


Kó bor ebek kezelése
La kos sá gi jel zé sek és sa ját ta pasz ta la ta ink alap ján is lát hat -
juk, mennyi prob lé mát okoz nak a kó bor ebek Fegyverneken.
A mint egy 200 gaz dát lan, vagy ép pen gaz dis, de ha nyag tar -
tá sú ebek csa pa tos tul ró ják Fegy ver nek ut cá it, nem egy szer
gyer me ke ket, idõ se ket is meg tá mad va. De amennyi ben nem 
lép nek fel tá ma dó lag, az ud va ron tar tott ebe ket ak kor is han -
gos uga tás ra kész te tik, ez zel za var va akár az éj sza ka, akár a 
nap pal nyu gal mát is, a fo lya ma to san az au tók közt sza lad gá -
ló, bal ese tet is oko zó ku tyák ról nem is be szél ve. Szá mos la -
kos sá gi be je len tés alap ján úgy dön tött ön kor mány za tunk,
hogy igyek szik ezt a prob lé mát a tör vé nyek ad ta kö te le zett -
sé gek és le he tõ sé gek kö zött a ko ráb bi nál ha té ko nyabb
módon kezelni. 

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak a jog sza bály ok ad ta
kö te le zett sé gei sze rint szük sé ges a te le pü lé sen fel me rült
hely zet tel fog lal koz nia, ezért gon dos ko dik a kó bor ál la tok be -
fo gá sá ról, és hu má nus ke ze lé sé rõl. Ami új don ság és óri á si
se gít ség a mun ká ban, hogy a be fo gott ál la tok ról fény kép és
le írás ké szül, mely tar tal maz ni fog ja a be fo gás ide jét és he -
lyét. Eze ket az ada to kat a www.fegy ver nek.hu ol da lon te szik
majd köz zé, ez zel is se gít ve azt az alap ve tõ célt, hogy a ku -
tyák vissza ta lál has sa nak ere de ti tu laj do no suk hoz. 

Egy te le pü lés min den nap ja i ban alap ve tõ, a több ség ál tal el -
vár ha tó cél, hogy ut cá ink kó bor ku tya men te sek le gye nek.
Ter mé sze te sen az ál lat ba rá tok ál tal meg fo gal ma zott ag gá -
lyok és cé lok is mél tány lan dó ak, ezért ré szük rõl öröm mel fo -
gad az ön kor mány zat min den se gít sé get. Ez le het a ku tyák
szá má ra fel aján lott, a tar tá suk hoz szük sé ges esz köz, vagy
élel mi szer. Öröm mel ven nénk, ha a be fo gott ku tyá kat örök be 
is fo gad nák jó ér zé sû ál lat ba rá tok. To váb bá tá mo gat ni sze -
ret nénk  – a tel jes nyil vá nos ság  meg te rem té se mel lett - min -
den ci vil kez de mé nye zést, mely a ku tyák to váb bi sor sát
megoldja.

Azt el kell fo gad nia min den ki nek, hogy eb ben a fel adat ban
ön kor mány za tunk le he tõ sé gei és for rá sai vé ge sek, ezért
szá mí tunk a la kos ság se gít sé gé re. Egy kö zös prob lé ma
meg ol dá sa min dig kö zös cse lek vést igé nyel. Ez zel az in téz -
ke dés sel sze ret nénk ele jét ven ni a ko ráb bi vi ták nak, és prob -
lé mák nak és ki is de rül ne, hogy van nak- e vá ro sunk ban
va ló ban ten ni aka ró em be rek,  vagy csak a könnyebb utat vá -
lasz tó és bí rál ni tu dók.

Az ál la tok vé del mé rõl és kí -
mé le té rõl szó ló tör vény
(1998. évi XXVIII. tv.) a te le -
pü lé si ön kor mány zat fel ada -
tai kö ré ben ha tá roz za meg a 
kó bor ál la tok be fo gá sát. A
jog sza bály sze rint az így be -
fo gott ál lat, amennyi ben 15
na pon be lül az ál lat tu laj do -
no sa nem vá lik is mert té, az
ál lam tu laj do ná ba ke rül. Az
ál lat vé del mi ha tó ság ez után 
gon dos ko dik az ál lat tu laj -
don jo gá nak át ru há zá sá ról,
ha ezt jog sza bály ki zár ja,
vagy az ered mény te len, ak -
kor az ál lat vég le ges el he -
lye zé sé rõl. Az el he lye zés

ered mény te len sé ge ese tén- kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott idõ tar tam el tel té vel- az ál lat éle tét a meg en -
ge dett mó don ki le het ol ta ni. Ha az ál lat tu laj do no sa is mert té
vá lik, ak kor an nak kö te les sé ge vissza ven ni az ál la tot, va la -
mint a be fo gá sá val és el he lye zé sé vel kap cso la tos költ sé ge -
ket megtéríteni. 

Ez zel a rend szer rel igyek szik ön kor mány za tunk az el kó bo -
rolt ku tyá kat is vissza jut tat ni gaz dá ik hoz – hogy ne osszák a
gaz dát lan ebek sor sát - azon ban azt el kell fo gad nia min den -
ki nek, hogy a na pi tar tás költ sé ge it ilyen kor fel kell szá mí ta ni
a tu laj do nos nak.

A tel jes rend szer ki ala kí tá sa, szer ve zé se je len leg is zaj lik. A
szer ve zett mun ka si ke res sé ge ér de ké ben nem árt, ha a ku -
tya tu laj do nos is tisz tá ban van kö te le zett sé ge i vel is!

Ta lán so kan nem tud ják, de az a tu laj do nos, aki ku tyá ját kó -
bo rol ni hagy ja, fel ügye let nél kül en ge di köz te rü let re, száj ko -
sár, vagy pó ráz nél kül szál lít ja bu szon, egyéb köz le ke dé si
esz kö zön, bolt ba, für dõ be, vagy ját szó tér re vi szi, ve szé lyes
ebét nem zárt he lyen tart ja, vagy ép pen nem he lyez el fi gyel -
mez te tõ táb lát la ká sán, ke rí té sén, bi zony sza bály sér tést kö -
vet el! Va dász te rü le te ken a vad ál lo mány vé del me ér de ké ben 
a va dász ki is lõ he ti a va dat ûzõ, gaz dát la nul kó bor ló ál la tot.

Kér jük a la kos sá got, mind ezek fi gye lem be vé te lé vel tart sák
ku tyu sa i kat!

 Hisz ne fe led jük : „Te egy szer s min den kor ra fe le lõs let tél
azért, amit meg sze lí dí tet tél!”

-Dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

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:

Feb ru ár 11. rend kí vü li ülés  
• 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 za ta 2015. évi 
költ ség ve tés ét.

• El fo gad ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2016. évi
költ ség ve tés ét, amely a 2016. évi kon cep ci ót is fi gye lem -
be vé ve 1.595.507 eFt költ ség ve té si fõ összeg gel ké szült. 

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

• Jó vá hagy ta a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de 
nyá ri mû kö dé sét az aláb bi ak sze rint: 

Böl csõ de nyá ri szü ne té nek idõ pont ja: 
– 2016. jú li us 25-2016. au gusz tus 05. (2 hét) kö zöt ti

idõ szak ban hagy ja jó vá.

Az Óvo da nyá ri szü ne té nek idõ pont ja:
– Az Új te le pi Óvo dá ban 2016. jú li us 25-augusztus 19.
– A Szapárfalui Óvo dá ban 2016. jú ni us 20-augusztus 

19.
– A Köz pon ti Óvo dá ban  2016. jú ni us 20-augusztus

19.
– Az Annaházi Óvo dá ban 2016. jú ni us 20-július 25. 

kö zöt ti idõ szak ban zár va tart.
-Dr. Pe tõ Zol tán-

-jegyzõ-
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El múlt far sang el, el el…
Az Annaházi Óvo da 2016. feb ru ár 20-án tar tot ta a Tél ker -
ge tõ far san gi ün nep sé gét. Idén Af ri kát, dzsun gelt áb rá zo ló
szín pa dot va rá zsol tunk a ven dé ge ink szá má ra. Min den ki
vár ta már ezt, ki csi és nagy egy aránt, hi szen he te kig ké szül -
tünk er re a nap ra. A kis-kö zép sõ cso por tos gye re kek ki csi
zeb rák ká vál toz va pró bál ták elénk idéz ni Af ri kát, amíg a
Nagy-kö zép sõ cso por tos gye re kek szí nes ma da rak ká va rá -
zso lód va a dzsun gel han gu la tát hoz ták el a né zõ ink
számára.

A Fel nõt tek tán ca idén sem ma radt el. Szü lõk és óvó né nik,
Af ri kai nõi vi se le tet ölt ve mu tat ták be en nek a kul tú rá nak a
jel leg ze tes tán cát, de hogy eb bõl az iga zán jó mó ká ból sen -

ki se ma rad jon ki, így a né zõ kö zön sé get is meg tán col tat tuk,
ami iga zán fer ge te ges re si ke rült.

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 lát hat tunk.

A mu lat ság ide je alatt le he tõ ség volt arc 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 lá -
sá 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 dán 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
,,Ég a ki sze, láng gal ég

Bo dor füst je fel száll,

Ta va szo dik, kék az ég,

Me leg a nap su gár!”

Ha gyo mány az óvo dánk ban, hogy év rõl-év re meg ren dez -
zük a tél bú csúz ta tó-ta vasz vá ró mu lat sá got.

A far sang a te let, hi de get, a sö tét sé get le gyõ zõ öröm ün nep.

Kü lön fé le jel me zek be búj va a far san got meg töl ti a vi gas ság
és a jó kedv, vé ge kö ze le dik a tél nek ha ma ro san min den új
élet re kel.

Az óvo dá ban már he tek kel ez elõtt meg kezd tük a ké szü lõ -
dést, és ami kor el ér ke zett a vár va várt nap a szü lõk, nagy -
szü lõk, ro ko nok meg töl töt ték a kul túr há zat. 

Elõ ször a kis cso por to sok me sél tek a „Pi ros ka la pos bé ká -
ról”, majd a ve gyes cso port nak tap sol ha tott a kö zön ség akik 
„fer ge te ges” tánc tu dá su kat mu tat ták meg a ven dég ség nek.

Dél elõtt fo lya mán sa ját ott hon ról ho zott jel mez be is öl töz tek
a gye re kek.

Volt, aki Pók em ber nek, tün dér nek, tûz ol tó nak öl tö zött.

Re mél jük, hogy ezek kel a jel me zek kel el is ûz ték a te let, hi -
de get.

Itt az új sá gon ke resz tül is sze ret ném meg kö szön ni min den
szü lõ nek, hogy tá mo gat ta a far san gi ren dez vé nyün ket.

A be folyt összeg bõl to vább tud juk fej lesz te ni, gya ra pí ta ni a
Szapárfalui Óvo da esz kö ze it.

-Galsi Imréné-
-Szak mai mun ka kö zös ség ve ze tõ-
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Far sang az Új te le pi Óvo dá ban
Az Új te le pi óvo da min den nap jai so ha sem egy han gú ak.
Min dig ké szü lünk va la mi re, va la mi min dig iz gat ja a gyer me -
kek fan tá zi á ját. A cé lunk min dig az, hogy a hoz zánk já ró
gye re kek mi nél több él mé nyen ke resz tül él hes sék át az
adott idõ szak ki emelt ese mé nye it.. 

A nem ré gi ben be fe je zõ dött far san gi idõ sza kot is si ke rült
min den cso port ban úgy elõ ké szí te ni, hogy mi re az ál ar cos
bál nap ja el ér ke zett, a gye re kek már olyan iz ga tot tak vol -
tak, alig vár ták, hogy vég re meg mu tat has sák szebb -
nél-szebb jel me ze i ket és ki él vez hes sék, mi lyen az, ami kor
más bõ ré be búj hat nak. Ter mé sze te sen min den ren dez vé -
nyünk si ke res sé ge függ a se gí tõ szán dé kú szü lõk tá mo ga -
tá sá tól, amit ez úton is meg kö szö nünk.

-Angyalné Kiss Má ria-
-In téz mény ve ze tõ he lyet tes-

„ Jöj jön a ta vasz, vesszen a tél !”
El ker get ték a te let a Köz pon ti ovi sok is!

Ki csik és na gyok nagy öröm mel öl töt ték ma guk ra a far san gi
jel me ze i ket, hogy a tél utol só nap ja i ban far san gi bál ban rop -
ják a tán cot. Volt is ná lunk eszem-iszom, dínom-dánom,
mas ka rás mu la to zás. Majd más nap út nak ered tünk és el -
éget tük a te let jel ké pe zõ ki sze bá bot nagy  csin nad rat tá val 
a Holt Ti sza part ján. Re mél jük a sok-sok kis fe dõ csat to gás,
trom bi tá lás, csör gés, han gos ko dás ered mé nyes volt és ha -
ma ro san be kö szönt a vár va várt ta vasz!

ÓVODAI BEÍRATÁS!
Tisz telt Szü lõk!

A Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ dé ben 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 2016/ 2017-es ne ve lé si év ben meg kez dik, a kö -
vet ke zõ idõ pont ban lesz:

A be íra tás he lye:
• Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 88.
• 2016. áp ri lis 25.(hét fõ) 8.00-12.00 óra
• 2016. áp ri lis 26.(kedd) 8.00-12.00 óra
• 2016. áp ri lis 27.(szer da) 8.00-12.00 óra
• 2016. áp ri lis 28.(csü tör tök) 8.00-16.00 óra
• 2016. áp ri lis 29.(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-
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Far san go lás az
Or czy al só
ta go za tán

2015. 02. 19-én ke rült meg -
ren de zés re a Sár ga Is ko la
far san gi mu lat sá ga. A ren -
dez vé nyen több mint 40 jel -
me zes (El za her ceg nõ,
rend õr, mig non, stb.) vett
részt. A dél után so rán le he tõ -
ség volt szend vi cset, sü te -
ményt, üdí tõt, tom bo lát
vá sá rol ni. A részt ve võk na -
gyon jól érez ték ma gu kat! 

Kö szön jük a szü lõk tá mo ga tó 
se gít sé gét, a Mû ve lõ dé si Ház 
együtt mû kö dé sét és az
örményesi Pék ség fel aján lá -
sát! 

-Ta ní tó né nik-

Far sang al sós- és fel sõs mód ra
Idén is meg ren de zés re ke rült a far san gi mu lat ság a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nyé ben. Már haj nal ban 
lel kes szü lõk csa pa ta vet te bir tok ba a lány tech ni ka tan ter -
met, s ha ma ro san se rény ke zek ál tal ké szül tek a szend vi -
csek, sül tek a fán kok. A dél elõtt az al só sok szó ra koz hat tak. 
Jel me zes fel vo -
nu lás sal, osz -
tály tán cok kal,
tánc be mu ta tó val 
tar kí tott mu lat sá -
gon min den ki jól
érez het te ma gát. 
Volt itt min den:
szend vics, üdí tõ, 
sü te mény, fánk,
zsák ba macs ka,
bo hóc, ka to na,
ki rály lány, tánc -
ház. 

Dél után a fel sõ -
sök bu li ja kö vet ke zett. Ta nu ló ink se gít sé gé vel itt is szend -
vics és hoz zá va lói  elõ ké szí té sé vel, sze le te lé sé vel kez dõ -
dött a mun ka. Õk már disz kó ke re té ben ün ne pel het ték meg
a tél el múl tát. Szá mos ta nu ló ál arc ban, fes tett, gyönggyel
dí szí tett arc cal, pa ró ká ban je lent meg, szí ne sít ve ez zel is a
mu lat sá got. Ha son ló an ez elõ zõ évek hez, is mé tel ten na -
gyon jó han gu lat ban telt ez a nap.

Kü lön kö szö ne tet sze ret nék mon da ni a se gí tõ szü lõk nek,
azok nak, akik hoz zá já rul tak fel aján lá suk kal a ren dez vény
si ke res le bo nyo lí tá sá hoz, ki emel ve Pa let ta Ve gyes bolt:
Tukarcs Mi hály, ÁFÉSZ Fegy ver nek: Poós Ist ván, va la mint
az SZMK el nö ké nek, Tukarcsné Széman Mó ni ka ál do za -
tos, se gí tõ kész mun ká ját.

-Korpásné Nagy Ju dit-

Má tyás Tu dó sai me gyei
rajz ver seny

2016 feb ru ár  17-én az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko lá ból  négy
di á kom mal  Pé ter Ka ta 7.a, S-Tóth Dó ra 6.a,  Ko vács Zsolt Ri -
chárd 7.b és Sí pos Ka tin ka 6.a osz tá lyos   részt vet tünk a Má -
tyás tu dó sai ne ve ze tû me gyei rajz ver se nyen, ame lyet a
Szol no ki Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko la ren de zett meg. 

A ver seny  meg nyi tó ja  szí nes ba lett, nép tánc elõ adás sok kal
tar kí tott volt, mely el nyer te a di á kok tet szé sét.  A gye re kek il -
luszt rá ci ót  ké szí tet tek sza ba don vá lasz tott tech ni ká val.  A
zsû ri ka te gó ri án ként  10  fõt  dí ja zott 5-6 év fo lya mon Sí pos
Ka tin ka me gyei V. he lye zést és 7-8. év fo lya mon Ko vács Zsolt 
Ri chárd 7.b me gyei I. he lye zést ért el. Ez úton is sze ret nék ne -
kik gra tu lál ni!

-Pán cél Tí mea -
-Rajz-vi zu á lis Kom mu ni ká ció, föld rajz sza kos ta nár-

Zrí nyi Ilo na Ma te ma ti kaver seny
Feb ru ár 19-én 27. al ka lom mal ren dez ték meg
Törökszentmiklóson a Ber csé nyi Mik lós Ka to li kus Gim ná zi -
um ban a Zrí nyi Ilo na Országos Ma te ma ti ka ver senyt. 

Az Or czy is ko la har ma dik és ne gye dik év fo lyam lel kes kis di -
ák jai is öröm mel vál lal ták a meg mé ret te tést.

A ver seny fel ada to kat teszt for má já ban kap ták kéz hez a ver -
seny zõk. A fel ada tok sok ol da lú ak, tré fá sak vol tak, nem csak
tár gyi tu dást igé nyel tek. A szá mo lás ra, a fel ada tok ki dol go -
zá sá ra egy óra állt a ren del ke zé sük re. A ki tar tó kon cent rá ció
na gyon le fá rasz tot ta a sze rep lõ ket. - Hi va ta los ered mény hir -
de tés ké sõbb vár ha tó. – 

A ta nu lók a ka pott kó dok se gít sé gé vel már meg néz ték az
össze gyûj tött pont ja i kat. 

A részt ve võ ta nu lók név so ra:
• Nagy Ka ta Kin csõ 3.a 
• Tóth Gab ri el la 3.a 

Fel ké szí tõ ne ve lõ jük: Rózant Ani ta
• Bölkény Dá ni el 4.a 
• Nagy Ad ri enn 4.b 
• Buk ta Ger gõ 4.a 
• Jancsó Jan ka 4.b 

Fel ké szí tõ ne ve lõ jük: Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya

Di ák ja ink nak, di csé ret a ki tar tó mun ká ju kért!
-Szatlóczkiné Bí ró Ibo lya-
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Is ko la nyi to ga tó az
Or czyban

2016. feb ru ár 10-én meg tar tot tuk a
har ma dik is ko la nyi to ga tó fog lal ko zá -
sun kat. Az ér dek lõ dõ, le en dõ el sõ osz -
tá lyo sa ink ma te ma ti ka és ma gyar
„elõ ké szí tõ” foglalkozásokon vettek
részt. 

A gye re kek már-már ru ti no san ol dot -
ták meg a vál to za tos fel ada to kat. So -
kat mon dó káz tunk, szám lál gat tunk,

szí nez get tünk, sor min tát al kot tunk a
sza bá lyok sze rint, sza va kat tör del tünk. 
A dél után vi dá man, csa lá di as han gu -
lat ban el röp pent. Míg te vé keny ked -
tünk, a szü lõk az is ko la ve ze tés
ré szé rõl kap tak tá jé koz ta tást fel me rü lõ 
kér dé se ik re. 

Sok sze re tet tel vá runk min den ér dek -
lõ dõ kis di á kot, anyu kát, apu kát már ci -
us 17-én a kö vet ke zõ foglalkozásra.

-Ta ní tó né nik-

Is ko la nyi to ga tó a
Mó rá ban

A Mó ra tag in téz mény ben 2016. ja nu ár
21-én Is ko la nyi to ga tón  lát tuk ven dé gül 
az ide lá to ga tó nagy cso por tos óvo dá -
so kat. Egy moz gá sos, komp lex  fog lal -
ko zá son ve het tek részt is ko lánk
nagy tor na ter mé ben. Ar ra épít ve, hogy 
ná lunk is, csak úgy mint az óvodában
nagy hangsúlyt kap a mozgás.

Az el sõ sök és a má so di ko sok egy lel -
kes kis csa pa tát hív tuk hogy se gít se -
nek az ovi sok nak az új, ide gen
kör nye zet ben mi nél job ban érez ni ma -
gu kat, és fõ leg hogy ta lál ja nak is me rõ -
sök re, ta lál koz za nak ismerõs arcokkal.

Tor náz tunk „mó ká san”, majd át vál toz -
tunk med ve bocs ok ká és így ol dot tunk
meg ki nek-ki nek ne héz , könnyû, vi -
dám, moz gá sos, gon dol kod ta tó fel ada -
to kat, ta lá lós kér dé se ket. Min den
gyer mek egy ér de kes szí ne zõs fel -
adat lap pal tér he tett ha za, ami re meg -

kap ta élete elsõ igazi iskolai
nyomdáját.

A dél után zá rá sa ként egy mó kás, tán -
cos-da los össz né pi já ték kö vet ke zett,
ame lyet fel nõtt, gyer mek egy for mán
nagyon élvezett.

Amíg a gye re kek szó ra koz tak az ér -
dek lõ dõ szü lõk tá jé koz ta tást kap tak a
jö võ tan év vel kap cso lat ban, is mer ked -
het tek iskolánk épületével.

Az ide lá to ga tó gye re kek jól érez ték
ma gu kat. Re mél jük leg kö ze lebb is ta -
lál ko zunk velük. 

-Ta ní tó né nik-

Bölcs Ba goly
Mû velt sé gi ve tél ke dõ

A ta va lyi év hez ha son ló an az idén is be -
ne ve zett az Or czy is ko la  2 csa pat tal a
Bölcs Ba goly ne ve ze tû me gyei  mû velt -
sé gi ver seny so ro zat ra. He te di kes  csa -
pat ta gok Pé ter Ka ta 7.a, Dorkó Dominik 
7.a, Gerõcs Zsolt 7.a, Nagy Sán dor 7.a 
, Fel ké szí tõ ne ve lõ 7. osz tály Kocsmár
Er zsé bet, a nyol ca di kos csa pat ta gok
Ger lei Li li 8.a, Fá bi án Lil la 8.a, Ko csis
Eri ka 8.a:, Fel ké szí tõ ne ve lõ Pán cél Tí -
mea vol tak. 

Az el sõ le ve le zõ for du lót, online ver -
seny kö ve tet te. Majd mind két csa pa -
tunk kal  be ju tot tunk a dön tõ be.  En nek
kö szön he tõ en él mé nyek kel te li iz gal -
mas na pot tölt het tünk el a kis új szál lá si
Mó ricz Zsig mond Re for má tus kol lé gi -
um, Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és
Ál ta lá nos Is ko lá ban 2016 feb ru ár 13-án 

A ver seny na gyon szo ros volt 1-2 pont
vá lasz tot ta el a he lye zet te ket. Do bo gós
he lye zést ugyan nem ér tek el, de si ke -
re sen vé gig küz döt ték a na gyon sok ré tû 
fel adat so ro kon ma gu kat di ák ja ink,
mely hez ez úton is gra tu lá lunk!

A ver seny össze fog la ló ja meg te kint he -
tõ az aláb bi lin ken 

http://moricz.arrabonus.hu/?p-3058

Kocsmár Er zsé bet bi o ló gia- tech ni ka
sza kos ta nár és 7. a osz tály fõ nö ke.

-Pán cél Tí mea-
-Rajz-vizuális Kom mu ni ká ció, föld rajz sza kos

ta nár és 8.a osz tály fõ nö ke-
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Ver se nyek rõl in nen-on nan
Le zaj lot tak az el sõ fél évi ver se nyek, ame lye ken is mét szép
szám mal vet tek részt al sós di ák ja ink.

Arany száj Me gyei szép ol va só, szép be széd ver seny 
• Kor pás Oli vér 3.a  12.hely
• Far kas Kár oly  3.b 10. hely 
• Pely he Ale xand ra  4.a 10.hely 

Tiszabõi ro ma köl tõk mû ve i bõl ren de zett vers mon dó
ver seny 
• Bruna Melissza 1.b  Kü lön díj 
• Bí ró Ra mó na Jáz min 1.a  Kü lön díj 
• Mága Gusz táv 2.a  
• Bruna Má té 2.a   2.hely 
• Mol nár Ró bert 3.a  1.hely 

Tö rök szent mik ló si Ipo lyi Ar nold Könyv tár me se mon dó
ver seny
• Kiss At ti la Er nõ 2.a 2.hely, meg hí vást ka pott a Szol nok
Tv-hez, ahol ka me ra elõtt is el mond hat ta a me sé jét. 

• Far kas Kár oly 3.b Kü lön díj 

Má tyás Tu dó sai a Kõrösiben me gyei ver seny:

Rajz ka te gó ria:
• Vö rös Ró bert  4.b  6. hely. 
• Gõdér Do nát 3.a
• Ko vács Csa ba 3.a

Vers mon dó ka te gó ria: 
• Pely he Ale xand ra 4.a
• Bár di Ani kó 3.b
• Daj ka Pat rik 3.b
• Balla Pat rí cia 4.a

Ma te ma ti ka ka te gó ria: 
• Far kas Ger gõ 3.b
• Már ton Ta más 3.a
• Köpösdi An dor 4.b
• Mes ter Ma ja 4.a

Kö szön jük a fel ké szí tõ ne ve lõk és a se gí tõ szü lõk ala pos,
ál do za tos mun ká ját!

-Korpásné Nagy Ju dit-
-tanító-

Or czy -bál
2016. feb ru ár 06-án tar tot tuk is ko lánk ban a ha gyo má nyos
Or czy -bált, mely az Or czy Is ko la Szü lõi Mun ka kö zös ség -
ének tá mo ga tá sá val és a pe da gó gu sok köz re mû kö dé sé vel
va ló sult meg. A bál si ke ré hez na gyon so kan nyúj tot tak se gít -

sé get, mellyel si ke rül a jó han gu la tot
biz to sí ta ni. A ren dez vényt is ko lánk
igaz ga tó nõ je Hornyákné Sza bó Ber -
na dett nyi tot ta meg kö szön tõ sza va i -
val, majd ta nu ló ink gon dos kod tak a
mû sor ról. A fel sõ ta go za to sok a Kis
Her ceg cí mû da ra bot ad ták elõ An tal
Ani kó ta nár nõ fel ké szí té sé vel. Az al -
só ta go za to sok pe dig Baksay Zsu -
zsan na és Czifra Zsigmondné ta ní tó
né nik ve ze té sé vel, egy orosz tánc cal
igye kez tek a bál jó han gu la tát meg -
ala poz ni. Az íz le tes va cso rá ról az
fegyverneki Gyer mek élel me zé si

Kony ha gon dos ko dott, me lyért kö szö net il le ti Temesváriné
Bozsó Ág nes kony ha ve ze tõt. A sü te mé nyek rõl is ko lánk ta -
nu ló i nak szü lei gon dos kod tak. A mu lat ság na gyon jó han gu -
lat ban zaj lott, a részt ve võk jól érez ték ma gu kat. 

Nagy tisz te let tel kö szön jük meg a tá mo ga tók ön zet len se gít -
sé gét, mellyel hoz zá já rul tak a ren dez vény si ke ré hez! A tel -
jes be vé telt ta nu ló ink ju tal ma zá sá ra, és is ko lai
élet kö rül mé nye ik ja ví tá sá ra fog juk for dí ta ni, mely rõl ké sõbb
rész le te sen be szá mo lunk.

Jö võ re is sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek lõ dõt! 

-Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la-

Tá mo ga tó ink:

Al bán pék ség, An gyal Attiláné, Ábrahámné Ko vács Zsu zsan -
na, Al bert Gá bor, Árvai Fo tó Törökszentmiklós, Bagi Lej la,
Bartusné Nagy Edit, Baunok Bé la, Bámer Ro zá lia, Ber csé nyi

Já nos Sán dor, Borisov Me lit ta, Bordásné Ko csis Pi ros ka,
Bozsó Zoltánné, Bu dai Ta más, Básti Ma ri et ta, Csõke Gáborné,
Daku Már ta, Daku Mihályné, Danka Bt., Dibáczy Éva, Dókáné 

Vidics Ka ta lin, Dr. Ta tár Gá bor, Dr. Tóth Sa rol ta, Faragóné
Jancsó Zsu zsan na, Fegy ver nek au tó ja ví tó KFT, Fegy ver nek és
Vi dé ke ÁFÉSZ, Ficsor Dénesné, Föl di Zsolt, Herman Jó zsef,
Hermann Kft, Héder Ró bert, HongKong Áru ház, Hornyákné

Sza bó Ber na dett, Hornyák Ma nu fak tú ra Bt., Hor váth Kert
Impex Kft, Hubainé Nagy And rea, Hu bai Sán dor, Hu bai

Sándorné, Huber Ti bor, Jancsó Mó ni ka, Jancsó és Tár sa KFT.,
Ka pus Ré ka, Kazinczi Istvánné, Kindert Fe renc, Ko vács Csa -
lád Gyógy szer tár KFT, Ko vács Il di kó, Krupatechnika KFT,

Kunszöv Tex til ru há za ti KFT, Kübler- Vesta KFT, La ka tos Ju -
dit, Leblanc La jos, Mervai Gyógy szer tár, Mészárosné Ujlakán

Ma ri ann, Mol nár- Tóth And rea, Nagy Il di kó, Náhóczki
Andrásné, Nida Ist ván, Pál Sán dor Au tó sze re lõ EV., Sán ta Mi -

hály, S. Tóthné Mol nár Ju li an na, Surányi György, Surjány
2000 Bt. - Fran kó Disz kont, Sza bó György, Sza bó Zoltánné

Hillender Ani kó, Szécsi Im re-  Hús-sa rok, Ta tár Lász ló, Tóth
Ti bor, Tóth Bt., Tukarcs Mi hály, TUK-JA KFT.
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Meg hí vó
A Fegyverneki Moz gás sé rült Cso port  Tisz te let tel meg hív -
ja Önt 2016. áp ri lis 16-án (szom ba ton) 10 óra 30 perc kor
kez dõ dõ MOZGÁSSÉRÜLT  NAPI  RENDEZVÉNYRE! 

He lye: Fegy ver nek Ön kor mány za ti Ét te rem Hu nya di út 1.

Rész vé te li szán dé kát je lez ze: 2016. áp ri lis 10-ig. 

(Fe hér Istvánné: 06-56/480-449 te le fon szá mon, és
Göblyös Ferencné: 06-30/636-18-74 te le fon szá mon)

Tom bo la tárgy  fel aján lá sa i kat  szivesen  fo gad juk.

Ren dez vé nyün ket  kultúrmûsor, és élõ ze ne te szi han gu la -
to sab bá!

Tart sa nak ve lünk,hogy kö zö sen el tölt hes sünk  egy fel hõt -
len  vi dám  na pot!

-Göblyös  Ferencné-
-moz gás sé rült cso port ve ze tõ-

Há la
Fogd a ke zem, sza lad junk,
örök ké együtt ma rad junk.

Ar cunk ol vad jon egyé,
kel lünk egy más mel lé.

Ka rom a szép be emel,
ru hád az öröm le pel.

Szí ved a tes tem hajt ja,
a fel hõk mö gé za var ja.

Lel ked bõl ké szí tem nyak lán com,
lé nyed a leg tel je sebb ba rá tom.

Biz tos ez a sze re lem,
si kol to zik; ele ven.

Tö ré keny han god fel me le gít,
dal la ma, tánc ra pen de rít.

A sze med ben el ol va dok,
a sors nak ér ted adós va gyok.

Kö szö nöm a vi lág nak,
hogy meg kap ta lak, imád lak.

-Szabó Ti bor-

Ve gyes elõ ne velt csir ke je gyez he tõ

320 Ft/db

Müller Józsefné

(Fegy ver nek, Tán csics Mi hály út 58/A)

Tel.: 06-56-481-704

Né pi meg fi gye lé sek
Fran cis ka nap ja (már ci us 9.): Ami lyen az idõ ek kor, olyan lesz
az egész már ci us.

Már ci us 10-e: E nap nak idõ já rá sá hoz ha son lít a kö vet ke zõ
negy ven nap idõ já rá sa.

Már ci us 12-e: Ger gely nap: Ger gely meg ol vaszt ja Má tyás je -
gét.

Jó zsef nap ja: (már ci us 19.): Negy ve nes idõ jós ló. A „Sán dor,
Jó zsef, Be ne dek, zsák ba hoz nak me le get”. Ha ezek ben a na -
pok ban ki süt a nap, ak kor hosszú, me leg nyár vár ha tó, ha
nem süt ki, ak kor hosszú, lucs kos õsz re le het szá mí ta ni.

Be ne dek nap ja (már ci us 21.): Ha ezen a na pon dö rög az ég,
negy ven na pig szá raz ság kö vet ke zik.

Gyü mölcs ol tó Bol dog asszony nap ja (már ci us 25.): Ha ilyen -
kor meg szó lal nak a bé kák, a csí zió sze rint még negy ven na -
pig hi deg re le het szá mí ta ni. „Gyü mölcs ol tó hi de ge té li
hó nap nak meg ölõ je”.

Né pi mon dó ka: 

Ger gely- na pi szél

Szent György na pig él

Jó zsef ke zes sé ge

Jó év ked ves sé ge

Fe hér Nagy csü tör tök

In dán sül meg a tök

Már ci u si por fû nek jó,

Ne ki fáj már ci u si hó

Már ci u si vi lág nap ok
Tud tad? 
• Már ci us 1. - A pol gá ri vé de lem vi lág nap ja
• Már ci us 2. - Az IMA vi lág nap ja
• Már ci us 3. - A bé ké ért küz dõk nap ja
• Már ci us 8. - Nem zet kö zi Nõ nap
• Már ci us 15. - A ma gyar saj tó nap ja
• Már ci us 21. - A köl té szet vi lág nap ja
• Már ci us 21. - A Down-kór vi lág nap ja
• Már ci us 22. - A víz vi lág nap ja
• Már ci us 27. - Szín há zi vi lág nap
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Far san go lá sok az
idõ sek klub ja i ban
II. sz. Új te le pi Idõ sek Klub ja

Min den év el sõ na gyobb ren dez vé nye a 
far san go lás, amely re he tek kel elõbb ké -
szül nek klub tag ok és dol go zók egy -
aránt. Ezta prog ram so ro za tot a te le pe si
klu bunk nyi tot ta, fer ge te ges han gu la tú

ren dez vény ke re té ben. Szor gos ke zek
dí szí tet ték az ebéd lõt lu fik kal és szí nes
sza la gok kal, iga zi bá li han gu la tot te -
remt ve. Nagy örö münk re, 1-2 klub tag
hi á nyá val szé pen össze jöt tek az idõ -
sek, akik egy nagy kört al kot va vár ták a
meg le pe té se ket. Ha ma ro san jel me zes
felvonulásvette kez de tét, ze nei alá fes -
tés sel el sõ ként be rob bant egy fo cis ta,
aki ülõ fo ci zás ra szó lí tott fel min den kit,
majd a tró pu si er dõk tig ri se és
Pampalini, a va dász kö vet ke zett,
õpuskával kí sér te a „fe ne va dat”. Ez után 
ki sebb je le ne te ken ne vet het tek a ven -
dé gek, majd a dol go zók ból ala kult, Hó -
fe hér ke és a hét tör pe a bo szor kánnyal
ki e gé szül ve ze nés kör tánc kö vet ke zett,
amely ha tal mas tap sot vál tott
kimindenkibõl. Vé ge ze tül Fran -
cia or szág ból ér ke zett egy ma -
dame, aki flör töl ni kez dett a
klub fér fi tag ja i val. Kö vet kez tek 
a já té kos fel ada tok: lu fi bo rot -
vá lás ban, tán co lás ban és be -
kö tött szem mel lu fi
puk kasz tás ban je les ked het tek
a vál lal ko zó szel le mû ek. Köz -
ben fi nom fán kot, te át és ká vét
le he tett fo gyasz ta ni. Mi u tán
min den ki jól ki szó ra koz ta ma -
gát, a dél után fény pont já ra, a
ren ge teg tom bo la ki sor so lá sá -
ra ke rült sor – a fõ nye re mény
egy csokitorta volt. Szin te min -

den részt ve võ nyert va la mit, s ez zel és
egy han gu la tos dél után nal gaz da gab -
ban in dul hat tak haza a klub tagjai.

I. sz. Annaházi Idõ sek Klub ja

Már he tek kel ha ma rabb far san gi dísz be 
öl tö zött az in téz mény, je lez ve a prog -
ram kö ze led tét. Dél elõtt fi nom il la tok ter -
jeng tek, ké szül tek a szend vi csek
dél után ra. Az ebéd lõ ha ma ro san gyógy -

szer tár rá ala kult, s meg ér kez tek a klub -
tag ok is a szé pen te rí tett asz ta lok hoz. A
ren dez vényt a jel me ze sek fel vo nu lá sa
kezd te. El sõ ként egy spa nyol jel mez be
öl tö zött „pók asszony” mu tat ko zott be,
akit ja pán gé sá nak is néz tek, majd egy
nép vi se le ti ru há ba öl tö zött „ma gyar
lány” per dült be vi dá man. Õt kö vet te a
csúf bo szor kány, aki sep rû jén lo va golt
be, ez után a fil mek bõl is mert „si koly” ál -
ar cos ijeszt get te a részt ve võ ket. A han -
gu lat fo ko zá sá ra, a dol go zók ból
meg ala kult ka ba ré tár su lat a „Gyógy -
szer tár ban” cí mû je le ne tet ad ta elõ,
meg idéz ve Bod ro gi Gyu la és Csala
Zsu zsa hí res bo hó za tát. Annyi ra jól si -
ke rült, hogy min den ki könnyes re ne vet -

te ma gát. A je le net után szend vi cse ket,
üdí tõt és egy kis vö rös bort le he tett fo -
gyasz ta ni, majd élõ ze nés kö zös nó tá -
zás sal, tom bo la hú zás sal ért vé get a
farsangi délután.

III. sz. Szapárfalui Idõ sek Klub ja

A má sik két klub hoz ha son ló an itt is lu fik 
és szí nes sza la gok, lam pi o nok dí szí tet -
ték az ebéd lõt már na pok kal ha ma rabb.

Sor ra ér kez tek a klub tag ok, egyi kõ jük
au tó val fu va roz ta az idõ seb be ket, akik
már nem tud tak vol na be jön ni. A ha gyo -
má nyos far san gi sü te mény, a fánk el ké -
szí té sét 3 fõ ak tív klub ta gunk vál lal ta
ma gá ra, amely fi nom és íz le tes volt. Itt
sen ki nem vál lal ko zott ar ra, hogy jel -
mez be öl töz zön, a dol go zók vi szont egy 
mai kort meg idé zõ je le net tel ké szül tek a 
gyógy sze rek rõl „Mel lék ha tás” cím mel.
Az elõ adá son min den ki jól szó ra ko zott,
majd ze nés-tán cos ver seny zés kö vet -
ke zett ön ként je lent ke zõk bõl, mely nek
ju tal ma a tán cos hölgy szok nyá já hoz
erõ sí tett zsák ba macs ka ki vá lasz tá sa
volt. Ügyes sé gi já té kok vál tot ták egy -
mást: lu fi val tán co lás, krepp pa pír ral

össze kö tö zött pá rok, egy re ki -
sebb új ság pa pí ron tán co lás…
A zsák ba macs kák ap róbb tár -
gya kat, táb lás cso ko lá dé kat
rej tet tek. Köz ben el fo gyott a
fánk, és min den ki jó han gu lat -
ban térhetett haza.

-Barta Józsefné-
- igaz ga tó - 
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Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár már ci us- áp ri li si

prog ram jai
• már ci us 12. 800 -1200 Ba ba-ma ma bör ze a Szapárfalui Kö -
zös sé gi Ház ban,  Szapárfalu, Ady út 50.

Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház

• 1700-1900 Nem ze ti tánc ház és ün ne pi kéz mû ves fog lal ko zá -
sok

• 1900 III. Fegyverneki Ver bunk ver seny 

• már ci us 15. 900 Ün ne pi em lék mû sor és ko szo rú zás a Szent
Im re té ren, az 1848-as em lék mû nél
Köz re mû kö dik a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz -
mény

• már ci us 17. 1700  Köz meg hall ga tás (té ma: Ön kor mány zat
költ ség ve té se, gaz dál ko dá sa, ön kor mány za ti prog ram tel je -
sí té se, te le pü lés fej lesz té si prog ram)

• már ci us 24. 1500-1700 Lá tás vizs gá lat Cvik ker Op ti ka

• már ci us 26. 2130 Rockfesztivál – Dogs  és Rockin RockCats
– be lé põ: 800 Ft

• áp ri lis 1. 900 Weöres Sán dor Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zó-
me gyei dön tõ

• áp ri lis 5.  Gyer mek szín ház be lé põ : 400 Ft

– 1000 Csiz más Kan dúr (ovi sok nak)

– 1400 Erõs Já nos (kis is ko lás ok nak)

• áp ri lis 7. 1500  Vö rös ke reszt fegyverneki alap szer ve zet ének
tiszt újí tó köz gyû lé se

• áp ri lis 9. 1300 IV. Nép ze nei Fesz ti vál
– 1800 Tánc ház

• áp ri lis 11. 1700 Ma gyar Köl té szet Nap ja a könyv tár ban

• áp ri lis 15. 1700 Or czy gá la

• áp ri lis 21. Egész ség ügyi Nap- vér nyo más, vér cu kor, ko lesz -
te rin szû rés sel, elõ adás sal Tö rök szent mik ló si Cu kor be te -
ge kért Egye sü let köz re mû kö dé sé vel

– 900-1530 Vér adás

– 1000-1200 Szem vizs gá lat

– 1600-tól Nyílt nép tánc és sport fog lal ko zá sok

• áp ri lis 22. Mó ra Gá la

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 egy-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-

Gyer mek tánc ház far sang kor is
 Öröm mel mond hat juk, hogy a rend sze res tánc há zi ren dez -
vény meg ha tá ro zó sze re pet tölt be a te le pü lés éle té ben.
Fo lya ma to san bõ vül az ér dek lõ dõk kö re és büsz kék va -
gyunk ar ra, hogy min den egyes tánc ház ba egy re töb ben és 
töb ben jön nek el, s sze ren csé re min den egyes al ka lom mal
új ar co kat tu dunk fel fe dez ni.

Csa lá di as, jó han gu la tú ren dez vé nyen ve het tek részt a far -
san gi tánc há zon részt ve võk is, ahol far san gi jel mez ver -
seny, ál arc és maszk ké szí té se, fi nom far san gi fánk is vár ta 
az oda lá to ga tó kat az  Ügyes Ke zek Klub ja se gít sé gé vel.

A rend kí vül öt le tes jel me ze sek öröm mel vet ték bir tok ba dí -
ja i kat, és a tom bo la hú zás nak is óri á si si ke re volt. Mold vai
és felcsíki tán cok kal tán col tat tuk
meg Far san gi Dö mét és Jul csát,
majd jel ké pe sen el éget tük, el te -
met tük a te let. A gyer mek tánc ház -
ban nagy kun sá gi, me zõ föl di ug rós
tán cok kal és gye rek já ték ok kal is -
mer ked tek a ki csik, a fel nõtt tánc -
ház ban nagy kun sá gi csár dást
ta nul hat tak, szil ágy sá gi és szé ki
tán co kat tán col hat tak részt ve võ -
ink.
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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

Nyiszper Sán dor 55 éves

Se bõk Zsig mond 75 éves

Hermann Kérolyné
Gazsó Er zsé bet 92 éves

Nagy Mi hály 75 éves

Var ga Ist ván 86 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-

Duguláselhárítás
Ol csón, gyor san, tisz tán, ga ran ci á val,

bon tás nél kül!

El du gult mos dó, für dõ, wc, mo so ga tó
duguláselhárítása.

Szenny víz-csa pa dék víz ve ze té kek
ka me rás vizs gá la ta.

Vá sár he lyi Csa ba 06-30-1849323

Fegy ver nek te rü le tén
föl det bé rel nék.

Dr. Ta tár Gá bor

06-30-3303745

Em lé ke zés

id. Széman Já nos
ha lá lá nak 5. év for du ló já ra

„Kö szön jük, hogy él tél és min ket sze ret tél,
Nem hal tál meg, csak ál mod ni men tél,

Szí vünk ben itt él em lé ked örök re.
Ha lát ni aka runk fel né zünk az ég re.

A csil la gok kö zött uta zol to vább,
Ott várj ránk ha idõnk le járt.”

So ha el nem mú ló sze re tet tel em lé ke zünk rád.
Sze re tõ csa lá dod

Em lé ke zés

ID. MOLNÁR JÓZSEF
ha lá lá nak 1. év for du ló já ra

(2016. már ci us 29.)

"Úgy men tél el tõ lünk,
mint ta vasz nak vi rá ga,

sír ba szállt ve led
szí vünk bol dog sá ga.

Sí rod hoz a vi rág
könnyek kel ér ke zik, 

szo mo rú szí vünk ró lad
so sem fe led ke zik."

Élet tár sad Mar git és családja
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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

*****

Sze lek tív hul la dék szál lí tás már ci us-áp ri lis ban

Már ci us hó nap ban a kö vet ke zõ na -
po kon ke rül el szál lí tás ra a sár ga fe -
de lû ku ka:
• 1. kör zet: már ci us 22., áp ri lis 19.
• 2. kör zet: már ci us 23., áp ri lis 20.
• 3. kör zet: már ci us 24., áp ri lis 21.
• 4. kör zet: már ci us 25., áp ri lis 22.
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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.

Új szü löt tek Vá ro sunk ban
2016.02.01. Gyetvai Kris tóf 

Ba logh Szil via, Gyetvai Gá bor

2016.02.04. Gyüre Pé ter Zétény 

Szarvák Gab ri el la, Gyüre Pé ter

2016.02.05. Bu dai Be á ta 

Bu rai Tün de, Bu dai At ti la

2016.02.14. Bu rai No el

Bu rai Bri git ta, Hor váth Ala dár

2016.02.18. Csõke Ti bor

Cseszka Re ná ta, Csõke Ti bor

2016.02.24. Szendi Er zsé bet La u ra

Bu rai Er zsé bet, Szendi Pé ter

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!

Már ci us 15. alkalmából
1848. már ci us 15-én rob bant ki Pes ten a ra di ká lis if jú ság ál -
tal ve ze tett for ra da lom.

A Pá rizs ból in du ló for ra dal mi hul lám két nap alatt ju tott el
Bécs bõl a ma gyar ság szel le mi éle té nek köz pont já ba, a
pes ti meg moz du lás fõ szer ve zõi fi a tal ér tel mi sé gi ek (pl. Pe -
tõ fi Sán dor, Vas vá ri Pál, Jó kai Mór) vol tak. Pe tõ fi nap ló ja
sze rint a Pil vax ká vé ház ban szü le tett meg a for ra da lom
„ak ció ter ve”: a szer ve zõk elõ ször a ta nu ló if jú sá got szó lí tot -
ták ma guk hoz az Egye tem té ren, az tán le fog lal ták
Landerer La jos nyom dá ját. In nen ke rült ki a kö ve te lé se i ket
összeg zõ Ti zen két pont és Pe tõ fi for ra dal mi hang vé te lû
ver se, a Nem ze ti dal, mely írá sok má ig szim bo li zál ják már -
ci us 15-ét.

A már ci us 15-i ese mé nyek re leg na gyobb ha tás sal Kos suth
La jos már ci us 3-i or szág gyû lé si be szé de bírt, mely nek re -
form kö ve te lé sei, igaz, jó val ra di ká li sabb for má ban, a Ti -
zen két pont ban je len tek meg. A bé csi ese mé nyek csak
bá to rí tást ad tak a Pil vax ban na pon ta össze gyû lõ ér tel mi sé -
gi kör nek, mely a ked ve zõt len idõ já rás el le né re ered -
ménnyel szer vez ke dett (már ci us 15-én vá sárt is tar tot tak
Pes ten, ami hoz zá já rult a tün te tés si ke ré hez). A pes ti for ra -
da lom ha tás sal volt a po zso nyi ren di or szág gyû lés re is,
dön tõ gyõ ze lem re se gít ve a re for mok párt ján ál ló kat.

Már ci us 15-ét jog gal tart juk leg na gyobb nem ze ti ün ne pünk -
nek, mely nap min den kor ban a ma gyar sza bad ság szim -
bó lu ma ma radt.


