


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:

NOVEMBER 24. 
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ta a 

dísz pol gá ri cím ala pí tá sá ról és ado má nyo zá sá ról szó ló ön kor -
mány za ti ren de le tet.

• El fo gad ta a Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal adó igaz ga tá si te -
vé keny sé gé rõl ké szült 2015. és 2016. évi be szá mo lót.

• El fo gad ta a Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel te té si és
Fej lesz té si In téz mény 2013-2016. kö zöt ti idõ szak ban vég zett te -
vé keny sé gé rõl ké szí tett be szá mo lót. Meg kö szön te az in téz mény
igaz ga tó já nak és dol go zó i nak az ered mé nyes mû kö dés ér de ké -
ben vég zett mun ká ját. 

• A kép vi se lõ-tes tü let a 2016. évi költ ség ve tés re va ló te kin tet tel –
for rás hi ány mi att – nem tud ja tá mo gat ni a Törökszentmiklós Vá -
ros Ön kor mány zat Egye sí tett Gyógyító-Megelõzõ In té zet 2016.
évi mû kö dé sét. Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2017. évi költ -
ség ve tés ének ter ve zé sé nél – az ada tok is me re té ben – fi gye lem -
be ve szi eset leg egy emelt össze gû tá mo ga tás jut ta tá sát az
in té zet nek 2017. év ben. 

• Egyet ér tett em lék táb la el he lye zé sé re a Kál vá ria domb tö vé ben
lé võ ön kor mány za ti te rü le ten Zöld Mar ci ha lá lá nak 200. év for du -
ló já ra. 

• Egyet ér tett az zal, hogy Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta a
Start me zõ gaz da sá gi köz mun ka prog ram ke re tén be lül hû tõ kam -
rá kat sze rez zen be. A hû tõ kam rák ki ala kí tá sá hoz a ren del ke zés -
re ál ló 5.000.000,- Ft tá mo ga tá si össze gen felül kö te le zett sé get
vál lal 635.000,- Ft-ra a 2016. évi költ ség ve tés ének ter hé re és
762.000,- Ft-ra a 2017. évi költ ség ve tés ének ter hé re. 

-dr Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Adó zó ink fi gyel mé be
A.) A 2017. évi ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak mér té ke
10.000,- Ft/év. Az el sõ fél évi adót: 2017. már ci us 15-ig a má so dik
fél évi adót: 2017. szep tem ber 15-ig kell be fi zet ni ük az adó zók nak,
a be fi ze tés hez szük sé ges csek kek nem ke rül nek ki kül dés re, de a
kéz be sí tõk tõl le het kér ni, és a pol gár mes te ri hi va tal ban ügy fél fo -
ga dá si idõ ben sze mé lye sen is át le het ven ni. In gat lan el adás, il let -
ve vá sár lás ese tén az Ön kor mány za ti Adó ha tó ság nál be val lást
kell be nyúj ta ni az adó kö te le zett ség ke let ke zé sét, vál to zá sát,
meg szû né sét kö ve tõ 15 napon belül. 

B.) A he lyi ipar ûzé si adó 2017. el sõ fél évi adó elõ leg be fi ze té sé nek 
ha tár ide je 2017. már ci us 15., a be fi ze té sé hez szük sé ges csek kek
pos tá zás ra ke rül nek.  

C.) A 2017. évi fi ze ten dõ gép jár mû adó meg ál la pí tá sá ról min den
gép jár mû-tu laj do nos 2017. már ci us hó nap ban ha tá ro za tot fog
kap ni, mely ben a gép jár mû adó össze ge, fi ze té si ha tár idõ sze re -
pel ni fog, va la mint a be fi ze tés hez szük sé ges csek kek is ki kül dés -
re ke rül nek. Az ön kor mány za ti adó ha tó ság a gép jár mû vek
adóz ta tá sát to vább ra is a köz pon ti nyil ván tar tás alap ján ál la pít ja
meg, így kér jük Önö ket, hogy a gép jár mû-tu laj do nos sze mé lyé ben 
be kö vet ke zett vál to zást az el adó és a ve võ is a vál to zás tól szá mí -
tott 15 na pon be lül je lent se a JNKSZ Me gyei Kor mány hi va tal Tö -
rök szent mik ló si Já rá si Hi va ta la Ok mány iro dai Osz tály (5200
Törökszentmiklós, Kos suth L. út 135/a. ) felé.

2017. év tõl bõ vül a gép jár mû adó men tes ség re va ló jo go sult sá gok
kö re az aláb bi ak    sze rint:

1991. évi LXXXII. tör vény a gép jár mû adó ról 5. §-a alap ján men tes
az adó alól:

f.) a sú lyos moz gás kor lá to zott vagy egyéb fo gya té kos ság gal élõ
adó alany, va la mint a sú lyos moz gás kor lá to zott vagy fo gya té kos -
ság gal élõ sze mélyt rend sze re sen szál lí tó, ve le kö zös ház tar tás -
ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó adó alany (a to váb bi ak ban együtt:
men tes ség re jo go sult adó alany) egy da rab – 100 kW tel je sít ményt 
meg nem ha la dó, nem a kü lön jog sza bály sze rin ti sze mély ta -
xi-szol gál ta tás ra és sze mély gép ko csis sze mély szál lí tó szol gál ta -
tás ra hasz nált – sze mély gép ko csi ja után leg fel jebb 13 000
fo rint/adó év ere jé ig. Ha a men tes ség re jo go sult adó alany adó ala -
nyi sá ga és adó kö te le zett sé ge az adó év ben több sze mély gép ko -
csi után is fenn áll, ak kor a men tes ség ki zá ró lag egy, a leg ki sebb
tel je sít mé nyû sze mély gép ko csi után jár. 

A gép jár mû adó tör vény 18. §. 12. pont ja alap ján sú lyos moz gás -
kor lá to zott vagy egyéb fo gya té kos ság gal élõ az a sze mély, aki a
sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si ked vez mé nye i -
rõl szó ló 102/2011. (VI. 29.) Korm. ren de let 2016. áp ri li si 01-én
ha tá lyos 2. §. a.) pont ja sze rint sú lyos moz gás kor lá to zott nak vagy
2. §. h.) pont ja sze rint egyéb fo gya té kos ság gal élõ nek mi nõ sül, és
ezt a tényt az ott meg ha tá ro zott szak vé le mény, szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lás, iga zo lás, ha tó sá gi ha tá ro zat má so la tá val iga zol ja. 

D.) 2017. év re a fi ze ten dõ me zõ õri já ru lék össze gé rõl szó ló csek -
kek feb ru ár hó nap ban az érin tet tek ré szé re pos tá zás ra ke rül nek.
A föld hasz ná lat ban be kö vet ke zett vál to zá so kat kér jük leg ké sõbb
2016. de cem ber 30-ig je lent sék az ügy in té zõk fe lé. (17. szá mú iro -
da)

-Adócsoport-

Tisz telt Fegyverneki La ko sok!

Ez úton sze ret nénk ÚJRA fel hív ni az in gat lan tu laj do no sok fi -
gyel mét ar ra, hogy aki rá csat la ko zott a csa tor na rend szer re be -
je len té si kö te le zett sé ge van a Tiszamenti Re gi o ná lis
Víz mû vek ZRT. fe lé, hogy mun ka tár sa ik át tud ják ven ni
JEGYZÕKÖNYVVEL a csa tor na rá kö té se ket! 

Azon in gat lan tu laj do no sok, akik hi telt ér dem lõ en nem tud ják
iga zol ni, hogy rá csat la koz tak a há ló zat ra ta laj ter he lé si díj fi ze té -
sé re kö te le sek. A ta laj ter he lé si díj mér té ke: 1800,-Ft/m3.

A díj meg ál la pí tá sa a Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek ZRT.
adat szol gál ta tá sa alap ján tör té nik 2017.  ta va szán.

Kér jük Önö ket, amennyi ben még nem je len tet ték a szol gál ta tó
fe lé, hogy rá kö töt tek a csa tor na há ló zat ra azt mi e lõbb te gyék
meg!

-Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta-

HIRDETMÉNY
Hi vat ko zás sal a 48/2004. (IV.21.) szá mú FVM ren de let ben fog lal -
tak ra, ez úton közzétesszük, hogy tár sa sá gunk a
Fegyvernek-Kavicsos Szo ci á lis Szö vet ke zet  (5231 Fegy ver nek,

Szent Er zsé bet út 171.) az UE91F-9-14 par cel la azo no sí -

tó val el lá tott Fegy ver nek kül te rü let 040/19 hrsz-ú föld -

te rü le ten a 2017-es gaz da sá gi év ben

HIBRIDKUKORICA ter mesz tést kí ván
foly tat ni!

Kér jük az érin tett in gat la nok tu laj do no sa it, hogy ezen tényt föld je ik
mû ve lé sé nél fi gye lem be ven ni szí ves ked je nek! 

Eset le ges adat egyez te tés cél já ból Tháler Jó zse fet szí ves ked je -
nek ke res ni a 06-20/388-3408-os te le fon szá mon!

-Ta tár Lász ló-
-Fegyvernek-Kavicsos Szo ci á lis Szö vet ke zet-

-el nök-
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A Cso dák Pa lo tá já ban jár tunk
Egy szép no vem be ri na pon egy busz nyi
Or czys kis di ák kal el lá to gat tunk Ma gyar or -
szág leg na gyobb in te rak tív tu do má nyos
ját szó te ré re, ahol több mint 100 fi zi kai je -
len sé get be mu ta tó já ték és esz köz ta lál ha -
tó. Szö ges ágyon fe küd tünk, mág ne ses
ci põ ben jár tunk, fo lya ma to san for gó hat -
szög ben ül ve lab dáz tunk, a sze mün ket és
az eszün ket meg tré fá ló dol go kat pró bál -
hat tunk ki.

Az Öv eges pro fesszor ról el ne ve zett elõ -
adó te rem ben egy iz gal mas, kí sér le tek ben
bõ vel ke dõ elõ adást lát hat tunk. Ha za in du -
lás elõtt még egy jót moz gó lép csõz tünk.

A nap vé gé re kel le me sen el fá rad tunk és
fe led he tet len él mé nyek kel tér tünk ha za a
Cso dák Pa lo tá já ból.

-Gerõcs Esz ter-
-tanító-

Halloween par ti a Mó rá ban
A Halloween, mint an gol szász ün nep csak
nem ré gi ben ter jedt el Ma gyar or szá gon. Ezt 
a sok fé le ha gyo má nyok kal te li na pot pró -
bál tuk mi is meg va ló sí ta ni a nap kö zis cso -
por tunk kal 2016. ok tó ber 28-án. A  nagy
na pot meg elõ zõ hé ten be szél get tünk, gyûj -
tõ mun kát vé gez tünk a Halloween ere de té -
rõl, ün nep lé si szo ká sa i ról. Ez után nagy
erõk kel kezd tük meg a szer vez ke dést. A
de ko rá ci ók el ké szí té se, a tök lám pás - és a
meg fe le lõ jel me zek be szer zé se volt az el -
sõd le ges. A szü lõk is se gít sé gem re vol tak,
hi szen ké rés re cu kor ká kat, kek sze ket, üdí -
tõ ket aján lot tak fel szá munk ra így még han -
gu la to sab bá te het tük a par tit. A bu li
kez de tén be öl töz tünk a jel me zek be, és
meg kezd tük a mó ká zást. Kör be jár tuk is ko -
lán kat, a ta ná ri szo bát is, ahol ked vük re ré -
miszt get het ték a gye re kek a ne ve lõ ket. A
ta ná ri szo ba elõtt Sa mu val, az is ko la csont -
vá zá val fényképezkedtünk, mert „Sa mu a
je les na pok ra min dig öt le tes jel mez zel ké -
szül.” Ezt kö vet te a já té kos ve tél ke dõ,
mely ben min den ki részt vett. Volt vi zes tál -
ból al ma evés, tök lám pás lab da és lu fis
ügyes sé gi fel adat is. Tán cos fel ada tunk ban 
zombi tán cot jár tunk Michael Jackson
Thriller cí mû da lá ra. Vé gül zá rás ként
eszem-iszom, dínom-dánommal zár tuk ezt
a re mek dél utánt.

-Nagy Ri ta-
-tanító-

Fo gá sza ti ve tél ke dõ a Mó rá ban
No vem ber fo gá sza ti hó nap, en nek ke re tén
be lül ve tél ke dõt ren dez tünk  az al só ta go za -
tos ta nu lók nak .In téz mé nyünk ben ez már
ha gyo mány, az idei tan év ab ban volt ki csit
más, hogy meg hív tuk az Or czy -s gye re ke -
ket  is. 

A zsû ri ben fog lalt he lyet Rózant Ani ta in téz -
mény ve ze tõ he lyet tes, Nagy Kla u dia vé dõ -
nõ, Dr. Vargáné Labancz Il di kó
tag in téz mény-ve ze tõ he lyet tes, Tukarcsné
Széman Mó ni ka SZMK el nök, akik a zsû ri -
zés mel lett ak tí van részt vet tek a ve tél ke dõ
le bo nyo lí tá sá ban is.  Új ra meg tisz telt ben -
nün ket és  vál lal ta a zsû ri el nök sé gét  Dr. Er -
dei Már ta, va la mint na gyon so kat se gí tett
még Var ga Imréné (Edit ke né ni).  A gye re -
kek ki csit iz gul tak, de ha mar fel ol dód tak  az
ér de kes, mó kás fel ada tok el vég zé se köz -
ben. Egész sé ges éte le ket vá lo gat tunk, óri ás 
fog sort tisz tí tot tunk, ké pet rak tunk ki, és az
al ma ta lán so ha nem volt ilyen fi nom, mint
most!

Mind a hat csa pat ügye sen ver seny zett, lel -
ke sek, ak tí vak vol tak.  Bár csak az el sõ há -
rom he lye zett ré sze sült na gyobb

nye re mény ben, nem vol tak vesz te sei a
dél után nak, mert aho gyan Nó ri meg fo gal -
maz ta: „Na gyon jól érez tük ma gun kat!” és
azért még em lék lap, ap ró aján dék is ju tott
min den ki nek. 

I. he lye zett csa pat tag jai: Sí pos Ba lázs,   
Sárándi An na, Pé csi Gá bor, Fa ra gó Dó ra

Kö szön jük az SZMK tá mo ga tá sát, mellyel
se gí tet ték a mó kás, vi dám dél után lét re jöt -
tét! 

-Mol nár Mó ni ka-
-tanító-

In téz mé nyi Bozsik Prog ram
Õszi for du ló

2016.11.03-án, csü tör tö kön ren dez ték
meg az In téz mé nyi Bozsik Prog ram õszi
el sõ for du ló ját, ahol, négy csa pat tal kép vi -
sel tük az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko lát.
Csapataink jó ered mé nye ket ér tek el a tor -
nán, a pont ja i kat pe dig to vább fog ják vin ni
az egész tan év ben a té li és ta va szi for du ló -
ra is, amelynek vé gén össze sí tett ered -
mény hir de tést fog nak tar ta ni. Min den
kor cso port ban az el sõ két he lye zett csa pat 
jut to vább a kör ze ti dön tõ be, ahol a kör ze -
tek gyõz te sei fog nak meg mér kõz ni.

A har ma dik- ne gye di kes fi úk má so dik he -
lye zést, az ötö dik-hatodikos fi úk má so dik

he lye zést, a he te dik  -nyolcadikos fi úk el sõ
he lye zést, az újon nan ala kult he te -
dik-nyolcadikos lánycsa pa tunk pe dig har -
ma dik he lye zést ért el az õszi for du lón.
Úgy gon do lom, a Bozsik Prog ram na gyon
sok gye rek nek nyújt spor to lá si le he tõ sé get 
mind az is ko lá ban az edzé se ken, mind pe -
dig a tor ná kon, ahol össze mér he tik az ere -
jü ket a kör nye zõ is ko lák ta nu ló i val is.
Is ko lánk ban a prog ramban össze sen hat -
van ta nu ló vesz részt, ami azt gon do lom
egy na gyon jó és erõs lét szám.

Leg kö ze lebb a té li for du ló ban
Törökszentmiklóson ta lál ko zunk el len fe le -
ink kel,  ad dig is gõz erõ vel ké szü lünk a tor -
ná ra.

-Héder Ró bert-
-Test ne ve lõ ta nár-
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Élet vi tel és gya kor lat há zi
ver seny

Idén is el kezd tük há zi ver seny so ro za tun kat 
az Or czyban. No vem ber ben az élet vi tel és
gya kor lat (tech ni ka) ver seny re ke rült sor,
me lyen a fel sõ ta go za tos ta nu lók két ka te -
gó ri á ban ve het tek részt, kü lön az 5-6. és
kü lön a 7-8. év fo lya mo sok. Kö zel negy ven
gyer mek je lent meg a ver se nyen, ami két
tan te rem ben zaj lott és na gyon szép ered -
mé nyek kel zá rult, no ha igen ma gas ra volt
té ve a mér ce, ne he zek vol tak a fel ada tok.

5-6. év fo lya mon

1. Tú ró Eri ka Lo ret ta 6.b,

2. Nagy Ad ri enn 5.b

3. Nagy Mi hály 5.b

7-8. év fo lya mon

1. Gerõcs Zsolt 8.a

2. Mága Csa ba Alex 7. b és Nagy Sán dor 8. 
a (holt ver seny ben)

3. Sí pos Ka tin ka 7. a

Kö szö nöm szé pen a ver seny zõk nek a rész -
vé telt és gra tu lá lok a he lye zet tek nek! Kö -
szö nöm Nagyné Pely he Ani ta kol lé ga nõm
se gít sé gét a ver seny le bo nyo lí tá sá ban!

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

A Mó ra Tag in téz mény ben 2016. no vem ber
21-én tar tot tuk az el sõ Is ko la nyi to ga tó fog -
lal ko zá sun kat, mely nek ke re té ben komp lex
moz gá sos fel ada tok meg ol dá sá ban ve het -
tek részt az ide lá to -
ga tó nagy cso por tos
óvo dá sok. Ná lunk is,
csak úgy, mint az óvo -
dá ban, nagy hang -
súlyt kap a moz gás, a 
min den na pos test ne -
ve lés, a já ték.

Be me le gí tés ként tor -
náz tunk ze né re, a
Mó ka tor na gya kor la -
ta i ra. A har ma di kos
ta nu ló ink 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 is me rõs
ar cok kal.

Majd át vál toz tunk ki -
csi sü nök ké és így ol -

dot tunk meg ki nek-ki nek ne héz, könnyû, vi -
dám, moz gá sos, gon dol kod ta tó
fel ad vá nyo kat, ta lá lós kér dé se ket. Ügye -
sen, bát ran vet tek részt bár mi lyen te vé keny -

ség vég re haj tá sá ban,
meg ol dá sá ban a ki -
csik. A tor na vé gén
na gyon jó le sett az
üdí tõ és az al ma szi -
rom. 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 
éle te el sõ iga zi is ko lai
nyom dá ját.

Az ide lá to ga tó gye re -
kek jól érez ték ma gu -
kat, s több szü lõt is
is me rõs ként kö szönt -
het tünk, hi szen már
na gyobb test vé rek is
ide jár nak is ko lá ba. A
kö vet ke zõ nyi to ga tó
fog lal ko zá son is szí -
ve sen lát juk az óvo dá -
so kat és szü le i ket!

-Mó rás ta ní tó né nik-

Is ko la nyi to ga tó fog lal ko zás a Mó rá ban óvo dá sok nak

Pá lya vá lasz tás az Or czyban
Im már har ma dik al ka lom mal él he tem át a
pá lya vá lasz tás vi szon tag sá ga it, mint osz -
tály fõ nök. Nem könnyû fel adat ez a di ák nak, 
szü lõ nek, s osz tály fõ nök nek egy aránt.

Év ele je óta az osz tály fõ nö ki órá kon fo lya -
ma to san is mer ke dünk a szak mák kal, ele -
mez zük elõ nye it, hát rá nya it. Szá mos
sze mé lyi ség tesz tet ki töl töt tünk a Nem ze ti
Pá lya ori en tá ci ós Por tá lon, majd cso port
mun ká ban össze fog lal tuk a ta pasz ta la ta in -
kat és a gye re kek pa pír ra ve tet ték kez de ti
el kép ze lé se i ket.

A cél ér de ké ben, hogy meg könnyít sük a pá -
lya vá lasz tást szá mos is ko lai és is ko lán kí -
vü li prog ram mal se gít jük di ák ja in kat.
Ezek rõl sze ret nék meg em lé kez ni eb ben a
cikk ben és egyút tal meg kö szön ni a se gí tõ
szer ve zõk, köz re mû kö dõk, osz tály fõ nö kök
és nem utol só sor ban is ko lánk ve ze tõ i nek
Hornyákné Sza bó Ber na dett in téz mény ve -
ze tõ és Buk ta Gi zel la in téz mény ve ze tõ-he -
lyet tes mun ká ját.

2016. ok tó ber 18-án pá lya vá lasz tá si ki ál lí tá -
son vet tünk részt Szol no kon a sport csar -
nok ban, ahol a gye re kek nek le he tõ sé gük
volt ki pró bál ni ma gu kat az egyes szak mák -
ban, önál ló al ko tá so kat is lét re hoz va. To -
váb bá in for má ci ó kat gyûjt het tek a szá muk ra 
szó ba jö he tõ is ko lák ról di á kok tól, ta ná rok -

tól, szak ok ta tók tól. Ezen a dél utá non
él mé nyek kel tel ve tér tünk ha za.

No vem ber 10-én kö zös pá lya vá lasz tá si
szü lõ ér te kez le tet tar tot tunk a fegyverneki
Mû ve lõ dé si Ház ban a 7-8. év fo lya mos di ák -
ja ink és szü le ik ré szé re, ame lyen szá mos
kör nyék be li is ko la igaz ga tó ja, kül döt te kép -
vi sel tet te ma gát, meg tisz tel ve a szü lõ ket el -
fo gad va is ko lánk meg hí vá sát. Cél ja az
is ko lák be mu tat ko zá sa, kö zép is ko lá kat
érin tõ köz ok ta tás ban lé võ vál to zá sok is mer -
te té se volt. A részt ve võk meg is mer ked het -
tek a szak kép zés át ala kí tá sá val, lé nye gi
in for má ci ó kat kap va a du á lis szak kép zés rõl, 
an nak elõ nye i rõl és a hi ány szak mák ösz tön -
díj le he tõ sé ge i rõl. A hát rá nyos hely ze tû ta -
nu ló ink szá mos tá mo ga tá si le he tõ ség rõl is
ér te sül het tek, mint a Szol no kon lé võ Arany
Já nos Kol lé gi u mi prog ram ról és Arany Já -
nos Te het ség gon do zó prog ram ról, il let ve a
Törökszentmiklóson mû kö dõ Arany Já nos
Fel zár kóz ta tó prog ram ról. To -
váb bá szó esett a ki me ne te li,
to vább ta nu lá si op ci ók ról a kö -
zép is ko lák be fe jez té vel a fel sõ -
ok ta tás ban. Il let ve újabb
szak ma ta nu lá sá ra biz tat ták ta -
nu ló in kat is ko lá ik ban, mi vel az
ál lam most már két szak ma el -
sa já tí tá sát is tá mo gat ja.

No vem ber 28-án a ki emel ke dõ
ta nul má nyi ered mé nyek kel bí ró 
ta nu ló ink ju ta lom ki rán du lá son

ve het nek részt a Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra tá mo -
ga tá sá val a kecs ke mé ti Mer ce des-Benz
gyár ban. A fi úk na gyon iz ga tot tan vár ják,
hogy meg is mer ked je nek az au tó gyár tás
csúcs tech no ló gi á já val.

De cem ber 2-án, az elõ zõ évek hez ha son ló -
an meg hív juk a ta va lyi év ben vég zett nyol -
ca di kos ta nu ló in kat Nosz tal gia ta lál ko zó ra,
hogy el me sél jék ta pasz ta la ta i kat a vá lasz -
tott is ko lá juk kal kap cso lat ban és jó ta ná -
csok kal lás sák el a je len lé võ ket. Ezen
be szél ge té sek tar tal ma sak és na gyon jó
han gu lat ban tel nek el, meg erõ sít ve a ta ná ri
mun kán kat. Sze mély sze rint is iz ga tot tan
vá rom a volt di ák ja i mat. Ez úton is biz ta tom
az érin tet te ket a ma gam és kol lé gá im ne vé -
ben az el jö ve tel re. Vá runk a volt nyol ca di ko -
sa in kat sze re tet tel!

-Pán cél Tí mea-
-Osz tály fõ nö ki mun ka kö zös ség ve ze tõ-
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Az el múlt évek ben te le pü lé sün -
kön is gya ko ri ak vol tak a ter mék -
be mu ta tók kal egy be kö tött
ki rán du lá sok szer ve zé se, me -
lyek fõ leg az idõ sebb kor osz tályt
cé loz ták meg. Han gu la tos uta -
zás sal, fi nom ebéd del vagy aján -
dék tár gyak kal csá bí tot ták el
õket, majd mé reg drá ga cik kek,
hasz ná la ti tár gyak vá sár lá sát
kér ték, sõt kö ve tel ték tõ lük. Van -
nak idõ sek, akik még min dig fi ze -
tik a rá juk kényszerített, sok szor
„bóv li” ter mé kek árá nak rész le te -
it. A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi
Ha tó ság hoz na gyon sok pa nasz
ér ke zett az idõ köz ben köd dé vált 
vál lal ko zók kal kap cso lat ban – az 

adós ság vi szont ma radt. A ter -
mék be mu ta tók kal kap cso lat ban
ke mény fel lé pé sek és sza bá lyo -
zá sok tör tén tek, de tel je sen nem
si ke rült meg szün tet ni az ilyen jel -
le gû csa lá so kat. A ki rán du lá sok
meg szûn tek ugyan, de meg je -
len tek a te le fo nos zak la tók, há -
za lók, akik az idõ sek
jó hi sze mû sé gé re, in for má ció hi á -
nyá ra ala poz nak, va la mint egy re
több a mé di án ke resz tü li rek lá -
mo zás is. A Deb re ce ni Egye tem
Pszi cho ló gi ai Tan szék ének két
ku ta tó ja és Náhóczki Hen ri et ta,
egye te mi hall ga tó köz re mû kö dé -
sé vel in téz mé nyünk idõ sek klub -
ja i nak tag ja it is be von ták a

ku ta tá sok ba egy-egy szí nes elõ -
adás ke re té ben. A pre zen tá ció
is me ret ter jesz tõ film rész le tek
ve tí té sé vel, el gon dol kod ta tó
teszt la pok ki töl té sé vel, szó ró lap -
ok kal hív ta fel a fi gyel met az idõ -
sek re le sel ke dõ
fo gyasz tó vé del mi ve szé lyek re.A
ku ta tók nak na gyon tet szett a te -
le pü lé sün kön mû kö dõ SOS se -
gély hí vó te le fon rend szer, amely
je len tõs se gít sé get je lent a csa -
lók vissza szo rí tá sá ban is. Az
elõ adók ar ra is kí ván csi ak vol -
tak, hogy az idõ sek mennyi re,
mi lyen arány ban haj lan dó ak

meg ad ni sze mé lyes ada ta i kat,
vagy a jö ve del mük kel kap cso la -
tos in for má ci ó i kat. Kö szön jük a
szer ve zõk nek, hogy ré sze sei le -
het tünk a Deb re ce ni Egye tem
ku ta tá sá nak, va la mint idõ se ink -
nek, hogy ak tí van vet tek ben ne
részt. Re mél jük, hogy te le pü lé -
sün kön egy re ke ve sebb idõs dõl
be a csa lók nak, és hogy egy re
töb ben igény lik a köz biz ton sá got 
is je len tõ SOS se gély hí vó te le fo -
nos szol gál ta tást.

-Gondozási Köz pont-

A Debreceni Egyetem fogyasztóvédelmi kutatóinak elõadásai az idõsek klubjaiban

„Ön kén tes” helyt ál lás
A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó -
ság, Szol no ki Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt sé ge szer ve zé sé ben,
2016. no vem ber 30-án ke rült meg ren de zés re az Ön kén tes Men -
tõ cso por tok és Tûz ol tó Egye sü le tek I. Ki ren delt sé gi Se reg szem -
lé je, Szol no kon a Tiszaligetben. 

Vá ro sunk ban a men tõ cso port 2016. áp ri lis 21-én ala kult, mely a
Se reg szem lén öt fõ vel (Ber ta Lász ló, Ke le men Já nos, Ko vács Já -
nos, Nagy Jó zsef, Ollé Ro land) kép vi sel tet te ma gát. A tá jé koz ta tó 
elõ adá sok után víz ügyi szak em be rek se gít sé gé vel ár víz vé del mi
gya kor la ton vett részt csa pa tunk. Ezt kö ve tõ en csa pat, il let ve
egyé ni ver seny ben mé ret tet tek meg a men tõ cso por tok, egye sü -
le tek és azok tag jai, ahol 22 te le pü lés kö zül, Fegy ver nek Vá ros az 
5. he lyet sze rez te meg. Ki eme len dõ, hogy az egyé ni ver seny ben
Ko vács Já nos 4. he lye zést ért el, mely hez kü lön gra tu lá lunk. 

-Szerkesztõség-
Fo tók: Nagy At ti la Sán dor, tü. al ez re des

Kre a tív világbajnok
Czifra Zi ta, aki éle te el sõ ti zen nyolc évé ben la kott a vá ros ban -
ak kor még nagy köz ség ben -, 2016.09.30-án kre a tív vi lág baj nok -
sá got nyert. A meg mé ret te tés a vi lág há lón zaj lott, mely nek szer -
ve zõ je a leg na gyobb kre a tív tá bort fel vo nul ta tó szer ve zet, az
eYeka: www.eyeka.com . 172 or szág ból több, mint 362 000 em -
ber mér te és mé ri össze a tu dá sát, hi szen itt fo lya ma tos ver seny -
zés zaj lik, ne gyed éves ered mény hir de tés sel. Lá nyom a 2016-os
év har ma dik ne gyed év ét nyer te meg, ami kvá zi 90 nap fo lya ma -
tos mun ka ered mé nyét tük rö zi. A he lye zés itt ér he tõ el:
https://en.eyeka.com/leaderboard/2016/Q3 .

A ver seny so rán a köz is mert vi lág már kák szá má ra kel lett al kot ni
azok igé nye i nek meg fe le lõ en
pl. pla ká tot, cso ma go lást, új ter -
mék vagy szol gál ta tás kon cep -
ci ó ját, rek lám film
for ga tó köny vet, brand ne vet,
mo bil app li ká ci ót stb. Öt le tei
alap ján a Ben & Jerry jég krém
kezd új ter mék vo nal fej lesz té -
sé be az Egye sült Ál la mok ban, a 
Danone Waters pe dig Kí ná ban
kez di meg gyár ta ni az is ko lá so -
kat cél zó, egész sé ges üdí tõ ital
kon cep ci ó ját.

Gra tu lá lunk az ered mé nyé hez!
(A Szer kesz tõ ség)

-Nagy Éva-

Kel le mes Ka rá cso nyi
Ün ne pe ket és

Bol dog Új Évet
kí ván

Fegy ver nek la kos sá gá nak
a Ke re kes csa lád

Zsámbékról!
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TÁJÉKOZTATÁS!
No vem ber 12-én tar tot ta ren dez vé nyét a Fegyverneki Moz gás sé -
rült Cso port. Meg telt az Ét te rem a cso port tag ok kal, és a meg hí -
vott szom szé dos te le pü lé sek rõl ér ke zett ven dé gek kel. Nagy
ér dek lõ dés sel hall gat ták az elõ adást, mely "Moz gás szer vi,
egész ség fej lesz té si ta nács adás" cím mel hang zott el. A kul tu rá lis
mû sort a Kis új szál lá si 48-as Da lár da szín vo na las elõ adá sa tet te
fe lejt he tet len né. Nagy Miklósné cso port tár sunk sa ját köl te mé nyé -
vel ked ves ke dett a részt ve võk nek. Tar tal mas és él ve ze tes na pot
töl töt tünk el kö zö sen. Kö szö net min den se gí tõ nek, akik fel aján lá -
sa ik kal szín vo na la sab bá és tar tal ma sab bá va rá zsol ták a szür ke
nap ja in kat!                                                                             

-Göblyös Ferencné-
-Mozg.Csop.ve ze tõ-

Min den Ked ves cso port társ nak,
Fegy ver nek Vá ros la kos sá gá nak

Kí vá nunk Ál dott,
Bé kés Ka rá cso nyi ün ne pe ket

és si ke rek ben gaz dag, Bol dog Új Évet!

-Moz gás sé rült Cso port Ve ze tõ sé ge!-

A Ka to li kus Karitász ka rá cso nyi kö szön tõ je
Ked ves Fegyvernekiek!

Vá ro sunk már ün nep lõ be öl tö zött. Ka rá cso nyi fé nyek vi lá gít ják be
a fõ ut cát, az ad ven ti ko szo rú gyer tyái és a fe nyõ fa égõi ra gyog nak
es tén ként. Ad vent van, a vá ra ko zás ide je, a ka rá csony ün ne pét
meg elõ zõ idõ szak. Vár juk a meg vál tó szü le té sét. 

A Ka to li kus temp lom elõtt ál lí tot tuk fel a vá ros bet le he mét, mely be
ke rá mia szo bor cso por tot vá sá rol tunk az Ön kor mány zat tá mo ga -
tá sá val. Ad vent el sõ va sár nap ján el he lyez tük ben ne a bet le he mi
ál la to kat. A szent csa lád és a töb bi szo bor de cem ber 24-én lesz ki -
he lyez ve és ki vi lá gí tá suk ra is ek kor ke rül sor. A temp lom ka pu ja
min den ki elõtt nyit va áll, a szent csa lád vár ja lá to ga tó it. Fo gad ják
sze re tet tel, érez ze a vá ros min den la ko sa ma gá é nak. Áll junk oda
a bet le he mi já szol elé, örül jünk a meg szü le tett meg vál tó nak, osz -
toz zunk a pász to rok és az an gya lok örö mé ben. 

Mind annyi unk nak kí vá nom, ne ve szít sük szem elõl a bet le he mi
csil la got, vi gyük ma gunk kal a ka rá csony fé nye it a hét köz nap ok ba
is.

Sze re tet tel jes, ke gyel mek ben gaz dag, bol dog ün ne pet kí vá nok!
-Leblanc Lajosné-

-Csoportvezetõ-

Református lelkészünk
„A rád bí zott drá ga kin cset õrizd meg a ben -
nünk la ko zó Szent Lé lek ál tal.” (2 Tim 1,14)

2015  no vem be ré ben fon tos dön tés elé ál lí -
tott az élet. Fel aján lot ták szá mom ra, a
Fegyverneki Re for má tus Egy ház köz ség
meg üre se dett lel ké szi ál lá sát. Is ten az Ige ál -
tal ar ra buz dí tott, hogy bát ran vál lal jam el ezt
a szol gá la tot, Õ ál dá sá val fog en gem kí sér ni. 
Ezt az ál dást az el múlt egy év ben fo lya ma to -
san érez tem, hi szen a szol gá la tok ál tal nem
csak ad tam, ha nem kap hat tam is az öröm -
üze ne te ket.  Ta valy Ad vent el sõ va sár nap -

ján, no vem ber 28-án volt az el sõ szol gá la tom, te hát im már egy éve,
hogy én le he tek a fegyverneki re for má tus lel kész. A Min den ha tó
adott szá mom ra egy cso dá la tos gyü le ke ze tet, sok re mek em ber rel
is mer ked het tem meg az el múlt esz ten dõ ben a Temp lom fa la in be lül 
és kí vül is.   El mond ha tat lan a sok-sok él mény, amit kö zö sen át él -
het tünk, az Is ten tisz te le tek, sze re tet ven dég sé gek, gyer mek hét,
csa lá di nap, kon cert a temp lo munk ban, mind- mind azt bi zo nyít ja
szá mom ra, hogy he lye men va gyok. Szep tem ber tõl a hit ok ta tás ke -
re te in be lül több, mint 50 gyer mek hall hat és ta nul hat Is ten rõl a re -
for má tus hit tan órá kon, nagy lel ke se dés sel és öröm mel vesz nek
részt eze ken a fog lal ko zá so kon.  A Fegyverneki Re for má tus Gyü le -
ke zet még igen ki csi, de na gyon lel kes és sze re tet tel jes kö zös ség.
Daku Mi hály gond nok úr tól, és az egész gyü le ke zet tõl, sok sze re tet
és se gít sé get ka pok, ez nagy ban hoz zá já rult ah hoz, hogy a
Fegyverneken töl tött el sõ évem fan tasz ti kus le gyen. Di rekt fo gal -
ma zok úgy, hogy el sõ évem, hi szen elõ zõ évek alatt sok lel kész
szol gált itt, hosszabb- rö vi debb ide ig.  Is ten se gít sé gé vel és ál dá sá -
val sok évet sze ret nék a te le pü lé sen töl te ni, mint re for má tus lel -
kész. Már rég óta dé del ge tett ál mom, hogy én is önál ló gyü le ke ze ti
lel kész ként szol gál has sam az Urat. Úgy hi szem, hogy ez nem csak
egy álom, ha nem Is ten azért ad ta az el hí vá so mat, hogy pász to rol -
jam az Õ né pét. Se géd lel kész ként, il let ve be osz tott lel kész ként
több évet töl töt tem Törökszentmiklóson, ahol na gyon so kat ta nul -
hat tam Sza bó Jó zsef és Szabóné Csökmei Edit lel ki pász tor ok tól.
Eze ket a ta pasz ta la to kat, a jó pél dá kat és a rám bí zott gyü le ke zet
irán ti vég te len sze re te tet sze ret ném meg va ló sí ta ni Fegyverneken. 

-Gaz dag Edit-
-re for má tus lel kész-

Ad ven ti gyer tya gyúj tás
Vá ro sunk ban, a Szent Ist ván té ren a kö zö sen el ké szí tett Ad ven ti
ko szo rún  no vem ber 27-én meg gyúj tot tuk az el sõ gyer tyát, hogy
együtt örül hes sünk, ké szül jünk test ben és lé lek ben a Ka rá csony -
ra.

(Kö szö ne tünk azok nak, akik az ad ven ti ko szo rú el ké szí té sé hez
hoz zá já rul tak: Bózsó Já nos, Dobler Mi hály, Hermann And rás,
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár dol go zói, Ügyes Ke zek Klub, Pol -
gár mes te ri Hi va tal dol go zói)

A Ka to li kus Karitász ka rá cso nyi ado má nya
Cso por tunk az Eg ri Fõ egy -
ház me gyei Karitásztól igé -
nyelt fa tü ze lé sû kály hát
ado má nyo zott Váradi Zol -
tán nak és csa lád já nak.

Hasz nál ják sze re tet ben,
egész ség ben hosszú éve -
ken át!

-Leblanc Lajosné csop.vez.-
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A FEGYVERNEKI HORGÁSZ
EGYESÜLET HÍREI

Las san vé get ér a hor gász sze zon. Né hány
ak tu á lis do log ra sze ret ném fel hív ni a hor -
gász tag ja ink fi gyel mét. Az min den ki elõtt is -
mert, hogy a 2016-ban vál tott
hor gász en ge dély 2017. ja nu ár 31-ig ér vé -
nyes. Ed dig le het ve le hor gász ni, ha az idõ -
já rás meg en ge di. Az ál la mi jeggyel egy be
épí tett fo gá si nap lót 2017. feb ru ár 28-ig kell
le ad ni a hor gász egye sü let nél. Fel hí vom
min den hor gász tár sam fi gyel mét, hogy ol -
vas sa el az út mu ta tót és an nak meg fe le lõ en 
he lye sen ki tölt ve össze sít se az fo gá si ada -
to kat. En nek hi á nyá ban csak dup la áron le -
het ál la mi je gyet vál ta ni. Mi vel az ada tok egy 
köz pon ti internetes adat bá zis ban sze re pel -
nek, így a hor gász nem tud ja el ke rül ni ezt a
szank ci ót. Hi á ba megy át va la ki má sik hor -

gász egye sü let hez, ugyan ez sza bály ér vé -
nyes rá. Ezért a hor gász egye sü let ve ze tõ -
sé ge úgy dön tött, hogy a fo gá si nap ló kat a
Vörtösmarty u. 22-nél a pos ta lá dá ba nem
le het most már be dob ni. Ki zá ró lag sze mé -
lye sen le het le ad ni a hor gász iro dá ban ügy -
fél fo ga dá si idõ ben.  A  ve ze tõ sé gi  ta gok
le el len õr zik, hogy rend ben van-e a ki töl tés
és szük ség ese tén se gí te nek .                                        
A 2017. év re ér vé nyes hor gász en ge dé lye -
ket  elõ re lát ha tó lag feb ru ár tól le het vál ta ni.
Egye sü le tünk a me gye összes hor gász vi zé -
re áru sít te rü le ti je gyet.  Az élõ Ti szá ra és a
Nagy kun sá gi Fõ csa tor ná ra szó ló en ge dé -
lyek ára elõ ze tes egyez te tés alap ján vál toz -
ni fog nak és más össze té tel ben is
ké szül nek te rü le ti je gyek az idei évi hez ké -
pest. Akit rész le te seb ben ér de kel a do log,
ke res se fel a nyit va tar tá si idõ ben az áru sí tó -
kat és szí ve sen adunk fel vi lá go sí tást.                                                                                              
Jö võ re is vá runk min den olyan hor gászt, aki
el fo gad ja a hor gá szás és hor gász ta tás sza -

bá lya it, aki  be tart ja a hor gász ver se nye ken
a ren de zõk uta sí tá sit, akik meg van nak elé -
ged ve a ve ze tõ ség mun ká já val. Aki vi szont
nem, azok elõtt nyit va áll a ka pu. Ne künk
csak olyan hor gá szok ra van szük sé günk,
akik a hor gász eti kát be tart ják.                                                                                   
Tá jé koz ta tom az ér dek lõ dõ ket, hogy az idei
év hez ha son ló an 2017-ben  is foly tat juk
azok nak a hor gá szok nak a vizs gáz ta tá sát,
akik ed dig  még nem ren del kez tek hor gász -
en ge déllyel és az egye sü le tünk tag jai  kí -
ván nak len ni.                                                                                                                    
Vé gül meg kö szö nöm mind azok nak a tá mo -
ga tá sát, akik az adó juk 1%-át a hor gász
egye sü le tünk nek  aján lot ták fel.

A hor gász egye sü let ve ze tõ sé ge ne vé ben
Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és Bol dog
Új Évet Kí vá nok!

-Tukarcs Istvánné-
-A Fegyverneki Hor gász Egye sü let  el nö ke-

Fegyverneki nõi labdarúgás
2015. nya rán fo gal ma zó dott meg né hány csa lád anya és fi a tal lány
ba rá ti tár sa sá gá ban az a kez de mé nye zés,hogy Fegyverneken ala -
kul jon Nõi Lab da rú gó Szak osz tály. Sok se gít sé get kap tunk az in -
du lás hoz a he lyi egye sü let tõl, Önkormányzatól és nem utol só
sor ban a csa lád tag ok tól.Így ta valy au gusz tus tól he ti két al ka lom -
mal el kez dõd tek az edzé sek. Cél volt egy jó kö zös ség épí té se és a
vá ros hír ne vé nek öreg bí té se és per sze a rész vé tel.A me gyé ben 5
csa pat rész vé te lé vel in dult a baj nok ság, amely vé gé re vá ra ko zá -
son felül tel je sí tett a csa pat és meg sze rez te má so dik he lyet.

2016-2017 sze zon ban már hét csa pat ra bõ vült a nõi baj nok ság,
Kis új szál lás, Kar cag, Szajol, Jász be rény, Fegy ver nek mel lé
Tiszaszentimre és Dabas csa pa ta is csat la ko zott. Ní vó sabb so ro -
zat nak néz tünk elé be és cél a tech ni kai, tak ti kai fej lõ dés. Büsz kék
va gyunk a csa pat ra, mi vel az õszi sze zon ban meg mu tat ták
mennyit le het el ér ni egy ki csi kö zös ség nek, ha van aka rat és ki tar -
tás.

A baj nok ság ban részt ve võ já té ko sok: Siposné Sza bó Er zsé bet,
Fa ra gó Re ná ta, Nagy-Zulinger Ka ta lin, Pely he Ani ta, Sipos Jan ka,
Oláh Szil via, Ba logh Bet ti na, Tóth Vik tó ria, Vágán Ni ko lett, Lip csei
Ni ko lett,Zsolczai Alíz,Szívósné Bozsó Re ná ta.

Kö szön jük tá mo ga tó ink se gít sé gét!
-Ke re pe si Já nos, Tõ zsér Csa ba-

-edzõk-

Haj rá fi úk, lá nyok!
(Bir kó zó edzé sen jár tam…)

Oda kint már bi zony der med a föld fa gya, de benn az edzõ te rem -
ben az edzés pi ros ró zsát va rá zsolt az ar cok ra. Fegyverneki fi úk
és lá nyok – kül sõ szem mel- egy mást do bál ják a ta ta min. Kiss Kál -
mán edzõ büsz ke ta nít vá nya i ra, most is az or szá gos nõi csa pat -
baj nok ság ra ké szí ti fel õket, - le ány és után pót lás kor cso port ban,
me lyet Esz ter gom ban ren dez nek. Egy kö zös fo tó zás ra in vi tá lom
õket. Ami egy bõl fel tû nik, a sok érem!- me lyet büsz kén vi sel nek a
nya kuk ban. A leg -
utób bi ér me sek:

Kiss Li li és Mol nár
Kit ti : Ma gyar Baj nok

Di ák olim pi án: Kiss Li -
li II. he lye zés

Di ák olim pi án:
Skultéti Ma ri ann III.
he lye zés

Gra tu lá lunk a csa pat -
nak, és to váb bi mun -
ká juk hoz erõt,
egész sé get, ki tar tást!

-Mé szá ros Il di kó-
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Rendhagyó történelem óra
A Szov jet uni ó ba hur colt po li ti kai fog lyok és
kény szer mun kás ok em lék éve cí mû pá lyá -
zat ke re té ben több "Rend ha gyó tör té ne -
lem órát" tar tott a Fegyverneki Mû ve lõ dé si
Ház és Könyv tár. A te le pü lés la kos sá ga
mel lett az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 7-8.
osz tá lyo sai in te rak tív fog lal ko zá sok ke re té -
ben is mer ked tek te le pü lé sünk eme szo mo -
rú ese mé nyé vel. A prog ram so ro zat 2017.
ja nu ár 6- án me gyei szin tû kon fe ren ci á val ,
meg em lé ke zés sel  és az ál do za to kért tar -
tott szent mi sé vel zá rul a szo mo rú év for du -
lón.



Vi lág baj nok sá gon Len gyel or szág ban 
Az Örményesi „Vö rös Sár kány” Goshin Ju-
Jitsu Egye sü let két spor to ló ja- Krupa Ádám
és Sá gi Ist ván az ed di gi ver seny ered mé -
nye ik alap ján – a 8 fõs ma gyar vá lo ga tott ke -
re té ben részt ve he tett a no vem ber 25-27-én 
Wroclaw-ban meg ren de zett Ju-Jitsu vi lág -
baj nok sá gon. Ez a JJIF (Ju-Jitsu
International Federation) vi lág baj nok ság a
leg ran go sabb meg mé ret te tés eb ben a
sport ban – nin csen en nél ma ga sabb szin tû
Ju-Jitsu ver seny a vi lá gon.

49 or szág 560 leg jobb spor to ló ja kö zött lé -
pett ta ta mi ra a két fegyverneki spor to ló, az
örményesi „Vö rös Sár kány” Goshin Ju-Jitsu
Egye sü let ver seny zõ je. Már az is büsz ke -
ség gel tölt het el ben nün ket, hogy a lát vá -
nyos meg nyi tó ün nep sé gen Ma gyar or szág

táb lá ját a mi ver seny zõnk vit te vé gig a töb bi
nem zet spor to ló ja elõtt!

 A JJIF meg ala ku lá sa óta (1987) ez volt az
el sõ olyan vi lág ver seny, ahol ma gyar ver -
seny zõk mind a há rom ver seny szám ban in -
dul tak. Ne Waza System (föld harc)
ka te gó ri á ban 5 ver seny zõ, Duo System (ön -
vé de lem) ver seny szám ban Sá gi Ist ván és
Krupa Ádám, va la mint Fighting System
(küz dõ) ver seny szám ban egy ver seny zõ – a 
mar ca li anya egye sü let bõl kép vi sel het te Ma -
gyar or szá got.

Szom ba ton, a ver seny má so dik nap ján, a
vá lo ga tott két újon cá nak, Krupa Ádám nak
és Sá gi Ist ván nak a be mu tat ko zá sa volt a
Duo (ön vé de lem) ver seny szám ok ban. A
fér fi Duo System kategóriábanolyan sok ne -
ve zõ volt, hogy úgy kel lett „be mér kõz ni” a
me zõny be. A há zi gaz da len gyel pá ros lett

az el len fe lünk. A kö vet ke zõ for du ló ban a
má sik ágon be mér kõ zõ al gé ri ai pá ros volt
az el len fe lünk. Igen szo ros küz de lem ben
(66:68) két pont tal ma rad tunk el mö göt tük.
Azt gon do lom, hogy a két spor to ló min den
el is me rést meg ér de mel ezért a tel je sít mé -
nyért. Mind két for du ló ban mél tó és egyen -
ran gú el len fél ként küz döt tek tu dá suk
leg ja vát ad va éle tük el sõ nem zet kö zi ver se -
nyén. Az össze sí tett pont szám ok alap ján a
több nem zet pá ro sát meg elõz ve, a 14-15.
he lyet ér ték el.

Azt gon do lom, hogy egy vi lág baj nok ság ra
va ló ki ju tás már ön ma gá ban nagy tel je sít -
mény.Fel eme lõ ér zés az a tu dat, hogy ott
va gyok – ott va gyunk egy kis örményesi klub 
ver seny zõ je ként a vi lág leg jobb jai kö zött,és
lát juk a ma gyar lo bo gót a nem ze tek so rá -
ban. 

Ez úton kö szö nöm: 
• Bol dog Ist ván or szág gyû lé si kép vi se lõ,
• Ta tár Lász ló – Fegy ver nek vá ros pol gár -

mes te re,
• Hermann And rás – Hermann Kft ügy ve ze -

tõ igaz ga tó,
• Somlyai Árpádné - a KUNSZÖV tex til ru -

há za ti Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó,
• Tukarcs Mi hály – vál lal ko zó,
• Krupa Lász ló – a Krupatechnika Kft,
• Eri ka és Má rió Bede anya gi tá mo ga tá sát,

hogy ré sze sei le het tünk en nek az élet re
szó ló él mény nek, hogy az el sõ ma gyar
Ju-Jitsu vá lo ga tott tag ja ként kép vi sel het -
tük ha zán kat ezen a ver se nyen.

-Sza bó Já nos-
-edzõ-

Már ton-na pi Tánc ház
Vá ro sunk ban a Tánc há zat min dig nagy ér dek lõ dés kí sé ri, és ez
nem volt más képp most sem. A gye re kek az Ügyes ke zek klub
se gít sé gé vel öröm mel ké szí tet ték el li bus ká ju kat, és egy fo tó zás
ere jé ig meg is mu tat ták. A tán cos lá bú ak jó kedv vel les ték el a
tánc alap ja it Kecs kés Ger gõ tõl, aki já té kos for má ban ta ní tot ta a
ki csi ket. Aho gyan az idõ telt, a han gu lat emel ke dett, és bi zony a
szü net ben min den ki nek na gyon íz lett a li ba zsí ros ke nyér! Leg kö -
ze lebb té ged is vá runk, légy ré sze se egy nagy sze rû est nek, han -
gu lat nak!

-Mé szá ros Il di kó-

Mi ku lás-na pi táncház
A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár „Mi ku lá sa” Tánc ház zal egy be kö tött
ren dez vény ke re té ben ér ke zett, ki csik és na gyok örö mé re. A gye re -
kek fe le mi köz ben rop ta a tán cot, a töb bi ek az Ügyes Ke zek Klub se -
gít sé gé vel Tél apót, fe nyõ fát ké szí tett, raj zolt. Amint meg je lent
„ör dö gei” kí sé re té ben a Mi ku lás, a gye re kek ver sek kel, da lok kal kö -
szön töt ték, és az érte kapott jutalmat (szaloncukor) örömmel ették. 

A fegyverneki Tánc ház nép sze rû ség ét mu tat ja, hogy messze föld rõl
is ér kez nek hoz zánk a nép tán cot ked ve lõ és mû ve lõ tán co sok, akik
ve lünk együtt hoz zák a jó ked vet, a kel le mes ki kap cso ló dást. A Mi ku -
lás-nap tánc ház ven dé gei Lajosmizse, Kis új szál lás, Kar cag, Bog ács, 
Nagyiván, Törökszentmiklós, Kecs ke mét te rü let rõl ér kez tek.
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HÍVD ! – ha úgy ér zed, szük sé ged van rá
A Ka rá csonyt min den ki sze ret tei kö ré ben sze ret né ün ne pel ni, de
van aki nek már nincs csa lád ja, vagy olyan tá vol él, hogy nem tud -
nak ta lál koz ni.

Ha baj van: Lel ki se gély te le fon szol gá la tok

Ha úgy ér zi, túl sok a te her, kép te len to vább hor doz ni, és most rög -
tön sze ret ne va la ki vel be szél ni: van se gít ség. Hív ja fel az egyik szá -
mot!

Tud nia kell, hogy krí zis hely zet ben nem va gyunk ké pes sé ge ink tel -
jes bir to ká ban. Dön té se ket hoz ni -pláne vissza von ha tat la no kat-
ilyen kor nem sza bad. A leg jobb, amit te het, hogy egy kül sõ szem lé -
lõ vel át be szé li mind azt, ami most fog lal koz tat ja.
• Lel ki El sõ se gély Te le fon szol gá la tok

116-123
Éj jel-nap pal, mo bil ról vagy ve ze té kes rõl hív ha tó, mind ket tõ rõl in -
gye nes.

• Caritas Lelkisegély Te le fon szol gá lat
06-80-505-503
Es te 6-tól reg gel 6-ig, ve ze té kes rõl hív ha tó, in gye nes.

• Kék vo nal (gyer mek- és if jú sá gi te le fon szol gá lat)
116-111
Éj jel-nap pal, ve ze té kes rõl hív ha tó, in gye nes.

• NANE Egye sü let bán tal ma zott nõk nek és gye re kek nek te le -
fon szol gá lat
06-80-505-101 ve ze té kes rõl, in gye ne sen
(06-1) 267-4900 mo bil ról vagy ve ze té kes rõl hív ha tó, nor mál ta ri -
fá val.
Szer da ki vé te lé vel es te 6-tól 10-ig.

• Dél után te le fon szol gá lat: lel ki se gély idõ sek nek
06-80-200-866
Es te 6-9-ig.

-Szerkesztõség-

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk,

hogy
Sá rai Zsigmondné
Szül.: Pat kó Ju li an na 83 éves
Bagi Istvánné
Szül.: Kácsor Ju li an na 87 éves
Bartus Elem ér 85 éves
Sza bad Ist ván 86 éves
Bá rány Pál 56 éves
Gu lyás Pálné
Szül.: Bog nár Mar git 86 éves
Far kas Istvánné
Szül: Né meth Ro zá lia 90 éves
Csi ga Já nos 74 éves

ko rá ban el hunyt.

Mit lel kem ed dig fél ve sej tett,
Elõt tem áll a nagy ti tok,

Hogy csak az halt meg, ami nem lett,
S az él örök ké, ami volt.

-Vaj da Já nos-

Em lé ke zés

TÓTH SÁNDOR
ha lá lá nak 36. és

TÓTH SÁNDORNÉ
szü le tett: ZIMMER MÁRIA

ha lá lá nak 7. év for du ló já ra.

"Su han va száll az élet to va,
ami el múlt nem jön vissza so ha.
Bár las san min dent el ve szí tünk,

de ti te ket örök kön-örök ké sze re tünk."

A Sze re tõ Család

Meg em lé ke zés

BARTA JÓZSEF
(1956-2014)

szü le té sé nek 60.,

ha lá lá nak 2. év for du ló já ra.

„A bú csú szó, mit nem mond tál ki, el ma radt.

El men tél, de szí vünk ben örök ké ve lünk ma radsz.”

Fe le sé ge, gyer me kei, test vé re és csa lád ja.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak,

akik sze re tett ha lot tunk

GULYÁS PÁLNÉ
szül.: Bog nár Mar git

bú csúz ta tó ján részt vet tek,

ur ná já hoz vi rá got he lyez tek.

"Ott pi hensz ahol már nem fáj sem mi,

Nyu gal ma dat nem za var ja sen ki.

Éle ted el szállt, mint egy pil la nat,

De em lé ked szí vünk ben örök re meg ma rad."

Ke reszt lá nyod 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: Fegyverneken hó nap el sõ és har ma -
dik pén tek: 800-1200 

Törökszentmiklóson: Tán csics M. 42/A 

Nyitvatartás Hét fõ-csü tör tök: 800-1500, pén tek: szün nap

Call Cen ter: 06-40-180-124

*****

Or vo si ügye let:  06-20/388-97-87

*****

Hul la dék szál lí tás

Ré gi 3-as 4-es kör zet: A ja nu á ri szál lí tá si idõ pont ról nincs
in for má ci ónk

Ré gi 1-es, 2-es kör zet: A ja nu á ri szál lí tá si idõ pont ról nincs 
in for má ci ónk

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

Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 175. sz.

105

2016.11.03. Matykó Má té
Szü lei: Shmidt Eri ka, Matykó Ti bor

2016.11.18. Bu rai Lolita La u ra
Szü lei: Sze gi Sza bi na, Bu rai Je nõ

2016.11.20. Mikle Ádám Ro land
Szü lei: Hor váth Éva, Mikle Ri chárd

2016.11.20. Tónai Kin ga Ale xa
Szü lei: Pat kó Ad ri enn, Tónai Fe renc

2016.11.27. Nagy Lé na
Szü lei: Nagy Mag dol na, Sely mes Ger gõ

Mi kor meg szü le tik egy vár va várt gyer mek, az élet dol gai
ér tel met nyer nek. Anya szív, apa szív dob ban meg egy pár ban,

új fénnyel ra gyog nak a vi lág ra hár man.

Sok bol dog sá got és egész sé get kí ván
a Fegyverneki Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge!

Fegyverneki Hír mon dó
Ki ad ja: Fegy ver nek Város Ön kor mány za ta

Fe le lõs ki adó: Dr. Petõ Zoltán jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Négyesiné Derecskei Edina

Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó
Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

fotók: Herman József, Iványi János
ISSN 2060-4203

2017. évi lap zár ta idõ pont jai: minden hónap 25-e.

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Szent Erzsébet út 175. szám alat ti épü le té be,

 vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail cím re.
A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: Ronin-Rol Bt. 
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.

Meg je le nik 1800 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.

 

ÜNNEPI ZÁRVA TARTÁS
A KÖNYVTÁR 2016. DECEMBER 19 - 31-ig ZÁRVA TART.

NYITÁS 2017. JANUÁR 3-ÁN

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK
BOLDOG KARÁCSONYT ÉS BOLDOG

ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

2017. ja nu ár 21.

Baldácsy Est
a Ma gyar Kul tú ra Nap ja

al kal má ból.
Min den kit sze re tet tel vá -

runk!

Ad jon Is ten min dig job bat,
Ne csak min dig azt a rosszat!
Mi tõl fé lünk, ment sen meg, 
Amit vá runk, le gyen meg!

Ad jon Is ten min den jót,
Jobb idõt, mint ta valy volt, 

Sok örö met e ház ba,
Bol dog sá got ha zánk ban

-Fegyverneki Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge-


