


A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le te ülé se in az aláb -
bi dön té se ket hoz ta: 
• Dön tött a Kar cag Tér sé gi Hul la dék gaz dál ko dá si Köz szol gál ta tó

Nonprofit Kft-ben lé võ ön kor mány za ti 3,33% üz let rész név ér té ken
va ló ér té ke sí té sé rõl a Nagy kun sá gi Kör nye zet vé del mi, Te rü let fej -
lesz té si és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság ré szé re a
13/2018.(VIII.30.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" kép zé si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za tok
kö zül tá mo ga tást ítélt meg: Tö rök Bar ba ra, Sza bó Stel la Vi vi en, Fa ze -
kas Edi na ré szé re.

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat 47.000.000 Ft össze gû fo lyó szám -
la hi tel fel vé tel ét ha tá roz ta el az át me ne ti lik vi di tá si prob lé mák ke ze -
lé sé re. A hi tel vég sõ le já ra ta: 2019. de cem ber 31. A Kép vi se lõ-tes tü let
kö te le zett sé get vál lalt ar ra, hogy a hi tel ka ma tát és já ru lé kos költ sé -
ge it a hi tel tel jes fu tam ide je alatt be épí ti a költ ség ve té sé be.

• A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Ön kor mány za ti tu laj do nú épü le -
tek ener ge ti kai kor sze rû sí té se Fegyverneken cí mû pro jekt
136/2018.(IX.27.) szá mú ha tá ro za tá val EKR 000715472018 szá mon
meg in dí tott el já rást és aján lat té te li fel hí vá sát vissza von ja és új köz -
be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ról, va la mint a gaz da sá gi sze rep lõk ki -
vá lasz tá sá ról dön tött

• 19/2018.(XI.26.) szá mú ön kor mány za ti ren de le té ben tá mo gat ja a 70. 
élet évet be töl tött la ko so kat a la kó-in gat lan juk hoz kap cso ló dó ki adá -
sok ban. A tá mo ga tást 2019. ja nu ár 1-jé tõl le het igény be ven ni azon
70. élet év ét be töl tött Fegyverneki la ko sok ré szé re, akik a tá mo ga tás
igény be vé te le elõtt fo lya ma to san, meg sza kí tás nél kül leg alább 20
éven ke resz tül Fegyverneki be je len tett ál lan dó lak cím mel ren del kez -
nek.  A tá mo ga tá si igényt a Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal igaz -
ga tá si cso port já nál le het elõ ter jesz te ni a ren de let mel lék le tét ké pe zõ
ké re lem - nyom tat vá nyon.

• Mó do sí tot ta a köz te rü let hasz ná lat ról szó ló 26/1995.(VIII.31.) ön kor -
mány za ti ren de le tet, új köz te rü let- hasz ná la ti dí ja kat ál la pí tott meg
(meg te kint he tõ…..HONLAP, KIFÜGGESZTÉS…..stb)

• A nem köz mû vel össze gyûj tött ház tar tá si szenny víz köz szol gál ta tá si
dí ját mó do sí tot ta:

– be gyûj tés és szál lí tás dí ja:   760.- Ft/m3 + ÁFA
– ár tal mat la ní tás dí ja:   680.- Ft/m3 + ÁFA
– össze sen:               1.440.- Ft/m3 + ÁFA

• mó do sí tot ta a la ká sok bér le té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat -
ko zó egyes sza bá lyok ról szó ló 30/1993.(XII.16.) ön kor mány za ti ren -
de le tet:

A ha vi lak bér mér té ke:
– össz kom for tos la kás ese tén 365,- Ft/m2
– kom for tos la kás ese tén 335,- Ft/m2
– fél kom for tos la kás ese tén 310,- Ft/m2
– kom fort nél kü li la kás ese tén 235,- Ft/m2
– szük ség la kás ese tén 110,- Ft/m2
– ga rázs 450,- Ft/m2

• Dön tött az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 azo no sí tó szá mú Tá mo ga tói
Szer zõ dés alap ján, „Esély Ott hon – Esély Fegyverneken” el ne ve zé sû
köz be szer zé si el já rás nyer te sé rõl. Az el já rás ér vé nyes és Aján lat ké rõ
szá má ra a leg jobb ár/ér ték ará nyú aján la tot a Kbt. 77. § (4) be kez dé se 
alap ján a La dá nyi és Tár sa Épí tõ ipa ri Bt (5231 Fegy ver nek, Mar ti no -
vics út 25/a) Aján lat te võ nyúj tot ta.

• Dön tött ar ról, hogy az EURO-POLI-DENTÁL Kft-vel a II. sz. fog or vo si
kör zet mû köd te té sé re kö tött fel adat-el lá tá si szer zõ dést 2018. no -
vem ber 30-ai ha tállyal kö zös meg egye zés sel meg szün te ti és fel ha tal -

maz ta pol gár mes tert tár gya lá sok foly ta tá sá ra  a le het sé ges fo gá sza ti
szol gál ta tók kal a fo gá sza ti alap el lá tás fo lya ma tos biz to sí tá sa ér de ké -
ben. 

• Mó do sí tot ta a vá sá rok tar tá sá nak rend jé rõl szó ló 30/1995.(XI.27.)
ön kor mány za ti ren de le tét

• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Vá ros te rü le tén fenn tar tott te me tõk rõl,
va la mint a te met ke zé si te vé keny ség rõl szó ló 6/1993.(III.05.) ön kor -
mány za ti ren de le tet 

Te met ke zé si dí jak:

I.   Sír hely:
– 1-es sír hely 34.000,- Ft
– 2-es sír hely 47.500,- Ft
– gyer mek sír hely 10.500,- Ft
– ur na sír hely 22.000,- Ft
– ur na fal 20.000,- Ft.

II.   Sír bolt díj té te lei:
– A sír bolt hasz ná la ti dí ja                                      105.- Ft/m2/év 

III. Te me té si hely fe let ti ren del ke zé si jog meg hosszab bí tá sá nak (új ra -
vál tá sá nak) díjai:

– 1-es sír hely 34.000,- Ft
– 2-es sír hely 47.500,-  Ft
– gyer mek sír hely 10.500,- Ft
– ur na sír hely 14.500,- Ft
– ur na fal 14.500,- Ft

IV. Vál lal ko zók ál tal fi ze ten dõ fenn tar tá si és hoz zá já ru lá si díj:
– 1.) A te me tõ te rü le tén vég zett vál lal ko zá si te vé keny sé gért       
– (sír em lék fel ál lí tás, fel újí tás, kar ban tar tás) sír je len ként 
– a.) egyé ni al kal mi díj 15.500,- Ft/db + ÁFA
– b.) évi áta lány díj 220.000,- Ft + ÁFA

A Fegy ver nek Vá ro si Sport egye sü let ve ze tõ sé ge,
Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és

Si ke rek ben Gaz dag Bol dog Új Évet Kí ván
spor to ló i nak, tag ja i nak, tá mo ga tó i nak, szur ko ló i nak

és Fegy ver nek tel jes la kos sá gá nak.

Nagy tisz te let tel kö szön jük tá mo ga tó ink
2018-ban nyúj tott tá mo ga tá sát!

Fegy ver nek VSE el nök sé ge

Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket,
Si ke rek ben Gaz dag Bol dog Új Évet

Kí vá nunk Fegy ver nek La kos sá gá nak!
Ke re kes csa lád Zsámbékról

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EGÉSZSÉGBEN, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ

ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES CSOPORTTÁRSUNKNAK
ÉS VÁROSUNK LAKÓINAK!

MOZGÁSSÉRÜLT CSOPORT VEZETÕSÉGE
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat

Esély ott hon – „Esély Fegyverneken” 
Kép zé si tá mo ga tá sá ra

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te az Esély ott -
hon – „Esély Fegyverneken” ösz tön zõ tá mo ga tá sa i ról szó ló
13/2018(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de le te (to váb bi ak ban: Ren de let)
alap ján pá lyá za tot hir det a vá ros jö võ je szem pont já ból ér té kes vég zett -
ség gel ren del ke zõ fi a tal szak em be rek vá ros ba tör té nõ le te le pe dé sé nek
tá mo ga tá sá ra.

A tá mo ga tá si rend szer rész le tes sza bá lyai a Ren de let ben ke rül tek rög -
zí tés re.

1. A Pá lyá zók kö re

Pá lyá za tot nyújt hat nak be azon 18-35 év kö zöt ti sze mé lyek, akik a Ren -
de let sze rin ti hi ány szak má val, va la mint Fegyverneken lak cím mel ren -
del kez nek vagy Fegyvernekre kí ván nak köl töz ni vagy Fegy ver nek
Vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén mû kö dõ mun kál ta tók nál, il let ve vál lal ko -
zó ként kí ván nak mun kát vál lal ni.

2. A tá mo ga tás fel tét elei

A kép zé si tá mo ga tás pá lyá zat út ján nyer he tõ el.

A tá mo ga tás ra az a fi a tal szak em ber nyújt hat ja be pá lyá za tát, aki nél
fenn áll nak az aláb bi együt tes fel té te lek:
 2.1. aki Fegyverneken lak cím mel ren del ke zik és élet vi tel sze rû en

Fegyverneken él, vagy Fegyvernekre kí ván köl töz ni és a pá lyá zat
be nyúj tá sá val egyi de jû leg az új fegyverneki lak cí me vo nat ko zá sá -
ban az érin tett in gat lan tu laj do no sá tól a lak cím ke let kez te té sé re
vo nat ko zó szán dék nyi lat ko za tot nyújt be,

 2.2. a pá lyá zat be nyúj tá sa kor nap pa li, es ti vagy le ve le zõ ta go za ton
fel sõ fo kú, vagy érett sé gi re épü lõ szak ké pe sí tés (hi ány szak ma)
meg szer zé sé re irá nyu ló is ko lai ta nul má nyo kat foly tat, 

 2.3. a pá lyá zat be nyúj tá sa kor el múlt 18 éves, de a kép zé si tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá nak vé gé ig nem töl ti be a 35. élet év ét,

 2.4. vál lal ja, hogy a pro jekt prog ram ja i ban éven te leg alább 2 al ka -
lom mal részt vesz, és évi 20 óra Ön kén tes mun kát vál lal je len pá -
lyá zat ki író ja ál tal ki je lölt in téz mény ben vagy ci vil szer ve zet nél

Nem nyújt ha tó tá mo ga tás an nak a pá lyá zó nak, aki a dön tés ho zó kép vi -
se lõ-tes tü let bár mely tag já val kö ze li hoz zá tar to zói vi szony ban van.

3. A pá lyá zat tar tal mi ele mei:
 3.1. A Ren de let mel lék le te sze rin ti pá lyá za ti adat lap,
 3.2. A pá lyá zó rész le tes ön élet raj za,mo ti vá ci ós le vél
 3.3.  a Ren de let 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott ér té ke lé si szem -

pon to kat alá tá masz tó do ku men tu mok:
 3.3.1. jö ve del mi és va gyo ni kö rül mé nyek re vo nat ko zó nyi lat ko zat -

ban sze rep lõ ada to kat alá tá masz tó do ku men tu mok a nyi lat ko zat
nyom tat vá nyon meg je löl tek sze rint

 3.3.2. a pá lyá zó hát rá nyos hely ze tét meg ál la pí tó ha tá ro zat
 3.3.3. a pá lyá zó gyer me ké nek szü le té si anya köny vi ki vo na tá nak

má so la ta
 3.3.4. a ta nul má nyok foly ta tá sá ról szó ló, az ok ta tá si in téz mény ál -

tal ki ál lí tott  iga zo lás
 3.3.5. fegyverneki szék he lyû vagy te lep he lyû mun kál ta tó val mun -

ka szer zõ dés, ki ne ve zés, meg bí zá si szer zõ dés meg kö té sé re irá nyu -
ló mun kál ta tói szán dék nyi lat ko zat amennyi ben ren del ke zés re áll

 3.3.6. a pá lyá zó ál tal a pá lyá zat be nyúj tá sa elõtt Fegyverneken
mû kö dõ ci vil szer ve zet nél vagy Ön kor mány za ti in téz mény ben

vég zett ön kén tes mun ká ról szó ló iga zo lás amennyi ben ren del ke -
zés re áll

 3.3.7. nyi lat ko zat a Fegyverneken vé gez ni kí vánt ön kén tes mun ká -
ra tett vál la lás ról (a pá lyá za ti ki írás sze rin ti nyom tat vá nyon)

 3.3.8. nyi lat ko zat, hogy a pá lyá zó az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes -
tü le ti tag ja i val nem áll kö ze li hoz zá tar to zói vi szony ban (a pá lyá za -
ti ki írás sze rin ti nyom tat vá nyon

 3.3.9. nyi lat ko zat egye dül ál ló ság ról (a pá lyá za ti ki írás sze rin ti
nyom tat vá nyon)

4.  A pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás

A kép zé si tá mo ga tás összegeszakképesítés meg szer zé sé re irá nyu ló
kép zés ese tén brut tó 20.000 Ft/hó, fel sõ fo kú ta nul má nyok ese tén brut -
tó 30.000 Ft/hó, a fo lyó sí tás ide je ma xi mum 24 hó nap. A tá mo ga tás
csak ta nul má nyi idõ szak ban fo lyó sít ha tó. Nyá ri szü net ide jé re (jú li us,
au gusz tus) nem fo lyó sít ha tó tá mo ga tás.

4.1. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, he lye, ha tár ide je:

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2018. de cem ber 31.

A pá lyáz ta tó egy sze ri hi ány pót lás ki írá sá ra jo go sult. A hi ány pót lás ra
ren del ke zés re ál ló ha tár idõ 8 nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2019. ja nu ár 15.

A kép zé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le a tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kö té se.

A szer zõ dés kö tés ha tár ide je a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tés meg ho za ta lát
kö ve tõ 15 nap.

 A kép zé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak kez dõ idõ pont ja: 2019. ja nu ár 1.

A tá mo ga tás ha von ta, utó lag, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 15. nap já ig
ke rül át uta lás ra a kép zõ in téz mény iga zo lá sa alap ján. 

A pá lyá za tot 1 ere de ti pél dány ban a FegyvernekVáros Ön kor mány zat
(5231 Fegy ver nek,Szent Er zsé bet út 175.) cí mé re kell meg kül de ni pos -
tai úton. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat az „Esély ott hon -
Esély Fegyverneken”kép zé si tá mo ga tá sá ra”.

5.   Egyéb in for má ci ók

 A tá mo ga tás el bí rá lá sá ról az Ok ta tá si és Szo ci á lis Bi zott ság elõ ze tes vé -
le mé nye zé se alap ján a kép vi se lõ-tes tü let nyílt ülés ke re té ben dönt. A
pá lyá za tok el bí rá lá sa a ren de let 1. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ér té ke -
lé si szem pont rend szer sze rint meg ál la pí tott pont szám ok alap ján tör té -
nik. A kép vi se lõ-tes tü let dön té se el len fel leb be zés nek he lye nincs.

 A kép vi se lõ-tes tü let dön té sé rõl a pá lyá zók írás be li ér te sí tést kap nak. A
pá lyá za tok ered mé nyét az Ön kor mány zat hon lap ján és hely ben szo ká -
sos mó don is köz zé te szi.

 A pá lyá zat ról to váb bi in for má ci ó kat kap hat Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány zat hon lap ján (eselyotthonfegyvernek.hu, Esély ott hon prog ram
Facebook el ér he tõ sé gén eselyotthon@fegy ver nek.hu e-mail cí men,
vagy a 06-56-556-010 (köz pon ti) te le fon szá mon.

A pá lyá za ti fel hí vás mel lék le tei:

1. jö ve del mi és va gyo ni kö rül mé nyek re vo nat ko zó nyi lat ko zat

2. nyi lat ko zat ön kén tes mun ka vál la lá sá ról

3. nyi lat ko zat össze fér he tet len ség rõl

4. nyi lat ko zat egye dül ál ló ság ról



Ho gyan elõz zük meg a fagy okoz ta
víz há ló za ti ká ro kat?

Pár ta nács a Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt-tõl

A té li fagy ma ra dan dó kárt okoz hat a ház tar tá sok bel sõ víz há ló za ta in, 
az el fa gyott szer ke ze tek cse ré je akár 20.000 Ft, vagy azt meg ha la dó
összeg is le het, nem be szél ve a fagy okoz ta csõ tö rés bõl ere dõ víz el fo -
lyás ról. A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. né hány hasz nos ta -
náccsal hív ja fel a fi gyel met ar ra, hogy kis oda fi gye lés sel a fagy károk
meg elõz he tõ ek, a plusz ki adá sok pe dig el ke rül he tõ ek.
• Ha von ta több ször el len õriz zük a víz mé rõ ak nát! Fi gyel jünk ar ra,

hogy fe de le min dig le haj tott ál la pot ban le gyen, meg fe le lõ zá rás sal,
hé za gok nél kül. Amennyi ben a fedlap tö rött vagy hi ány zik, mi ha -
ma rabb pó tol juk!

• Gon dos kod junk a víz mé rõ ak na meg fe le lõ szi ge te lé sé rõl! Fon tos
hogy olyan anya got hasz nál junk, amely ned ves ség ha tá sá ra sem
ve szít hõ szi ge te lõ ké pes sé gé bõl. A hun ga ro cell ki vá ló hõ szi ge te lõ,
akár csak a hó, ezért a ha vat csak víz mé rõ-le ol va sás elõtt cél sze rû
el tá vo lí ta ni az ak ná ról.

• A víz mé rõ ak ná nak min dig mo bil nak kell len nie. Bár mi lyen vé del -
mi el já rást al kal ma zunk, fi gyel jünk ar ra, hogy könnyen el tá vo lít -
ha tó és vissza he lyez he tõ le gyen.

• El len õriz zük rend sze re sen a fû tet len he lyi sé gek ben, rak tár ban,
pin cé ben, ga rázs ban, tár sas há zi tá ro lók ban el he lye zett víz mé rõ ket
is, hi szen nem csak az ak ná kat fe nye ge ti fagy ve szély.

• Ha a mé rõ vagy a ve ze té kek nyom vo na la egy mé ter nél ki sebb
mély ség ben van a ta laj szint tõl, gon dos kod junk hõ szi ge te lés ük rõl!
A leg gya ko ribb el fa gyás a kis ker tek nél, hasz ná la ton kí vü li in gat la -
nok nál és hét vé gi há zak nál ta pasz tal ha tó.

Víz te le nít sük a bel sõ víz há ló za tot és ma gát a víz mé rõt is! Mi u tán el -
zár tuk a víz mé rõ elõt ti csa pot, nyis suk meg az in gat lan fe lõ li víz te le -
ní tõ csa pot. Ker ti csap ese tén, a fel szí nen hú zó dó ve ze ték sza kasz
víz men te sí té se ér de ké ben, cél sze rû elõbb ki en ged ni a csa pot, majd
el zár ni a té li el zá rót. Fon tos, hogy a víz te le ní tés után is ma rad a csõ -
ve ze ték ben víz, ezért ja va solt azt is szi ge tel ni. Ha ké sõn lát tunk hoz zá
a víz te le ní tés hez, és a be fa gyott víz mi att nem tud juk el for dí ta ni az el -
zá ró csa pot, elõbb me leg víz zel las san ol vasszuk fel a ben ne lé võ je get,
majd ez után víz te le nít sünk.

Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt.

Tájékoztató

Tisz telt Ügy fe lünk!

Tá jé koz tat juk, hogy Tár sa sá gunk nál ko ráb ban nem el ér he tõ, de a
mai kor nak meg fe le lõ, és jo go san el vár ha tó funk ci ók kal bõ vült az
ügy fél ki szol gá lás: E-szám la, mo bil app li ká ci ós ügy in té zés, víz cen ter
ol dal, online bank kár tyás fi ze tés.

Amint ar ról ko ráb ban tá jé koz tat tuk Önö ket, az új, kor sze rûbb in teg -
rált vál la lat irá nyí tá si rend szer re tör té nõ át ál lás a Tiszamenti Re gi o -
ná lis Víz mû vek Zrt.-nél 2018 jú li u sá ban meg va ló sult. Au gusz tus
hó nap tól kezd ve el in dult az alap te vé keny sé gi szám lák tö me ges ki bo -
csá tá sa is. Saj nos az el telt idõ ben né hány elõ re nem lát ha tó tech ni kai 
prob lé ma lé pett fel, mely nek kö vet kez té ben az adat fel dol go zás je len -
leg hosszabb idõt vesz igény be és ese ten ként elõ for dul hat nak té ves
ada tok a szám lák tar tal má ban is. En nek tud ha tó be az is, hogy a fo -
lyó szám lá kon kö zölt egyen leg nem min den eset ben tük rö zi a nap ra -
kész ál la po tot. Amennyi ben Ön a szám la be fi ze té se it ha tár idõn be lül
tel je sí ti, úgy Tár sa sá gunk fe lé tény le ges tar to zá sa nem áll fenn, a
szám lán meg je le nõ ér ték a ban ki fel dol go zás ké se del mes vol ta mi att
nem irány adó.

Kér jük, amennyi ben fi ze tés iga zo lást igé nyel Tár sa sá gunk tól, az aka -
dály ta lan ügy in té zés ér de ké ben a be fi ze té se ket iga zo ló do ku men tu -
mo kat szí ves ked jék be mu tat ni, vagy az írás ban be nyúj tott ké re lem
mel lé csa tol ni.

A megnövekedett ügy fél for ga lom mi att az in gye ne sen hív ha tó te le -
fo nos ügy fél szol gá la tunk, a Call Cen ter kor lá to zot tan el ér he tõ, va la -
mint az írá sos meg ke re sé sek vá lasz adá si ha tár ide je is hosszabb idõt
ve het igény be. Tár sa sá gunk a le he tõ leg je len tõ sebb erõ for rást be -
von va, fo lya ma to san azon dol go zik, hogy mi e lõbb ren de zõd je nek e
fenn aka dá sok, és mun ka tár sa ink mi nél rö vi debb idõn be lül a nor -
mál üzem sze rû mû kö dés nek meg fe le lõ en tud ják Fel hasz ná ló in kat
az összes ügy in té zé si csa tor nán ki szol gál ni.

Az át me ne ti idõ ben ta pasz talt kel le met len sé ge kért szí ves el né zé sét
kér jük!

Ügy fél szol gá la tunk el ér he tõ sé gei:

Call Cen ter: 06 80 205 157

E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Víz cen ter: www.vizcenter.hu/trv/

Tü rel mét, meg ér té sét kö szön ve,

Tisz te let tel:

Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt.
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Pá lya vá lasz tá si Nap és pá lya vá lasz tá si
szü lõ ér te kez let az Or czyban

2018. no vem ber 8-án to vább ta nu lá si na pot szer vez tünk is ko lánk ban
a ve ze tõ ség gel és a kol lé gák kal együtt mû köd ve, me lyen min den év fo -
lyam részt vett. Az el sõ tõl a he te dik osz tá lyo kig a ta nu ló ink üzem lá to -
ga tás al kal má val meg lá to gat ták töb bek kö zött a Kübler cé get és
Hermann gal va ni zá ló üze met, vá ro si kony hát, könyv tá rat. Meg néz -
het ték a szak em be rek mun ká ját, ta pasz ta la to kat gyûjt ve, test kö zel -
bõl.

A nyol ca di kos di ák ja ink ra a kö ze li pék ség meg lá to ga tá sán kí vül az is -
ko la épü le tén be lül várt szá mos prog ram. A szol no ki Pe da gó gi ai Szak -
szol gá lat Pá lya vá lasz tá si ta nács adá sát kö ve tõ en a gye re kek
ta lál koz tak is ko lánk „ré gi” ta nu ló i val, akik meg osz tot ták ve lük ta -
pasz ta la ta i kat di ák szem mel az új in téz mé nyük rõl. Ez a „nosz tal gia ta -

lál ko zó” több éve ha gyo mány már is ko lánk ban,me lyet sze ret nénk to -
vább ra is meg õriz ni. Majd ezt kö vet te a dél elõtt re meg hí vott
kö zép is ko lák rész le tes be mu tat ko zá sa.

 A na pot pá lya vá lasz tá si szü lõi ér te kez let tel zár tuk, mely hez a hely -
színt a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár biz to sí tot ta szá -
munk ra. A he te dik és nyol ca dik év fo lya mos di ák ja ink nak és
szü le ik nek kö zel 20 kö zép is ko la és a szol no ki Vá ro si Kol lé gi um mu -
tat ko zott be. Szé les pa let tát kap tak az is ko lák to vább ta nu lá si aján la ta -
i ból, le gyen szó szak ma ta nu lás ról, vagy gim ná zi u mi kép zé sek rõl.
Kér dé se ik re el sõ kéz bõl kap tak vá laszt a kép vi se lõk tõl.

A jó együtt mû kö dés nek kö szön he tõ en na gyon tar tal mas és em lé ke ze -
tes na pot zár tunk, te le él mé nyek kel és ta pasz ta lat tal gaz da god va. Ez -
úton is kö szön jük a köz re mû kö dést mind azok nak, akik hoz zá já rul tak
e na punk si ke ré hez!

-Pán cél Tí mea Kul tu rá lis élet mun ka cso port ve ze tõ-

Egész ség nap
No vem ber 19-én dél után ren dez tük meg is ko lánk ban az egész ség na -
pot. A rend sze res test moz gás az egész sé ges élet mód ré sze, ezért
Héder Ro bi ta nár bá csi irá nyí tá sá val ze né re tor náz tunk.

Meg hall gat tuk Kocsmár Er zsi ke ta nár né ni elõ adá sát a min den na pos
tisz tál ko dás, száj hi gi é nia fon tos sá gá ról. 

A Ma gyar Vö rös ke reszt kép vi se lõ jé tõl, a fel sõ ta go za tos di á kok
elsõsegélynyújtási is me re tek re te het tek szert, így pl.: sé rült test rész
rög zí té se, sta bil ol dal fek vés, ájult be teg el lá tá sa, ide gen test el tá vo lí tá -
sa a lég utak ból, fel ele ve ní tet ték a men tõ hí vás sza bá lya it, a komp lex
új ra élesz tést gya ko rol hat ták az ambu ba bán, lát hat ták, ho gyan kell
hasz nál ni a fél au to ma ta új ra élesz tõ ké szü lé ket (defibrillátor).

Az osz tály fõ nö kök ve ze té sé vel min den osz tály ban te vé keny ked tek a
gye re kek az egész sé ges élet mód dal kap cso lat ban. Ké szült rajz, pla -
kát, táp lá lék pi ra mis, gyü mölcs sa lá ta. Volt, aki fil met né zett az ál la tok
fel dol go zá sá ról, hús ké szít mé nyek ké szí té sé rõl. 

Kö szön jük a vö rös ke reszt tõl Gulácsiné Mol nár Etel ká nak, hogy ele get 
tett meg hí vá sunk nak.

A gye re kek já té kos for má ban sok ér de kes és hasz nos in for má ci ó val
gya ra pít hat ták tu dá su kat. 

-Cseszkáné Ko vács Ág nes-
-szervezõ-

Is ko la nyi to ga tók az Or czy An na
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo dá ban
De cem ber 5-én tar tot tuk a má so dik is ko la nyi to ga tón kat. So kan vol -
tunk. 23 nagy cso por tos óvo dás lá to ga tott el hoz zánk. Együtt vár tuk
a Mi ku lást. Meg ér ke zé sé ig a gye re kek meg is mer ked tek a Beet-Bot
ro bot mé hecs ké vel, meg hall gat tak egy szép me sét Szent Mik lós ról,
ját szot tunk és bá bot ké szí tet tünk. A Mi ku lást ének szó val fo gad tuk. A
gye re kek örül tek az aján dék nak. A vá ra ko zó szü lõk nek Hornyákné
Sza bó Ber na dett igaz ga tó asszony tar tott tá jé koz ta tást is ko lánk ról.
Fédererné Makk Er zsé bet és Gerõcs Esz ter ta ní tó nõk az ol va sás, írás, 
szá mo lás ta ní tá si mód sze ré rõl szá mol tak be. Vé gül ven dé ge ink egy
rö vid fil met néz het tek meg is ko lánk életérõl.

Sze re tet tel vá runk min den ér dek lõ dõt a har ma dik is ko la nyi to ga -
tónk ra 2019. ja nu ár 16-án, szer dán 15 óra kor is ko lánk nagy  tor na -
ter mé be.

-Baranyiné Buj do só Ág nes-
-tanító-

Du go nics And rás Ma te ma ti ka Ver seny
No vem ber 14-én ke rült meg ren de zés re a Ka to li kus Is ko lák Du go nics 
And rás Ma te ma ti ka Ver se nyé nek idei el sõ for du ló ja is ko lánk ban. A
ver se nyen 29 ta nu ló vett részt. A ne gye dik, ötö dik és ha to dik év fo -
lyam okon 20, a he te dik és nyol ca dik év fo lyam okon 25 fel adat várt a
ver seny zõk re. A 20 fel adat ra 60 perc, míg a 25 fel adat ra 90 perc állt
ren del ke zés re. 

-Il lés Pé ter-

Mi ku lás Ku pa az Or czyban
Is ko lánk ban meg ren de zés re ke rült a – már ha gyo má nyos nak szá mí -
tó – Mi ku lás Ku pa. A he te dik és nyol ca dik év fo lya mo sok mér het ték
össze ere jü ket ko sár lab da sport ág ban. Kel le mes, sport sze rû dél -
utánt töl töt tek együtt a ta nu ló ink.

Ered mé nyek: 

1. he lye zett: 8. osz tály 8.a csa pa ta
2. he lye zett: 8. osz tály 8.b csa pa ta
3. he lye zett: 7. b osz tály

Leg tech ni ká sabb já té kos: Kiss Dá vid 7.a
Leg sport sze rûbb já té kos: Nagy Van da 8.a
Leg több ko sa rat do bó: Kiss Krisz ti án 8.a

-Héder Ró bert-



Is ko la nyi to ga tó fog lal ko zás a Mó rá ban
2018. no vem ber 22-én in téz mé nyünk ben meg ren de zés re ke rült az
Is ko la nyi to ga tó fog lal ko zás. Ha gyo má nyo san a nagy tor na te rem ben
lát tuk ven dé gül elõ ször az is ko la ka pu ját át lé põ ovi so kat. A kez de ti el -
fo gó dott ság ha mar el tûnt az ar cuk ról és lel ke sen, oda adás sal vé gez -
ték a fel ada to kat. Volt itt min den, mó ká zás, szám lá lás, ug rá lás és
mé zes ke nyér maj szo lás. A fel ada to kat össze ál lí tot ta és ezt a  na pot le -
ve zé nyel te Ficsor Dénesné és Fe ke te Esz ter ta ní tó néni.

Eu ró pai Hul la dék csök ken té si Hét 
A kez de mé nye zés min den év no vem ber utol só he té ben ke rül meg -
ren de zés re. En nek ke re té ben ön kén te sek hív ják fel a fi gyel met a hul -
la dék hasz no sí tás és töb bek közt a ke let ke zõ hul la dék
csök ken té sé nek, a ter mé kek új ra hasz no sí tá sá nak fon tos sá gá ra.  In -
téz mé nyünk is csat la ko zott a prog ram hoz, mely nek meg va ló sí tá sa -
ként a leg ki sebb ta nu ló ink a PET pa lack kör nye zet ká ro sí tó ha tá sá ról
és az új ra hasz no sí tás le he tõ sé ge i rõl be szél get tek. Ez után Krisz ti né -
ni és Zsu zsa né ni irá nyí tá sá val tek nõst al kot tak a pa lac kok fel hasz -
ná lá sá val. A 2. osz tá lyos ta nu lók Csil la né ni és Edit né ni irá nyí tá sá val 
a dél elõtt el fo gyasz tott is ko la te jes do bo zo kat fel hasz nál va ké szí tet -
tek bá bo kat és kug lit, me lyek kel a nap kö zis idõ ben is játsz hat nak.
Tech ni ka órán, Il di kó né ni vel do bo zok ból ké szí tet tek vá ros-ma ket -
tet, me lyet a fi úk az ott hon ról ho zott já ték au tók kal bir tok ba is ve het -
tek. A 3. osz tá lyos gye re kek tech ni ka órán a ház tar tá si hul la dék
csök ken té sé rõl, a sze lek tív hul la dék gyûj tés fon tos sá gá ról be szél get -
tek. Szer da dél után Il di kó né ni és Ági né ni köz re mû kö dé sé vel
wc-papír gu ri gá ból hó em bert va rá zsol tak. Mi u tán meg tán col tat ták a 
hó em bert, aki akar ta ha za is vi het te, aki sze ret te vol na a tan te rem -
ben hagy hat ta de ko rá ci ó nak. A ne gye di kes ta nu lók szin tén eb bõl az
alap anyag ból ki in dul va pá va ma da ra kat ké szí tet tek. Vil mos bá csi és
Mó ni ka né ni köz re mû kö dé sé vel  fes tet tek, de kor pa pír ral dol goz tak
és a ma da rak kal a ter mü ket dí szí tet ték. Az ötö dik év fo lya mo sok
egész na pi hul la dé ku kat gyûj töt ték a Klá ri ka né ni ál tal ki osz tott sze -
me tes zsák ok ba, majd a nap vé gén sze lek tál ták azt, va la mint a ke let -
ke zõ hul la dék mennyi sé gé nek csök ken té sé rõl be szél get tek. A
he te dik osz tá lyo sok Il di kó né ni te ma ti kus tech ni ka órá ján a ház tar -
tás ban ke let ke zõ hul la dé kok csök ken té sé nek fon tos sá gá val fog lal -
koz tak. A hul la dé kok új ra hasz no sí tá sa cél já ból az 5-ös nap kö zis
cso port üres PET pa lac kok ból sze relt össze egy mû anyag szé ket. Az
anya gok szem pont já ból a pa lac ko kon kí vül csu pán egy erõ sebb ra -
gasz tó sza la got kel lett hasz nál ni uk a szék el ké szí té sé hez. Ezek után
csak né mi idõ be, és kre a ti vi tás ba ke rült, hogy egy funk ci o ná li san jól
hasz nál ha tó, könnyû, még is erõs szé ken ül hes se nek.

A be szél ge té sek so rán ki de rült, hogy na gyon sok csa lád sze lek tí ven
gyûj ti a hul la dé kot, sok gyer mek szá má ra már ma gá tól ér te tõ dõ a
sze lek tív hul la dék gyûj tés fon tos sá ga. Az is ko lás gye re ke in ken ke -
resz tül a csa lá dok ra is ha tást tu dunk gya ko rol ni az ilyen és eh hez ha -
son ló ren dez vé nyek kel. Fon tos nak tart juk az is ko lánk ba já ró
gyer me kek nek a kör nye zet sze re te té re, tisz te le té re és vé del mé re,
va gyis a kör nye zet tu da tos élet mód ra va ló ne ve lé sét.

Ka rá cso nyi Mo soly ma nók a Mó rá ban
A Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat, a PontVelem Okos Prog ram, az
EMMI és a GLS együtt mû kö dé sé vel idén is meg va ló sí tás ra ke rült a
cipõsdoboz ado mány gyûj tõ ak ció, mely hez idén is csat la ko zott a
Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la.

Ta nu ló ink, il let ve szü lõi tá mo ga tás sal idén 49 cipõsdoboznyi aján -
dék kal tu dunk se gí te ni a rá szo ru ló gyer me ke ken, s ez ál tal ün nep pé
va rá zsol ni szá muk ra a ka rá csonyt.

Ez úton is kö szön jük a tá mo ga tó szü lõk, nagy szü lõk, gye re kek se gít -
sé gét, ado má nya it.

-Korpásné Nagy Ju dit-

Mé zes Reg ge li a Mó rá ban
2018. no vem ber 16-án is ko lánk is csat la ko zott az Eu ró pai Mé zes Reg -
ge li Prog ram já hoz, me lyen a ta nu ló ink he lyi mé hé szek se gít sé gé vel
meg is mer ked het tek a ma gyar mé hé szet tel va la mint a méz zel, mint
alap anyag gal.

Ren dez vé nyünk nyi tá sa ként Lip csei Já nos mu tat ta be a mé hé szek
mun ká ját, me sélt a mé hek éle té rõl, a méz be ta ka rí tá sá ról. Majd kis fil -
mek ke re té ben a gye re kek be pil lan tást nyer het tek a leg gya ko ribb ha -
zai méz faj ták ba és a mé hé szet be, mint fog lal ko zás ba, s a mé hek éle tét
is meg is mer het ték.

In te rak tív be mu ta tó ke re té ben meg fi gyel het ték a mé hész ru há za tot, a
kap tárt, meg fog hat ták a füs tö lõt, meg te kint het ték kö zel rõl az iga zi
mé he ket is. Az esz kö zök be mu ta tá sát két he lyi mé hész, Kneipfel Sán -
dor és Ko vács Já nos se gí tet te.

A be mu ta tók, elõ adá sok vé gén mé zes-va jas reg ge li vel zár tuk a ren -
dez vényt.

Ren dez vé nyünk tá mo ga tói: Lip csei Já nos, Nagy Dá vid, Kóródi Im re,
Köpösdi Ti bor, Ko vács Jó zsef, Kneipfel Ist ván, Tukarcsné Széman Mó -
ni ka

Fel aján lá su kat ez úton is kö szön jük!
-Korpásné Nagy Ju dit-
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„Mi kor meg lát ták a csil la got, igen nagy
volt örö mük.” Mt 2,10

Bár mer re is né zünk, min den ar ról be szél, hogy ün nep re ké szü lünk.
Min den pom pá ban áll kö rü löt tünk Kis üz le tek tõl a nagy áru há zak ki ra -
ka tá ig min den csil log-vil log. El va rá zsol az ut cák és te rek es ti ra gyo gá -
sa. Még az ott ho nok ab la ka i ból is lát ni le het azo kat a jel ké pe ket,
ame lyek ilyen kor ka rá csony ra fi gyel mez tet nek. A vil lo gó ap ró kis fé -
nyek, a csil la gok, a mé zes ka lács fi gu rák: min de nik szim bó lum je len té se 
hor doz va la mit a ka rá csony misz té ri u má ból. Min den jel kép egy-egy
üze net a má ban élõ em ber szá má ra is. Sok gyer mek sze ret csil la go kat
raj zol ni és ké szí te ni a ka rá csony fá ra. Elõ ke rül tek az ara nyos, ezüs tös
pa pí rok, csil lag dí sze ket raj zol nak és vág nak ki. Az el ké szült csil la gok ra
min den ki rá ír ja a ma ga ne vét és ka rá csony es té jén az ün nep lés kor, a
kö zös ének és vers mon dás al kal má val az el ké szí tett sze mé lyes csil lag ja -
in kat a ka rá csony fá ra akaszt ják fel vagy át ad ják aján dék ba va la ki nek.
Ilyen al ka lom mal me rült fel  a kér dés, hogy va ló ban csil la gok va -
gyunk-e? Csil la gok va gyunk-e egy más nak, a kö zös ség nek, a tár sa da -
lom nak?  Er re a kér dés re ke res ném a vá laszt most karácsony ünnepén.  
Ka rá csony ün ne pét sok szép dí szí tõ elem te szi va rázs la tos sá. Ott van a
já szol böl csõ, mely az élet üze ne tét hor doz za. Ott van az an gya lok ka ra,
a csil la got kö ve tõ nap ke le ti böl csek, a gond ter helt pász to rok. Ez al ka -
lom mal a ka rá csonyt meg je le ní tõ sok elem kö zül most a csil la got eme -
lem ki. Er re aka rom fi gyel me te ket irá nyí ta ni. Azt sze ret ném meg tud ni,
hogy eb ben a csil lo gás ban, ra gyo gás ban, me lyet ma mes ter sé ge sen
ma gunk kö ré va rá zsol tunk, ész re tud juk-e ven ni a csil la got. Azt a csil la -
got, mely utat mu tat, el iga zít és el ve zet ben nün ket Bethlehemig. A ka -
rá csony ün ne pe el kép zel he tet len a csil lag nél kül. A csil lag meg je le né se
ad ta tud tá ra a vi lág nak Jé zus szü le té sét. A fé nyes csil la got lát ták meg a
Bib lia le írá sa sze rint a nap ke le ti böl csek, és az egy sze rû pász to rok.
Hogy ez így tör tént-e vagy sem, hogy ké sõb bi ko rok em be re i nek a kép -
ze le té ben szü le tett meg a gon do lat és kö töt ték össze Jé zus szü le té sé vel,
ez a kér dé sen nem vál toz tat. Az sem, ha csil la gá sza ti szá mí tá sok kal
akar juk iga zol ni az Írás állítását, mert itt nem az a lényeg.  A fontos a
ma is eleven erõvel feltörõ evangéliumi üzenet: „mikor meglátták a
csillagot igen nagy volt örömük” (Mt 2,10).

A csil lag be épült val lá sos vi lág szem lé le tünk be még Jé zus szü le té se elõt -
ti kor ból, a ke resz tény ség el ter je dé sé vel pe dig még job ban el mé lyült a
csil lag ra fi gye lés, a csil lag jel ké pes üze ne te. Ka rá csonyt pe dig nem is
tud juk gyer tya fény, csil lag szó ró és csil lag nél kül meg ün ne pel ni. Jé zus
ta ní tá sá nak ér té ke azon ban nem a csil lag meg je le nés tõl függ, sze mé -
lyé nek a nagy sá ga et tõl füg get len. Jé zus nem azért nagy ta ní tónk, mes -
te rünk és meg vál tónk, mert szü le té sét égi je lek ad ták tud tá ra a
vi lág nak, ha nem azért, mert meg mu tat ta, hogy mint Is ten te remt mé -
nyei és gyer me kei tu dunk csil lag fénnyel és me leg ség gel vi lá gos sá got és
jó sá got árasz ta ni ma gunk ból. A csil lag, mint szim bó lum vé gig kí sé ri
éle tün ket, tör té nel mün ket. Csil la got fa rag tak apá ink ka pu fél fák ra, csil -
lag min tát szõt tek anyá ink szö võ szé kek fö lé ha jol va, te le van nak me sé -
ink, da la ink csil la gok kal, me lyek utat mu tat tak a sze gény le gény nek,
vagy re ményt ad tak ka to ná ink nak a harc té ren.  Ma is, mi kor meg szü le -
tünk, szü le ink éle té nek egén, mint csil la gok ra gyo gunk. Böl csõnk fö lé
ha jol va hány szor emel tek ma gas ba aj ku kat el ha gyó val lo más sal: éle -
tem csil la ga, fé nye. A csil lag jel ké pe ott van ben nünk, kö rü löt tünk, de
ka rá csony csil la ga va la mi egé szen mást je lent. A meg fo gal ma zó dott
kér dés re a vá lasz meg adá sa elõtt mé lyül jünk el job ban az evan gé li um
ta ní tá sá ba. Ka rá csony ün ne pén eb ben a har so ná ban és csil lo gás ban
csen de sed jünk el, és Jé zus éle te, ta ní tá sa és pél dá ja se gít a fe le le tet
meg ad ni. Az össze tett és bo nyo lult em be ri élet re Jé zus egy sze rû és min -
den ki ál tal ért he tõ pél dát ál lí tott. E pél da kö ve té sé re hív ta el ta nít vá -
nya it. Nem csak ma gá ról ál lí tot ta, hogy „én va gyok a vi lág
vi lá gos sá ga…” (Jn 8,12a), ha nem tanítványairól is kijelentette, hogy „ti
vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Nemcsak arra intett, hogy „aki
engem követ, nem jár sötétségben” (Jn 8,12b), hanem tanítványait is

buzdította, hogy „úgy ragyogjon ti világosságotok az emberek elõtt,
hogy lássák a ti jócselekedeteiteket” (Mt 5,16).

A csil lag a csil la gá szat szak nyelv ében olyan égi test, amely ener gi át ter -
mel, így sa ját fénnyel ren del ke zik, szem ben a boly gók kal, ame lyek köz -
pon ti csil la guk fé nyét ve rik vissza, és ele nyé szõ sa ját su gár zást
bo csá ta nak ki. A né pi gon dol ko zás nyel ve ré geb ben va la mennyi égi test
szi no ni má ja ként hasz nál ta a csil lag szót. Ezt a gon do lat me ne tet to vább
foly tat va ez esz ten dõ ka rá csony ün ne pén a ben nem meg fo gal ma zott
kér dés re így pró bá lom meg ad ni a vá laszt: ha csil la gok va gyunk, ak kor
van fé nyünk, ener gi ánk a jó ra, szép re és igaz ra. A leg fõbb jó, szép és
igaz Is ten vi lá gá hoz tar to zik, és ben nün ket oda emel. Jé zus evan gé li u -
má ban olyan Is ten rõl be szél, aki mind annyi unk Aty ja, aki ké pes nek
tart, hogy éle tünk ben bi zony sá got te gyünk a jó ról, szép rõl és igaz ról.
Jé zus éle te meg mu tat ta, hogy ez ho gyan le het sé ges: a gon dol kod ni tu -
dás ere jé vel is me re te ket gyûj te ni, a szív sze re te té vel él ni, és a jó sá got
cse le ked ni tu dó aka rat tal Is ten or szá ga mun ká sai len ni. Ne künk csak
Jé zus ta ní tá sa it kell meg tar ta nunk és kö vet nünk õt. Ha pe dig a csil la gá -
sza ti nyelv sze rint boly gók va gyunk, ak kor a köz pon ti is te ni „nap rend -
sze rünk” fé nyét kell vissza ver nünk. Akár csil lag ként, akár boly gó ként
az em ber éle té nek ér té ke ab ban van, hogy a sze re tet fé nyét és ener gi á -
ját su gá roz za, de ezt ne csak ka rá csony kor. Jé zus szü le té se ün ne pén
hang zik fe lénk újra az üzenet: nem lehetsz csak kellék vagy díszítõ
elem. Küldetésed van, hogy csillagként ragyogj, hogy a keresõ,
bolyongó földi halandó, a testvér, a barát, a sorstárs, ha meglát, nagy
örömmel tudjon örvendezni.

A nap ke le ti böl csek rõl szó ló bib li ai tu dó sí tás a múlt ból üzen, hogy ne -
ked a je len ben, a má ban kell tud nod ör ven de ni. Vi lá gí ta nunk kell egy -
más nak és a ben nünk lo bo gó fénnyel utat mu tat ni. Le gyünk
egy más nak örö möt adó, a sze re tet ener gi á ját áta dó ka rá cso nyi csil la -
gok. Eb ben a hi val ko dó an dí szes ka rá cso nyi pom pá ban ragyogjon a
magunk egyszerû kicsi csillagfénye. 

A Fegyverneki Re for má tus Egy ház köz ség ne vé ben ál dott, bé kés, iga zi
lé lek bõl jö võ ad ven ti ün nep lést, és cso dás Ka rá cso nyi Ün ne pet kívánok
mindenkinek!

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

Rajzpályázat
Ked ves Gyer me kek és Szü lõk!

A Fegyverneki Re for má tus Egy ház köz ség rajz pá lyá za tot hir det,
mely nek té má ja „ Az én Ka rá cso nyom”.

A raj zok le adá si ha tár ide je 2018. de cem ber 20.

Ered mény hir de tés: 2018. de cem ber 23, 11 óra Re for má tus Temp lom.

A be ér ke zett raj zok a kö zül a zsû ri - amely Egy ház köz sé günk pres bi -
te ri bõl áll- ki fog ja vá lasz ta ni a leg jobb raj zo kat.

Ka te gó ri ák:
• óvo dás ko rú ak
• 1.-2. osz tály
• 3.-4. osz tály
• 5.-6. osz tály
• 7.-8. osz tály

A raj zok min den kép pen ka rá cso nyi té má jú ak le gye nek, de ké rünk
min den kit, hogy le he tõ leg ne le gyen raj tuk HÓEMBER,
RÉNSZARVAS ÉS SZÁN SEM, mert ezek nem a ka rá csony hoz kö tõd -
nek!

A raj zok mé re te A4-es kell, hogy le gyen és a ké szí tõ ne ve ne sze re pel -
jen a rajz ele jén, a ne vet, osz tályt a lap há tul já ra kér nénk rá ír ni! Le het 
hasz nál ni szí nes ce ru zát, fes té ket, zsír kré tát, zse lés, csil lo gós tol lat is.

Ál dott ké szü lõ dést kí vá nunk!



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 de cem ber 2-án meg gyúj tot tuk az el sõ gyer tyát, hogy együtt
örül hes sünk, ké szü lõd jünk test ben és lé lek ben a Ka rá csony ra!

A hit ta nos gye re kek ked ves kis mû so rát öröm volt néz ni, és a Mirella
Nõi Kó rus Ün nep hez mél tó mû so rát fel eme lõ ér zés volt hall gat ni.

Gaz dag Edit nagy tisz te le tû lel ki pász tor asszony és Bor dás Pé ter plé -
bá nos együtt gyúj tot ták meg az ad ven ti ko szo rún az el sõ mé csest.

A mû sor után a Fegyverneki Karitász for ró te át, for ralt bort kí nált, az
ön kor mány zat fel aján lá sa ként pe dig hur ka s kol bászt kós tol tunk.

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: Bozsó Já nos, Ügyes Ke zek Klub, Ön kor mány zat dol go zói, és
Pa ta ki Jó zsef nek a szal mát.

Kö szön jük a vá ros fe nyõ fá it (Fegyverneken és Szapárfaluban fel ál lí -
tott) Czakó Ferencnének, Koz ma Józsefnének és Ber ta Mi hály nak.

-Ma gyar Lászlóné-

Da lok est je ABONY
A Szapáry Nép dal kör Csányi Sán dor mes ter sza kács, ren dez vény -
szer ve zõ meg hí vá sá ra 2018.11.9-én Abonyban ven dég sze re pelt. Ez
az est a da lok est je volt, hi szen több mint 15o fel lé põ gon dos ko dott a
jó han gu lat ról.

Csányi Sán dor meg nyi tó ja után kez de tét vet te a több mint két órás
mû sor, amely nagy örö möt adott, nem csak a mû sor ban részt ve võk -
nek, ha nem a lel kes kö zön ség nek is, akik egy-egy si ke res pro duk ció
után fel áll va tap sol tak. A tar tal mas, jó han gu la tú est kö zös va cso rá -
val és kö zös ének lés sel ért vé get.

A mû sor ban részt ve võk:
• Kék ne fe lejcs Nép dal kör
• Ferenczi Bé la (kar ca gi nó ta éne kes)
• Szapáry Nép dal kör (Fegy ver nek)
• Radics Sán dor (cim ba lom mû vész, re kor der)
• Leskovszky La u ra (ének mû vész)
• Karancslapujtõi Asszo nyok
• Balla Ti bor (te ke rõ lan tos)
• Emõdi Pin ce gaz da ság Fér fi kó rus
• Si mon Évi ke (nép dal éne kes)
• Szösz Comedy
• Nagymadi Bicsakfa Asszony kó rus( Szlovákia-Felvidék)
• Bi ha ri Já nos Ze ne is ko la Nép dal cso port ja
• Kevi Ba ba ró zsa Asszony kó rus
• Sar kan tyú Tam bu ra ze ne kar (Vajdaság-Zenta)
• Ha gyo mány õr zõ Abonyi Nép tánc Együt tes
• Sod rás ze ne kar
• Né meth György hang szer ké szí tõ

Kö szön jük, hogy ré sze sei le het tünk a cso dás est nek!
-Mészáros Il di kó-

Már ton-na pi Tánc ház
A leg újabb Tánc há zat a Már ton-nap hoz kö -
töt ték a szer ve zõk, mely na gyon jó öt let nek
bi zo nyult, hi szen a tánc mel lett az Ügyes Ke -
zek Klub se gít sé gé vel ki csik és na gyok szor -
gal ma san ké szí tet ték, raj zol ták, ra gasz tot ták
„li bus ká ju kat”. A Már ton-nap hoz kö tõ dõ en a
pla ká ton li ba vers volt ol vas ha tó, elõt te pe dig
a ko sár ká ban li ba-bá bu vi gyá zott az est re. A
Tánc ház min dig na gyon sok em bert vonz, kü -
lö nö sen igaz volt ez a mos ta ni es té re, hi szen
zsú fo lá sig meg telt a Mû ve lõ dé si Ház par kett je 
a tán col ni vá gyók kal. Az est tánc ok ta tói
Sarkadi And rea és Kecs kés Ger gõ volt, ze nélt
Nagy  Al bert és Ze ne ka ra. Idõn ként jó le sett a
fá radt lá bak nak a pi he nés, no meg a fi nom
zsí ros-ke nyér!

Bí zunk ben ne, hogy leg kö ze lebb is ilyen ér -
dek lõ dés kí sé ri a Tánc há zat.

(Mé szá ros Il di kó)
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Új ra szín pa don a Fegyverneki
Szín ját szó Kör tár su la ta

Ha tan pi zsa má ban 

No, nem egy ben, hat ban. Pi zsa ma par ti, vagy éj sza kai kri mi egy tár -
sas ház ban? Mon da nám, hogy jöj jön el és meg lát hat ja, de nem te szem, 
mert bi zony a je gyek né hány nap alatt elõ vé tel ben el kel tek, és aki nek
nem ju tott az már csak jö võ re néz he ti meg az elõ adást.

Aki sze ren csés volt, és ott le het (vagy le he tett) a ta va lyi da rab hoz ha -
son ló an, fel hõt len ka ca gás sal tölt he ti no vem ber har min ca di kai, vagy
de cem ber el se jei es té jét. 

A Tár su lat Marc Camoletti víg já té kát ad ta elõ, mely nek szö veg könyv -
ét Bercsényiné Var ga Er zsé bet (Pötyi) még át dol goz ta egy ki csit, a
„tár su lat hoz iga zí tot ta”, mint jó sza bó a pró ba nél kül meg vá sá rolt ru -
hát, de saj nos a szín pad ra vi telt már nem va ló sít hat ta meg.

Camoletti tör té ne te rö vi den: Va la hol egy fran cia or szá gi nya ra ló ban
Bernárd (sze re pét Kókai Ger gely ala kít ja) és ne je Jacqueline (Oláh
Ani ta) ven dé ge ket vár nak egy kel le mes nek ígér ke zõ hét vé gé re.

 Az egyik meg hí vott, Robert (Ollé Ro land), aki aka ra ta el le né re ro ko -
no kat és sze re tõt sze rez ma gá nak. Csat la ko zik a tár sa ság hoz Brigitte,
a szo ba lány, vagy uno ka húg, mert Brigitte ne vét két hölgy is vi se li
(Kóródi Pet ra és Rézsó Gab ri el la) s ez zel meg is van a víg já ték ok egyik
alap ele me a fél re ér tés. A sze rep cse rék és bo nyo dal mak elõ hoz zák
még Gerardot (Csík Já nost) a ker tészt, aki csak úgy be fut egy pu szi ra,
de hogy ki hez, va la me lyik Brigittehoz, vagy ne tán Jacquelinehez,
vagy, hogy ki nek mi lyen a pi zsa má ja? Meg lát hat ja, aki sze ren csés volt 
és ka pott je gyet.

Né hány szó a se gí tõk rõl: 

Sú gó: Dá vid Má ria

Hang, fény tech ni kus: Haj dú Zol tán

Köz re mû kö dött: Ma gyar Lászlóné és Mol nár Bar na

A da rab meg va ló su lá sát tá mo gat ta:

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta, Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár, Fegy ver nek Vá ros üze mel te tés In téz mény, Henn Já nos,
Nagy Jó zsef, Csajági Ist ván, Dr. Bognárné Szabó Ildikó, Faragó Róbert, 
Marietta Virágház, Négyesi Tiborné (Anikó), Rézsó Katalin, Ör mé -
nyes Köz ség Ön kor mány za ta, Tóthné Tö rök Tí mea, Tukarcs Mihály.

Vi lág baj no ki ara nyat ért a fá radt sá gos
mun ka gyü möl cse!

A por tu gá li ai CasinoEstorilban ren dez ték no vem ber 25-én a WABBA
Universum vi lág baj nok sá got, ahol Pol gár Ani ta Miss Fitness ka te gó ri -
á ban in dult- és lett Vi lág baj nok! Eb bõl az ap ro pó ból kér dez tem Ani tát 
a sport hoz kö tõ dõ vi szo nyá ról, a vi lág baj no ki cím hez ve ze tõ út ról. Így
vall ma gá ról:

A sport min dig is az éle tem fon tos ré sze volt. Ké zi lab da, ko sár lab da,
röp lab da mint csa pat já ték ok, va la mint bowling és te nisz volt fi a ta labb 
ko rom ked ven ce. Amint ki ke rül tem az egye tem rõl, be lép tem a dol go -
zó fel nõt tek tá bo rá ba, on nan ne he zebb volt az idõ met be osz ta ni, így
ott hon aerobik gya kor la to kat vé gez tem. Idõ vel ki egé szí tet tem 1-1
súly zó val, gu mi sza lag gal, steppaddal, de erez tem hogy ez ke vés. Így
kö zel 7 éve be le vág tam az edzõ ter mi test épí tés és fitness vi lá gá ba. Az -
óta rend sze res ez a sport ná lam. He ti mi ni mum 5 súly zós (erõn lé ti)
edzést vég zek, mel let te kardio moz gás is megy (szo ba bi cik li, fu tó pad,
el lip ti kus tré ner). Hogy hogy fér be le ez az idõm be a kis lány, két ren -
de lõ és a ház tar tás mel lett? Nos eh hez egy jól fel épí tett na pi rend és
nyil ván egy kis sé re du kált al vás idõ szük sé gel te tik. A ver seny for ma el -
éré sé hez rend kí vül fon tos az ét ke zés. Ahogy mon da ni szok tak: a
kockahas a kony há ban ké szül! Ná lam ez a mos ta ni sze zon ban 5 hó -
nap szi go rú di é tát je len tett. Gramm ra pon to san ki mért fe hér je és
szén hid rát (ab ból mi ni má lis). És az sem mind egy mi kor ér ke zem.
Sze ren csé re se gít sé gem re volt a fel ké szü lés ben Hu szár Er nõ, a
WABBA test épí tõ szö vet ség ma gyar or szá gi el nö ke. Az el sõ ver se nyem 
ok tó ber 20-an a Bodysport Ku pa volt, ahol a 40 év alat ti Figure ka te -
gó ri á ban ezüst ér mes let tem. No vem ber 17-én a Superbodyn, Ma gyar -
or szág leg ran go sabb test épí tõ ver se nyen meg nyer tem a Woman’s
Physique ka te gó ri át. Vé gül a fõ ver seny ami re iga zá ból ké szül tem a

WABBA Universum,  a por tu gá li ai CasinoEstorilban. Gyö nyö rû
hely szín, el ké pesz tõ fé nyek, han gu lat. A ver seny zõ ket a süllyeszt he tõ
szín pad dal alul ról emel tek a né zõ tér re. Esz mé let len kö zön ség és szer -
ve zés jel le mez te ezt a vi lág ver senyt. A fá rad sá gos mun ka meg hoz ta a
gyü möl csét, MissFitness ka te gó ri á ban arany ér met nyer tem. Amit ad
ne kem ez a sport, va gyis in kább élet mód, az leg fõ képp a fe gye lem.
Emel lett ki tar tás ra, küz dés re is ne vel. Sen ki nem ál lít ja hogy ez egy
könnyû út, de én sze re tem a ki hí vá so kat, et tõl ér zem ma gam ér té ke -
sebb nek. Jö võ be li ter ve im már kör vo na la zód nak, de most in kább a
csa lád ra és a mun ká ra pró bá lom az összes ener gi ám be le fek tet ni, kis -
sé hát tér be he lyez ve az önös dol ga i mat.

Gra tu lá lunk és to váb bi ered mé nyes ver seny zést!
-Mé szá ros Il di kó-



„Díj ug ra tás „ Jancsó Jan ká val
A cím nem vé let len, hi szen  ri port ala nyom nak a lo vas spor tok kö zül
a díj ug ra tás a ked ven ce. De tér jünk vissza a kez de tek hez. Jan ka az
Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la 7. osz tá lyos nö ven dé ke, aki
már 7 éve sen lo va golt. Édes any ja a Kun ha lom Agrária Kft-ben dol -
go zott, ahol – töb bek kö zött- lo vak is vol tak. Itt is mer ke dett meg a
ké sõbb ked ven ccé vált lo vak kal. Elõ ször lé pés, üge tés, vág ta volt a
mû so ron, majd fo ko za to san tért át a díj ug ra tás ra, mellyel 3-4 éve
fog lal ko zik. Edzõ je Monokiné Fórizs Be at rix lo vas edzõ és Csilló Ba -
lázs ug ró edzõ. Kez det ben ama tõr ver se nye ken in dult, az el sõ I. he -
lye zé sét Me zõ tú ron sze rez te meg, és már rög tön ab ban az év ben –
kez dõ ka te gó ri á ban- az éves ver seny so ro za tot I. he lyen zár ta Hor to -
bá gyon.

2016-ban már ha la dó ka te gó ri á ban in dult, és az éves össze sí tés ben
IV. he lye zést ért el. 2017-ben 70-80 cm-es ug ró ka te gó ri á ban pe dig a
III. he lye zés nek örül he tett.

2018-tól már Pro fi ver se nye ken in dul, és el sõ pro fi ver se nyén a 90
cm-es ug ró ka te gó ria II. he lye zé sét, 100 cm-es ug ró ka te gó ri á ban pe -
dig az I. he lye zést ér te el.

(Csak rajt en ge dély vizs ga után in dul hat bár ki pro fi ver se nyen,
amely el mé le ti és gya kor la ti rész bõl áll.- a szerk.-)

Edzé se it he ti 4 al ka lom mal Ör mé nye sen vég zi, mely bõl két al ka lom
ug ró edzés.

2017-ben kap ta meg azt a lo vat, mellyel most is ver se nyez, és el mon -
dá sa sze rint ez elõnyt je lent, mert a ló és lo va sa kö zött az össze szo kás 
na gyon fon tos! A nyá ri szün idõk ben lo vas tá bor ban ké szült fel a ver -
se nyek re, amely ese ten ként egy-egy hét.

Leg utób bi ered mé nyei:

Hor to bá gyon 90 cm. ug ró ka te gó ria VIII. he lye zés

100 cm   ug ró ka te gó ria III. he lye zés

Kecs ke mé ten 100 cm ug ró ka te gó ria II. he lye zés Stí lus ver seny.

Gra tu lá lunk Jan ká nak az el ért ered mé nye i hez, to váb bi si ke res ver -
seny zést, ered mé nyes ta nu lást! Úgy gon do lom, hogy csak a ló sze re -
te te, tisz te le te mel lett sza bad csak vál lal ni ezt az élet for mát, és ez
ad ja az ala pot a ló és az em ber kap cso la tá hoz! Be szél ge tés köz ben ki -
de rült, hogy a csa lád ban nem csak Jan ka, ha nem hú ga, Jancsó Jáz min 
is a lo vak bû vö le té ben él. Jáz min na gyon ha mar, már két éve sen lo -
von ült! Je len leg 8 éves, és há rom éve ver seny zik! 2016-ban és
2017-ben MINI ka te gó ri á ban is I. he lye zett, 2018-ban kez dõ ka te gó -
ri á ban I. he lye zett. Meg is mer ve õket, bát ran ál lít ha tom, hogy az
ered mé nyek tük ré ben nem ez lesz az egye dü li ri por tom ve lük! Sok
si kert lá nyok!- a pá lyán és azon kí vül is!

-Mé szá ros Il di kó-

A Díj ug ra tás "kö ve te"
"A lo vag lás az egyet len olyan sport ahol a "sport esz köz" egy élõ, sa ját
gon do la tok kal ren del ke zõ ál lat. Õ nem egy sport esz köz... Õ egy társ."

A fen ti gon do la tok kal sze ret ném be mu tat ni Hu bai Ist vánt, egy 17
éves fi a tal em bert, aki a lo vas sport ok kö zül a díj ug ra tás kö ve te.

Hu bai Ist ván 3 év vel ez elõtt ke rült Nyír egy ház ára a kö zép is ko lá ba, a
TIMPEX Lovasklub tag ja is ek kor lett. Sze re te te a lo vak iránt ha mar
meg mu tat ko zott, hi szen a szü lõi is tál lók ban is tar tot tak lo vat. Is ko lát
is en nek meg fe le lõ en vá lasz tott. Kez det ben fo gat haj tás sal fog lal ko -
zott, majd fo ko za to san át tért a díj ug ra tás ra.  A most érett sé gi zõ fi a -
tal em ber Csu ka Ba lázs edzõ irá nyí tá sá val ké szül ver se nye i re.
Ön el lá tó, hi szen a klub biz to sí tot ta szál lá son la kik, on nan jár edzé -
sek re és az is ko lá ba. Is ko la, majd na pi 2-3 óra edzés kö vet ke zik, utá na 
ta nu lás.

(A lo vas sport tech ni kai sport ág, amely ben a lo vas és a ló össze han gol -
tan vég zi a szak ág nak meg fe le lõ gya kor la to kat. A sport ág szak ágai:
díj lo vag lás, díj ug ra tás, military (más kép pen:lovastusa), fo gat haj tás,
lovastorna (voltizsálás), táv lo vag lás. A díj ug ra tás  ta lán a leg lát vá -
nyo sabb és leg is mer tebb lo vas sport.  Az el sõ ma gas- és tá vol ug ró lo -
vas ver senyt 1868-ban ren dez ték Ír or szág ban. A mai mo dern
ver se nye ken a lo va sok kü lön fé le, egy más tól el té rõ ma gas sá gú és szé -
les sé gû aka dá lyok ból ál ló pá lyán ug rat nak át. A ver senyt ter mé sze te -
sen a fel adat sort a leg ke ve sebb ve rõ hi bá val a szint idõn be lül tel je sí tõ
lo vas nye ri. (szerk.)

A sport sze rû élet mód mel lett ta lán a leg ne he zebb az „idõ vel” gaz dál -
kod ni, hi szen az iskola-edzés-tanulás-pontos na pi ter ve ken ala pul.
Nyá ron na pon ta 6-7 lo vat is lo va gol, hogy mi nél több ta pasz ta la tot
sze rez zen, hi szen min den ló nak más a moz gá sa, tem pe ra men tu ma,
aka ra ta, és ezt ne ki ér zé kel ni kell! Min dig a lo vas nak kell al kal maz -
kod ni a ló hoz.

Az el sõ ki sebb si ke rek ko rán ér kez tek, már 2012-ben (ak kor még
fegyverneki edzés hát tér rel), majd 2016-ban Platthy Jó zsef Re gi o ná lis 

Baj nok sá gon kez dõ lo vas ka te gó -
ri á ban II. he lye zés, 2017-ben He -
ves me gye, hely szín: Szil vás vá rad
ifi ka te gó ri á ban IV. he lye zés
2018-ban
Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyei
If jú sá gi Baj nok!

Érett sé gi után is sze ret ne a lo vak -
kal fog lal koz ni, ver se nye ken mi -
nél jobb ered mé nye ket el ér ni,
mert mint mond ja:  a ló val va ló
kap cso lat nak pszi chés ho za dé kai
is van nak: ja vít ja a stressz tû rõ ké -
pes sé get, se gí ti a kon cent rá ci ót,
hoz zá já rul ah hoz, hogy ha tá ro zot -
tá és ma ga biz tos sá vál junk, tü re -
lem re és alá zat ra ne vel, fej lesz ti a
po zi tív gon dol ko dást. A lo vag lás -
kor ló és lo va sa szo ros együtt mû -
kö dés be ke rül, ki zá ró lag
egy más ra össz pon to sí ta nak. A ló
egyen ran gú társ, ba rát!

A szer kesz tõ ség ne vé ben kí vá -
nunk si ke res érett sé gi vizs gát,
ered mé nyes sze rep lést a ver se -
nye ken és si ke res éle tet!

-Mé szá ros Il di kó-
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Dió sze gi Istvánné
szü le tett: Tar já nyi Er zsé bet 78 éves

Ko vács Gá bor 64 éves

Tar já nyi Já nos 88 éves

Nagygyörgy Sándorné
szü le tett: Csurdi Er zsé bet 76 éves

Matuz Im re Pál 75 éves

Ko vács Lász ló 57 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.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Sze ret nénk meg kö szön ni mind azok nak,

akik sze re tett fér jem és édes apánk

PÁL SÁNDOR
te me té sén meg je len tek és a csa lád fájdalmáben osz toz tak.

Fe le sé ge és Gyermekei

EMLÉKEZÉS
DAJKA ISTVÁN TIBORNÉ

ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"A Sí rod nál ott va gyunk,
Le haj tott fõ vel si ra tunk.

Az hal meg akit el fe lej te nek,
Mi nem fe le dünk míg élünk,

Em lé ked itt van ve lünk."

Sze re tõ Családja

Kö zö sen, egy má sért
No vem ber ben tar tot ta so ron kö vet ke zõ ren dez vé nyét a Fegyverneki
Moz gás sé rült Cso port. Már ha gyo mány a cso port éle té ben, hogy más
te le pü lé sek rõl is szí ve sen lát juk a ven dé ge ket, de most a hely bé li je -
lent ke zõk mind egyi két fo gad ta a cso port. A kul tu rá lis mû sor elõ adói
meg ala poz tak egy kel le mes szom ba ti dél utánt. A ta lál ko zót meg tisz -
tel te Mu rá nyi Zsigmondné is, a MEOSZ el nök asszo nya. A fi nom ebéd
után kez de tét vet te a ki kap cso ló dás ze né vel, tánc cal. A sze re tet, a má -
sok irán ti õszin te fi gye lem, össze tar to zás szép pél dá ja volt ez a dél -
után. A be teg sé ge ket, a resz ke tõ lá ba kat, a ma gányt – ha csak egy
pil la nat ra is- de el fe led ve tud tunk örül ni. Mily szép, ne mes do log, ha
lel künk össze ér! A tom bo la hú zás ra ké sõ dél után ke rült sor. 

(Itt sze ret ném meg kö szön ni az ada ko zók nak a sok és ér té kes nye re -
mény tár gya kat!) 

Ez zel még nem ért vé get a dél után. A ki vá ló ze né szünk to vább húz ta a 
talp alá va lót. De… las san min den ki el fá radt, és bi zony oda kint már sö -
tét fo gad ta az em be re ket, mi kor ha za tér tek.

-Göblyös Ferencné-

Vér adás!
2019. ja nu ár 3-án ke rül sor a kö vet ke zõ Vér adás ra, ahol egy sú lyos
be teg fegyverneki kis lány nak lesz irá nyí tott vér adás!

Vér adás he lye: Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház

Ké rünk min den kit, hogy aki te he ti se gít se Csõke Pan ni gyógy ulá sát!

Kö szön jük! Aki Vért ad, Éle tet ad!
-Ma gyar Lászlóné-

ADVENTI VÁSÁR!
A BABA-MAMA BOLT

2018. no vem ber 26. hét fõ tõl 2018. de cem ber 31-ig 
Ad ven ti já ték vá sárt tart

a Ba ba mel let ti új üz let ben!

Ugyan itt mi nõ sé gi hasz nált
ru ha bol to mat meg nyi tom!

Sze re tet tel vá rom Ked ves Vá sár ló i mat!

Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és
Bé kés Bol dog Új Esz ten dõt Kí vá nok

a vá ros la kos sá gá nak!

Sza bó Zoltánné Hillender Ani kó



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

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

2018.09.11. Bakondi Za lán Zol tán
Szü lei: Czifra Or so lya, Bakondi Zol tán

2018.11.05. Radics Csa ba
Szü lei: Radics Ka ta lin, Bu rai Csa ba

2018.11.05. Kindert Lotti
Szü lei: Bog nár Ani ta, Kindert Ti bor

2018.11.06. Kovács-Nagy Má té
Szü lei: Nagy Gab ri el la, Ko vács Csa ba

2018.11.11. Strigel Benett
Szü lei: Ba logh Be á ta, Strigel Dá vid

2018.11.12. Luk ács Csen ge
Szü lei :Sipos Edi na, Luk ács Kár oly

2018.11.28. Fridrik Zselyke Zoé
Szü lei: Dobler And rea, Fridrik Jó zsef Fe renc

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
ISSN 2060-4203

2019. 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.

S.O.S!   Hívd!
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.

• Lel ki El sõ se gély te le fon szám: 116-123
(Éj jel, nap pal, mo bil ról, ve ze té kes rõl hív ha tó, mind ket tõ 
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, 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, in gye nes)

• Dél utáni te le fon szol gá lat, lel ki se gély idõ sek nek:
06-80-200-866 es te 6-9-ig!

Mû ve lõ dé si Ház Prog ram jai:
• de cem ber 15. 9:30-12:00 "Ka rá cso nyi zsi bon gó" (mesefilmvetítés

és kéz mû ves fog lal ko zás gyer me kek nek) Hely szín: Könyv tár, Szent 
Er zsé bet út 146.

• de cem ber 16. 15:00 Ad ven ti Hang ver seny, Ka to li kus Temp lom
• de cem ber 23. 15 óra 4.  Ad ven ti Gyer tya gyúj tás, Ka to li kus Temp -

lom 

Ál dott Ka rá csonyt és Bé kés, Bol dog Új Esz ten dõt
Kí vá nunk  Olvasóinknak!

Szer kesz tõ ség


