ Asszony nyug díj ba vo nu lá sa után ír ták ki a pá lyá za -
tot a jegy zõi mun ka kör be töl té sé re. Alig fél év telt el az óta.
Las san meg is mer ked tem a vá ros sal, a hi va tal éle té vel és a
kol lé gák kal.  A jegy zõi fel ada tok be ha tá rol tak, jog sza bály ok -
kal pon to san kö rül ír tak. A fõ fel ada tom a hi va tal mun ká já -
nak irá nyí tá sa, a kép vi se lõ-tes tü let és a pol gár mes ter
mun ká já nak se gí té se a ha tá lyos jog sza bály ok fi gye lem be
vé te lé vel. 

Törökszentmiklóson élek csa lá dom mal - on nan já rok be na -
pon ta. Két egye te mis ta gyer me kem van, fe le sé gem
Törökszentmiklóson dol go zik gyer mek há zi or vos ként.

Jól ér zem ma gam az új mun ka he lye men. Ter vek rõl ne héz
be szél ni, mert fel ada ta i mat – me lyek elég szé les kö rû ek – a
jog sza bály ok konk ré tan be ha tá rol ják. Leg fon to sabb fel ada -
tom nak még is azt te kin tem, hogy mun kám so rán tö re ked jek
a jog sza bá lyi ren del ke zé sek be tar tá sá ra és be tar ta tá sá ra 
és itt nem csak a hi va talt és ön kor mány za tot ér tem. Sok
olyan ha tó sá gi fel adat is a jegy zõ höz  tar to zik, me lyek vég re -
haj tá sa so rán meg kell ke res ni a vá ros egyes la kó it és sok -
szor olyan jog sza bá lyi kö te le zett sé gek be tar tá sá ra kell
kö te lez ni,  me lyek  szá muk ra nem kel le me sek, vagy az zal
nem ér te nek egyet. 

Az új köz igaz ga tá si rend szer, mely a ha tó sá gi fel ada tok je -
len tõs több sé gét át he lyez te a já rá si hi va ta lok hoz, ez zel  új
hely zet  elé ál lí tot ta a Pol gár mes te ri hi va ta lo kat.  A szá mos
el ke rült fel adat után új ki hí vá so kat je len tõ  fel ada to kat kap -
tak a pol gár mes te ri hi va ta lok. 

Ezek kö zé tar to zik a Köz pon ti cím re gisz ter-rend szer fel töl té -
se és a hoz zá tar to zó egyéb fel ada tok, me lyek vég re haj tá sa
so rán a 2017. év ele jén sok he lyi la kost kell majd írás ban
meg ke res ni. 2016-ban fo lyik a rend szer pró ba üze me és a
rend szer meg is me ré se.

-Dr. Pe tõ Zol tán-
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Gon do zá si Köz pont hírei
Ka rá cso nyi ün nep sé gek

az idõ sek klub ja i ban

Min den év ben a leg meg ha tóbb ün nep a 
ka rá csony, így van ez a klub ja ink ban is, 

ahol az idõ sek egy nagy csa lád ként
vesz nek részt eze ken a ren dez vé nye -
ken. Mind há rom klub más ként old ja
meg a szer ve zést, az aján dék cso mag -
ok össze ál lí tá sát. Szapárfaluban az
óvo dá sok „Bet le he mes” mû so ra csalt
könnyet min den ki sze mé be, a te le pen
az idõ sek és a dol go zók kö zö sen ál lí tot -
ták össze és ad ták elõ ze nei alá fes tés -

sel a mû sort, amely na gyon meg ha tó
volt. Annaházán az Or czy An na Ál ta lá -
nos Is ko la drá ma szak kö re a „Kis her -
ceg” cí mû elõ adá sá val ked ves ke dett az 
idõ sek nek. Mind há rom klub ban kö zö -
sen dí szí tet ték fel a ka rá csony fát, fi nom 
cuk rász sü te mé nyek, a dol go zók ál tal
sü tött mé zes ka lács, ko sár ka, sze ren -
cse ma lac, na ranccsal és fa héj jal íze sí -
tett tea vár ta a klub ta go kat. Az
aján dék cso mag nak, amely ben sza lon -
cu kor, édes ség és egyéb hasz nos tár -
gyak la pul tak, min den ki na gyon örült. A
sí rás után, fel ké szül ve a csa lá di ka rá -
csony ra min den ki jó han gu lat ban tért
ha za saját otthonába.

80 éven fe lü li ek
ka rá cso nyi kö szön té se

Az ön kor mány zat a 80 éven fe lü li la ko -
sok nak min den év ben aján dék cso mag -
gal ked ves ke dik, amely nek
össze ál lí tá sát és szét osz tá sát in téz mé -
nyünk re, a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci -
á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont ra bíz ta.
De cem ber ben, még ka rá csony elõtt, az 

in téz mény dol go zói és az ott
fog lal koz ta tot tak 370 fõ idõs nek, köz tük 
az An gol kert úti és az Arany kor Bent la -
ká sos Idõs ott hon min den la kó já nak jut -
tat ták el a dé li gyü möl csöt,
édes sé ge ket, sós és édes kek sze ket,

gyü mölcs le vet és az ön kor mány zat ve -
ze tõ i nek üd vöz lé sét tar tal ma zó aján -
dék cso ma go kat egy-egy jó szó,
jó kí ván ság ok kí sé re té ben. Az idõ sek
na gyon örül tek a cso ma gok nak, töb bek 
könnyes sze mmel kö szön ték meg ezt a 
ka rá cso nyi ajándékot.

-Barta Józsefné Intézményvezetõ-

Fejlesztések
Az új esz ten dõ kez de tén rend kí vü li
hang súlyt kap a ter ve zés és ala pos elõ -
ké szí tés fo lya ma ta. A ta va lyi ered mé -
nyek szám ba vé te le és év zá rá sa
mel lett már az idei év költ ség ve tés ének
vég le ge sí té se, a fej lesz té si irá nyok ki -
je lö lé se zaj lik. 

Az ön kor mány za ti mun ká ban je len leg
rend kí vül fon tos a pá lyá za ti mun ka, hi -
szen a be vé te li for rá sa ink csök ke né se
fo lya ma to san ar ra te rel ben nün ket,
hogy ilyen mó don tud juk biz to sí ta ni ter -
ve ink for rá sa it. 

El nyert pá lyá za ti tá mo ga tás ból az év
el sõ fe lé ben a Hu nya di úti ét te rem fel -
újí tá sa kez dõ dik: meg újul a vi zes -
blokk, a bur ko la tok és a
ren dez vény te rem.

A Hárs fa úti kony há ban szin tén fel -
újí tunk: vil lany há ló zat-, és já ró lap-
cse re, nap ele mes rend szer te le pí té se,
elszívó-befúvó rend szer ki épí té se,
kony hai esz kö zök be szer zé se tör té nik. 

2016-ban a már ko ráb bi évek ben meg -
kez dett start mun ka prog ram is bõ -
vül het. To vább foly ta tó dik a tér kõ
gyár tá sa, be épí té se. A prog ram se gít -
sé gé vel ed dig is fo lya ma to san cse rél -
tük a vá ros fõ út ja i nak egy ré szén,
par kok, köz in téz mé nyek elõt ti sza ka -
szo kon az út bur ko la to kat, en nek foly ta -
tá sa lesz a bal eset ve szély
szem pont já ból ki ala kí tan dó jár da sza -
ka szok meg épí té se is. 

Köz út há ló za tunk kar ban tar tás ára a
ko ráb bi mun ká la tok el le né re is ége tõ 
szük ség van. A prog ram ban a Dó zsa
Gy. (pi ac tér)- Arany J. út, a Baj csy Zs.
Út-, Tán csics út (Szent E. út - Gát út)
tel jes út bur ko la tá nak fel újí tá sát kí ván -
juk el vé gez ni. Ezen kí vül a töb bi ön kor -
mány za ti tu laj do nú út sza kasz okon is
szük sé ges kar ban tar tás, ká tyú zás, a
kül te rü le ti köz for gal mi Só út össze kö -
tõ út alap ja ví tá sa, új bur ko lat ké szí té se, 
pad ká zás.

A start prog ram ban nö vény ter mesz tés
és ál lat te nyész tés is zaj lik, mely hez
2016-ban jog sza bá lyi és szak mai kö ve -
tel mény ként trá gya tá ro ló és szi ge telt
szenny víz tá ro zó épí té sét ír ják elõ, va -
la mint ál lat egész ség ügyi és élel mi szer -
biz ton sá gi szem pont ok in do kol ják
mo bil fe jõ gép és tej hû tõ be szer zé sét.
Eb ben a prog ram rész ben a köz ét kez te -
tés ben tu dunk na gyobb he lyi sze re pet
vál lal ni.

A tel jes start prog ram ban 424 em ber
fog lal koz ta tá sá hoz és a meg va ló sí tan -
dó cél ja ink hoz kö zel 400 mil lió Ft le hí -
vá sa le het sé ges, amely mel lé idén
kö zel 10 mil lió Ft ön kor mány za ti ön erõ
biz to sí tá sa szük sé ges.

A már tá mo ga tott fej lesz té se ink mel lett
a Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si Ope -
ra tív Prog ram (TOP) le he tõ sé get nyújt
böl csõ dei fé rõ hely bõ ví tés re és az új -
te le pi óvo da fel újí tá sá ra. 

Eb ben a prog ram ban te le pü lé si szin ten
a csa tor ná zá si mun ká la tok mi att a zöld -

fe lü le tek re konst ruk ci ó ját,
fa ül te té se ket, „zöld vá ros” ki ala kí tá sát
ter vez zük. 

A pol gár mes te ri hi va tal, a mû ve lõ dé si
ház fegyverneki és szapárfalui épü le té -
nek ener ge ti kai kor sze rû sí tését is eb -
bõl a for rás ból sze ret nénk ki vi te lez ni.

Emel lett jó hír, hogy a szapárfalui út -
sza kasz fel újí tá sa meg kez dõ dik,
mely nek se gít sé gé vel a tel jes út sza -
kasz zaj csök ken tõ, meg erõ sí tett új bur -
ko la tot kap.

 A te le pü lés köz le ke dé si
infrastrukúrájának meg újí tá sa ke re té -
ben a busz meg ál lók fel újí tá sát és
egy ki sebb busz for du ló épí té sét
tervezzük, mely nek se gít sé gé vel egy
ko moly prob lé mát, a 4. sz fõ út ra va ló ki -
haj tást is sze ret nénk biz ton sá go sab bá
ten ni, hi szen itt egy fel haj tó sá vot ala kí -
ta nak majd ki. Par ko lók és kö zös sé gi
ke rék pár tá ro lók se gí tik a kul tu rál tabb
köz le ke dést.

A bel víz el len évek óta küz dünk. A
prog ram ban a már meg lé võ szik kasz -
tó-,  és el ve ze tõ ár kok fo lyá sa, fe nék -
szint, va la mint part és vé dõ öve zet
ren de zé se, pro fi lo zá sa mel lett az át ere -
szek gé pi és ké zi kar ban tar tá sát va ló -
sít juk meg. A csa tor na sza ka szok
új ra ter me lõ dõ zöld nö vény ze té nek gé pi
és ké zi ka szá lá sa is szük sé ges, eh hez
új gép be szer zé sét is ter vez zük.

-Tatár Lász ló-
-polgármester-
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Min den ün nep leg szebb fé nye
Or czys di á kok az Ad ven ti hang ver se nyen 

Eb ben az év ben is meg ren dezték 2015. de cem ber 13-án a
Re for má tus temp lom ban a vá ro si ad ven ti hang ver senyt, a
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és a Baldácsy Mû vé sze ti
Egye sü let szer ve zé sé ben.

Is ko lán kat, az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la egye sí tett gyer -
mek kó ru sa kép vi sel te mind há rom tag in téz mény bõl. A gyer -
mek kó rus szín vo na las mû sor ral ör ven dez te tett meg
mind nyá jun kat. Ma gyar ka rá cso nyi dal csok rot, du et tet és
szó lót is éne kel tek. Ki emel ke dõ volt Huber Dá ni el (Mó ra
Tag in téz mény), Bu rai Kla u dia Ale xand ra (Mó ra Tag in téz -
mény), Bu rai Bet ti na (Or czy Is ko la) pro duk ci ó ja. A ren dez -
vé nyen is ko lán kat képviselte még Nagy Kata Kincsõ 3.
osztályos tanuló, aki verset mondott.

Úgy gon do lom, di ák ja ink fel eme lõ él ményt nyúj tot tak a
meg je lent ven dé gek örö mé re a vá ros szívében.

-Polster Il di kó Má ria ének-ze ne ta nár-

„Mi ku lás” Ta nár-di ák ko sár lab da
mér kõ zés az Or czyban

Eb ben az év ben is megrendeztük a ta nár-di ák ko sár lab da
mér kõ zést, ame lyet a múlt év ben in dí tot tunk el és sze ret -
nénk min den év ben to vább vin ni ezt ha gyo mány te rem tés
cél já ból.

Cé lunk to váb bá, hogy ilyen kor mi ku lás és a ka rá csony kör -
nyé kén kö ze lebb hoz zuk egy más hoz a di á ko kat és ta ná ra i -
kat. A tor na te rem ilyen kor meg te lik és a pá lya szé lén di á kok
és ta ná rok egy aránt szur kol hat nak csa pa tuk nak. Úgy gon -
do lom, hogy a sport össze hoz za az em be re ket, ki csit ol dód -
nak a gát lá sok, a di á kok kö ze lebb ke rül het nek hoz zánk és
lát hat ják, hogy nem az el len sé ge ik va gyunk, ha nem mi is
ugyan olyan em be rek va gyunk, mint õk. Az idei meccsen a
he te dik, nyol ca dik osz tá lyos ta nu lók al kot ták a di á kok csa pa -
tát, akik a mér kõ zé sen vé gig sport sze rû en vi sel ked tek, így jó 
han gu lat ban tud tuk el töl te ni ezt a dél utánt. Meg je gyez ném,
hogy a srá cok elég ügye sek vol tak, jól össze dol goz tak és
pró bál tak csa pat ként mû köd ni a pá lyán. Azt hi szem az ilyen
ren dez vé nyek a ta ná ri kart is job ban össze hoz zák, és ilyen -
kor ki es ve a na pi mo no to ni tás ból, ki csit ön fe led ten spor tol -
ha tunk együtt a kollegákkal.

A mér kõ zés vég ered mé nye 42-20 lett a ta ná rok ja vá ra, ezt a
ta nu lók emelt fõ vel vi sel ték és gra tu lál tak ta ní tó ik nak. Kü lön
kö szö ne tet mon da nék a ko sár meccsen ak tí van részt ve võ
kol le gák nak!

-Héder Ró bert testnevelõ-

Ka rá cso nyi ün nep ség az Or czyban
Az utol só ta ní tá si na pon, de cem ber 18-án a ha gyo má nyok -
hoz hí ven az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 5. év fo lya má nak
elõ adá sát néz het ték meg az is ko la pe da gó gu sai, ta nu lói és 
szü le ik ka rá csony al kal má ból. A gye re kek bet le he mes já té -
kot ad tak elõ, ez al ka lom mal, rend ha gyó mó don, az elõ -
adás nak a ka to li kus temp lom adott ott hont. A gye re kek sok
mun kát fek tet tek a fel ké szü lés be, ami nek meg lett az ered -
mé nye. Szép mû sort ad tak elõ, ami vel meg hit teb bé tet ték a 
ka rá csony elõt ti idõ sza kot. Kö szön jük an nak le he tõ sé gét,
hogy a bet le he mes já ték hoz il lõ hely szí nen ad hat tuk elõ
mû so run kat. Az ün nep sé get kö ve tõ en min den ki fá rad tan,
de mo so lyog va lé pett ki az is ko la ka pu ján.

-Réz só-Kiss Eri ka-

Is ko la nyi to ga tó a „Sár ga
Is ko lá ban”

2015. de cem ber 16-án el sõ al ka lom mal lát tuk
ven dé gül a le en dõ el sõ osz tá lyo so -

kat. Nagy örö münk re szol gált,
hogy sok ér dek lõ dõ gyer mek és 
szü lei jöt tek el az is ko la nyi to ga -
tó fog lal ko zá sunk ra. 
Ka rá cso nyi ké szü lõ dés je gyé ben 
tar tot tunk kéz mû ves fog lal ko zást, 
ün ne pi asz ta li dí sze ket ké szí tet -
tünk, ját szot tunk és ka rá cso nyi da -

lo kat éne kel tünk.
Míg a gye re kek mun kál kod tak, a

szü lõk be te kin tést nyer het tek is ko lánk éle té be. Film ve tí tés
ke re té ben lát hat ták az el múlt tan év fõbb ese mé nye it.
Sze re tet tel vá ruk min den ér dek lõ dõt a kö vet ke zõ fog lal ko zá -
sok ra is:
• 2016. feb ru ár 10. 1500 – ma te ma ti ka és ma gyar fog lal ko -
zás

• 2016. már ci us 16. 900 – Nyílt ta ní tá si órák
-Ta ní tó né nik-

De cem ber a Mó rá ban
Is ko lánk ban ha gyo mány, hogy de cem ber ben a fel sõ ta go -
za to sok Fenyõ-Disco-val bú csúz tat ják az évet. De cem ber
17-én nagy lel ke se dés sel vár ták a gye re kek a
ren dez vé nyün ket. Ön fe led ten rop ták 
a tán cot, ha meg éhez tek, vá -
lo gat hat tak a szend vi csek és 
a jobb nál jobb sü te mé nyek
kö zül és szom ju kat üdí tõ vel
olt hat ták. Zsák ba macs kát is
ve het tek, amin a ki sebb-na -
gyobb tár gyak mel lett tor tát is
le he tett nyer ni. Kel le me sen töl -
töt ték di ák ja ink ezt a dél utánt.
Kö szön jük a szü lõk nek a ren dez -
vény hez nyúj tott se gít sé gét, a
pol gár õr ség tá mo ga tá sát. Az al só ta go za tos di á kok hoz de -
cem ber el sõ he té ben jött a Tél apó, akit a gye re kek nagy iz -
ga lom mal vár tak. A ka rá csony ra kéz mû ves
fog lal ko zá sok kal, osz tály bu -
lik kal han go lód tak. Szá mos
fel lé pé sen is részt vet tek di -
ák ja ink az ad ven ti idõ szak -
ban az is ko lá ban és vá ro si
ren dez vé nye ken is. 

-Tukarcs Istvánné-
-tanárnõ-

Si ke rek ben gaz dag, 
bol dog új esz ten dõt

kí ván
a vá ros

la kos sá gá nak
a Ke re kes csa lád

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

• 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)

– Hét fõ: ZÁRVA
– Kedd: 09:00 - 17:00
– Szer da: 12:00 - 17:00
– Csü tör tök: 09:00 - 17:00
– Pén tek: 09:00 - 17:00
– Szom bat: 08:00 - 12:00
– Va sár nap: ZÁRVA

• 2016. ja nu ár 23. 21:30:Dogs kon cert
• 2016. feb ru ár 13. 18:00- 21:00 gyermektáncház, 21:00
fel nõtt tánc ház

-Mûvelõdési Ház-

A fegyverneki pi a con rend ha gyó
mó don tör tént va la mi...

Em be rek so ka sá ga vá sá rolt, né ze lõ dött. Ké szü lõ dött a Ka -
rá csony ra. Volt, aki csak szét né zett, rég lá tott is me rõs sel
be szél ge tett, hogy egy jó szó ere jé ig együtt le gye nek. Kö -
dös volt a reg gel, de ez az áru so kat nem za var ta, igye kez -
tek a ve võk ked vé ben jár ni. Sok ak ci ót hir det tek meg, hogy
min den ki nek si ke rül jön meg ta lál nia azt, amit épp sze ret ne
a ka rá csony fa alá ten ni. És a pi ac egyik sar ká ban egy pár
em ber el kez dett éne kel ni.... Várj és ne félj..... majd a Gló ria
száll jon....kö szönt ve ez zel az áru so kat, a je len lé võ ket, és
min den fegyverneki em bert: A Fegyverneki Pol gár mes te ri
Hi va tal, a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár, Karitász, és az
Egy ház ne vé ben.

Ha vat saj nos nem tud tunk va rá zsol ni, de ez a ked ves gesz -
tus "szí vet" ta lált. Ami kor fel hang zott az Öröm óda, már egy -
re töb ben gyûl tek a kis csa pat kö ré, és áru sok, ve võk,
né ze lõ dõk együtt éne kel ték a kis csa pat tal a dalt. A sze re tet 
hang jai be töl töt ték a pi ac te rét.... és rá adás ként egy vé let le -
nül elõ ke rült hang sze ren is meg szó lalt az Öröm óda. Jó volt
lát ni az em be rek mo so lyát. 

-Mé szá ros Il di kó-

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.

Vi dám dél után a Mó rá ban
A té li szü net meg kez dé se elõtt,2015. de cem ber 15-én a Mó -
rás al só ta go za tos gyer me kek re mek dél utánt tölt het tek el az 
is ko la nagy tor na ter mé ben fel lé põ Mi ni Ma nó tár su lat nak kö -
szön he tõ en. Szín vo na las, in te rak tív elõ adá suk ba min den
gye re ket igye kez tek be von ni, a ki csik nagy lel ke se dés sel fo -
gad ták a vi dám mû sort. Nem is cso da, hi szen volt sok ne ve -
tés, sza lon cu kor-esõ, itt volt a Tél apó, va la mint Pu szi és
Pa csi, a két szó ra ko zott kram pusz is. A leg bát rab bak Pu szi -
nak pu szit, Pa csi nak pa csit is ad hat tak egy kis édes sé gért
cse ré be.

Aki nek az év ben vaj volt a fe jén, el mond hat ta a Tél apó nak.
Volt en nek böjt je, hi szen akadt olyan kis paj tás, aki vel el is
sza ladt a kram pusz. A gye rek se reg per sze nagy ha ho tá zás -
ban tört ki. A mó ká zást re mek tánc mu lat ság zár ta, mely be a
je len lé võ ovi sok tól a 4. osz tá lyo so kig min den ki részt vett.
Re mek él mé nyek kel in dul tak ha za a kis lur kók.

-Vízkeletiné Fe ke te Esz ter ta ní tó nõ-

Cég, szám lás, bú to ro zott al bér le tet ke res 

- 2 vagy 3 szo bá sat -

mér nö kök ré szé re.

Kö rül be lül 4 hó nap idõ tar tam ra feb ru ár tól.

Ér dek lõd ni: +36-30-9650271
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Farsang
A far sang a víz ke reszt tõl (ja nu ár 6.) ham va zó szer dá ig, a
nagy böjt kez de té ig tar tó idõ szak el ne ve zé se, ame lyet ha -
gyo má nyo san a vi dám la ko mák, bá lok, mu lat sá gok, nép ün -

ne pé lyek jel le mez nek. A far sang
jel leg ze tes sé ge, hogy a ke resz tény
li tur gi kus nap tár ban nem kö tõ dik
hoz zá je len tõs val lá si ün nep, alap -
ve tõ en a gaz dag nép ha gyo mány -
ok ra épül (lásd: tor kos csü tör tök). A
ke resz tény ség elõt ti idõk bõl szár -
ma zó far san gi mu lat sá go kat az „er -
köl csös” 16. és 17. szá zad ban nem
ere de te, ha nem bu ja sá got szim bo -
li zá ló szo ká sai mi att tiltották.

A far sang csúcs pont ja a kar ne vál,
ha gyo má nyos ma gyar ne vén „a far -

sang far ka”. Ez a far sang va sár nap tól hús ha gyó ked dig tar tó 
utol só há rom nap, ami nagy mu lat sá gok kö ze pet te, va ló já -
ban tél bú csúz ta tó is. Szá mos vá ros ban ek kor ren de zik meg
a hí res kar ne vá lo kat (riói kar ne vál, ve len cei kar ne vál), Ma -
gyar or szá gon pe dig a far sang leg ne ve ze te sebb ese mé -
nyét, a moh ácsi bu só já rást. Idén ez az idõ szak na gyon
rö vid re sza bott, csak feb ru ár 17-ig tart.

A far sang a pár vá lasz tás idõ sza ka is volt és egy ben fon tos
„es kü või sze zon”, mi vel a hús vé ti böjt idõ sza ká ban már ti los
volt es kü võt tar ta ni. Er re utal az ün nep nap ok el ne ve zé se is
(pl.: el sõ me nyeg zõs va sár nap = víz ke reszt utá ni el sõ va -
sár nap, võvasárnap = far sang va sár nap az if jú férj az após
kon tó já ra fo gyasz tott, stb.). A fal vak ban a le gé nyek szer -
vez ték a bá lo kat. A lá nyok ro ko na ik köz ve tí té sé vel bok ré tát
ad tak a ki sze melt le gé nyek nek, akik a far sang vé gén nyil vá -
nos szín val lás ként a ka lap juk ra tûz ték a bok ré tát. A bá li sze -
zon és tánc mu lat ság lé nye ge az el jegy zés volt.

-Mészáros Il di kó-

Ado má nyok ka rá csony
al kal má ból

A Ka to li kus Karitász ka rá csony elõt ti na pok ban 100 adag
töl tött ká posz tát  osz tott szét rá szo ru ló csa lá dok, egye dül
élõ idõs em be rek ré szé re. A fõ zés a Gyer mek élel me zé si
Kony hán tör tént, és az ön kor mány zat  au tó já val ház hoz
szál lí tot tuk. Ked vez mé nyes össze get fi zet tünk a na gyon fi -
nom éte lért.

A nagy csa lá do so kat, be teg  gyer me ket ápo ló csa lá do kat,
sú lyos be teg ség ben szen ve dõ ket,  il let ve rá szo ru ló sze mé -
lye ket vá sár lá si utal vánnyal aján dé koz tunk meg. Eh hez
hoz zá já rult a Sé ta a mell rák el len ak ció ke re té ben gyûj tött
pénz bõl a fõ véd nök, Tatárné Ollé Csil la. Kö szö net ér te.

Meg lá to gat tuk  mind két  idõ sek  ott ho ná nak la kó it,akik nek
sza lon cu kor ral és al má val ked ves ked tünk.

A ka rá cso nyi ado má nyok hoz  szép összeg gel já rult hoz zá
a vá ros la kos sá ga, me lyet az ad ven ti  gyer tya gyúj tá si ün -
nep sé gen hir det tünk meg.

Kö szö ne tet  mon dok  fõ tá mo ga tónk nak Ta tár Lász ló pol -
gár mes ter úr nak, Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak.
Egész éves mun kánk so rán, min den  prog ra munk meg va -
ló sí tá sá hoz se gít sé get kap tunk.

Meg kö szö nöm a ka to li kus hí vek  ado má nyát, és min den jó
szán dé kú, cso por tunk ban meg bí zó fegyverneki  la kos tá -
mo ga tá sát.    

-Leblanc Lajosné csoportvezetõ-

Fegy ver nek VSE Után pót lás hí rek
2015. Után pót lás õszi sze zon já ban Kun he gye sen 4 fesz ti -
vált ren dez tek az U-7/9 és 6 tor nát a U11/13 kor cso port ok -
nak, ahol a Fegy ver nek VSE min den kor osz tály ban
kép vi sel tette ma gát. Az esõs idõ el le né re min den tor nát
meg tar tot tak így a fi a tal fut bal lis ták, fü vön és te rem ben is

meg mér kõz het tek  Tiszaszentimre, Kun he gyes,
Ti sza fü red, Tiszagyenda csa pa ta i val. 

A csa pa tok ban a kor cso port ok leg -
jobb jai min den tor nán kü lön el -

is me rés ben ré sze sül tek.

A ta va szi for du lók ra az
is ko lák tor na ter me i ben

foly ta tó dik a fel ké szü lés,
vá runk min den gye re ket

"nem tõl füg get le nül", aki
sze ret ne "fo ciz ni"

2009/2010-ben szü le tett kor -
osz tály tól. Gra tu lá lunk min den -

ki nek az ered mé nyes
sze rep lés hez!

-Molnár Bar na-

Negyedik hely a Szilveszter Kupán
 A Fegy ver nek VSE lab da rú gó csa pa ta Kis új szál lá son lé -
pett par kett re a te rem sze zon el sõ ál lo má sa ként. A cso port -
mér kõ zé se ken egy ve re ség és 4 gyõ ze lem volt a mér le ge a 
zöld-fe hér gár dá nak, mellyel to vább ju tott a kö zép dön tõ be.
Itt egy gyõz tes mér kõ zést kö ve tõ en dön tet len ját szott so ros 
el len fe lé vel, mely elég volt az elõ dön tõ höz. Ek kor ra viszont
már el fá radt a gár da és sem az elõ dön tõ ben, sem a kis dön -
tõ ben nem si ke rült nyer niük, de így is az elõ ke lõ 4. he lyen
végeztek.

-Faragó Zsolt-
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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

Lé vai Luk ács 97 éves

Rézsó Józsefné
Fe ke te Ilo na 82 éves

Rencz Má tyás 78 éves

Ko vács Sán dor 71 éves

Kun Jánosné
Né meth An na 94 éves

Ké pes Ist ván 77 éves

Má nyi Józsefné
Csík Edit 70 éves

Somodi Vendelné
Bí ró Ju li an na 78 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-

Köszönetnyílvánítás

Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, akik
fe lejt he tet len ha lot tunk

Rencz Má tyás
te me té sén részt vet tek.

Kö szö nünk min den vígasztaló szót,
Kö szö nünk min den szál vi rá got. 

Kö szön jük Tóth Sa rol ta dok tor nõ nek oda adó se gít sé gét, 
Ma ri et tá nak és La ci nak sze re tet tel jes mun ká ju kat!

Tisz te let tel a

Gyá szo ló Rencz család

Mat ri cá val a Hírmondóért

Mo dern vi lá gunk ban a tech ni ka egy re gyor sab ban fej lõ dik. 
A di gi tá lis mé dia fel vált ja egy re több he lyen a pa pír ala pú
tá jé koz ta tást is.

Nem tör té nik ez más képp a mi ese tünk ben sem, hi szen új -
sá gun kat évek óta di gi tá lis for má ban, szí nes formátumban
is ol vas hat juk.

Köz vé le mény-ku ta tá sunk alap ján egy re töb ben ke re sik fel
a hon la pun kat,(www.fegy ver nek.hu/hirmondok_),  a di gi tá -
li san le tölt he tõ, la poz ha tó, ol vas ha tó he lyi új sá gunkért.

Min den csa lád hoz ter mé sze te sen nem tu dunk el jut ni, hogy
sze mé lye sen is tá jé ko zód junk, - ki kérné to vább ra is a pa -
pír ala pú Hír mon dót. Ezért úgy dön töt tünk, hogy a feb ru -
ár-már ci u si pa pír ala pú Fegyverneki Hír mon dó szá maiban
min den ki ta lál hat majd egy mat ri cát. 

Ezt a mat ri cát – kér jük – az ra gassza fel  a pos ta lá dá já ra,jól
lát ha tó hely re,aki to vább ra is ké ri a pa pír ala pú
Fegyverneki Hír mon dót !

Több le he tõ ség kö zül ezt ta lál tuk a leg pon to sabb nak, leg -
egy sze rûb ben ki vi te lez he tõ nek.

Je len tá jé koz ta tá sunk kal mind két tá bor igé nyét (di gi tá lis és
pa pír ala pú meg je le nés) pró bál tuk fi gye lem be ven ni, és en -
nek meg fe le lõ en el jár ni.

 Mind azok szá má ra, akik elekt ro ni kus for má ban ké rik az új -
sá got, kér jük a hirmondoigeny@fegy ver nek.hu
emailcímre el jut ta tott ké rés sel je lez zék kol lé gá ink fe lé igé -
nyü ket. Ne fe led jük, ez zel a dön tés sel kör nye ze tün ket is
job ban óv juk!  

-Szerkesztõség-

A feb ru á ri és már ci u si lap szá munk ban meg je le nõ mat ri ca min tá ja 
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Jó tud ni!
• vo na las te le fon ról kar ca gi Tûz ol tó ság
• mo bil ké szü lék rõl szol no ki Tûz ol tó ság

A tö rök szent mik ló si Tûz ol tó ság az
56/590-654-as te le fon szá mon ér he tõ el. 

*****

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegyverneki
Üzem egy ség Ügy fél szol gá la ti ide je: Hét fõ tõl csü tör tö kig
7-15 órá ig, ebéd idõ: 12-1230-ig.
Te le fon szá ma: 56/480-054

Hi ba be je len tés tel.: (Ivó víz):  06-70/4556061

Hi ba be je len tés tel.: (Szenny víz): 06-70/4556051

*****

Or vo si ügye let:  06-20/388-9798

Szenny víz be kö tés be je len té se: 06-56/556-018

*****

Hul la dék szál lí tás

Bel vá ro si Ügy fél köz pont: H-5000 Szol nok, Kos suth tér
9. (Pol gár mes te ri Hi va tal épü le te) 06-56-503-569

Információs pont: H-5000 Szol nok, Jó zsef At ti la út 85.
06-56-511-430/440

Fegyverneki In for má ci ós pont: 06-56-556-013
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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
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fotók: Herman József, Iványi János
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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.

Há zas ság kö tés
Bu rai Er zsé bet és Szendi Péter

2015. december 18-án
há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk!

ORCZY BÁL
Eb ben az év ben is meg ren dez zük az Or czy

An na Ál ta lá nos Is ko la ha gyo má nyos 
„Or czy bál ját” a Szü lõi Mun ka kö zös -
ség szer ve zé sé ben!

Az Or czy bál idõ pont ja: 2016. 02. 06. 1800

Hely szín: Mû ve lõ dé si Ház

Be lé põ jegy: 3000 Ft/fõ

Tá mo ga tó je gyek is kap ha tók 500, 1000
Ft-os áron.

Sze re tet tel vá runk min den kit, s kér -
jük le he tõ sé ge ik sze rint tá mo gas -

sák ren dez vé nyün ket!

Köszönet a támogatásért
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la ez úton sze ret né meg kö -

szön ni a „Sa nyi ka Hor gász bolt” fel aján lá sát,
mellyel há rom fe nyõ fát ado má nyo zott ka rá -
csony elõtt tag in téz mé nye ink nek. A fe nyõ -
fák kal meg hit teb bé, han gu la to sab bá tud tuk 
va rá zsol ni is ko lá ink ban is az ad ven ti idõ -
sza kot.

A fel dí szí tett fe nyõ fá kat a ha gyo má nyok -
nak meg fe le lõ en az utol só na pon ki sor -
sol tuk ta nu ló ink kö zött, örö met okoz va
ez zel a csa lád nak.

Kö szön jük a fel aján lást!

-Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la-

Fásítás
Tisz telt La kos ság!

A szenny víz csa tor na be ru há zás hely re -
ál lí tá sa, a kör nye ze ti fej lesz tés a kör -
nye zet vé de lem és fenn tart ha tó fej lõ dés 
ér de ké ben, idén össze sen 10300 db
fa cse me te és egyéb éve lõ nö vény ke -
rül el ül te tés re Fegy ver nek bel- (2800
db) és kül te rü le tén (7500 db).

A ki ter melt rossz ál la po tú fá kat az
óvo da, könyv tár és a pol gár mes te ri
hi va tal fû té sé re hasz nál juk fel, ez -
zel je len tõs költ ség csök ken tést
elõ idéz ve az érin tett in téz mé -
nyek nél.

A zöl dí té si prog ram ter ve ink sze -
rint fo lya ma tos lesz, ezért kér jük a
la kos ság se gít sé gét és meg ér té sét. Ne fe -
led jük, "aki fát ül tet, hisz a jö võ ben.

A fát ugyan is ál ta lá ban nem csak ma gunk nak, ha nem a
gyer me ke ink nek és az uno ká ink nak is ül tet jük."

-Szerkesztõség-

Aján dék ka kas a Ka vi csos ban
2015. de cem ber utol só nap ja i ban aján dék ka kast ka pott a
Fegyvernek-Kavicsos Szo ci á lis Szö vet ke zet.

A ka kas 2015-ben szü le tett, je len leg 9 hó na pos. Fi a tal ko ra
el le né re már meg jár ta Fran cia or szá got, Metz vá ro sát, ahol
az Eu ró pai Dísz ba rom fi ki ál lí tá son ver seny zett. Ha zánk ban
a Nem ze ti Ba rom fi
Dísz szár nyas,
Víziszárnyas és
Prémesállat Ki ál lí tá son
2015. de cem ber
19-20-án Szar va son
mé ret te tett meg.

A ka kas kar valy szí nû
Bielefeldi faj ta jel le gû. A
dísz ba rom fi a faj ta jel le -
get 1-1,5 év kö rül ad ja ki 
iga zán, de már most is
faj tá já ra jel lem zõ gyö -
nyö rû tol la zat tal káp ráz -
tat el. A ka kas
azo no sít ha tó láb gyû rû -
vel el lá tott, amely tar tal -
maz za mé re tét,
szü le té si he lyét, az Eu -
ró pai Szö vet ség je lét és
sor szá mát.

A ka kast Fa csar Im re
ado má nyoz ta, aki a Nagy tes tû Ba rom fi Faj ta klub el nö ke, a
Dísz ba rom fi Egye sü let ben pe dig tit kár, - és nem csak klub -
ve ze tõ, ha nem faj ta gyõz tes ba rom fi tu laj do nos is!

Na gyon szé pen kö szön jük!
-Ollé Ro land-


