


A kép vi se lõ-tes tü let hírei
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ- tes tü le te ülé se in az
aláb bi dön té se ket hoz ta:

A TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006 „Zöld vá ros ki ala kí tá sa
Fegyverneken”cí mû pro jekt köz be szer zé si el já rás meg in dí tot ta az
aláb bi gaz da sá gi sze rep lõk vizs gá la tát ja va sol va a Bí rá ló Bi zott -
ság nak:
• Gaz da sá gi sze rep lõ:Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve, Sza bad ság u. 7.
• Gaz da sá gi sze rep lõ:LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Bol di zsár és Tsa. Bt., 5350 Ti sza fü red, Mor gó u.

26.
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Böjtös-Bau Kft., 1117 Bu da pest, Iri nyi Jó zsef ut ca

40. A. lház. I. em. 5. (Te lep hely: 5000 Szol nok, Szán tó krt. 61-63.)
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Kunhegyesi Épí tõk Kft., 5340 Kun he gyes, Zádor

ut ca 4.

A TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006 „Zöld vá ros ki ala kí tá sa
Fegyverneken” és a 2018 évi Köz be szer zé si Terv va la mint a 2018
évi költ ség ve té se alap ján köz be szer zé si el já rá sok meg in dí tá sát ha -
tá roz ta el.Köz be szer zé si el já rás be csült össze ge: net tó 69.511.812
Ft, for rá sa: Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2018 évi költ ség ve -
tés, va la mint TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006 tá mo ga tá si szer zõ dés
sze rint (100 %).

Az EFOP-1.2.11-16.-20107-00033 „Esély Ott hon – Esély
Fegyverneken” köz be szer zé si el já rás ese tén dön tött az el já rás
meg in dí tá sá ról és a bi zott ság össze té te lé rõl, va la mint a Bí rá ló Bi -
zott ság nak az aláb bi gaz da sá gi sze rep lõk vizs gá la tát ja va sol ja:
• Gaz da sá gi sze rep lõ: La dá nyi és Tár sa Bt., 5231 Fegy ver nek, Mar ti no -

vics út 25/a
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Józsa Kft., 3550 Ti sza fü red, Igari út 61.
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegy ver nek, Liszt Fe renc

út 13/A
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve, Sza bad ság u. 7.
• Gaz da sá gi sze rep lõ: LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 „Fegy ver nek Új te le pi Óvo da fel -
újí tá sa és kor sze rû sí té se, va la mint Böl csõ de bõ ví té se 16 fé rõ -
hellyel” cí mû pro jekt köz be szer zé si el já rás megindításáhoza
Bí rá ló Bi zott ság nak az aláb bi gaz da sá gi sze rep lõk vizs gá la tát ja va -
sol ja:
• Gaz da sá gi sze rep lõ:Energy Hun ga ry Ener ge ti kai Zrt., 3526 Mis kolc,

Sze les u. 67-69

• Gaz da sá gi sze rep lõ: Józsa Kft., 3550 Ti sza fü red, Igari út 61.
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegy ver nek, Liszt Fe renc

út 13/A
• Gaz da sá gi sze rep lõ:Maranello 2001. Kft., 5000 Szol nok, Pa nel út 2
• Gaz da sá gi sze rep lõ: LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Böjtös-Bau Kft., 1117 Bu da pest, Iri nyi Jó zsef ut ca

40. A. lház. I. em. 5. (Te lep hely: 5000 Szol nok, Szán tó krt. 61-63.)
• Gaz da sá gi sze rep lõ:La dá nyi és Tár sa Bt., 5231 Fegy ver nek, Mar ti no -

vics út 25/a
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Kunhegyesi Épí tõk Kft., 5340 Kun he gyes, Zádor

ut ca 4.

Dön tött a BMÖFT/107-/2017 sz. „Fegy ver nek Ti sza vi rág Óvo da és
Böl csõ de Annaházi Óvo da fel újí tá sa” cí mû pro jekt köz be szer zé si
el já rás meg in dí tá sá ról. Az el já rást meg in dí tó fel hí vást sa ját
kezdeményezéséreaz aláb bi gaz da sá gi sze rep lõk nek kül di meg:
• Gaz da sá gi sze rep lõ:Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve, Sza bad ság u. 7.
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Józsa Kft., 3550 Ti sza fü red, Igari út 61.
• Gaz da sá gi sze rep lõ: Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegy ver nek, Liszt Fe renc

út 13/A
• Gaz da sá gi sze rep lõ:Maranello 2001. Kft., 5000 Szol nok, Pa nel út 2
• Gaz da sá gi sze rep lõ:LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

Dön tött a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006” kód szá mú „Fegy ver nek
Új te le pi Óvo da fel újí tá sa és kor sze rû sí té se, va la mint Böl csõ de bõ -
ví té se 16 fé rõ hellyel” cí mû pro jekt köz be szer zé si el já rás meg in dí -
tá sá ról és a köz be szer zé si do ku men tá ció el fo ga dá sá ról. A
Bí rá ló bi zott ság elõ ze tes vizs gá la tát el fo gad va az aláb bi gaz da sá gi
sze rep lõ ket kí ván ja az el já rás ba be von ni: 
• Energy Hun ga ry Ener ge ti kai Zrt.,3526 Mis kolc, Sze les u. 67-69
• JÓZSA Kft.,5350 Ti sza fü red, Igari út 61. pf. 132
• Szilasi és Tár sa Ter me lõ és Szol gál ta tó Kft.,5231 Fegy ver nek, Liszt

Fe renc út 13/a.
• Maranello 2001 Épí tõ ipa ri és Szál lít má nyo zá si Kft.,5000 Szol nok, Pa -

nel út 2.
• LAD-ÉP Kft.,5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
• Böjtös-Bau Kft.,5000 Szol nok, Szán tó Krt. 61-63.
• La dá nyi és Tár sa Épí tõ ipa ri Bt.,5231 Fegy ver nek, Mar ti no vics út 25/a
• KUNHEGYESI Épí tõk Kft., 5340 Kun he gyes, Zádor ut ca 4.

- dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Zöld hul la dék szál lí tá si ütem terv:

Já rat szál lí tás Ja nu ár Feb ru ár Már ci us Áp ri lis Má jus Jú ni us Jú li us Au gusz tus Szep -
tem ber

Ok tó -
ber

No vem -
ber

De cem -
ber

1-es
gyûjtõjárat zöld havonta csü tör -

tök 12 10 7 12 16 13 11 15

2-es gyûj tõ -
já rat zöld ha von ta pén tek 13 11 8 13 17 14 12 16

Sze lek tív szál lí tá si ütem terv:

Já rat szállítás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szep tem -
ber

Ok tó ber
No vem -

ber
De cem ber

1-es
gyûjtõjárat

sze lek -
tív

havonta csü tör -
tök 4 1 1, 29 26 24 14 19 23 20 18 22 20

2-es
gyûjtõjárat

sze lek -
tív

havonta pén tek 5 2 2, 30 27 25 15 20 24 21 19 23 21
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Öröm mel tá jé koz tat juk a te le pü lés la kos sá gát, hogy Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta a
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 azo no sí tó szá mú, „Fegy ver nek Vá ros csa pa dék víz csa tor ná zá sa” cí mû pro jekt meg va ló -

sí tá sá hoz brut tó 225 mil lió fo rint Eu ró pai Uni ós tá mo ga tást ka pott.

A pro jekt cél jai:

- A bel te rü let re hul lott csa pa dék vi zek és fel szín alól elõ tö rõ fa ka dó vi zek ren de zett és kár té tel nél kü li el ve ze té se,

- A bel te rü le ten át hú zó dó víz fo lyás ok és bel víz csa tor nák, bel víz el ve ze tõ rend sze rek ren de zé se

- A te le pü lé sek bel te rü let ének vé del me a kül te rü le te ken ke let ke zett vi zek ká ros ha tá sa i tól.

A pro jekt ke re té ben meg va ló su ló be avat ko zá sok hár mas célt szol gál nak:

- Meg ol da ni az akut el ve ze té si prob lé má kat a Szent Er zsé bet úton.

- Meg te rem te ni egy meg fe le lõ mé re tû ge rinc csa tor nát, amely a te le pü lés rõl ér ke zõ vi zek kár oko zás men tes le ve ze té sé re al kal mas lesz.

- Meg ala poz ni a ki je lölt víz gyûj tõn az ön kor mány zat sa ját te vé keny sé ge so rán épí ten dõ csa tor nák víz el ve ze té si le he tõ sé gét.

A cé lok ma ra dék ta lan tel je sü lé se ese tén a te rü let csa pa dék víz el ve ze té se az épí tés sel köz vet le nül érin tett sza ka szo kon meg ol dott nak
te kint he tõ, míg a tel jes víz gyûj tõ re csak újabb épí té si üte mek be fe je zé sé vel le het ezt ki mon da ni.

A cé lok el érés hez szük sé ges be avat ko zá sok

Az 1. rend szer:

- A be ve ze tõ nyílt csa tor na és a csa tor nán lé võ tor ko la ti mû tárgy át épí té se a meg lé võ bur ko lat el bon tá sá val, a csa tor na mé re té nek bõ ví -
té sé vel és a meg lé võ tor ko la ti mû tárgy mé ret nö ve lé sé vel.

- A ter ve zett zárt 1,0 mé te res ge rinc csa tor na meg épí té se a víz gyûj tõn ke let ke zõ és össze gyûj té sé re ke rü lõ vi zek el ve ze té sé re.

- A meg lé võ 0,6 mé te res zárt be ton csa tor na ve ze tõ ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sa /iszaptalanítása és tisz tí tá sa/ a be csat la ko zó föld med rû 
árok be csat la ko zá sa i nak hely re ál lí tá sá val együtt.

- A meg lé võ szik kasz tó há ló zat át épí té se el ve ze tõ rend sze rû vé, va la mint a kü lön ál ló ár kok össze kö té se a le ve ze tés út vo na lá nak biz to sí -
tá sá ra. A be fo ga dó csa tor na meg épí té sé vel és a köz úti alat ti át ve ze tés meg épí té sé vel.

2. rend szer:

- A Szent Er zsé bet ut cai sza kasz ár ka i nak re konst ruk ci ó ja a ka pu be já rók tisz tí tá sá val és az ár kok ve ze tõ ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sá val.

A ki vi te le zé si mun ká la tok ter ve zett kez de te: 2018. jú li us 17.

A pro jekt ter ve zett fi zi kai be fe je zé se: 2019. jú ni us 28.

Érin tett sza ka szok:

- Szent Er zsé bet út: Fõ út és a Gyóni G. út tól a 4.sz fõ út ke resz te zõ dé sé ig tar tó sza ka szon

- Szent Er zsé bet út: Ár pád út tól a Pe tõ fi útig tar tó sza ka szon

- Szeg fû út: Szent Er zsé bet út tól a Büdöséri csa tor ná ig tar tó sza ka szon

AZ ESÕVÍZ HASZNOSÍTÁSA

A vi zek hely ben tar tá sa fon tos kör nye ze tünk vé del me ér de ké ben, mint pél dá ul a csa pa dék víz, mely je len tõs víz kész let. Nem ivó víz
mi nõ sé get igény lõ, he lyi fel hasz ná lá sa ma már egy re in kább el ter jedt, és re mél he tõ leg a jö võ ben je len tõ sé ge csak nö ve ked ni fog.

A TELEPÜLÉS HATÉKONY VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A LAKOSSÁG A KÖVETKEZÕ GYAKORLATI
MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSÉVEL, ALKALMAZÁSÁVAL JÁRULHAT HOZZÁ:

- A szenny víz- és csa pa dék víz-gaz dál ko dás fenn tart ha tó gya kor la tá nak el éré se ér de ké ben cél sze rû a kü lön bö zõ mi nõ sé gû vi zek nek a
ke let ke zés he lyén tör té nõ szét vá lasz tá sa. Ez nem csu pán ja vít ja a tisz tí tás ha tás fo kát, de ha té ko nyabb új ra hasz no sí tást is le he tõ vé
tesz.

- A csa pa dék víz, mely el len tét ben a fel szín alat ti víz zel, nem köz tu laj don, al kal mas kü lön bö zõ ház tar tá si és ház kö rü li víz igény ki elé gí té -
sé re, és mi vel ke ze lé se nem igé nyel kü lön le ges kép zett sé get, al ter na tív víz kész le tet je lent het az in gat lan tu laj do no sa szá má ra. A há zi
cisz ter nák ban tá rolt csa pa dék víz kert ön tö zé si és ház tar tá si víz ként hasz no sít ha tó.

- A lét re ho zott és lét re ho zan dó csa pa dék el ve ze té si inf rast ruk tú ra fenn tar tá sá nál fon tos a ma gán tu laj do nú in gat la nok elõtt az ár kok
tisz tí tá sa.

Fegy ver nek Vá ros csa pa dék víz csa tor ná zá sa
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 

Tisz te let tel:

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta



Is mét egy házi is ko la Fegyverneken
Ez úton tá jé koz ta tom a tisz telt la kos sá got, hogy 2018. szep tem ber
1-tõl, az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la az Eg ri Fõ egy ház me gye fenn tar -
tá sá ban kez di meg mû kö dé sét, Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la 
és Óvo da né ven. A je len le gi Szapárfalui Tag óvo da az is ko la tag in téz -
mé nye ként, Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la Szent Ri ta Tag -
óvo dá ja né ven foly tat ja mû kö dé sét.

Nagy öröm és tör té nel mi pil la nat ez, hi szen te le pü lé sün kön az in téz -
mény mû kö dött már ka to li kus is ko la ként. Ha vissza te kin tünk a
fegyverneki ok ta tás tör té ne té re, a kez de tek hez, ak kor Mácsay Sá mu -
el tak sás zsel lér, br. Baldácsy An tal és br. Or czy An na ne vé vel ta lál -
koz ha tunk. Mácsay Sá mu el 1821-tõl 1849-ig sa ját há zá ban ok tat ta az
írás, ol va sás és val lás tan ele me it a sze gény ura sá gi szol gák ka to li kus
ma gyar gyer me ke i nek. Az annaházi né met aj kú te le pe sek ré szé re br.
Or czy An na 1879-ben önál ló is ko lát épít te tett. 1925-re Fegyverneken
már négy ró mai ka to li kus is ko la mû kö dött. 

Is ko lánk fõ épü le te 1928-ban épült a Szent Im re té ren, öt tan ter mes,
ere de ti leg ró mai ka to li kus nép is ko lá nak, a te le pü lés el sõ eme le tes
épü le te volt. Az az óta el telt idõ alatt új szárnnyal, tor na te rem mel bõ -
vült, de mind vé gig a fegyverneki fi a ta lok ok ta tá sát, ne ve lé sét, mû ve -
lõ dé sét szol gál ta. Az ala pí tó ja irán ti tisz te let bõl 2000-ben vet te vett
az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la ne vet. Az óvo dánk ne ve Szent Ri ta ne -
vé hez kö tõ dik, aki nek szob ra a szapárfalui ká pol ná ban is meg ta lál ha -
tó.

Most, hogy in téz mé nyünk ka to li kus is ko la, óvo da ként foly tat hat ja to -
vább mû kö dé sét, le he tõ ség adó dik, hogy vá ro sunk óvo dás- és is ko -
lás ko rú gyer me kei a ró mai ka to li kus ér ték rend nek meg fe le lõ
ne ve lés ben ok ta tás ban ré sze sül je nek. Óvo dai és is ko lai kö zös sé günk
min den tag ja osz to zik a ke resz tény vi lág lá tás ban, s vál lal ja a ta nít vá -
nyok ke resz tény szel le mû for má lá sát, mely nap ja ink tár sa dal mi nor -
má it szem lél ve el en ged he tet len né vált. Pe da gó gi ai hit val lá sunk ban
ki emelt he lyet kap a hit re ne ve lés, a te rem tett vi lág meg is me ré sé re
ne ve lés. Fon tos szá munk ra a kör nye zet ba rát élet vi tel, a kör nye zet ba -
rát óvo da és is ko la meg te rem té se, ahol a gyer me kek meg ta pasz tal -
hat ják Isten szeretetét.

A 2018/2019-es tan évet 48 óvo dás, és 211 is ko lás ta nu ló val kezd jük,
akik vál lal ták a ka to li kus is ko lá hoz mél tó ne ve lést, ok ta tást. A tan év
kez de te elõtt még lesz le he tõ ség pót be irat ko zás ra, mely nek idõ pont -
já ról az is ko lá ban tá jé ko zód hat nak.

Az ün ne pi tan év nyi tó  idõ pont ja: 2018. szep tem ber 1. 10 óra

He lye: Ró mai Ka to li kus Temp lom, Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos
Is ko la, Óvo da fõ épü let

A tan év nyi tó ün nep sé get je len lé té vel meg tisz te li fõ tisz te len dõ Dr.
Ternyák Csa ba eg ri ér sek úr is. Min den óvo dá sunk, is ko lá sunk csa -
lád já nak meg je le né sé re szá mí tunk.

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-intézményvezetõ-

Rezsicsökkentés
Tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos sá got, hogy meg je lent a kor mány
1364/2018.(VII.27.) Korm. ha tá ro za ta a té li re zsi csök ken tés vég re -
haj tást kö ve tõ en szük sé ges sé vá ló in téz ke dés rõl.A ha tá ro zat sze rint
azok a ház tar tá sok, ame lyek a ko ráb bi té li re zsi csök ken tés ben
(12.000.- ft) nem ré sze sül tek, gáz- vagy távhõ- szol gál ta tá si szer zõ -
dés sel nem ren del kez nek, igé nyel he tik az egy sze ri té li re zsi csök ken -
tést. Ké rel mü ket a Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si
Köz pont Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Szol gá la tá nál te he tik meg, Fegy -
ver nek, Szent Er zsé bet út 173. szám alatt hét fõ tõl-pén te kig 8-16 órá -
ig. A ké re lem le adá sá nak ha tár ide je 2018. szep tem ber 15.

-Gondozási Köz pont-

Álláspályázat
Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz -
pont a "Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló" 1992.
évi XXXIII. tör vény 20/A.alap ján pá lyá za tot hir det
Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz -
pont Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat csa lád se gí tõ
mun ka kör be töl té sé re.
A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan ide jû köz -
al kal ma zot ti jog vi szony.

Fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idõ

A mun ka vég zés he lye: 5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 173.

A mun ka kör be tar to zó lé nye ges fel ada tok: Csa lád se gí tõi (gyer -
mek jó lé ti alap el lá tá sok, il let ve szo ci á lis alap el lá tás) fel ada tok el lá tá -
sa az 1993.évi III. tör vény és az 1/2000.(I.7.) SZCSM ren de let
alap ján; va la mint az 1997.évi XXXI. tör vény és a 15/1998.(IV.30.) NM 
ren de let alap ján.

Il let mény és jut ta tá sok: Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá -
sok ra a "Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló" 1992. évi XXXIII. tör -
vény ren del ke zé sei az irány adók.

Pá lyá za ti fel té te lek: fõ is ko la, szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok: 
• rész le tes szak mai ön élet rajz;
• az is ko lai vég zett sé ge ket/szak ké pe sí té se ket iga zo ló bi zo nyít vá -

nyok/ok irat ok má so la ta;
• há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
• a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a pá lyá za ti anya gá ban fog lalt

sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ ke ze lé sé hez
hoz zá já rul.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2018.08.24.

Mun ka kör be töl té sé nek idõ pont ja 2018.09.01.

Pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: pos tai úton vagy sze mé lye sen 5231 
Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 173. Siposné Sza bó Er zsé bet ré szé re,
vagy elekt ro ni kus úton gondozasi@fegy ver nek.hu e-mail cí men.

-Siposné Sza bó Er zsé bet-
-intézményvezetõ-
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Gyógy für dõ ben jártunk
Cso por tunk kal Tiszaföldváron jár tunk a Gyógy für dõ ben, hi szen a
ta gok szin te mind egyi ké nek van olyan jel le gû be teg sé ge, prob lé má -
ja, mely re a gyógy víz ál dá sos ha tás sal bír.

A víz 1040 mé ter mély rõl tör a fel szín re, kút fe jen 69 fo kos. 

Ma gas al ká li-klo rid és hid ro gén kar bo nát, va la mint jód tar tal ma mi -
att al kal mas reumatikus bán tal mak, bõr be teg sé gek, izom fáj dal mak,
nõ gyógy ásza ti prob lé mák ke ze lé sé re. Csont tö ré sek, mû té tek utá ni
gyógy ulást elõ se gí tõ fo lya ma tok fel gyor sí tá sá ra is al kal maz ha tó.

Négy ülõ pa dos gyógy me den cé vel, egy úszó me den cé vel, és egy gyer -
mek me den cé vel ren del ke zik.

A be lé põ árak is ala cso nyak: fel nõtt 1000.-Ft, nyug dí jas: 900.-Ft
gyer mek:700.-Ft, to váb bi csa lá di, cso por tos ked vez mé nyek!

S mi köz ben a me den cé ben fü röd tünk, a strand te rü le tén zaj lott a IX.
TISZAZUGI FESZTIVÁL. Mi össze kö töt tük a kel le mest a hasz nos sal.
Gyógy ulás köz ben él vez tük a szín vo na las elõ adást. A mû sor ban fel -
lé pett Far kas Istvánné és Mé szá ros Il di kó is, a né zõk nagy tap sa kí -
sér te õket. A tom bo la sor so lá son Fegyverneknek ked ve zett a
sze ren cse: a fõ díj egy ke rék pár volt, me lyet Csík Jánosné nyert.

Gyógy ulás, kel le mes ki kap cso ló dás volt  a cso port min den tag já nak.

-Göblyös Ferencné-

Egy ki rán du lás mar gó já ra
„Ügyes Ke zek”

2018. jú ni us 23-án a szo ká sos évi jól meg ér de melt ki rán du lá sunk ról
sze ret nék be szá mol ni. Úti cél Kis kun fél egy há za-Kis kun ha las. A
szom bat reg gel egy kis sé bo ron gó san in dult, ezért min den ki vas ta -
gabb ru hát öl tött ma gá ra. Ez nem szeg te ked vün ket, jó ked vû en vár -
tuk az  in du lást. Jött is ifj Gyányi And rás a busszal és mi mind annyi an
szin te gyer me ki lel ke se dés sel és nagy vá ra ko zás sal néz tünk a re ánk
vá ró él mé nyek re, és ar ra a tu dás ra amit még nem ta pasz tal tunk.
Ahogy fogy tak a ki lo mé te rek, jó ked vünk csak fo ko zó dott, amint kö ze -
led tünk a ki tû zött cél hoz.

Mi kor meg ér kez tünk Kis kun fél egy há zá ra, az el gém be re dett tag ja in -
kat kis sé ki nyúj tot tuk, majd a Pe tõ fi Sán dor em lék mú ze um ba tet tünk 
lá to ga tást.

Ezt kö ve tõ en a Mó ra Fe renc tár lat kö vet ke zett, aho vá egy kis sé ta
után ér kez tünk.

Kö vet ke zõ mú ze um Kis kun ha la son várt ar ra, hogy a kis csa pat meg -
te kint se a gyö nyö rû csip ké ket, me lyet kéz zel varr nak. Mi lyen sok fé le
áb rák- min ták be le fér nek eb be az ap ró-nagy csip ké be! El is me rés a
ké szí tõk nek.

In nen 10 perc sé ta és a Thorma Já nos mú ze um, ahol gyö nyö rû olaj -
fest mé nye ket lát hat tunk, s egy kis ré gé sze ti ki ál lí tást is meg te kin tet -
tünk.

In te rak tív já ték ban is részt vet tünk, mely kel le mes ki kap cso ló dás
volt, min den per cét él vez tük.

S mennyi mennyi él mény be le fért a mai nap ba, me lye ket meg õr zünk.

Dél után 17 órá ra ér tünk ha za.

Kö szön jük a szer ve zõk nek ezt az él mé nyek ben gaz dag ki rán du lást!

-Var ro dás lá nyok-
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„El la zu lás” az utol só na pon
Nép tánc-tá bor 2018.07.02-2018.07.06-ig

A gye re kek szá mát, ko rát is fi gye lem be vé ve két cso port ban, két idõ -
pont ban ren dez ték meg a tá bort. A ki csik ré szé re jú li us 06-a volt
Nép tánc-tá bor be fe je zõ nap ja. A prog ram: stran do lás Kis új szál lá -
son! A gye re kek öröm mel és nagy iz ga lom mal vár ták e na pot, s bi -
zony az idõ já rás ra sem le he tett pa nasz, mert a gye re kek ked vé ben
járt. Az egész hé ten “meg dol goz ta tott” lá bak nak bi zony jó le sett az el -
la zu lás, ki kap cso ló dás. Csa pat épí tés mes ter fo kon! 

Jö võ re ve le tek, ugyan itt!
-Mé szá ros Il di kó-

„CSICSERGÕK” a szín pa don!
A Nép tánc-tá bor ban ta nul tak ról jú li us 05-én ad tak íze lí tõt az ap ró -
sá gok. Kecs kés Ger gõ és Sarkadi And rea büsz ke le het ta nít vá nya i ra,
mert a gye re kek na gyon ko mo lyan vet ték a be mu ta tót, pe dig so kan
kö zü lük még az óvo da pad ját kop tat ják.

Hi á ba no, a fel adat hoz fel nõt tek!

A szín pa di fel lé pés nagy iz ga lom mal töl töt te el a gye re ke ket, hi szen
töb ben most elõ ször lép tek fel, tán col tak ön fe led ten, a jól meg ér de -
melt taps nem is ma radt el! Kecs kés Ger gõ be je len tet te, hogy ezen túl 
már nem mint a „ki csik” sze re pel nek, mert a tá bor alatt meg tör tént
a név adás is! A gye re kek ad ták az öt le tet, hi szen ál lan dó an kér dez -
tek, csi cse reg tek, így nem is le he tett más, mint a : CSICSERGÕK!

Gra tu lá lunk a fel ké szí tõk nek és min den sze rep lõ nek, s re mél jük ha -
ma ro san sok jó tán cos sal lesz gaz da gabb Fegy ver nek!

Eh hez ki tar tást, jó mun kát, szor gal mat kí vá nunk.

Az est fény pont ja, ami kor a Mû ve lõ dé si Ház ud va rán min den gye rek
lég göm böt ere ge tett, majd Kindert Fe renc öreg leb ben csét fo gyasz -
tot ták (Na gyon fi nom volt!)

-Mé szá ros Il di kó-

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let hírei
A Fegyverneki Hor gász Egye sü let 2018-ban ün nep li meg ala ku lá sá -
nak 35. év fordulóját, ezért a Kö zép-Ti sza Vi dé ki Hor gász Egye sü le tek
Szö vet sé gé nek el nök sé ge egy ser le get és em lék la pot ado má nyo zott
több éves ered mé nyes mû kö dé sé ért a me gyei köz gyû lé sen. 

Most a hor gász kár tya és re giszt rá ció fon tos sá gá ra hí vom fel a fi gyel -
met. Az ed dig hasz ná la tos hor gász iga zol vány meg szû nik, egy hor -
gász kár tya fog ja fel vál ta ni. Ezt úgy kap hat ja meg min den hor gász, ha 
re giszt rál ja ma gát egy online fe lü le ten, be fi ze ti a 2200 Ft re giszt rá ci -
ós költ sé get és pos tán ki kül dik a ré szé re a Hor gász kár tyát. A re giszt -
rá ci ót el le het vé gez ni önál ló an, vagy a hor gász egye sü le ten ke resz tül. 
Hogy meg elõz zék az év ele ji tor ló dást, le he tõ sé get biz to sít a MOHOSZ 
ar ra, hogy 2018. szep tem be ré tõl kez dõd jön a re giszt rá ció.Így ar ra ké -
rek min den kit, ne ha lo gas sa a dol got, ren dez ze mi e lõbb a Hor gász -
kár tyát, mert azt a tá jé koz ta tást kap tuk,hogy az idén még gyor sab ban 
el le het in téz ni, mint jö võ re, ami kor már a hor gász en ge dé lyek áru sí -
tá sa is fo lyik.Aki az idén re giszt rál, 2-3 hé ten be lül meg kap hat ja a
Hor gász kár tyát, de aki jö võ év ele jén akar ja ki vál ta ni, 1-2 hó nap vá ra -
ko zá si idõ re is le het szá mí ta ni. 2019-tõl csak en nek a kár tyá nak a bir -
to ká ban le het hor gász en ge délyt vál ta ni, így aki nem ren dez te a
dol go kat, ne ben nün ket okol jon, ha meg nö vek szik a vá ra ko zá si idõ. A 
je len le gi tag ja ink, ha a hor gász egye sü let nél sze ret né nek re giszt rál ni,
ki zá ró lag csak sze mé lye sen te he tik meg sze mé lyi iga zol vánnyal, lak -
cím kár tyá val és az adó kár tyá val együtt, mert az ada tok fel hasz ná lá -
sát alá írás sal iga zol ni kell. A re giszt rá ció csak a fel nõtt és if jú sá gi
hor gá szok ra vo nat ko zik, a gyerek horgászokra nem.

Az el kö vet ke zõ idõ szak ban ered mé nyes hor gá sza tot kí vá nok min den
hor gász tár sam nak.

-Tukarcs Istvánné-
-a Fegyverneki Hor gász Egye sü let el nö ke-
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Íjá szat
Az íjá szat Fegyverneken is tért hó dí tott, itt a Hír mon dó ha sáb ja in is
már több al ka lom mal ír tunk ró luk, ami kor egy egy szép ered ményt
ér tek el va la me lyik ver se nyen. Tu dom, hogy a ver se nyek is fon to sak, 
az ered mé nyek nek örül ni kell /Örü lünk is!/ de mi az a plussz, amit e
ver seny ág ad az íjá szat el mé lyül tebb gya kor lói szá má ra?

Az íjá szat jó pél dá ját nyújt ja an nak, hogy a tra di ci o ná lis ci vi li zá ci ók -
ban min den te vé keny ség ma ga sabb cél fe lé mu ta tó, “szak rá lis” jel -
leg gel ren del ke zik, és még egy olyan vi szony la gos je len tõ sé gû do log,
mint az íjá szat is ké pes a szel le mi ön meg va ló sí tás se géd esz köz évé
vál ni. Az íjá szat tal is mer ke dõk vagy fog lal ko zók tá bo ra ma nem ki -
csi. Csu pán Ma gyar or szá gon igen kü lön bö zõ in dít ta tás ból ugyan, de
ren ge te gen bir to kol nak és hasz nál nak íjat az al ka lom ad ta idõ töl tés -
tõl és szó ra ko zás tól kezd ve a ha gyo mány õr zés vélt vagy va lós for má -
in át a va dász íjá sza tig vagy az ama tõr és pro fesszi o ná lis
sport íjá sza tig. Af fé le tö meg moz ga lom ról le het be szél ni, amely azon -
ban meg le he tõs hi ányt szen ved szi lárd alap el vek ben. Tar toz zék te -
hát bár mely irány zat hoz is az, aki íjat vesz a ke zé be, le gyen akár
el mé let el le nes “csak lö vész” vagy ép pen ség gel túl zott “misz ti fi ká ci ó -
ra” haj ló tra di ci o na lis ta, a lé nyeg irá nyá ba mu ta tó õsi gyö ke rek is -
me re té bõl ká ra nem szár maz hat. Jó eset ben pe dig
to vább ha la dá sá nak se géd esz kö ze le het!

Leg utób bi ver se nye ik ered mé nyei:

„Asszony bol do gí tó Íjász Ver seny” KABA

1. he lye zés  Nagy Lász ló

3. he lye zés Pál Sán dor

4. he lye zés Nagy Zol tán

Füzesgyarmati Tör té nel mi OB Kva li fi ká ció

A MÍSZ Tör té nel mi szak ága és a Füzesgyarmati Arany Só lyom Ha -
gyo mány õr zõ Íjász egye sü let  II. Ta nács er dei Tör té nel mi Kva li fi ká ci -
ós ver se nye.

A ver se nyen a szak mai fel ké szü lé sen túl egyéb ki té te lek nek is meg
kell fe lel ni:

Tör té nel mi íjász ver se nyek re vi se let aján lás
• Né pi, kö zép ko ri vagy ko ráb bi (pa rasz ti, köz né pi, ne me si, fõ ne me si, 

ve zé ri) tör té nel mi vi se le tek meg je le ní té se! 
• Vi se le tünk nek egy ér tel mû en né pi, kö zép ko ri vagy ko ráb bi han gu -

la tot tük röz zön. 
• Nem vi sel he tõ ek egy ér tel mû en lát ha tó mo dern ko ri ru ha da rab ok

és ki egé szí tõk,(pél dá ul: kék far mer, nap szem üveg, szí ne i ben ki rí vó
sport ci põ, mo bil te le fon tar tó, ba se ball sap ka, há ti tás ka, kem ping -
szék ..stb) 

• A vi selt ru ha da rab ok anya ga i nak nem mu száj au ten ti kus nak len -
nie, ké szül het mo dern tex til anyag ok ból is.

A ver se nyen el ért ered mé nyek:

Senior ka te gó ri á ban: Nagy Zol tán
2., Pál Sán dor    3. He lye zés

Fel nõtt ka te gó ri á ban: Nagy Lász ló 
4. He lye zés

Volt csa pat pár baj is, ahol 4 fõs
csa pa to kat kel lett al kot ni, amit
egy ba rát tal ki e gé szül ve meg -
nyer tek!

Gra tu lá lunk, to váb bi ered mé nyes
sze rep lést!

-Mé szá ros Il di kó-

Lo vas sport
Fegy ver nek Vá ros Sport egye sü let Lo vas- és Fo gat haj tó Szak osz -
tá lyá nak hí rei

Az idei nyár is mét na gyon moz gal ma san te lik szak osz tá lyunk szá má -
ra. Né hány ered mény, amit a he lyi fo ga to sok az ed di gi ver se nye ken
el ér tek, ez zel is öreg bít ve te le pü lé sünk hír ne vét a sport ág te rü le tén:

Ber ta Fru zsi na:
• Áp ri lis ban si ke res rajt en ge dély vizs gát tett, így CAN-C ka te gó ri ás

fo gat haj tás ban is tud már ver se nyez ni.
• Ha gyo mány õr zõ Fo gat haj tó Ver seny, Túrkeve: CAN-D ka te gó ria:

3. hely
• Föld vá ri Lovasnapok XVIII. fo gat haj tó ver seny: CAN-C ka te gó ria:

6. hely
• I.Fo gat haj tó Ver seny, Me zõ túr: CAN-C ka te gó ria: 2. hely

Hu bai Ist ván:
• I. Fo gat haj tó Ver seny, Me zõ túr: CAN-D ka te gó ria: 1. hely
• Ha gyo mány õr zõ Fo gat haj tó Ver seny, Túrkeve: CAN-D ka te gó ria: 1. 

hely
• Föld vá ri Lovasnapok XVIII. fo gat haj tó ver seny, Tiszaföldvár:

CAN-D ka te gó ria: 2. hely

Uring Eri ka:
• Szentmiklósi Na pok, Fo gat haj tók ba rá ti ta lál ko zó ja,

Törökszentmiklós: CAN-D ka te gó ria: 7. hely
• El sõ Vámosgyörgyki Fo gat haj tó ver seny, Vámosgyörk: CAN-D ka -

te gó ria: 14. hely

Ko vács Bá lint:
• Egyeki Lovasnap, De li Lász ló em lék ver seny, Egyek: CAN-C ka te gó -

ria: 11. hely
• I.Fo gat haj tó Ver seny, Me zõ túr: CAN-C ka te gó ria: 2. hely
• XII. Abonyi Im re Ha gyo mány õr zõ Haj tó fesz ti vál, Abony: CAN-C

ka te gó ria: 3. hely
• Jászfényszarui Lovasnapok, Jászfényszaru: CAN-C ka te gó ria: 8.

hely

Az ed dig el ért ered mé nyek hez gra tu lá lunk a ver seny zõk nek!

Szak osz tá lyunk nyá ri prog ram ja a Fegyverneki Fo gat haj tó Ver seny
meg ren de zé se, mely eb ben az év ben már 5. al ka lom mal va ló sul meg.
A he lyi ver seny re vár juk sze re tet tel a la kos sá got, mint min dig, most
is egy szín vo na las, jó han gu la tú, lát vá nyos ren dez vény nek le het nek
ré sze sei.
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Táboroztak focistáink
Fegy ver nek VSE jú li us 16-20-ig fo ci tá bort tar tott az U7-11 kor osz tály -
nak. Na pon ta két edzé sen vet tek részt a gye re kek, pi he nés kép pen pe -
dig Kis új szál lá son stran dol tak.

JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK
MEGYEI I. OSZTÁLY 

SORSOLÁS
2. 2018.08.19 17:00 va sár nap FEGYVERNEK-KUNHEGYES

3. 2018.08.25 17:00 szom bat KISÚJSZÁLLÁS-FEGYVERNEK

4 2018.09.01 16:00 szom bat SZAJOL-FEGYVERNEK

5. 2018.09.09 16:00 va sár nap FEGYVERNEK-J.FÉNYSZARU

6. 2018.09.15 15:30 szom bat RÁKÓCZIFALVA-FEGYVERNEK

7. 2018.09.22 15:30 szom bat FEGYVERNEK-T.MIKLÓS

8. 2018.09.29 15:00 szom bat TISZAFÜRED-FEGYVERNEK

9. 2018.10.07 14:30 va sár nap FEGYVERNEK-KARCAG

10. 2018.10.14 14:30 va sár nap FEGYVERNEK-MEZÕTÚR

11. 2018.10.20 14:00 szom bat FEGYVERNEK-TÓSZEG

12. 2018.10.28 13:30 va sár nap CSÉPAI-FEGYVERNEK

13. 2018.11.03 13:00 szom bat FEGYVERNEK-J.ÁROSZÁLLÁS

14. 2018.11.11 13:00 va sár nap JÁNOSHIDA-FEGYVERNEK

15. 2018.11.17 13:00 szom bat FEGYVERNEK-ÚJSZÁSZ

1. 2018.11.25 13:00 va sár nap JÁSZKISÉR-FEGYVERNEK

A JNSZ Me gyei Lab da rú gó Igaztagóság a baj nok ság el sõ for du ló já nak
mér kõ zé se it egy sé ge sen 2018.11.24-25-re ha lasz tot ta.

-Fegyvernek VSE-
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Mûfüves bajnokság
Vé get ért a Fegyverneki Mû fü ves Baj nok ság, vég ered mény: 1. Jóómen
Fc, 2. Fegyverneki Akác Kis presszó,  3. Fegyi Fathers. Gra tu lá lunk min -
den részt ve võ csa pat nak.



Tûdõszûrés
Ér te sít jük Fegy ver nek vá ros la kos sá gát, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Hetényi Gé za Kórház-Rendelõintézet Tü dõ gon do zó In té ze te a
kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve he tõ be teg sé gek meg -
elõ zé sét és ko rai fel is me ré sét szol gá ló egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról és
a szû rõ vizs gá lat ok iga zo lá sá ról szó ló 51/1997. NM. ren de let alap ján
2018. szep tem ber 11. - szep tem ber 21. kö zött a Mû ve lõ dé si Ház ban
idõ sza kos tödõszûrõ vizs gá la tot tart.

Szû ré si idõ na pon ta:
• hét fõ: 1200-1700

• kedd: 800-1300

• szer da: 1200-1700

• csü tör tök: 800-1300

• pén tek: 800-1200

2018. szep tem ber 14-én és 21-én (pén te ki na po kon) a szû rés 800-1200

órá ig tart!

Az ál lam pol gár ok név re szó ló ér te sí tést nem kap nak.

TAJ-kártya nél kül a szû rés el vég zé sé re nincs le he tõs ség!

A szû rés 40. élet év fe lett in gye nes! Min den ki sa ját ér de ke, hogy
részt ve gyen a szû rõ vizs gá la ton, mert pa nasz men tes, ko rai stá di -
um ban fel is mert be teg ség gyó gyí tá sa sok kal ha té ko nyabb!
• A 40. év alat ti ak nak be uta ló szük sé ges a fog lal ko zás-egész ség ügyi or -

vos tól, s a szû rést té rí té si díj el le né ben ve he tik igény be! (Csek ket a
hely szí nen ad nak az or vo si be uta ló be mu ta tá sa kor.) A ko ráb bi év rõl
ma radt csekk nem hasz nál ha tó fel, kér jük ar ra sen ki se fi zes sen. 

• 14 - 18 év kö zött a be uta lón kí vül, szü lõi be le egye zõ nyi lat ko zat is szük -
sé ges. (Nyom tat ványt a hely szí nen ad nak.)

• Sze mély azo no sí tó iga zol ványt, di ák iga zol ványt, lak cím kár tyát és a
TAJ szá mot tar tal ma zó be teg kár tyát vi gye ma gá val.

• Egész ség ügyi kis könyv höz mun ka al kal mas sá gi iga zo lást nem tud nak
ki ad ni, de fel bé lyeg zett, sa ját cím re meg cím zett bo rí ték le adá sá val ki -
pos táz zák az ered ményt.

-Fegyverneki Or vo si Ren de lõ-

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

Krip ta Sán dor 48 éves

Bakondi Jó zsef 93 éves

Soósné Si mon Éva 60 éves

Fa ze kas Jánosné
szü le tett: Engler Re gi na 90 éves

Bauer Zol tán 54 éves

Sze gi Jó zsef 51 éves

Somodi And rás 79 áves

Palasik Ágostonné
szü le tett: Sarkadi Er zsé bet 95 éves

ko rá ban el hunyt.

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

“Min den egész el tö rött
Min den láng csak rész ben lob ban,

Min den sze re lem da ra bok ban,
Bol dog sá gom el vit ted ma gad dal

Hogy ta lál ko zunk ott fenn az vi gasz tal
Lel kem mély fáj dal má ban min dig ve led le szek
So ha nem fe led lek, mert na gyon sze ret te lek.”

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 2018. év ben vá ro sunk ban az
aláb bi he lyen és idõ ben tör té nik:
• Do bó tér szep tem ber 03-án 8-12 órá ig
• Do bó tér szep tem ber 04-én 14-18 órá ig
• Hu nya di út-Orgona út sa rok szep tem ber 05-én 8-12 órá ig
• Szapárfalu Klub könyv tár

ud va rán szep tem ber 06-án 8-12 órá ig
• Szapárfalu Klub

könyv tár ud va rán  szep tem ber 07-én 14-18 órá ig
• Dó zsa Gy. út-

Liszt F. út sa rok szep tem ber 10-én 8-12 órá ig
• Marx K. út-

Dam ja nich u. sa rok szep tem ber 11-én 8-12 órá ig

PÓTOLTÁS
• Do bó tér szep tem ber 19-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. 

-Polgármesteri 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-
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Baunok Bé la nyu gal ma zott 
igaz ga tó Úr tól
bú csú zunk...

Tisz telt gyá szo ló csa lád tag ok, ba rá tok, mun ka -
tár sak és is me rõ sök!

Szo mo rú an és mély tisz te let tel ál lok most itt,
hogy em lé kez zek egy olyan kol lé gá ra, akit azt
hi szem min den je len lé võ is mert, tisz telt és
sze re tett. Em lé kez zünk rá, ele ve nít sük fel azt
a szí nes, tar tal mas és ered mé nyek ben gaz dag
élet utat, me lyet Bé la bá csi éle te so rán be járt.

Baunok Bé la nyu -
gal ma zott igaz ga -
tó úr 1940. jú li us
12-én szü le tett itt
Fegyverneken egy 
hat gyer me kes csa -
lád 3. gyer me ke -
ként. Édes ap ja
ban ki tiszt vi se lõ,
édes any ja szin tén
ta ní tó volt, a pe da -
gó gi át a gyö ke re i -
vel együtt kap ta.
Bol dog, fa lu si gyer -
mek ko ra volt, an -

nak min den há bo rú utá ni ne héz sé gé vel együtt.
Ele mi is ko lá it itt Fegyverneken vé gez te is ko lánk -
ban, érett sé gi bi zo nyít ványt a Ber csé nyi Mik lós
Gim ná zi um ban szer zett. Pá lyá ját pénz ügyi te rü -
le ten kezd te, de csak né hány évig, mi vel 1961-ben 
le he tõ sé get ka pott a ta ní tás ra ké pe sí tés nél kü li
ta ní tó ként a vas ke resz tes is ko lá ban. Ek kor, mun -
ka mel lett kezd te el pe da gó gi ai ta nul má nya it.
1966-ban ál ta lá nos is ko lai ta ní tó dip lo mát szer -
zett a Jász be ré nyi Ta ní tó kép zõ Fõ is ko lán, majd
1973-ban ma gyar nyelv- és iro da lom sza kos
egye te mi ta ná ri dip lo mát a deb re ce ni Kos suth
La jos Tu do mány egye te men. Ezen idõ szak ban
1964-tõl két éven át a fegyverneki Mû ve lõ dé si
Ház igaz ga tó ja volt. Ez a mun ká ja a fegyverneki
köz mû ve lõ dés éle té ben üde szín folt volt. Kul tu -
rá lis, mû vé szi ér zé keny sé ge min dig lát ha tó volt,
je len lé té vel, szak mai rá ter mett sé gé vel az egész
te le pü lés mû ve lõ dé sét szol gál ta. A két év alatt
épült meg a Mû ve lõ dé si Ház ud va rán ta lál ha tó
sza bad té ri szín pad, mely nek ava tá sán a Ma gyar
Ál la mi Né pi ének-és tánc együt tes is je len volt.

1962-ben kö tött há zas sá got Ta tár El vi ra Ka ta lin -
nal, aki vel 56 évig él tek bol dog, ki egyen sú lyo zott
csa lá di éle tet. Egy lá nyuk szü le tett, Ri ta, aki két
uno ká val aján dé koz ta meg õket, Ger gõ és Sza -
bolcs. Ka ti né ni hû sé ges társ ként, meg ér tés sel,
tü re lem mel pél da mu ta tó an já rult hoz zá, hogy
Bé la bá csi mun ká ját, hi va tá sát ma gas szín vo na -
lon, tá mo ga tó hát tér rel tud ja vé gez ni.

1966-ban a ta ní tói dip lo ma meg szer zé se után szí -
ve vissza húz ta a pe da gó gus pá lyá ra és is mét ta ní -
ta ni kez dett. Egy ab ból az idõ bõl szár ma zó Bé la
bá csi ról írt jel lem zés ben ol vas tam, hogy az is ko la
egyik leg job ban hasz nál ha tó, leg ered mé nye seb -
ben dol go zó kol lé gái kö zött tar tot ták õt szá mon.
„Mo rá lis és esz té ti kai igé nyes ség bel sõ kény szer -
ként mo ti vál ja min den te vé keny sé gét.”

1970-tõl, az ál lam igaz ga tás ban kez dett te vé keny -
ked ni, hat éven át lá tott el a te le pü lé sün kön köz -
mû ve lõ dé si fel ügye lõi fel ada to kat. Az is ko lá tól

ek kor sem sza kadt el tel je sen, óra adó ta nár ként
dol go zott. Ha a szük ség úgy hoz ta, bár mi lyen
tan tár gyat szí ve sen ta ní tott, de ma gyar nyelv, a
kul tú ra, a mû vé szet állt hoz zá mind vé gig a leg kö -
ze lebb. Kol lé gái, mun ka tár sai bá to rí tá sá ra
1977-ben Fegy ver nek el sõ szá mú ve ze tõ je lett, ta -
nács el nök ként foly tat ta mun kás sá gát 12 éven át.
Eb ben az idõ ben szer zett el évül he tet len ér de me -
ket te le pü lé sünk ar cu la tá nak for má lá sá ban.
Nagy mun ka bí rá sú, sta bil, ha tá ro zott fel lé pé sû,
te vé keny sé gé ért min den kor fe le lõs sé get vál la ló
ve ze tõ volt. Vá ro sunk óvo dái, is ko lái, egész ség -
ügyi in téz mé nye i nek ar cu la ta, épü le tei, tár gyi
fel tét elei eb ben az idõ ben vég zett te vé keny sé ge i -
hez köt he tõk. 

1989-ben tér vissza is mét a pe da gó gus pá lyá ra,
rö vid idõn be lül, pá lyá zat út ján el nye ri az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la, an nak ide jén Dó zsa
György úti Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tói tisz tét,
nyug dí ja zá sá ig itt dol go zik. Éle té nek ta lán ez volt
a leg vál to za to sabb idõ sza ka. Szak ma i sá gá ban itt
tud ta ma gát leg in kább ki tel je sí te ni. Is ko lánk ban
ma ra dan dó ve ze tõi és ne ve lõi ér de mei van nak,
mely re én nagy tisz te let tel te kin tek vissza, kö zös
be szél ge té se ink bõl min dig ki de rült, hogy pe da -
gó gi ai gon dol ko dá sunk, né ze te ink ha son ló ak.
Sze ret tem hall gat ni él mé nye it, ta pasz ta la ta it, tá -
mo ga tó ta ná csa it. Az utol só pil la na to kig részt
vett min den na gyobb is ko lai ren dez vé nyün kön,
meg hí vá sun kat öröm mel fo gad ta, je len lé te szá -
mom ra nyu gal mat árasz tott. Min dig öröm volt
kö szön te ni õt, nyug dí jas pe da gó gus ba rá ta it, hi -
szen az, hogy je len van nak, a köl csö nös tisz te let
jel ké pe. Ami kor meg je lent, tud tam, hogy kezd -
het jük. 

Igaz ga tói te vé keny sé ge alatt meg va ló sí tot ta a ze -
nei ne ve lés és moz gás kul tú ra fej lesz té sé re épí tett 
nép ze ne és nép tánc ok ta tást. Be in dí tot ta a spe ci -
á lis szak is ko lát, lel ke sen se gí tet te a ki he lye zett
ze ne is ko la mû kö dé sét. Ke zei alatt for má lód tak
mû vé sze ti cso por tok, a bel sõ in dít ta tá sú ne vel ni,
ta ní ta ni vá gyás re á lis meg va ló sí tá sá val.
1997-ben, 57 éves ko rá ban kér te nyug dí ja zá sát,
de ki ma gas ló kul tu rá lis és mû vé sze ti te vé keny sé -
ge iga zán az ezt kö ve tõ 15 év ben tu dott ki tel je sed -
ni. A te le pü lés sor sa min dig fon tos volt szá má ra,
hi szen kép vi se lõ ként, al pol gár mes ter ként min -
dig fel ada tá nak érez te a he lyi kul tu rá lis élet éb -
ren tar tá sát, nagy részt vál lalt Fegy ver nek
éle té nek, ren dez vé nye i nek kul tu rált, szín vo na las
meg szer ve zé sé ben.

Bé la bá csi fõ fog lal ko zá sa in túl, mel lett, és majd
azu tán kö zel 47 éven át vég zett Fegyverneken
kul tu rá lis te vé keny sé get. Mun ká ja mel lett meg -
sze rez te a néptáncoktatói ké pe sí tést is, vá ro -
sunk ban a nép tánc ha gyo má nyá nak
meg te rem té se az õ ne vé hez kö tõ dik. Szá mos mû -
vé sze ti cso port ve ze tõ je, me lyek kel meg for dult
Kár pát al ján, Er dély ben, Szlo vá ki á ban, Sop ron -
ban, Gyön gyö sön, s szin te va la mennyi me gyei te -
le pü lé sen. Szép em lék kel õriz zük az „Ecseri
la ko dal mas”, az „Ist ván a ki rály” a „Vas kú ti la ko -
dal mas”, „Zöld Mar ci” cí mû ze nés pro duk ci ó it.
Fe lejt he tet le nek a kü lön bö zõ táj egy sé gek tán ca it
és da la it be mu ta tó blok kok, ahol cso port ja be mu -
tat ták a szat má ri, sár kö zi, vagy pa lóc ha gyo má -
nyo kat. 2001-ben ala kult meg a Baldácsy
Mû vé sze ti Egye sü let, mely nek lel kes ala pí tó ja

volt, ez zel is egy be gyûjt ve, lét re hoz va Fegy ver -
nek mû vé sze tet, kul tú rát ked ve lõ kö zös sé gét.
Erõ sít ve a fel nö vek võ nem ze dék Fegyvernekhez
tar to zá sát, ré gi tán cos cso port ja it a kö zép is ko lás
éve ik ben is össze tar tot ta. Õk vol tak az „Annaházi
nép tánc cso port”, akik kel együtt na gyon sok kul -
tu rá lis él ményt nyúj tot tak az ar ra vá gyók nak. A
tán co sok mel lett tá mo gat ta, se gí tet te a ci te rás,
ének ka ros gyer mek és fel nõtt cso por to kat is.
Ezen te vé keny sé ge i ért több al ka lom mal ka pott
el is me rést, dí jat.
• 2003-ban Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor -

mány za ta – Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul -
tu rá lis Mun ká já ért Dí jat ado má nyo zott ne ki.

• 2010-ben Bu da pes ten a Fal vak Kul tú rá já ért
Ala pít vány – a Ma gyar Kul tú ra Lo vag já vá avat -
ta.

• El nyer te a JNSZ Szol nok Me gyei Köz mû ve lõ dé -
si dí jat is.

Mint min den al ko tó em ber, Bé la bá csi so ha nem
unat ko zott. Fõ hi va tá sa, sok ré tû kul tu rá lis és tár -
sa dal mi te vé keny sé ge mel lett sza bad ide jé ben
ked venc idõ töl té se i nek hó dolt, fo tó zott, ol va sott.
Ma ra dan dó ha gya té ka a nem rég ki adott,
Fegyvernekrõl ké szült fo tó al bu ma is. Ez volt ve le 
az utol só ta lál ko zá som. Ami kor ke zem be ad ta az
al bu mot, az is ko lá nak aján dé koz ta. Meg õriz zük,
és vi gyá zunk rá, mint min den szel le mi ha gya té -
ká ra. 

Szí ve sen ol vas ta Darvasi Lász ló mû ve it Bé la bá -
csi, ezért az õ élet tõl va ló bú csú zá sá nak gon do la -
ta i val zár nám:

„El mú lik min den, és meg ma rad min den. Nem
tud nak majd a ház ról, hol lak tam. Nem tud nak
majd a test rõl, amely ben él tem, és nem tud nak
majd a lé lek rõl sem, amely igaz ga tott en gem. (...)
El fe lej te nek, pe dig sza vak ké ré sze it ki a bál tam és
sír tam hoz zá juk. (...) El fe lej te nek, és én ve lük
ma ra dok, mint egy tit kos seb. Nem tud tak mit
kez de ni ve lem, és én sem tud tam más kép pen
akar ni az éle tet. Csak hi á nyoz ni fo gok, és ez a hi -
ány lesz az én émindenségem.”

Be teg sé gét mél tó ság gal vi sel te, a rá ki sza bott éle -
tet úgy fe jez te be õ, aho gyan élt. Mél tó ság gal, alá -
zat tal, csa lád ja, fe le sé ge mel lett.

Tisz telt em lé ke zõk!

Baunok Bé la nyu gal ma zott igaz ga tó úr szá mom -
ra, so kak szá má ra egy tisz te let re mél tó, al ko tó,
pe da gó gus, és iga zi kö zös sé gi em ber volt. Em lé -
két tisz te let tel õriz zük. Em lé kez zünk rá úgy, aho -
gyan, ami lyen nek is mer tük õk, élet vi dám, bölcs,
má sok fe lett so ha sem ítél ke zõ, a fegyverneki kö -
zös sé gért min dig ten ni aka ró, mun kál ko dó, gon -
dol ko dó em ber ként. 

Egy szer el kell en ged nünk sze ret te in ket, aho gyan
majd egy szer ben nün ket is el kell, hogy en ged je -
nek, hi szen mind annyi an vé gig me gyünk ezen az
úton. Bé la bá csit el en ged jük, de sze re tet tel õriz -
zük õt a szí vünk ben, sze re tet tel és ne bá nat tal
em lé kez zünk rá.

Tisz te let tel adó zom Baunok Bé la igaz ga tó úr em -
lé ke elõtt.

El hang zott 2018. au gusz tus 7-én Bauonok Bé la te -
me té sén Hornyákné Sza bó Ber na dett az Or czy An -
na Ál ta lá nos Is ko la Igazgatájának meg em lé ke zé se
alkalmaból.
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Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

NÁDAS JÓZSEF
kõ mû ves

éle té nek 69. évé ben el hunyt

"Meg állt egy szív, mely él ni vá gyott
Pi hen a kéz, mely dol goz ni imá dott
Nél kü led szo mo rú és üres a há zunk
És nem hisszük el, hogy Té ged már

hi á ba vá runk."

Fe led he tet len ha lot tunk ról

szûk Csa lá di kör ben vettünk bú csút.

A Gyá szo ló Család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,

akik sze re tett fér jem

KRIPTA SÁNDOR
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,

fáj dal munk ban osz toz tak.

A Gyá szo ló Család

EMLÉKEZÉS

KAPÁS ISTVÁN
ha lá lá nak 22. év fordulóján

"Meg állt a drá ga szív, mely él ni vá gyott,
Pi hen az ál dott kéz, mely dol goz ni imá dott.
Min dig csak egy cé lod volt a csa lá dért él ni,
Ezt a ke gyet len ha lál tud ta csak szét tép ni,"

Sze re tõ fe le sé ged, Gá bor fi ad

EMLÉKEZÉS

IFJ KAPÁS ISTVÁN
ha lá lá nak 15. év fordulóján

"Csak az idõ mú lik,
Fe led ni nem le het,

Szí vünk ben örök ké õr zi em lé ke det."

Édes anyád és Gá bor testvéred

MEGEMLÉKEZÉS

BUDAI PÁL
ha lá lá nak 4. évfordulóján

„Bú csú szó, mit nem mond tál ki, el ma radt
El men tél, de szí vünk ben
örök ké ve lünk ma radsz.”

Sze re tõ csa lád ja

EMLÉKEZÉS

SZABADOS JÓZSEFNÉ
szü le tett: Bog nár Er zsé bet

ha lá lá nak 5 év fordulóján és

SZABADOS JÓZSEF
ha lá lá nak 20. év fordulóján

"Mé cse sek nek for ró láng ja, lo bog tán örök ké,
Ez jel zi, hogy nem fe le dünk so ha sem el töb bé.

Min dig ve lünk vol ta tok, vagy tok és lesz tek,
Hi szen a mi em lé künk ben Ti min dig is él tek."

Lá nya ik és Családjuk
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Jó tud ni!
Ha vész hely zet állt elõ, hív ja a ké szen lé ti szer vek – a men tõk, a hi -
va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv és az ál ta lá nos rend õri fel ada tok

el lá tá sá ra lét re ho zott szerv – el éré sét biz to sí tó, in gye ne sen hív ha tó,
aláb bi hí vó szá mo kat:

• 104 (a men tõk)

• 105 (a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv)

• 107 (az ál ta lá nos rend õri fel ada tok el lá tá sá ra
         lét re ho zott szerv)

• 112 (egy sé ges eu ró pai se gély hí vó szám)
*****

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. he lyi el ér he tõ sé gei:
Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)

- mû sza ki hi ba be je len tõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- ivó víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-61

- szenny víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-51
Tö rök szent mik ló si Ügy fél szol gá lat:

5200 Törökszentmiklós,Tán csics Mi hály 42/a.
Köz pon ti ügy fél szol gá lat:

5000 Szol nok, Thö köly út  83.
ema il: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Tel.: 06-40/180-124

*****

Or vo si ügye let: 06-70/3703-104

*****
Or to pé di ai szak vizs gá lat idõ pont ja:

2018.08.23 Csü tör tök 13-15 óra Dr. Voloscsuk
Szak vizs gá la tok he lye: Fegyverneki Or vo si Ren de lõ

Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 128/A
A vizs gá la tok ra je lent kez ni le het:

Négyesiné Cseh Ani kó nál
A 06-20-536-8855-ös te le fon szá mon

www.ortoprofil.hu
*****

Az E.ON ügy fél szol gá la ti te le fon szá mai
Ál ta lá nos ügy in té zés:

06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00,
06-70-459-96-00

Mérõállás be je len tés
vezetékes telefonról* (in gye nes) 06-80-210-211
mobiltelefonról sms-en 06-30-3-444-999

* A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról
nem elérhetõ.

Hi ba be je len tés: 06-80-210-310

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
ISSN 2060-4203

2018. évi lap zár ta idõ pont jai: megjelenést megelõzõ 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 1850 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.

2018.06.01. Sza bó Ár pád
szü lei: Var ga Ani ta, Sza bó György

2018.06.03. Mikle Alen No el
szü lei: Hor váth Éva, Mikle Ri chárd

2018.06.18. Vé kás Oli vér
szü lei: Hillender Ro xá na, Vé kás Sán dor

2018.06.20. Matúz Zoé
szü lei: Bakondi Ani ta, Matúz Im re

2018.07.05. Skudrova Tóth Esz ter Zsu zsan na
szü lei: Bog dán Zsu zsan na, S.Tóth Já nos

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

Ko vács Ju dit és Baktai Mik lós 2018. jú li us 10-én,
Gúth Lil la és Oláh Ta más 2018. jú li us 20-án,

Dó ra Anett és Országh Lász ló 2018. jú li us 28-án,
Ternák Edit és La dá nyi Ist ván 2018. au gusz tus 3-án,
Var ga Kit ti és Knipfel Ba lázs 2018. au gusz tus 4-én,

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.
Gra tu lá lunk!


