


A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
A Kép vi se lõ tes tü let ülé sén ho zott fon to sabb dön té sek rõl az
aláb bi ak ban tá jé koz tat juk a la ko so kat:

  FEBRUÁR 11. rend kí vü li ülés 
• Ta tár Lász ló pol gár mes ter tá jé koz tat ja a kép vi se lõ ket,
hogy Papp Ró bert ön kor mány za ti kép vi se lõ 2016. ja nu ár
31-ei idõ pont tal le mon dott kép vi se lõi man dá tu má ról. Az
ülést kö ve tõ en a He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság egyé ni lis tás te -
le pü lé si ön kor mány za ti kép vi se lõ vá lasz tás ered mé nyé rõl
ké szült jegy zõ könyv sze rint dr. Otrosinka Sylwia a so ron
kö vet ke zõ kép vi se lõ je lölt. A He lyi Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je 
írás ban meg ke res te dr. Otrosinka Sylwia je löl tet, aki nyi lat -
ko zott, hogy nem fo gad ja el a meg bí zást. Az ered mény -
jegy zõ könyv sze rint a kö vet ke zõ kép vi se lõ je lölt Ma gyar
Lászlóné, aki vál lal ja a kép vi se lõi fel ada tok el lá tá sát, aki az 
ülést kö ve tõ en le tet te a hi va ta li es küt.

 MÁRCIUS 3. rend kí vü li ülés 
• Ta tár Lász ló pol gár mes ter: A kép vi se lõk elõtt is is mert,
hogy Papp Ró bert le mon dott ön kor mány za ti kép vi se lõi
man dá tu má ról, il let ve Bi ha ri Jó zsef az Ok ta tá si és Köz mû -
ve lõ dé si Bi zott ság nem kép vi se lõ tag jai sem tud ja vál lal ni a
bi zott sá gi tag sá got egész sé gi ál la po tá ra hi vat koz va. Papp
Ró bert he lyé be Ma gyar Lászlóné kép vi se lõ lé pett. Papp
Ró bert a Pénz ügyi Bi zott ság el nö ki tiszt sé gét is be töl töt te,
ja va sol ja, hogy he lyé re vá lasszák meg Bur ján At ti la kép vi -
se lõt, aki ed dig a bi zott ság tag ja volt, Ma gyar Lászlónét pe -
dig ja va sol ja a Pénz ügyi Bi zott ság ba tag ként. Az Ok ta tá si
és Köz mû ve lõ dé si Bi zott sá gi tag sá gá ról le mon dó Bi ha ri
Jó zsef he lyé be pe dig Négyesiné Derecskei Edi nát ja va sol -
ja. Az újon nan meg vá lasz tott bi zott sá gi el nök és tag már ci -
us 3-ától töl tik be meg bí za tá su kat.

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor mány hi va tal
JN/24/00598-3/2015. sz. tör vé nyes sé gi ész re vé tel ét meg -
tár gyal ta és a te le pü lé si szi lárd hul la dék gaz dál ko dás ról
szó ló ön kor mány za ti ren de let re vo nat ko zó tör vé nyes sé gi
fel hí vás ban fog lal ta kat el fo gad ta.

• El fo gad ta a hul la dék gaz dál ko dá si köz szol gál ta tás el lá tá -
sá ról szó ló ön kor mány za ti ren de le tet, amely bõl tör lés re ke -
rült a szi lárd hul la dék zsák ban tör té nõ gyûj té sé nek
le he tõ sé ge, 2016. má jus 1-tõl ki zá ró lag gyûj tõ edény ben,
ku ká ban szál lít ja el a szol gál ta tó a sze me tet. 

• 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 let ben a szo ci á lis alap szol gál ta tás té rí -
té si dí ja it. 

• Mó do sí tot ta a Pénz ügyi Bi zott ság meg vá lasz tá sá ról szó ló
ha tá ro za tot, 2016. már ci us 3-tól a bi zott ság el nö ké nek és
tag ja i nak sze mé lye az aláb bi ra mó do sul:

– El nö ke: Bur ján At ti la Já nos kép vi se lõ, Papp Ró bert
Ta más kép vi se lõ he lyé be 

– Tag jai:
– Ma gyar Lászlóné kép vi se lõ, Bur ján At ti la Já nos

kép vi se lõ he lyé be
– Mol nár Bar na kép vi se lõ
– Vízkeleti Lászlóné nem kép vi se lõ bi zott ság tag
– Tukarcs Istvánné nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag

• Mó do sí tot ta az Ok ta tá si és Köz mû ve lõ dé si Bi zott ság meg -
vá lasz tá sá ról szó ló ha tá ro za tot, 2016. már ci us 3-tól a bi -

zott ság el nö ké nek és tag ja i nak sze mé lye az aláb bi ra mó -
do sul:

– El nö ke: Mol nár Bar na kép vi se lõ
– Tag jai:

– Herman Jó zsef kép vi se lõ
– Szatlóczki Edit kép vi se lõ
– Hornyákné Sza bó Ber na dett nem kép vi se lõ bi zott -

sá gi tag
– Négyesiné Derecskei Edi na nem kép vi se lõ bi zott -

sá gi tag, Bi ha ri Jó zsef nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag 
he lyé be

• Jó vá hagy ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Köz be szer -
zé si Sza bály za tát.

• El fo gad ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2016. évi
Köz be szer zé si Ter vét

• Jó vá hagy ta a „Hal te le pí tés 2016-2017. évig” el ne ve zé sû
pro jekt meg va ló sí tá sá val kap cso la tos aján lat té te li fel hí vást 
és do ku men tá ci ót. Az aláb bi po ten ci á lis aján lat te võ ket ké ri
fel aján lat té tel re:
1.) Négyesi Zol tán vál lal ko zó
2.) Tiszafisch Kft.
3.) Mé szá ros Já nos egyé ni vál lal ko zó
4.) Budka Gá bor egyé ni vál lal ko zó

• Jó vá hagy ta a „Fegy ver nek vá ros köz fog lal koz ta tá si start -
mun ka prog ram esz köz be szer zé se” el ne ve zé sû pro jekt
meg va ló sí tá sá val kap cso la tos aján lat té te li fel hí vá sát és
do ku men tá ci ó ját.

– MÁRCIUS 3-án a Szapárfalui Klub könyv tár ban
KÖZMEGHALLGATÁS

– MÁRCIUS 10-én a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban
KÖZMEGHALLGATÁS

– MÁRCIUS 17-én a Mû ve lõ dé si Ház ban
KÖZMEGHALLGATÁS    

 MÁRCIUS 29. rend kí vü li ülés 
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te
„Fenn tart ha tó te le pü lé si köz le ke dés fej lesz tés” cí mû pá lyá -
za ti konst ruk ci ó ra pá lyá za tot nyújt be, mely nek ér de ké ben
9 ön kor mány zat kon zor ci u mi meg ál la po dást köt. A pro jekt
tel jes költ sé ge, tá mo ga tás 340 mFt. Kö te le zett sé get vál lalt
a 2016. évi költ ség ve tés ter hé re ma xi mum brut tó
12.446.000,- Ft összeg ben a pro jekt elõ ké szí tõ mun ká i nak
el vég zé sé re. 

• Fel ha tal maz ta a Pol gár mes tert, hogy – Uk raj na, Visk
(Viskove) te le pü lés és Ma gyar or szág, Fegy ver nek vá ro sa
kö zöt ti gaz da sá gi, tu risz ti kai, kul tu rá lis és sport kap cso la -
tok köl csö nös fej lesz té se cél já ból – alá ír ja a szán dék nyi lat -
ko za tot a test vér vá ro si kap cso lat fel vé te lé re an nak
ér de ké ben, hogy a ké sõb bi ek ben hi va ta lo san is meg köt -
hes se a test vér vá ro si meg ál la po dást. 

 MÁRCIUS 31.  
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a
Szol no ki Hi va tá sos Tûz ol tó-pa rancs nok ság 2015. évi tûz -
vé del mi te vé keny sé gé rõl ké szült be szá mo lót el fo gad ta,
egyút tal meg kö szön te a Hi va tá sos Tûz ol tó-pa rancs nok ság 
2015. év ben vég zett mun ká ját. 

• jó vá hagy ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta és a
Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. kö zött lét re jött
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82/2012.(VI.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat tal el fo ga dott
va gyon ke ze lé si szer zõ dés mó do sí tá sát. 

• El fo gad ta a Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegy ver -
nek te le pü lés ví zi köz mû ve i re vo nat ko zó 2016-2030. évi
gör dü lõ fej lesz té si ter vét.

• El fo gad ja a Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal 2015. évi
mû kö dé sé rõl szó ló be szá mo lót.

• Mó do sí tot ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta He lyi
Esély egyen lõ sé gi Prog ram ját. 

• Egyet ér tett Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak a Hírös
Pap ri ka Ter me lõ és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet be tör té nõ be lé -
pé sé vel. A 40.000,- Ft be lé pé si dí jat, va la mint az éves tag -
dí jat a 2016. évi költ ség ve tés ének ter hé re biz to sít ja.

• 2016. évi költ ség ve tés ter hé re meg vá sá rol ja a fegyverneki
2478/3 hrsz-ú 4694 m2 nagy sá gú be épí tet len te rü let meg -
ne ve zé sû in gat lant 1.079.620.- Ft-ért Susz ter Zsig mond és 
Susz ter Zsigmondné Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 43/A.,
va la mint Susz ter Zsig mond 1125 Bu da pest Tus ná di u.
28/B II/10. és Susz ter Sán dor 1144 Bu da pest Gvadányi u.
52-54. 10/243. sz. alat ti la ko sok tól.

• Dön tött ar ról, hogy a te le pü lé sen ki ala kult vis maior hely -
zet tel kap cso la to san fel me rü lõ vé de ke zé si költ sé gek re –
vis maior tá mo ga tás cí men – tá mo ga tá si igényt kí ván be -

nyúj ta ni 5.520.450,- Ft összeg ben, mi vel sa ját ere jé bõl a
vis maior ese mény okoz ta hely ze tet nem tud ja meg ol da ni.
A bel víz vé de ke zés ben érin tett ut ca sza ka szok:

– Bo ró ka út 760/2 hrsz
– Lelovich út 786, 747 hrsz
– Frankel L. út 814 hrsz
– Kiss J. út 720 hrsz
– Gyóni G. út 868 hrsz

• Dön tött ar ról, hogy a te le pü lé sen ki ala kult vis maior hely -
zet tel kap cso la to san fel me rü lõ vé de ke zé si költ sé gek re –
vis maior tá mo ga tás cí men – tá mo ga tá si igényt kí ván be -
nyúj ta ni a Büdöséri bel víz csa tor na víz el ve ze tõ ké pes sé gé -
nek ja ví tá sá nak ér de ké ben el vég zen dõ gyö kér zó nás
iszaptalanításra 4.500.000,- Ft összeg ben. 

• A me gyei ön kor mány zat ok rend kí vü li tá mo ga tá sa és a te le -
pü lé si ön kor mány zat ok rend kí vü li ön kor mány za ti költ ség -
ve té si tá mo ga tá sá ra a Ma gyar or szág 2016. évi köz pon ti
költ ség ve té sé rõl szó ló 2015. évi C. tör vény 3. mel lék let I. 7. 
pont és a III. 1. pont sze rint ki írt tá mo ga tás ra igényt nyújt be 
a te le pü lés 2016. évi költ ség ve té si for rás hi á nyá nak fe de -
zé sé re.

-Dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Felhívás
 La kos sá gi fel hí vás az er dõ- és
sza bad té ri tü zek meg elõ zé sé re
Az eny hébb ta va szi idõ já rás be kö szön té vel egy re töb ben
vá lasz ta nak sza bad té ri prog ra mot és te vé keny sé get, en nek 
so rán fo ko zot tabb fi gyel met kell for dí ta ni a sza bad ban ke -
let ke zõ tü zek meg elõ zé sé re. A ve szélyt a szá raz alj nö vény -
zet és avar je len ti, amely ben könnyen és gyor san ter jed a
tûz, kü lö nö sen erõs szél ese tén. A sza bad té ri tûz ese tek ke -
let ke zé sé nek fõ oka az em be ri gon dat lan ság. A károk ak kor 
elõz he tõ ek meg a leg könnyeb ben, ha tisz tá ban va gyunk a
biz ton sá gos sza bad té ri tûz gyúj tás és a tûz meg elõ zés alap -
ve tõ sza bá lya i val.

 A le ve gõ vé del mé rõl szó ló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. ren de let ér tel mé ben ti los a nö vény zet, il let ve a nö -
vény ter mesz tés sel össze füg gés ben ke let ke zett, vagy ker ti
hul la dék sza bad té ri ége té se, ki vé ve, ha azt kü lön jog sza -
bály – pl. nö vény egész ség ügyi ok ból ha tó sá gi en ge dély
be szer zé se mel lett – meg en ge di. Avar és ker ti hul la dék
ége té sét csak az adott te le pü lés ön kor mány za ta en ge dé -
lyez he ti ren de le té ben, de éget ni eb ben az eset ben is csak a 
ren de let ben meg ha tá ro zott he lyen, na po kon és mó don sza -
bad. Kül te rü le ti in gat la nok ese té ben, amennyi ben az ége -
tést jog sza bály meg en ge di, elõ ze te sen en ge dé lyez tet ni kell 
a tûz vé del mi ha tó ság gal (irá nyí tott ége tés). To vább ra is
meg en ge dett a ker ti gril le zés és a tû zön tör té nõ sü tés-fõ zés 
a tûz ál lan dó fel ügye le te mel lett. 

 A sza bad té ri tûz gyúj tás  fel tét ele it az Or szá -
gos Tûz vé del mi Sza bály zat ról szó ló 54/2014. (XII. 5.) BM
ren de let tar tal maz za. A sza bad ban meg gyúj tott tü zet so ha
ne hagy juk fel ügye let nél kül és min den eset ben gon dos kod -

junk meg fe le lõ mennyi sé gû ol tó anyag ról. Min dig le gyen ná -
lunk a tûz ol tá sá ra al kal mas ké zi szer szám, és csak ak ko ra
tü zet gyújt sunk, amek ko rát fo lya ma to san fel ügye le tünk
alatt tu dunk tar ta ni. Tá jé ko zód junk a vár ha tó idõ já rás ról,
mert a szél ked vez a tûz gyors to vább ter je dé sé nek. A fel -
ügye let nél kül ha gyott tûz könnyen to vább ter jed het és élet -
ve szélyt je len tõ, vagy sú lyos kárt oko zó tü zek for rá sá vá
vál hat.

 A sza bad té ri tûz koc ká za ta  je len tõ sen
függ az idõ já rá si vi szo nyok tól, a szá raz és sze les idõ já rás
elõ se gí ti a tûz ki ala ku lá sát, to vább ter je dé sét. Er dõ tûz-ve -
szé lyes idõ szak ban or szá gos szin ten a vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter, te rü le ti szin ten az er dé sze ti ha tó ság tûz gyúj tá si
ti lal mat ren del het el, mely ese tén az érin tett te rü le ten ak kor
is ti los a tûz gyúj tás – be le ért ve a ki je lölt tûzrakóhelyeket is
–, ha azt egyéb ként más jog sza bály meg en ge di. 

A jog sza bá lyi ti la lom el le né re, il let ve jog sza bály tól el té rõ
vagy ha tó sá gi en ge dély hi á nyá ban vég zett tûz gyúj tá si te vé -
keny ség mi att az ön kor mány zat, a kör nye zet vé del mi ha tó -
ság és a tûz vé del mi ha tó ság bír sá got szab hat ki.

Tûz gyúj tá si ti la lom mal és er dõ tü zek kel kap -
cso la tos to váb bi in -

for má ci ó kért ke res se fel a ka taszt ró fa vé de lem ol da la it 
http://www.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Er dé -
sze ti Igaz ga tó ság hon lap ját (www.erdotuz.hu). Az Or szá -
gos Tûz meg elõ zé si Bi zott ság tá jé koz ta tó kis film jei az
aláb bi lin ke ken te kint he tõ ek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=pre
ss_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=pre
ss_video_index2&vid=32
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Nõ nap a III. sz. Szapárfalui Idõ sek
Klub já ban

Az utób bi évek ben kis sé meg fa kult a
Nõ nap pal kap cso la tos ren dez vé nyek
so ro za ta, Szapárfaluban vi szont min -
den év ben össze gyûl nek a klub tag ok
ezen ün nep al kal má ból. A fér fi klub tag -
ok az ép pen ak tu á li san nyí ló vi rá gok kal
kö szön tik a te lep hely nõ tag ja it. Eb ben
az év ben a vál to zó idõ já rás mi att csak a
bar ka és az arany esõ nyí lott ki, eb bõl ál -
lí tot tak össze han gu la tos csok rot a gon -
do zó nõk. A po gá csa sü tést egyik
klub ta gunk vál lal ta ma gá ra, az édes sü -
te ményt a dol go zók ké szí tet ték el. Szé -
pen fel dí szí tett asz ta lok vár ták a
ven dé ge ket, ez után Mi hály bá csi jel ké -
pe sen az egyik hölgy klub tag nak át ad ta
a csok rot a fér fi tár sak ne vé ben. A kö -
szön tés után egy kis dinnye li kõr, sü te -
mény, ká vé és gyógy tea
el fo gyasz tá sá val foly ta tó dott az ün nep -
ség. Ké sõbb han gu la tos fó rum ala kult
ki, az idõ se ket is érin tõ kér dé sek és vá -
la szok ke rül tek meg vi ta tás ra. Mi e lõtt
min den ki ha za in dult vol na, a nõi klub -
tag ok kap tak egy szép csok rot a ren -
dez vény zárásaként.

Nõ nap és hús vé ti elõ ze tes a II. sz. Új -
te le pi Idõ sek Klub já ban

Ezen a te lep he lyen a Nem zet kö zi Nõ -
nap al kal má ból üd vöz lõ kár tya, fris sen
sü tött sü te mény és gyógy tea vár ta a be -
já ró klub ta go kat, majd nõk rõl, asszo -
nyok ról szó ló ver sek kel és idé ze tek kel
kö szön töt ték egy mást az idõ sek és a
dol go zók egy aránt.

Ki emel ke dõ ün nep még ná lunk a hús -
vét, a far san gi dí sze ket fel vált ják a vi rá -
gok és a dí szes to já sok, hir det ve, hogy
itt a ta vasz. A hús vé tot meg elõ zõ hét
egyik nap ján a dol go zók al más és
meggyes le pénnyel, cso ki to já sok kal
vár ták a klub ta go kat. Kö zö sen meg em -
lé kez tek ezen ün nep ere de té rõl, tör té -
ne té rõl, a ke resz tény hús vét ról és a
nép szo kás ok ról.

Név nap ok meg ün nep lé se és hús vé ti
elõ ze tes az I. sz. Annaházi Idõ sek
Klub já ban

A klub ban tar tan dó név na po zá sok kö -
zös ség for má ló ren dez vé nyek, me lyek
alkalmával4 ne gyed év re fel bont va a ta -
va szi, nyá ri, õszi és té li hó na pok ra esõ
név nap ok ke rül nek meg ün nep lés re a
rend sze re sen be já ró klub tag ok kö zött.
Az el sõ ne gyed évi ün nep sé gen Ju li an -
na, Il di kó és Sán dor ne vû ta gok kap tak
aján dék édes sé get, a dol go zók pe dig fi -
nom lán gos sal, gyógy te á val és ká vé val
egé szí tet ték ki az ün nep lést.

Hús vét al kal má ból ün ne pi dísz be öl tö -
zött az in téz mény ebéd lõ je, vi rá gok és
dí szes to já sok tet ték han gu la to sab bá
az in téz ményt. A be já ró klub tag ok az
ebéd mel lé vi rág for má ba búj ta tott cso ki
to jást kap tak hús vé ti elõ ze tes ként,
amely nek na gyon örül tek.

Az in téz mény szol gál ta tá sai, el lá tá si
for mái

Le he tõ ség van a szo ci á li san rá szo ru -
lók nak az in téz mény ke re tén be lül az
aláb bi szo ci á lis alap szol gál ta tá sok
igény be vé te lé re:
• ét kez te tés,
• há zi se gít ség nyúj tás,
• nap pa li el lá tás (idõ sek klub jai),
• SOS se gély hí vó te le fon,
• csa lád- és gyer mek jó lé ti szol gál ta tás.

Ét kez te tés: na pon ta, hét fõ tõl-szom ba -
tig me leg ebéd igény be vé te le azok nak,
akik tar tó san vagy át me ne ti leg ko ruk
(62 éven fe lü li ek), egész sé gi ál la po tuk,
be teg sé gük (há zi or vo si, szak or vo si iga -
zo lás), fo gya té kos sá guk (moz gás, hal -
lás, lá tás, ér tel mi), haj lék ta lan sá guk
alap ján jo go sul tak az egy sze ri me leg
ebéd biz to sí tá sá ra. Az ebé det az idõ sek 
klub ja i nak tag ja hely ben, a töb bi igény lõ 
sa ját el vi tel lel a Gyer mek élel me zé si
Kony há ról vagy tisz te let dí jas gon do zó -
nõk ál tal ház hoz szál lí tás sal ve he tik
igény be. Az ebé dért fi ze ten dõ té rí té si díj 
meg ál la pí tá sa az igény lõ rend sze res jö -
ve del me alap ján tör té nik, ma xi mum 650 
Ft / adag. A ház hoz szál lí tás ért na pon ta
80 Ft-ot kell fi zet ni. Je len leg 160 fõ vel
van meg ál la po dá sa az in téz mény nek.

Há zi se gít ség nyúj tás: az igény be ve võ
la ká sán, sa ját la kó kör nye ze té ben nyúj -
tott szol gál ta tá si for ma, amely ben az
igény be ve võ nek biz to sít juk azt, amit
már önál ló an nem tud el vé gez ni ma ga
kö rül. 2016. ja nu ár 1-tõl a szol gál ta tást
ket té kel lett osz ta ni szo ci á lis se gí tés re

(be vá sár lás, ta ka rí tás, mo sás, va sa lás
és egyéb ház tar tá si mun kák) és sze mé -
lyi gon do zás ra (há zi be teg ápo lás,
gyógy sze rek biz to sí tá sa, or vos sal kap -
cso lat tar tás, vér cu kor mé rés, szo ci á lis
ügy in té zés). A sze mé lyi gon do zást
szak kép zett szo ci á lis gon do zó- és ápo -
ló nõk vég zik, a szo ci á lis se gí tést pe dig
az in téz mény nél több éve dol go zó, tan -
fo lya mot vég zett köz fog lal koz ta tot tak,
ki egé szít ve a gon do zó nõk mun ká ját. Az 
el lá tot tak nak leg alább na pi 1 órás te vé -
keny ség igény be vé tel nek kell meg fe lel -
ni, té rí té si dí jat a gon do zá si nap ló
alap ján kell fi zet ni. Je len leg 40 fõ nek
nyújt juk ezt a szol gál ta tást.

Nap pa li el lá tás (idõ sek klub jai): vá ro -
sunk ban a te le pü lés szer ke zet sze rint 3
idõ sek klub ja vár ja azo kat, akik ön ma -
guk el lá tá sá ra még ké pe sek, de se gít -
ség re szo rul nak, vagy vágy nak a
tár sa ság ra, a kö zös sé gi kap cso la tok ra,
sza bad idõs el fog lalt sá gok ra. A
Fegyverneki Hír mon dó ban rend sze re -
sen tá jé koz tat juk a prog ra mok ról a la -
kos sá got. Min den év ben kü lön fé le,
vál to za tos ren dez vé nyek kel ké szü lünk
(far san gi mu lat ság, Nõ nap, Anyák Nap -
ja, für dõ zé sek, stran do lá sok, sza bad -
ban bográcsolás, Idõ sek Nap ja,
ka rá cso nyi ün nep ség). A klu bok na pon -
ta, hét fõ tõl-pén te kig 8 és 16 óra kö zött,
szom ba ton 10 és 12 óra kö zött van nak
nyit va. Egész ség ügyi elõ adá sok,
gyógy szer íra tás, gyógy szer el lá tás és
tisz tál ko dá si le he tõ ség biz to sí tott, to -
váb bá az ebé det ét lap alap ján le het igé -
nyel ni, me lyet hely ben, az ebéd lõ ben,
kul tu rált kö rül mé nyek kö zött el is le het
fo gyasz ta ni. A be já ró klub ta go kat tár -
sas já ték ok, na pi saj tó vár ja, ba rát sá gos
kör nye zet ben. Moz gás kor lá to zot tak is
igény be ve he tik ezt a szol gál ta tást, mert 
az annaháziklub tel je sen, a te le pe si és
a szapárfaluiklubok rész ben aka dály -
men te sí tet tek. A nap pa li el lá tás igény -
be vé te le az ön kor mány zat ren de le te
alap ján té rí tés men tes, nem kell ér te fi -
zet ni. Mû kö dé si en ge dé lyünk 90 fõ, je -
len leg 99 fõ ve szi igény be ezt a
szol gál ta tá si for mát.

SOS se gély hí vó te le fon: 2012. már ci -
us 1-tõl mû kö dik az ön kor mány zat tá -
mo ga tá sá val, a pol gár õr ség és az
in téz mény kö zös együtt mû kö dé sé ben.
El sõ kör ben 60 ve ze té kes te le fon nal in -
dul tunk, majd éven te fo lya ma to san bõ -
vült a lét szám, il let ve áll tunk át mo bil
ké szü lé kek re. A la kos ság ha mar meg -
ba rát ko zott ez zel a szol gál ta tá si for má -

A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tás Köz pont hí rei
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val, amely a jel zõ rend sze res há zi
se gít ség nyúj tás hoz ha son ló an mû kö dik 
na pi 24 órá ban. A szol gál ta tás ha vi dí ja
500 Ft, ame lyet az in téz mény pénz tá rá -
ba kell be fi zet ni. Nap köz ben az in téz -
mény dol go zói, mun ka idõ után,
szom ba ton és va sár nap, va la mint ün -
nep nap okon a pol gár õr ség lát ja el az
ügye le tet. Több eset ben men tett éle tet,
ezért is fon tos a szo ros kap cso lat a há -
zi or vos ok kal és a rend õr ség gel. Nép -
sze rû a la kos ság kö ré ben, je len leg 100
fõ nél van a rend szer ki épít ve, az igé -
nye ket fo lya ma to san tud juk ki elé gí te ni.

Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat:
je len tõs ügy fél for gal mat bo nyo lí tunk le,
vi szont 2016. ja nu ár 1-tõl tel je sen át ala -
kult a szol gá lat szak mai fel ada ta. Az ön -
kor mány zat tá mo ga tá sá val a
csa lád gon do zók lét szá mát to vább ra is
biz to sí ta ni tud juk. A gyer mek jó lé ti szol -
gál ta tás át for má ló dott, a ha tó sá gi rész,
pl. vé de lem be vé tel gyer me kek nél át te -
võ dött a Tö rök szent mik ló si Gyer mek jó -
lé ti Köz pont ba, de a csa lád gon do zás
to vább ra is itt ma radt. Na gyobb hang -
súlyt ka pott a jel zõ rend szer, amely az
óvo dá kat, is ko lá kat és a la kos sá got fog -
lal ja ma gá ba. To vább ra is fel ada tunk a

ter mé szet be ni se gít ség nyúj tás,
amely hez vár juk a la kos ság ré szé rõl az
ado má nyo kat (hasz nált ru há kat, gyer -
mek ci põ ket, hasz ná la ti esz kö zö ket),
ame lye ket el jut ta tunk a rá szo ru lók nak.
A szol gá lat igény be vé te le in gye nes.

Aki nek szük sé ge len ne rá és sze ret né
az in téz mény va la me lyik szol gál ta tá sát
igény be ven ni, az az 56/556-025-ös te -
le fon szá mon ér dek lõd het Barta
Józsefné igaz ga tó nál. Az aláb bi ak ban
tá jé koz tat juk a te le pü lés la kos sá gát az
intézményszociális alap szol gál ta tá sa i -
nak té rí té si dí ja i ról.

-Barta Józsefné-

A Csor ba Mi kor-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont fegyverneki
te lep he lyén a szo ci á lis alap szol gál ta tás té rí té si dí jai 2016. áp ri lis 1-jé tõl a
kö vet ke zõk:

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAK
• Ét kez te tés, szo ci á lis ét kez te tés ben ré sze sü lõk: 650 Ft / adag
• Ebéd ház hoz szál lí tás: 80 Ft / nap
• Há zi se gít ség nyúj tás
• Szo ci á lis se gí tés: 500 Ft / óra
• Sze mé lyi gon do zás: 500 Ft / óra
• Nap pa li el lá tás: 0 Ft / nap
• SOS te le fon: 500 Ft / hó nap

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK
• Ét kez te tés: 1.012 Ft / adag
• Ebéd ház hoz szál lí tás: 80 Ft / nap
• Há zi se gít ség nyúj tás: 1.148 Ft / óra
• Nap pa li el lá tás: 807 Ft / nap
• SOS te le fon: 500 Ft / hó nap

A szo ci á li san nem rá szo ru lók té rí té si dí ja ét kez te tés ház hoz szál lí tás nél -
kül ese tén 1.012 Ft / adag, há zi se gít ség nyúj tás ese tén 1.148 Ft / óra.
Fegy ver nek te lep he lyen a sze mé lyi té rí té si dí jat az in téz mény igaz ga tó ja
ál la pít ja meg konk rét összeg ben.

Ál lat si mo ga tó a
Mó rá ban

2016. már ci us 17-én dél után kü lön le -
ges ál la tok kal ér ke zett hoz zánk Czifra
Pé ter. Al só ta go za tos gyer me kek nek
tar tott ál lat be mu ta tót, ahol min den ki -
nek le he tõ sé ge nyílt, bá tor ság tól és kí -
ván csi ság tól füg gõ en az ál la tok
meg érin té sé re, meg is me ré sé re. A
gye re kek és a fel nõt tek is egy aránt ér -
dek lõd ve, cso dál koz va hall gat ták a
be mu ta tott ál la tok ról szó ló is mer te tõt.
Meg tud tuk, hogy a tör pe piton mi vel
táp lál ko zik, a si sa kos ka mé le on ér des
há tát meg si mo gat hat tuk,aki meg mu -
tat ta ne künk bar nás szín pa let tá ját. A
fe hér sü ni éb re de zé sét is meg cso dál -
hat tuk. El cso dál koz tunk a ko pasz ten -
ge ri ma lac pi he-pu ha sá gán, és a
mo csá ri tek nõs für ge sé gén. Az elõ -
adás vé gén még egy af ri kai csó tány is
bor zol ta a ke dé lye ket, csáp ja i val ta po -
ga tó zott. Az ál lat si mo ga tó mû sor ba
sze re tet tel meg hív tuk a le en dõ el sõ -
se in ket, az ovi sok a szü le ik kel együtt
meg néz het ték az ál lat ká kat, is mer -
ked het tek az is ko lás gye re kek kel, ta -
ní tó né nik kel. Él mé nyek kel
gaz da god va tér he tett ha za ezen a dél -
utá non min den gyer mek és látogató
egyaránt.

-Buzás Klá ra-

• áp ri lis 16. 
– 1030 Moz gás kor lá to zot tak

ta lál ko zó ja
• áp ri lis 21.

– EGÉSZSÉGNAP
– Vér adás  (9-1530-ig)
– Szem vizs gá lat  (10-12-ig)
– Vér nyo más mé rés
– Vér cu kor szint mé rés
– Nyílt tánc  (1430 –tól)
– Kungfu pró ba  (18 órá tól)

• áp ri lis 27.
– 17 óra Ki ál lí tás Far kas Éva

fes tõ

• áp ri lis 29.
– 9 óra A tánc vi lág nap ja (Pi -

ac tér)
• má jus 10.

– Ma da rak Fák Napja
• má jus 09-20-ig

– Óvo dá sok nak rajz ki ál lí tás
• má jus 13. 

– 17 óra Or czy Gá la
• má jus 16.

– Pün kös di hang ver seny

-Mûvelõdési Ház és Könyvtár-
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III. Ver bunk ver seny
Már ci us 12-én a Mû ve lõ dé si Ház ba már dél elõtt ér kez tek a
tán co sok a III. Ver bunk ver seny re, az or szág min den tá já ról.
A pró bák után min den ki iz ga tot tan vár ta az es ti meg mé ret te -
tést. A ver seny zõk négy kor cso port ban lép tek a „vi lá got” je -
len tõ szín pad ra. A négyta gú zsû ri a tán co sok tu dá sát
pon toz ta, majd meg hoz ta dön té sét, me lyet min den ki iz ga tot -
tan várt. A ver seny zõk ma gas, szín vo na las fel ké szült sé ge a
je lenlé võk és a zsû ri tet szé sét is ki vív ta. A tán co sok kö zös
fel lé pés sel kö szön töt ték az est részt ve võ it, szur ko ló it. Fer -
ge te ges, for ró han gu la tot va rá zsol tak tán cuk kal a szín pad ra, 
ahol a vé get nem érõ taps és tal puk „dü bör gé se” messzi re
el hal lat szott. Kö szön jük a ver seny zõk nek, hogy öröm te li per -
ce ket hoz tak a fegyverneki szinpadra!

-Mészáros Il di kó-

Si ke re sek a fegyverneki bírkózó
lá nyok!

A Túrkevei VSE Bir kó zó Szak osz tály ki he lye zett osz tá lya im -
már há rom éve tart ja edzé se it a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
lá ban. Ed dig meg szo kott volt, hogy eb ben a sport ág ban fi úk
ver se nyez tek, de a  vál to zás sal (nõi bir kó zók meg je le né se)
csak nyert a sport ág! Lel kes lá nyok csa pa ta, akik érem mel
tér nek ha za, szin te mind egyik ver seny rõl.

Kiss Li li, aki egy éve bírkózik, már 7 érem tu laj do no sa- és
ezek nem akár mi ér mek!

Ma gyar Baj nok sá gon 1. he lye zés, Diákolompián 2. he lye -
zés, Kö tött fo gá sú te rü le ti baj nok sá gon 2. hely, de nem ad ja
alább egyik versenyém sem a 3. díj alá.

Skultéti Ma ri ann 5/a osz tá lyos ta nu ló, 2 éve tag ja a szak osz -
tály nak, ezen idõ alatt 14 ér met gyûj tött! Leg ér té ke sebb he -
lye zé se: Ma gyar Baj nok ság 2. hely!

Kiss Kál mán mes ter edzõ büsz ke le het lá nya i ra! Mi is gra tu lá -
lunk a csa pat mind egyik tag já nak! A szak osz tály ban je len leg 
19 fõ, eb bõl 12 lány! Ha te is sze ret nél egy si ke res csa pat
tag ja len ni, ak kor je lent kezz! 

Edzé sek he ti két al ka lom mal 1630-1830-ig

A tag díj: 500.- Ft/ hó

A szak osz tály kö szö ni a vá ros, és az is ko la ve ze té sé nek,
hogy a ter met a bir kó zók ré szé re biz to sít ják.

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

Dr. Ta tár Gá bor

06-30-3303745

Re mek ta va szi szereplés
Re mek ta va szi raj tot vet tek lab da rú gó ink a me gyei I. osz -
tály ban. Az ed dig le ját szott hét mér kõ zés bõl öt al ka lom -
mal nyer ni tu dott a zöld-fe hér le gény ség. A gyõ zel mek
ér té két nö ve li, hogy olyan csa pa tok el len si ke rült nyer ni,
akik je len leg is harc ban áll nak a baj no ki cí mért foly ta tott
ver seny fu tás ban. 

Után pót lás csa pa ta ink nak is meg kez dõ dött a ta va szi sze -
zon. A fi a ta lok két for du lón van nak túl. Az U-16-osok mér -
le ge egy gyõ ze lem, egy ve re ség, míg az U-19-esek egy
ve re ség mel lett egy gól nél kü li dön tet lent ját szot tak.

Ta va szi ered mé nyek:

Fel nõtt
• Fegy ver nek-Ti sza fü red: 3-0
• Karcag-Fegyvernek: 3-0
• Fegyvernek-Törökszentmiklós: 3-1
• Kunhegyes-Fegyvernek: 1-2
• Fegyvernek-Csépa: 2-0
• Jászárokszállás-Fegyvernek: 2-0
• Fegyvernek-Jászfényszaru: 4-1

U19
• Fegy ver nek-Ti sza föld vár: 0-0
• Fegyvernek-Szajol: 3-4

U16
• Fegy ver nek-Ti sza föld vár: 5-2
• Fegyvernek-Szajol: 2-7

-Faragó Zsolt-

Ha zai pá lyán a höl gyek
2016. áp ri lis 24-én va sár nap 11 órá tól ha zai pá lyán sze re -
pel me gyei I. osz tá lyú nõi lab da rú gó csa pa tunk, mely je -
len leg a ta bel la 2. he lyén áll. A mi e ink el len fe lei az adott
for du ló ban a Kis új szál lás és a Jász be rény lesz nek.
• 11 óra: Karcag-Szajol
• 12 óra: Fegy ver nek-Kis új szál lás
• 13 óra: Kar cag-Jász be rény
• 14 óra: Szajol-Kisújszállás
• 15 óra: Fegy ver nek-Jász be rény

-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

Stalmájer Miklósné
Sí pos Ibo lya 52 éves

Gyetvai La jos 82 éves

Bu dai Csa ba 36 éves

Pé ter Csa ba 15 éves

Zulinger Jó zsef 53 éves

Bu rai Gyuláné
Má nyi Ju li an na 59 éves

Jancsó Jánosné
Mol nár Má ria 93 éves

Daj ka Mik lós 66 éves

Var ga Mi hály 76 éves

Sza ba dos Tiborné
Fe ke te Er zsé bet 82 éves

An nus Józsefné
Szurovecz Mag dol na 62 éves

Bog nár La jos 74 éves

Szatlóczki Ist ván 65 éves

Agócs Józsefné
György Mar git 77 éves

Hermann Károlyné
Gazsó Er zsé bet 92 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-

EMLÉKEZÉS
ID. FODOR ÁRPÁD

ha lá lá nak 1. év for du ló ján.

"Hoz zád már csak a te me tõ be me he tünk,

Sí rod ra csak vi rá got vi he tünk,

Mi kor könny csepp gör dül ar cun kon,

Az azért van, mert sze re tünk na gyon"

Sze re tõ Csa lá dod

EMLÉKEZÉS
NAGY MIKLÓS

ha lá lá nak 4. év for du ló já ra

"Messzi  út ra men tél, ahon nan
csak viszanézni le het,

mert vissza utat el fe led tek épí te ni.

De ha len ne egy fény su gár,
ami csak ha za fe lé ve zet,

ugye drá ga fér jem, apa –ha za jön nél,
s le tö röl néd ar cunk ról az ér ted

hul ló könnye ket.

Bi zony  sok szor könnye zünk
mert fe led ni nem tu dunk ."

So ha nem fe led sze re tõ csa lá dod

Bi ha ri Jó zsef
Ma dár dal

Hal la nám a han god ma dár!

Ki elébb jön, az mu zsi kál.

Fecs ke csivitet hall gat nék,

Messze ta vasz, hol van az még?

Jö het ne a pa csir ta már,

Me zõk csend je rég reá vár.

Együtt men nénk, Õ az égen,

Nó tám fúj ná nagy se ré nyen.

Ki nek hal lom elõbb hang ját?

Kis ci ne gék mi kor mond ják?

Éhes has sal nem ze nél nek,

Ap ró mag va kat re mél nek.

Sár ga csõ rû ri gó szök ken,

Fe ke tél lik a fe hé ren.

Ne ki sincs da lol ni ked ve,

Ár ván vár a ki ke let re.

Hosszú a tél a nap lent jár,

Fá zik min den ap ró ma dár,

Né ha egy-egy föl-föl röp pen

Ta vaszt vár va, né mán, csönd ben.
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Új szü löt tek Vá ro sunk ban
2016.03.07. Rácz Kiara 
Szü lei: Rácz An na má ria,Bu rai Pat rik; 
2016.03.16. He ve si-Tóth Jáz min 
Szü lei: Ré vész Kit ti Mar git, He ve si-Tóth Ist ván;
2016.03.28. Raffael Lorenzo 
Szü lõ: Raffael Vanessza

Há zas ság
Hor váth Éva és Mikle Ri chárd 2016.03.31-én

La dá nyi Bog lár ka és Mendler Zol tán 2016.03.19-én

há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk!

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:  06-20/388-97-87

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 áp ri lis- május

Április 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: áp ri lis 19., má jus 17.
• 2. kör zet: áp ri lis 20., má jus 18.
• 3. kör zet: áp ri lis 21., má jus 19.
• 4. kör zet: áp ri lis 22., má jus 20.
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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.

Is mét táncos versenysi ke rek 
2016. már ci us 19-én szom ba ton ke rült meg ren de zés re Szol -
no kon a Szé che nyi kör úti Sport csar nok ban a Fashion Dance 
mi nõ sí tõ ver seny több száz tán cos ver seny zõ vel, mely re a
fegyverneki Dalma Dance Club mind két cso port ja be ne ve -
zett. A ki csik Fashion Dance Mi ni ka te gó ri á ban, a na gyob -
bak Fashion Dance Start C ka te gó ri á ban in dul tak. En nél
job ban nem is si ke rül he tett vol na a sze rep lés, hi szen a ki csik 
és a na gyok pro duk ci ó ja is arany mi nõ sí tést ka pott a há rom
fõs szak mai zsû ri tõl. Gra tu lá lunk tán co sa ink nak, to váb bi
szép si ke re ket kí vá nunk és kö szön jük a fel ké szí tést Ko vács
Zol tán tánc ok ta tó nak!

-Faragóné Füleki Edi na-

Györe Amina, Gyetvai Vanda, Balla Patrícia, Kovács Zoltán (tánctanár)
Matúz Márkó, Kovács Bianka, Faragó Dóra

Korpás Nóra, Fábián Noémi, Bognár Emilía, Iványi Panka, Faragó Regina


