


A Kép vi se lõ-tes tü let hí rei
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:

 JÚNIUS 22. 
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo -
gad ta a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de
2011-2016. évi te vé keny sé gé rõl ké szí tett be szá mo lót.
Meg ál la pí tot ta, hogy az in téz mény mû kö dé se meg fe lel a
nem ze ti köz ne ve lés rõl szó ló 2011. évi CXC. tv. óvo dák ra
vo nat ko zó elõ írá sa i nak. 

• A Kép vi se lõ-tes tü let el is mer te és meg kö szön te azo kat az
erõ fe szí té se ket, me lyet az in téz mény ve ze tõ je és dol go zói
tesz nek an nak ér de ké ben, hogy a tag in téz mé nyek ben vál -
to zat la nul ma gas szín vo na lú mun ka fo lyik. 

• A Kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo -
ci á lis In téz mény fenn tar tó Tár su lás 2015. évi te vé keny sé -
gé rõl ké szült be szá mo lót.

• A Kép vi se lõ-tes tü let egyet ért az zal, hogy a Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány za ta és a Tö rök szent mik ló si Kom mu ná lis
Szol gál ta tó Nonprofit Kft. kö zött lét re jött ide ig le nes hul la -
dék szál lí tá si köz szol gál ta tá si szer zõ dést mó do sít sák. Fel -
ha tal maz za a pol gár mes tert a szer zõ dés alá írá sá ra. 

• A tes tü let tá mo gat ja a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta
és a Tö rök szent mik ló si Kom mu ná lis Szol gál ta tó Nonprofit
Kft. kö zöt ti adás vé te li szer zõ dést, amely ben meg ál la pod -
nak ab ban, hogy a Kft. tu laj do nát ké pe zõ edé nye ket (1100
db 120 li te res ku kát) 3.850,- Ft + ÁFA vé tel ár meg fi ze té se
el le né ben át ad ja az ön kor mány zat nak. Az ön kor mány zat
négy egyen lõ rész let ben fi ze ti ki a vé tel árat. 

• A tes tü let dön tött ar ról, hogy a Kuncsorba és Ör mé nyes
Köz sé gek kel le foly ta tan dó hul la dék szál lí tó köz szol gál ta tó
ki vá lasz tá sát cél zó köz be szer zé si el já rás ba az el já rást
meg in dí tó fel hí vást a be je lent ke zett köz szol gál ta tó mel lett
még a Tö rök szent mik ló si Kom mu ná lis Nonprofit Kft., va la -
mint a Nagy kõ rö si KOVA-KOM Nonprofit Zrt. köz szol gál ta -
tók nak kí ván ja meg kül de ni. Fel ha tal maz ta a
pol gár mes tert, hogy a szük sé ges in téz ke dé se ket meg te -
gye, to váb bá in téz ked jen a köz be szer zé si el já rás to váb bi
lé pé se i nek meg té te lé rõl utó la gos be szá mo lá si kö te le zett -
ség mel lett. 

• A Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 123. sz. alat ti in gat lant
nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség gé (nonprofit szol gál ta -
tó ház) át mi nõ sí ti. 

• Egyet ér tett au to ma ta ön tö zõ rend szer ki épí té sé vel a
Szapáry park ban, (Tör té nel mi em lék park) mely nek ter ve -
zett össz költ sé ge brut tó 2.727.703,- Ft. Meg bíz ta a pol gár -
mes tert a ki vi te le zõ ki vá lasz tá sá val és a szer zõ dés
meg kö té sé vel. 

• Egyet ér tett az zal, hogy Fegy ver nek Köz sé gi Sport egye sü -
let a 107/2011.(VI.30.) Korm.ren de let alap ján nyúj tott tá -
mo ga tás ból au to ma ta ön tö zõ be ren de zés ki épí té sét és 2

db 12 sze mé lyes cse re pad be szer zé sét va ló sít sa meg az
ön kor mány zat ki zá ró la gos tu laj do ná ban lé võ Fegy ver nek
Sport pá lya te rü le tén. A be ru há zás ter ve zett össz költ sé ge
brut tó 6.488 eFt, mely bõl TAO tá mo ga tás 4.541,6 eFt. Kö -
te le zett sé get vál lalt a 2016. évi költ ség ve tés tar ta lé ká nak
ter hé re brut tó 1.946 eFt összeg ben, a fej lesz té sek ön ere jé -
re. 

• Dön tött ar ról, hogy meg vá sá rol ja a Fegy ver nek 2542/1
hrsz-ú 2961 m2 nagy sá gú ki vett ma lom meg ne ve zé sû in -
gat lant össze sen brut tó 7.200.000,- Ft-ért és a 2542/3
hrsz-ú 684 m2 nagy sá gú ki vett be épí tet len te rü let meg ne -
ve zé sû in gat lant össze sen brut tó 900.000,- Ft-ért Né meth
Ist ván tól. A vé tel ár szám la pénz és in gat lan cse ré bõl ke rül
ki egyen lí tés re az aláb bi ak sze rint: 4.000.000,- Ft szám la -
pénz és 4.100.000,- Ft ér ték ben ke rül be szá mí tás ra a
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta tu laj do ná ban ál ló 5231
Fegy ver nek, Hárs fa út 13. I/2. sz. 2544/6/A/4 hrsz-ú (74
m2) in gat lan.

• Köz ér dek bõl bér be ad ja a Fegy ver nek, Mó ricz Zs. út 1/c.
sz. alat ti he lyi sé get a Szapárfalu Gaz da kör – egye sü let el -
nö ke Bencze Sán dor – ré szé re 2016. jú li us 1-tõl 2017. jú ni -
us 30-ig, 500,- Ft + ÁFA/ hó bér le ti díj el le né ben. 

• Egyet ér tett a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta és a
Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. kö zött 2012. jú ni us
29-én lét re jött va gyon ke ze lé si szer zõ dés kö zös meg egye -
zés sel tör té nõ meg szün te té sé vel. 

• Jó vá hagy ta a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta és a
Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. kö zött a köz mû ves
ivó víz, va la mint a köz mû ves szenny víz el ve ze tés és tisz tí -
tás szol gál ta tás ra kö tött bér le ti-üze mel te té si szer zõ dést. 

• El fo gad ta a szenny víz be kö tés át vé te li dí já nak meg fi ze té -
sé rõl szó ló meg ál la po dást. A 2016. évi költ ség ve tés ter hé -
re kö te le zett sé get vál lalt a szenny víz be kö tés át vé te li díj
meg fi ze té sé re, 11.297.528,- Ft + ÁFA összeg ere jé ig. 

• El fo gad ta a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta és a Kun -
sá gi Ser tés ér té ke sí tõ és Be szer zõ Szö vet ke zet kö zött lét -
re jött tu laj don jo got ren de zõ és föld hasz ná la ti jo got ala pí tó
szer zõ dést. 

 JÚNIUS 29. rendkívüli ülés  
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te mó -
do sí tot ta az Euro-Poli-Dentál Kft-vel kö tött II. sz. fo gá sza ti
kör zet re vo nat ko zó fel adat-el lá tá si szer zõ dést, mely sze -
rint 2016. jú li us 1-tõl a ren de lé si idõt elõ ze tes egyez te té sek 
után az aláb bi ak sze rint ha tá roz za meg: 

– Hét fõ: 07.30-13.30
– Kedd: 07.30-13.30
– Szer da: 07.30-13.00
– Csü tör tök: 07.30-13.30
– Pén tek: 13.00-18.00

- Dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

 Fo ga dó nap 
2016. jú li us 1-jétõl min den szer dán 1600-1800 órá ig 

Fo ga dó nap he lye: a hivatal 16. Sz. he lyi sé ge
(kis tár gya ló)

Fen ti idõ pon ton kí vül Pol gár mes ter Úr

nem fo gad ügy fe le ket! 

 Jo gi tanácsadás 
2016. jú li us 1-jétõl új ra in dul a jog pont jo gi ta nács adás

Min den szer dán 1600-1800 órá ig

He lye: a hi va tal 16. Sz. he lyi sé ge (kis tár gya ló)

Jo gi ta nács adó: dr. Bog nár zoltán
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Fegy ver nek és Ör mé nyes Szenny víz ke ze lé si Kon zor ci um

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Fegy ver nek és Ör mé nyes szenny víz el ve ze té se és tisz tí tá sa

KEHOP-2.2.4-15-2016-00008

Át adás ra ke rült az örményesi szenny víz há ló zat. A SADE Ma gyar or szág
Mély épí tõ Kft és a Veolia Water Solutions & Technologies Ma gyar or szág
Zrt. net tó 849 mil lió Ft-ért va ló sí tot ta meg a be ru há zás ki vi te le zés ét. A
szenny víz csa tor na há ló zat mû sza ki át adás-át vé te le 2016. jú li us 5-én si ke -
re sen le zá rult. 2016. jú li us 11-tõl a la ko sok meg kezd he tik in gat lan ja ik rá kö -
té sét a szenny víz köz csa tor ná ra.

A Fegy ver nek Vá ros szenny víz csa tor ná zá sá ra és a te lep kor sze rû sí té sé re,
bõ ví té sé re vo nat ko zó pro jekt a Kor mány 1586/2015. (IX.4.) ha tá ro za tá val
mind tá mo ga tá si össze gé ben, mind pe dig mû sza ki tar tal má ban ki e gé szült.
Egy rész rõl a pro jekt tá mo ga tá si össze ge kö zel 3,5 Mrd Ft-ra nõtt, más rész -
rõl pe dig az Ör mé nyes te le pü lés re vo nat ko zó mû sza ki ada tok kal meg emel -
ked tek a pro jekt in di ká to rai.

A pro jekt cél ja

A fej lesz tés egy részt Ör mé nyes köz mû el lá tott sá gát hi va tott ja ví ta ni, más -
részt a la kos ság kör nye zet vé de lem irán ti el kö te le zett sé gét tük rö zi. A pro jekt 
so rán ki épült a szenny víz csa tor na há ló zat, va la mint a szenny víz el ve ze tõ
rend sze ren össze gyûj tött szenny víz kor sze rû tech no ló gi á jú szenny víz tisz tí -
tó te le pen ke rül ke ze lés re.

A pro jekt meg va ló su lá sa nagy mér ték ben hoz zá já rul az ivó víz bá zis, és ez ál -
tal a kör nye zet meg óvá sá hoz, mely a te le pü lés alap ve tõ ér de ke. A be ru há -
zás leg fõbb ha szon él ve zõ je ép pen ezért a la kos ság, hi szen a csa tor ná zott
te le pü lé sen a to váb bi ak ban nem köz mû pót ló mû tár gyak ban kell tá rol ni és
szip pan tós jár mû vel el szál lít tat ni a ke let ke zett szenny vi zet.

A fej lesz tés kö vet kez té ben ja vul nak a la kos ság élet kö rül mé nyei, a vál lal ko -
zá sok mû kö dé si fel tét elei, ami mun ka hely te rem tést is ered mé nyez het.

Ki vi te le zés

A „Fegy ver nek és Ör mé nyes szenny víz el ve ze té se és tisz tí tá sa” cí mû pro -
jekt ke re tén be lül, „Egy össze gû, fix áta lány áras vál lal ko zá si szer zõ dés Ör -
mé nyes te le pü lé sen szenny víz csa tor na há ló zat ki épí té sé re,
szenny víz tisz tí tó te lep bõ ví té sé re, va la mint a kap cso ló dó ter ve zé si fel ada -

tok el lá tá sá ra a FIDIC Pi ros
Könyv sza bá lya i nak meg fe le -
lõ en” tárgy ban le foly ta tott köz -
be szer zé si el já rás alá írt
ki vi te le zõi szer zõ dé se alap ján
2016 jú ni u sá ra el ké szült töb -
bek kö zött 461 db há zi be kö -
tés, 6 db há ló za ti és 2 db há zi
át eme lõ, meg va ló sul hat több
mint 4 000 fm be kö tõ, 9 500 fm
gra vi tá ci ós és 8 600 fm nyo mó ve ze -
ték. A kö zel múlt ban át adott
fegyverneki tisz tí tó te le pi na pi ka pa ci tás
30 m3-rel tud ták meg nö vel ni, így az összes -
sé gé ben több mint 3 000 la kás szenny vi zé nek
fo ga dá sá ra és tisz tí tá sá ra lesz képes.

A csa tor na há ló zat gra vi tá ci ós és nyo mott ve ze té kû. A rá kö té sek a ge rinc hez 
ido mok kal csat la koz nak, az in gat la nok be kö tõ ve ze té ke a te lek ha tá ron be lül
1,0 m-ig ké szül el. A szenny víz tisz tí tó te lep 630 m3/nap ma xi má lis tisz tí tá si
ka pa ci tás sal bír, mely egy ele ven isza pos bi o ló gi ai tisz tí tá si tech no ló gi á val
üze me lõ, szip pan tott szenny víz fo ga dá sá ra is al kal mas telep.

A pro jekt ge ne rál ki vi te le zõ je a SADE-Magyarország Mély épí tõ Kft. és Veolia 
Water Solutions & Technologies Ma gyar or szág Zrt. volt. A meg va ló su ló fej -
lesz tés hosszú tá vú, biz ton sá gos üze mel te té sét a Tiszamenti Re gi o ná lis
Víz mû vek Zrt. lát ja majd el.

Fi nan szí ro zás

A be ru há zás, mely ben a fegyverneki és az örményesi pro jekt elem együt te -
sen sze re pel, net tó el szá mol ha tó össz költ sé ge 3 634 744 382 Ft, tá mo ga tá -
si in ten zi tá sa 94,826942%, ame lyet a Bel ügy mi nisz té ri um EU Ön erõ Alap
pá lyá za ta és a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um Ön erõ Alap ja egé szít ki
100%-ra. Az Örményesi pro jekt részt tá mo ga tá sa eb bõl 729 399 152 Ft. Így a 
la kos ság nak a be ru há zás ön ré szé nek fi nan szí ro zá sá ban nem kell részt vál -
lal nia, fel ada tuk a te lek ha tá ron be lü li rend szer ki épí té se.

To váb bi in for má ci ók: www.szennyviz-fegyvernek.hu

Jó hí rek a
szenny víz-ügy ben!

Ke ve sebb szenny víz díj, va la mint a 8
ha vi át me ne ti idõ szak dí ja és a be kö -
té si díj aló li men tes ség az ered mé -
nye an nak a tár gya lás so ro zat nak,
me lyek Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány za ta és a Tiszamenti Re gi o ná lis 
Víz mû vek Zrt.  (TRV) kö zött foly tak
az el múlt idõ szak ban!

Jó hír, hogy mind a víz díj, mind a 2015.
június-2016. feb ru á ri át me ne ti idõ szak
alat ti dí jak, va la mint az úgy ne ve zett „
be kö té si díj” (5390 Ft) ügyé ben si ke rül
az ön kor mány zat nak a la kos ság szá -
má ra ked ve zõ fel té te le ket te rem te ni .

Va ló szí nû leg mos tan ra már min den ki
meg kap ta az el sõ szám lá kat, és szem -
be sült az zal, hogy  az ab ban fog lalt díj
több, mint a kör nye zõ te le pü lé se ken.
En nek az az oka, hogy a szol gál ta tó val   
2013. ja nu ár 1-jé tõl, az ak ko ri jog sza -
bá lyi kör nye zet ben lét re jött szer zõ dés
sze rint a szám la tar tal maz za a szenny -
víz há ló za ti rend szer ér ték csök ke nés 
éves díj té te le it  is. Ezt a költ sé get az ön -
kor mány zat tal kö tött szer zõ dés alap ján 
a TRV, mint va gyon ke ze lõ kö te les

meg ké pez ni. A szol gál ta tá si díj ba az
ér ték csök ke nés be szá mí tás ra ke rült,
ezért ál la pít ha tott meg a Ma gyar Ener -
ge ti kai és Köz mû sza bály zá si Hi va tal a
kör nye zõ te le pü lé sek dí ja i hoz ké pest
ma ga sabb szol gál ta tá si dí jat. Ezen te -
le pü lé sek ki sebb la kos sá gi dí ja it az ad -
ja, hogy az ott meg kö tött szer zõ dé sek
ese té ben már egy ké sõb bi, az óta mó -
do sult jog sza bály alap ján tud tak a te le -
pü lé sek bér le ti - üze mel te té si
szerzõdést kötni.

Ezt a jo gi hely ze tet si ke rült ön kor mány -
za tunk nak ren dez nie, a ré gi szer zõ dést 
meg szün tet ve 2016. jú li us 1-jé vel élet -
be lé pett egy új bér le ti - üze mel te té si
szer zõ dés, mely alap ján a Ma gyar
Ener ge ti kai és Köz mû sza bály zá si Hi -
va tal új ár meg ál la pí tást ké szít. A vég le -
ges díj mér té ke re mé nye ink sze rint már 
iga zo dik a kör nye zõ te le pü lé sek díj té te -
le i hez.

A 2015. jú ni u si mû sza ki át adás és a
2016. feb ru ár 1- je kö zöt ti idõ szak költ -
sé ge it is ren dez ni szük sé ges, hi szen
bár szol gál ta tás tör tént, az az min den ki
hasz nál hat ta a szenny víz csa tor na-há -
ló za tot, la kos sá gi fi ze tés nem tör tént. A
mint egy 26 mil lió Ft fel hal mo zó dott költ -
ség ese té ben is si ke rült úgy meg ol dást

ta lál ni, hogy az ne a la ko so kat ter hel je.
Te hát nem kell fél ni a vissza me nõ le ges 
ha tal mas szám lá tól, ugyan is azt is át -
vál lal ta az ön kor mány zat, így a la ko -
sok nak már a tény le ges fo gyasz tás
után ál la pít ják meg a fi ze ten dõ díjat.

Ugyan csak át vál lal ja az ön kor mány zat
a la ko sok ál tal vi ta tott 5390-ft-os egy -
sze ri be kö té si díj meg fi ze té sét is. Mi vel
ezt a szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar -
tal maz za, a Ma gyar Ener ge ti kai és
Köz mû sza bály zá si Hi va tal en nek meg -
fi ze té sé tõl nem tud el te kin te ni. De
mind azok ré szé re, akik ezt már meg tet -
ték, az át me ne ti idõ szak után a szol gál -
ta tó jó vá ír ja ezt a szám lá ban, vagy
vissza utal ja a kér dé ses össze get, te hát 
sen kit nem ér hát rány emi att. Aki ed dig
nem fi zet te be, de szám lát és be fi ze ten -
dõ csek ket ka pott a szol gál ta tó tól, az
pe dig kér jük, ne fi zes se be ezt a dí jat!

A hosszú és bo nyo lult jo gi tár gya lás so -
ro zat leg fon to sabb cél ja, hogy Fegy ver -
nek éle té nek leg na gyobb és
leg fon to sabb be ru há zá sa ne plusz ter -
he ket je lent sen a la ko sok nak, ha nem
egy kom for tos, él he tõ te le pü lés le he tõ -
sé gét,  és a tény le ges fo gyasz tás utá ni
díj fi ze tést.

-Ta tár Lász ló-
-polgármester-
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Di ák nap az Or czyban
Idén is meg ren dez tük ha gyo má nyos di -
ák na pun kat, mely most kis sé rend ha -
gyó ra si ke rült. A sport je gyé ben zaj lott
az egész nap.

Reg ge li gyü le ke zõ után az egész fel sõ
ta go zat – di á kok és ta ná rok együtt – fu -
tot tunk le a sport pá lyá ra, ahol kö zös
reg ge li tor ná val foly tat tuk a na pot.

Kel lõ en be me le gít ve kez dõd het tek a
ver se nyek. Sor ver se nyen vett részt
min den osz tály, il let ve egyé ni leg ne vez -
het tek a ta nu lók kü lön bö zõ ügyes sé gi
ka te gó ri ák ban. Volt he tes rú gás, ko sár -
ra do bás, ug ró kö te le zés, kis lab da do -
bás. Hogy a mû vé szet is kap jon he lyet,
asz falt rajz ver seny re is sor ke rült.  A
ver se nyek pár hu za mo san zaj lot tak,
sen ki sem unat ko zott.

A nap zá rá sa ként ta nár-di ák fut ball -
meccset ját szot tunk, ahol mind két csa -
pat hõ si e sen helyt állt a me leg idõ
el le né re is.

Egész nap ás vány vi zet osz tot tunk és
min den ki ka pott egy fin csi jég kré met is.

Leg vé gül ki osz tás ra ke rül tek a jól meg -
ér de melt ok le ve lek és em lék lap ok.

Min den ki re me kül érez te ma gát, büsz -
kék va gyunk ta nu ló ink ra és kö szön jük
mun ka tár sa ink se gít sé gét, lel ke se dé -
sét! Nem utol só sor ban Fe ri bá csi nak
kö szön jük, hogy ren del ke zé sünk re bo -
csá tot ta a mû fü ves pá lyát és le he tõ vé
tet te, hogy ezt a moz gal mas, sport tal te -
li di ák na pot meg tud tuk ren dez ni.

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel sõs mun ka kö zös ség ve ze tõ je-

Gyer mek nap a
Mó rá ban

Idén is meg ren de zés re ke rült is ko lánk
ha gyo má nyos nak mond ha tó gyer mek -
na pi ren dez vé nye. A lel kes szü lõi tá mo -
ga tás nak kö szön he tõ en már haj nal ban
ké szül tek a szend vi csek, a pa la csin ták.
A han gu lat iga zi vá sá ri ra si ke re dett
ugrálóvárral, jég ká sá val, arc fes tés sel,
fa gyi val, hin tó zás sal. A szín pa don egy -
mást vál tot ták fel lé põ ink: volt
birkozóbemutató, tánc, ugrálóköteles
elõ adás, And rás be tyár be mu ta tó ja,
sulisztár, és kis vá ro sunk rappere GUN.
A jó idõ nek kö szön he tõ en ven dé gek bõl
sem volt hi ány. Is ko lánk ta nu lói mel lett,
csa lád ja ik is részt ve het tek a gyer mek -
na pi for ga ta gunk ban. A meg hí vott szer -
ve ze te ken, szol gál ta tó kon kí vül az
is ko la sa ját esz kö ze i vel tá mo gat ta a
ren dez vényt, így a gye re kek ki pró bál -
hat ták a tram bu lint, a ping-pongot, az
asz ta li csocsóinkat, sak koz hat tak,
gyön gyöt fûz het tek, origamizhattak, és
az ör dög bot tal is meg is mer ked het tek. A 
ro ma ki sebb sé gi ön kor mány zat ezen a
na pon rajz pá lyá za tot hir de tett, mely re
bár ki je lent kez he tett, s az el sõ há rom
he lye zett dél után szép ju tal mak kal tér -
he tett ha za. Ebéd után a Dogs ze ne kar
szó ra koz tat ta az is ko lánk ta nu ló it. Min -
den gyer mek meg ta lál hat ta a kedvére

valót, kortól, nemtõl függetlenül, s
eltölthetett egy kellemes délelõttöt.
Ezúton köszönjük minden
támogatónknak, segítõnknek, hogy ez
a nap ilyen csodálatosan sikerült.

Se gí tõ ink, tá mo ga tó ink: Bagi Lej la, Ber -
ta Mi hály, Hu bai Ist ván, ÁFÉSZ-
Fegyvernek-Poós Ist ván, Tukarcs Mi -
hály, Tóth Gab ri el la, Ka vi csos Szo ci á lis
Szö vet ke zet, Pol gár õr ség,Tóth Im re és
Sinkó Ani ta, Fornetti Kft, Kõrösi Ist ván,
Gazsó Já ték, Kiss Kál mán, Tukarcsné
Széman Mó ni ka, Csarnai Vik tó ria,
Köpösdi Kar ina, Négyesi Pan na, Kiss
Lili és GUN( Böheim Roland).

-Korpásné Nagy Ju dit-
-nevelõ-

Tanévnyitó
Tisz telt Szü lõk!

Tá jé koz ta tom Önö ket, hogy az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko lá ban, és tag in téz -
mé nye i ben a 2016/2017-es tan év tan -
év nyi tó ün nep sé ge i re az aláb bi
idõ pont ok ban ke rül sor:
• Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la – Fegy -
ver nek, Dó zsa György út 2.
2016. au gusz tus 31. (szer da) 18 óra

• Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz -
mé nye – Fegy ver nek, Szent Er zsé -
bet út 31.
2016. au gusz tus 31. (szer da) 17 óra

• Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, Szalai
Sán dor Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz -
mé nye – Ör mé nyes, Is ko la ut ca 24.
2016. szep tem ber 1. (csü tör tök) 8
óra

A kö vet ke zõ tan év re vo nat ko zó egyes
év fo lyam ok tan szer lis tá ja az in téz mé -
nyek be já ra tá nál ki füg geszt ve meg ta -
lál ha tók.

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-intézményvezetõ-

KUTYA-MACSKA
Kisállateledel ABC

Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 105/a

Szá raz ku tya tá pok 1550.-Ft-tól (10 kg)

Te nyész tõi tá pok, kö lyök tá pok, macs ka
szá raz tá pok

Ku tya-macs ka kon zer vek

Ju ta lom fa la tok, já té kok, vi ta mi nok

Ma dár ele ség, pó rá zok, nyak ör vek,
sam po nok és egyéb

fel sze re lé sek.

Nyit va tar tás:

Hét fõ tõl-pén te kig

7,30-12-ig                                                  
14-17-ig

Szom ba ton: 7,30-12-ig

Min den ked ves vá sár lót

szeretettel vá runk!

El adó só der  5 500 Ft / m3 áron a
volt Csi be te le pen,

a 4-es mel lett.
5 m3 fe lett in gye nes ki szál lí tás.

Te le fon: 06-20-9540430 
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Sza bad té ri fõ zés Szapárfaluban
A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz -
pont fegyverneki te lep hely ének nyá ri prog ram jai

A III. sz. Szapárfalui Idõ sek Klub já ban nyár ele jén fel újí tás
folyt, de mi vel itt min den év ben ked velt sza bad idõs te vé -
keny ség a bog rács ban fõ zés, így jú ni us vé gén a dol go zók
nem ha lo gat ták to vább és az idõ sek kel kö zö sen meg szer -
vez ték ezt a prog ra mot. A klub tag ja ink Szapárfaluban is
na gyon ak tí vak, Szabadosné Éva né ni vál lal ta a fõ zést, sõt 
még sa ját vil lany sü tõ jé ben na gyon fi nom tú rós le pényt és
da rázs fész ket sü tött – a tûz he lyet Fehérné Ju li ka né ni fu -
va roz ta el a klub ba. Már ko ra reg gel mennyei il la tok jár ták
be a kör nyé ket, míg el ké szül tek a fi nom sü te mé nyek. Ez -
után a dol go zók se gít sé gé vel kö zö sen el ké szült az ebéd,
mely nek fen sé ges íze volt. A me nü csir ke pör költ, fõtt tész -
ta és sa va nyú ság volt, elõt te pe dig egy kis há zi pá lin ka és
li kõr, hogy meg hoz za min den ki nek az ét vá gyát. Sze ren -
csé re so kan el jöt tek, és egy re töb ben irat koz nak be klub -
tag nak a fi a ta labb kor osz tály ból is, amely nek örü lünk,
hi szen ez a te le pü lés rész na gyon öreg szik. Az ebé det jó
han gu la tú tom bo la hú zás zár ta, mely nek fõ nye re mé nye
aján dék cso mag és mé te res kol bász volt. Min den ki na gyon 

jól szó ra ko zott ezen a
na pon, aki ott volt. Kö -
szön jük az ak ti vi tást a
klub tag ok nak, va la mint 
a pá lin ka fel aján lást és
a tom bo la ado má nyo -
kat. Õsszel foly tat juk a
sza bad té ri fõ zést, de
ad dig még stran do lunk
egyet a nagy me leg ben 
– leg kö ze lebb
Tiszaörsre me gyünk.

-Barta Józsefné-
- igaz ga tó -

Me se kuc kó
Ked ves fest mé nyek a fa lon, új köny ves polc ok, biz ton sá gos
és gyer me kek hez sza bott kör nye zet- meg újult a Könyv tár
gyer mek rész le ge, me lyet a leg ki seb bek már bir tok ba is vet -
tek!

Az év ele jé tõl egé szen má ju sig tar tó fel újí tás zaj lott a könyv -
tár ban. A ré gi bú to rok he lyét új, kor sze rû be ren de zés vál tot ta 
fel, a fa la kon és aj tó kon gyö nyö rû fest mé nyek, pu ha szõ nye -
gek, bab zsák fo te lek és sok-sok könyv vár ja a gyer me ke ket!
A fel újí tá si mun ká la to kat az in téz mény ön erõ bõl, az ön kor -
mány zat tá mo ga tá sá val és in téz mé nye i nek se gít sé gé vel
haj tot ták végre.

-Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár-

MAGYAR VENDÉGLÕ
Ked ves ven dé ge ink!

 A MAGYAR VENDÉGLÕ vár ja Önö ket!

Kor lát lan étel fo gyasz tás 1190 Ft/fõ
Me nü ház hoz szál lí tás,

hely ben fo gyasz tás 650 Ft

Ház hoz szál lí tás nél kül,
el vi tel re 600 Ft

28 fé le piz za kö zül vá laszt hat
Aki nek nem nye ri el a tet szé sét a pult ban lé võ
vá lasz ték, az 4 fé le fris sen sült bõl vá laszt hat!

A he ti me nüt és a pult ban lé võ vá lasz té kot meg -
te kint he ti a facebook ol da lun kon.

To váb bá vál lal juk 30-40 fõs ren dez vé nyek
le bo nyo lí tá sát.

Te le fon: 06-20-219-2982

06-56-784-252

Vár juk Önö ket!
2016. június 18-án is mét tûzönjárás volt a fegyverneki Kál vá ria dom bon,

Nagy Gyu la Tál tos ve ze té sé vel.
Az im már ha gyo mánnyá vált ese mény pil la nat ké pe.

Zár va tartás
Ked ves Ol va sók!

Az aláb bi szom ba ti na po kon a könyv tár zár va tart!
• 2016. jú li us 30.
• 2016. au gusz tus 6.
• 2016. au gusz tus 20.
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Nép tánc-tá bor és
városi küldöttség Visken

Tán co sa ink Visken (Uk raj na) 2016. jú ni us 23-26-ig Nép tánc
tá bor ban vet tek részt. A nagy me leg el le né re is öröm mel rop -

ták a tán cot és kel le mes 
em lék ekkel tér tek ha za.

Ott tar tóz ko dá sunk alatt 
ren dez ték meg a Ko ro -
na vá ro sok Ta lál ko zó ját
Visk, Técsõ, Huszt,
Máramarossziget,
Hosszú me zõ rész vé te -
lé vel.

A tá bor mél tó be fe je zé -
se ként a Visk fõ te rén
fel ál lí tott ha tal mas
emel vé nyen az öt ko ro -
na vá ros tán co sai és a

fegyverneki tán co sok is fel lép het tek a he lyi ek nagy örö mé re,
és nagy taps sal ju tal maz ták õket. A szom bat es té re  az Ál la -
mi Né pi Együt tes "Meg idé zett Kár pát al ja" cí mû szí vet, lel ket
gyö nyör köd te tõ elõ adá sa te het te fel a "ko ro nát". A
fegyverneki kül dött sé get csa lá dok lát ták ven dé gül a Viski
Zöldfalusi Tu riz mus Szö vet ség se gít sé gé vel.

Kis kül dött sé günk el lá to ga tott a Mun ká csi vár ba,Ung vár ra és 
jár tunk a Ve rec kei-há gón, ahol el he lyez tük Fegy ver nek
város ko szo rú ját. 

-Mészáros Il di kó-

Fel hí vás ta nul má nyi ösz tön díj
pá lyá zat ra!

(Fegy ver nek nap pa li ta go za tos ta nu ló i nak)

A Fegy ver nek Mû velt If jú sá gért Ala pít vány pá lyá za tot hir -
det. A pá lyá zat cél ja a ki vá ló tel je sít mé nyû ta nu lók tel je sít -
mé nyé nek el is me ré se, tel je sít mé nyük fo ko zá sa.

A Pá lyá zat ka te gó ri ái:

„A” ka te gó ria: egy sze ri  tá mo ga tás
ta nul má nyi ered mény re te kin tet tel

 1. Fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló di á kok pá lyáz hat nak
tá mo ga tás ra, aki nek a ta nul má nyi át la guk el ér te
2015/2016-os tan év ben a 4.5 át la got.

 2. Gim ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban ta nu lók pá lyáz -
hat nak, aki nek ta nul má nyi ered mé nye 2015/2016-os
tan év ben el ér te a 4.7-es át la got és ide gen nyel vi ered -
mé nye 4-es, 5-os.

 3. A 2015/2016-os tan év vé gén ki tû nõ ta nul má nyi ered -
ményt el ért ál ta lá nos is ko la 8. osz tályt vég zett ta nu lói.

 A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016.  jú li us 31.
 A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ta nu ló:

– is ko lai bi zo nyít vá nyá nak má so la tát
– el ér he tõ sé gét (te le fon szám, e-mail cím), sa ját, il let -

ve szü lõ je bank szám la szá mát

A pá lyá za tot pos tai úton ajánl va, vagy sze mé lyes le het el -
jut tat ni Daku Mihályné Fegy ver nek, Marx Kár oly út 2/A. sz.
alat ti la kos ku ra tó ri u mi tag ré szé re.

A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl  és össze gé rõl az ala pít vány ku -
ra tó ri u ma dönt. A nyer tes pá lyá zók 2016. au gusz tus 15-ig
ér te sí tést kap nak. 

„B” ka te gó ria: Egy sze ri ta nul má nyi tá mo ga tás
ki emel ke dõ tel je sít mé nyért

 1. Ju ta lom ki ma gas ló ered mény el éré sé ért: Egy sze ri jut -
ta tás ban ré sze sül azon ta nu ló, aki mi nisz te ri jegy zék
alap ján szer ve zett me gyei ta nul má nyi ver se nyen 1. he -
lye zést ért el, vagy or szá gos ver seny I. II. vagy III. he lye -
zett je volt a 2015/2016-os tan év ben.

 A pá lyá zat hoz az ered ményt iga zo ló ok irat má so la tát
szük sé ges mel lé kel ni.

 2. Ide gen nyel vi ta nul má nyok és vizs gák: Ju ta lom fel sõ -
fo kú nyelv vizs ga        meg szer zé sé ért. Tá mo ga tás ban ré -
sze sül het az a ta nu ló, aki fel sõ fo kú        nyelv vizs gát tett
2015/2016-os tan év ben.

 A pá lyá zat hoz az ered ményt iga zo ló ok irat má so la tát
szük sé ges mel lé kel ni.

 A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2016.  jú li us 31.

A pá lyá za tot pos tai úton ajánl va, vagy sze mé lyes le het el -
jut tat ni Daku Mihályné Fegy ver nek, Marx Kár oly út 2/A. sz.
alat ti la kos ku ra tó ri u mi tag ré szé re.

A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl  és össze gé rõl az ala pít vány ku -
ra tó ri u ma dönt. A nyer tes pá lyá zók 2016. au gusz tus 15-ig
ér te sí tést kap nak. 

Mind két ka te gó ri á ban a pá lyá zók szi go rú an ve gyék fi gye -
lem be a pá lyá za ti ki írás fel tét ele it.

-Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány Kuratóriuma-

II. Gyer mek nép tánc tá bor Fegy ver nek
Jú li us 27 és jú li us 1-je kö zött idén is meg tar tot tuk a II. Gyer -
mek nép tánc tá bort Fegyverneken, ahol a gye re kek me zõ föl -
di tán cok mel lett mold vai tán co kat és nagy kun sá gi
gyer mek já té ko kat ta nul hat tak. A fog lal ko zá sok min den nap
9:00-12:00 órá ig és 14:00-16:00 órá ig tar tot tak. A pró bák
mel lett ren ge teg szí nes prog ram vár ta a gyer me ke ket, min -
den nap ra ju tott va la mi meg le pe tés.  

Ál la tok kal ta lál koz hat tunk a Ka vi csos ma jor ban,  meg te kin -
tet tük a hely tör té ne ti gyûj te ményt és  a meg újult gyer mek -
könyv tá rat is, ahol szí nes fog lal ko zás vár ta a gyer me ke ket .
A nagy me leg da cá ra a sport pá lyát is fel de rí tet tük, és ezen
kí vül min dig le he tett  raj zol ni, fes te ni,  kézmûveskedni.  A tá -
bo ri mun ká ban az Annaházi If jú sá gi Néptáncegyüttes két fi a -
tal tán co sa is se gí tett.  A tá bor pén te ken egy tá bor zá ró
gá lá val ért vé get, ahol egy kis „eszem- iszom” - mu lat ság
vár ta a részt ve võ gyer me ke ket és szü le i ket. A tá bort se gí tõ
fel nõt tek fi nom pap ri kás krump li ja után tánc ház kez dõ dött a
szü lõk kel és gye rek kel együtt. Itt a gye re kek már kö tet le nül
mu tat hat ták meg, hogy az egy hét alatt mi min dent si ke rült
meg ta nul ni uk. A tánc ház ban a talp alá va lót Ki rály Mik lós és
ban dá ja húzta. 

Hely szín: Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár

Nép tánc ta nár: Kecs kés Ger gõ 

Sze ret nénk meg kö szön ni a se gít sé get és a tá mo ga tást:

A Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár dol go zó i nak , a
Re for má tus Egy ház kö zös ség nek, és Bercsényiné Var ga Er -
zsé bet nek, Pötyikének.

-Kecs kés Ger gõ-
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Lovaglás
2016. jú ni us 25-én meg ren de zés re ke rült az Or szá gos Ama -
tõr Gyer mek Ügyes sé gi és Díj ug ra tó Ver seny so ro zat
kuncsorbai versenye.

A 9 ver seny bõl ál ló so ro zat utol só ál lo má sa 2016. szep tem -
ber 3-án lesz Ballószögön, ahol össze sí tik az ered mé nye ket,
és az el sõ 6 he lye zett díjazásra kerül.

A fegyverneki fi a ta lok na gyon szép  ered mé nye ket ér tek el a
kuncsorbai for du lón, il let ve az elõt te már meg ren de zés re ke -
rült 3 versenyen is.

Kuncsorbai ered mé nyek:

 Díj lo vag lás: Jancsó Jan ka 7. hely

Mes ter Ma ja 8. hely

 Kez dõ mi ni (6 éves ko rig): Jancsó Jáz min 1. hely

Kez dõ: Tukarcs Do mi ni ka 1. hely 

Zsemberi Ni ko lett 2. hely

Rencz Áron 6. hely

Ha la dó: Jancsó Jan ka 3. hely

RenczAlíz 4. hely

Ne héz: Rencz Li li 1. hely

Nyi tott: Rencz Li li 4. hely

Emel lett Jancsó Jan ka részt vett a 2016. jú li us 2-án Pi li sen
meg ren de zés re ke rült Or szá gos Sza bad idõs Lo vas ver se -
nyen, ahol díj ug ra tás ban 50-60 cm-en 4. he lyet, 60-70 cm-es 
stí lus ver se nyen pe dig 2. he lyet ért el.

Gra tu lá lunk az if jú lo va sok nak és to váb bi sok si kert kí vá nunk
ne kik!

-Szerkesztõség-

Motocross
Jancsó Gá bor 13,5 éves a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ta -
nu ló ja. 2015. ta va szán kez dett el crossmotorozni, és már
az el sõ év ben szép si ke re ket ért el ama tõr ver se nye ken.
2016-ban 3 ver se nyen tu dott részt ven ni, a Szol no ki Pe li -

kán Mo to ros Egye sü let ver se -
nyén 3. he lyet ért el, a
Kis új szál lá si SE Mo to ros Szak -
osz tály ver se nyén, va la mint a
Nemesbikken meg ren de zett
ver se nyen pe dig 2. he lyen vég -
zett.

Gra tu lá lunk ed di gi ered mé nye i -
hez és to váb bi si kert, va la mint
bal eset men tes köz le ke dést kí -
vá nunk!

-Szerkesztõség-

Új szü löt tek Vá ro sunk ban

2016.05.02. La dá nyi Lia Han na
Szü lei: Nagy Kit ti, La dá nyi Ri chárd

2016.05.03. Pá va Mar tin La jos
Szü lei: Balla Edi na Kla u dia, Pá va La jos

2016.05.05. Knapp Pé ter
Szü lei: Henn Gab ri el la, Knapp Pé ter

2016.05.06. Tóth Ka mil la
Szü lei: Csõke Zsa nett, Tóth Nor bert

2016.05.19. Göblyös Ákos
Szü lei: Göblyös Ka ta lin,  Ko vács Sán dor

2016.05.24. Fo dor Ri chárd
Szü lei: Pap Szil via, Fo dor Ri chárd

2016.06.18. Kindert Zoé
Szü lei: Bog nár Ani ta, Kindert Ti bor

2016.06.19. Med ve Ra mó na
Szü lei: Csõke Er zsé bet, Med ve At ti la

2016.06.30. Szatlóczki Em ma
Szü lei: Náhóczki Zsu zsan na, Szatlóczki Jó zsef

Gra tu lá lunk!

Há zas ság
Far kas Györ gyi és Stefán Gá bor 2016.06.11-én

Si mon Esz ter és Csõke At ti la 2016.07.05-én

há zas sá got kö töt tek.

Gra tu lá lunk!

Ál mok Ki rá lyai
Sok sze re tet tel vá runk min den gyer me ket

Bib li ai Gyer mek he tünk re
2016. au gusz tus 8-tól 14-ig

a Fegyverneki Re for má tus Temp lom ud va rá ra!

Rész vé te li díj: 2500 Ft gyermekeknként.

A tá bor zá ró nap ján csa lá di na pot tar tunk, aho vá a gyer me kek
mel lett vár juk a szü lõ ket, csa lád ta go kat és min den ér dek lõ dõt!

Je lent ke zé si la pok meg ta lál ha tó ak a Mû ve lõ dé si Ház ban, a
Könyv tár ban va la mint a Re for má tus Pa ró ki án is.

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2016. jú li us 31.

A tá bor rész le te i rõl ér dek lõd ni le het a 06-30-284-6853-as
te le fon szá mon.
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Mun ka vál la ló kat vá runk a szen te si HUNGERIT Ba rom fi fel dol go zó és
Élel mi szer ipa ri Zrt ter me lé si te rü le té re.

Amit kí ná lunk:
• Biz tos ke re set, biz to sí tá si jog vi szony, hosszú tá vú mun ka le he tõ ség

• Cé ges mun kás já rat a dol go zó szá má ra té rí tés nél kül

Ke re se ti le he tõ sé gek, jut ta tá sok: (brut tó)
• Alap bér: brut tó 700 Ft/óra, mely a cso port tel je sít mé nyé tõl füg gõ en emel ke dik már az el sõ he tek ben is

• Át la gos mû ve le ti, tel je sít ménnyel nö velt óra bér: brut tó 760 Ft/óra

• Mozgóbér: brut tó 18 000 Ft/hó a 2. hó nap után (tel jes hó nap ese tén)

• Er zsé bet ét ke zé si utal vány: 5 000 Ft/hó a 2. hó nap után (tel jes hó nap ese tén)

• Na pi uta zás tá mo ga tá sa, le dol go zott na pok tól füg gõ en, át lag brut tó 12 000 Ft/hó

• Egyéb jut ta tá sok: nõ nap, is ko la kez dé si tá mo ga tás, üdü lé si le he tõ ség biz to sí tá sa

A mun ká ról:
• Fi zi kai, fõ ként sza lag mun ka (könnyebb és ne he zebb mun ka mû ve le tek kel)  

• A mû ve le tek je len tõs ré sze gé pe sí tett; a gé pek ki szol gá lá sa, il let ve transz por tos fel ada tok jel lem zõ ek, va la mint a 
gé pi da ra bolt ter mé kek to vább for má zá sa. 

• Hû tött he lyi ség ben (12 °C) fo lyik a mun ka vég zés (hús fel dol go zás ból adó dó an)

• A csir ke fel dol go zó vo na lon vál tott mun ka rend ben dol goz nak mun ka tár sa ink, klasszi kus idõ be osz tás sal.

El vá rá sok:  
• Or vo si al kal mas sá gi vizs gá lat;

• Leg alább 8 ál ta lá nos is ko lai vég zett ség;

• Be töl tött 18. és 60. élet év kö zött;

• Dol goz ni aka rás 

Ér dek lõd ni:
HUNGERIT Zrt. Hu mán po li ti kai fõ osz tályon a mun ka ügyi elõ adók nál le het

• Tel: 63/510-544 vagy 63/510-675      •  Cím: 6600 Szen tes, At ti la u. 3.

• Ügy fél fo ga dás:  H – CS: 7:00-8:00; 14:00-15:00

P: 7:00-8:00; 12:00-13:00

DOLGOZZ VELÜNK!
STABIL JÖVEDELEM, BIZTOS HÁTTÉR!

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
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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

Ko vács Pálné
sz.:Nagy Jo lán 75 éves

Bagi Jánosné
sz.:Tukarcs Mag dol na 81 éves

Lo vász Ist ván 89 éves

Börcsök Sán dor 57 éves

Domány Istvánné
sz.:Gúth An na 84 éves

Czifra Jó zsef                                   81 éves

Turó Zoltánné                               

sz.:Bu dai Ilo na                                       67 éves

Pat kó Jó zsef                                   73 éves

Si mon And rás                                 68 éves

ko rá ban el hunyt.

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

"Mert lá tod, nem vi gyáz tál, 

ál mod ban el alud tál, 

ha lá lod ban ma rad tál, 

min ket ma gunk ra hagy tál."

-Kiss Ta más-

Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak a ro -
ko nok nak, jó szom szé dok nak, mukatársaknak,

is me rõ sök nek, akik drá ga Édes anyánk,
Nagy ma mánk, Dé di kém

BAGI ISTVÁNNÉ
(Tukarcs Mag dol na)

te me té sén részt vet tek, sír já ra
vi rá got he lyez tek és mély
gyá szunk ban osz toz tak.

Gyer me kei és Családja

Megelékezés

Bagi Jó zsef
ha lá lá nak 2. év for du ló já ra.

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

Örök ké él ni fogsz mint a csil la gok, 
Em lé ked szí vünk ben örök ké él ni fogsz."

Fe le ség és Csa lád ja

Megemlékezés
Annaháza 1846 – 2016

Ked ves fegyvernekiek!

Tud ják-e? Idén 170 éve, hogy meg ala kult Annaháza.
Az ak kor még Fegy ver nek-pusz ta észa ki ré szét bá ró
Or czy An na sváb te le pe sek kel né pe sí tet te be.
Annaháza az õ ne vét vi se li.En nek ál lít em lé ket a Dam -
ja nich J. út 123. alat ti épü let elõtt lát ha tó ún. „vas ke -
reszt”. Ezért itt, Fegy ver nek leg öre gebb fe szü le té nél
rö vid meg em lé ke zés re ke rül sor 

jú li us 26-án, ked den es te 1830-kor!
Az egy ko ri sváb rész egy-két ge ne rá ció alatt el ma gya -
ro so dott, ám a le szár ma zot tak a mai na pig itt él nek.

A ke rek év for du lón õse ink re em lé ke zünk és Annaháza 
meg ala ku lá sa elõtt tisz tel günk!

Min den múlt ja iránt ér dek lõ dõ fegyvernekit sze re tet tel
vá runk!

-Országh Lász ló-
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Eboltás
Fegy ver nek Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la ér te sí ti a la kos sá -
got, hogy az ebek ve szett ség el le ni kö te le zõ ol tá sa 2016. év -
ben vá ro sunk ban az aláb bi he lyen és idõ ben tör té nik:

• Do bó tér szep tem ber 05-én 8-12 órá ig

• Do bó tér szep tem ber 06-án 14-18 órá ig

• Hu nya di út-
Or go na út sa rok szep tem ber 07-án 8-12 órá ig

• Szapárfalu Klub
könyv tár ud va rán szep tem ber 08-én 8-12 órá ig

• Szapárfalu Klub
könyv tár ud va rán szep tem ber 09-én 14-18 órá ig

• Dó zsa Gy. út-
Liszt F. út sa rok szep tem ber 12-án 8-12 órá ig

• Marx K. út-
Dam ja nich u. s. szep tem ber 13-én 8-12 órá ig

PÓTOLTÁS
• Do bó tér szep tem ber 21-én 8 - 12 órá ig

A 164/2008. (XII.20.) FVM. ren de let alap ján min den 3 hó na pos nál
idõ sebb ebet a tu laj do nos kö te les be ol tat ni.

Az eb tu laj do no sa a fent meg je lölt idõ ben ve szett ség el le ni
vé dõ ol tás ra az ebét kö te les ki ve zet ni és az eboltási iga zol -
ványt ma gá val hoz ni.
A je len le gi jog sza bá lyi ren del ke zés sze rint a kö te le zõ vé dõ ol tás -
ban nem ré sze sü lõ ebe ket a tu laj do nos költ sé gén ki kell ir ta ni, va -
la mint a be nem ol tott ebek tu laj do no sa el len sza bály sér té si
el já rást kell kez de mé nyez ni. A sza bály sér té si összeg akár az
50.000 Ft-ot is el ér he ti. 
2016. ok tó ber 1-31 kö zött ebösszeírást tar tunk, a rész le te ket a
szep tem be ri Hír mon dó ban közöljük.

-Pol gár mes te ri Hi va tal-

Tá jé koz ta tom az eb tu laj do no so kat hogy a ka ma rai aján lás alap -
ján ol tás dí já nak mér té ke:  3500.- Ft/eb, ami ma gá ba fog lal ja az ol -
tó anyag árát és az ol tás dí ját is.

A 81/2002. (IX.04.) szá mú FVM. ren de le te alap ján ve szett ség el -
le ni vé dõ ol tás sal egyidõben, 2003. év tõl kez dõ dõ en, kö te le zõ az
ebek szé les spekt ru mú fé reg haj tó szer rel va ló ke ze lé se is.

A fé reg te le ní tõ gyógy szer a hely szí nen meg vá sá rol ha tó, amely -
nek ára az eb sú lyá tól füg gõ en, 10 kg-on ként 100.-  Ft, il let ve re -
cept alap ján ki vált ha tó.

-Dr. Var ga Mi hály-
-hatósági ál lat or vos-

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

*****

Sze lek tív hul la dék szál lí tás

(Sár ga te te jû ku ka)
• Ré gi 3-as 4-es kör zet: (hét fõ) jú li us 11., 25., au gusz tus
15., szep tem ber 12.

• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) július 12., 26., au gusz tus
16, szep tem ber 13.

*****

Zöld hul la dék szál lí tás

Szol gál ta tó logójával el lá tott zsák ban,
il let ve ké vé be köt ve

• Ré gi 3-as 4-es kör zet: (hét fõ) jú li us 18.,
au gusz tus 8., 29.

• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) jú li us 19.
au gusz tus 9., 30.

Kér jük a la kos sá got, hogy a szál lí tás ra elõ ké szí tett
zöld hul la dé kot a fent meg je lölt na po kon, leg ké sõbb

reg gel 0700-ig he lyez zék ki az in gat lan elé !

Sze mét szál lí tás In for má ci ós pont:

Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 175. sz.
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Ván dor ló Bog rá csok Ta lál ko zó ja 
2016. jú li us 09-én Törökszentmiklóson ren dez ték a Ván dor -
ló Bog rá csok Ta lál ko zó ját, ahol Fegy ver nek is kép vi sel tet te
ma gát. Nagy örö münk re „Leg szebb te rí ték” ka te gó ria gyõz -
tes dí ját si ke rült el hoz nunk. A nád dal, nap ra for gó val, vi rá -
gok kal kör be vett pa vi lo nunk nem csak na gyon szép és
öt le tes volt, ha nem a for ró me le get is eny hí tet te. Az ara tó -
csa pa tunk is ki tett ma gá ért, az elõ ke lõ VI. he lyet sze rez te
meg. A csa pat tag jai: Ko vács Já nos, Ke le men Já nos, Krak kó 
Józsefné, Ber ta Jánosné, Jó nás Mag dol na. Köz ben a szín -
pa don a Mirella nõi kar nak tap sol tak a je len lé võk. Mû so ruk
mél tán ara tott sikert. 

Fegy ver nek vá rost kép vi sel ve min den ki nek kö szön jük a
mun ká ját! Aki e na pon el lá to ga tott a ren dez vény re, él mé -
nyek kel gaz da god va tér he tett ha za.

-Szerkesztõség-


