


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

DECEMBER 14.
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ta a

Fegy ver nek Köz sé gi Sport egye sü let 2016. évi be szá mo ló ját.
• Jó vá hagy ta a 2017. év ben az ön kor mány zat ál tal tá mo ga tott ün -

ne pe ket és vá ro si ren dez vé nye ket az aláb bi ak sze rint:

I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK
– Ja nu ár 22. Ma gyar Kul tú ra nap ja: az ün nep ség meg ren -

de zé sé nek idõ pont ja: 2017. ja nu ár 21.
– Már ci us 15. Nem ze ti Ün nep: meg em lé ke zés idõ pont ja:

2017. már ci us 15.
– Jú ni us 4. Nem ze ti Össze tar to zás Nap ja: meg em lé ke zés

idõ pont ja: 2017. jú ni us 4.
– Au gusz tus 20. ál la mi Ün nep: meg em lé ke zés idõ pont ja:

2017. au gusz tus 20.
– Ok tó ber 6. Nem ze ti gyász nap
– Ok tó ber 23. Nem ze ti Ün nep: ün nep ség meg em lé ke zé sé -

nek idõ pont ja: 2017. ok tó ber 23.

II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK
– IV. Fegyverneki Nép ze nei- és Nép dal ta lál ko zó: Meg ren -

de zé sé nek idõ pont ja 2017. áp ri lis 01.
– VIII. Ván dor ló Bog rá csok Ta lál ko zó ja Kétpó: meg ren de -

zé sé nek idõ pont ja: 2017. jú ni us 16-17-18. 
– Fegy ver nek Vá ros Nap ja: meg ren de zé sé nek idõ pont ja:

2017. au gusz tus 05. 
– Au gusz tus 20.: meg ren de zé sé nek idõ pont ja: 2017. au -

gusz tus 19. Sport pá lya
• 47.000.000 Ft össze gû fo lyó szám la hi tel fel vé tel ét ha tá roz za 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:
2017. de cem ber 29. 

• Tá mo gat ja az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la szék hely in téz mény
fenn tar tó vál tás ra irá nyu ló kez de mé nye zé sét.

• El fo gad ta a Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál ko dá si Ter -
vét és Hor gász rend jét.

• Egyet ér tett a 2017. évi köz fog lal koz ta tá si start mun ka prog ram ok
pá lyá za ta i nak be nyúj tá sá val. A 2017 évi költ ség ve tés ében kö te le -
zett sé get vál lal a prog ra mok 8.505.027 Ft össze gû ön ere jé nek fi -
nan szí ro zá sá ra az aláb bi ak sze rint: 

 a) He lyi sa já tos sá gok ra épü lõ köz fog lal koz ta tás
– Fog lal koz ta tot tak szá ma: 30 fõ
– A prog ram tel jes költ sé ge: 54.720.959 Ft
– A fel aján lott sa ját for rás össze ge : 1.006.892 Ft
– Az igé nyelt tá mo ga tá sok össze sen: 53.714.067 Ft

 b) Bel víz el ve ze tés
– Fog lal koz ta tot tak szá ma: 35 fõ
– A prog ram tel jes költ sé ge: 47.441.901 Ft
– A fel aján lott sa ját for rás össze ge : 409.387 Ft
– Az igé nyelt tá mo ga tá sok össze sen: 47.032.514 Ft

 c) Köz út há ló zat kar ban tar tá sa
– Fog lal koz ta tot tak szá ma: 120 fõ
– A prog ram tel jes költ sé ge: 165.543.539 Ft
– A fel aján lott sa ját for rás össze ge : 4.264.105 Ft
– Az igé nyelt tá mo ga tá sok össze sen: 161.279.434 Ft

 d) Me zõ gaz da ság
– Fog lal koz ta tot tak szá ma: 60 fõ
– A prog ram tel jes költ sé ge: 92.718.528 Ft
– A fel aján lott sa ját for rás össze ge : 2.824.643 Ft
– Az igé nyelt tá mo ga tá sok össze sen:      89.893.885Ft

A kö te le zett ségvál la lás for rá sa a Ma gyar or szág 2017. évi köz pon ti
költ ség ve té sé rõl szó ló 2016. évi XC. tör vény 2.sz. mel lék le té nek III.
2. pont ja sze rin ti ál la mi tá mo ga tás.
• Mó do sí tot ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2016. évi költ ség -

ve tés ét.
• Mó do sí tot ta a köz te rü let hasz ná la tá ról szó ló ön kor mány za ti ren -

de le tet. A ren de let 1. sz. mel lék le té nek 5. pont já ban a hely pénz
mér té ke 104,- Ft + ÁFA összeg rõl 118,11 Ft + ÁFA összeg re mó -
do sul 2017. ja nu ár 1-jétõl.

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Tá jé koz ta tás a 2017. évi ház hoz me nõ zöld és
sze lek tív hul la dék gyûj tés rõl

Tá jé koz tat juk a tisz telt  la kos sá gi in gat lan tu laj do no so kat, in gat lan
hasz ná ló kat, hogy a ház hoz me nõ hul la dék gyûj tés ke re té ben az
el kü lö ní tet ten gyûj tött zöld és sze lek tív hul la dé kok 2017. I. ne -
gyed év ben aláb bi na po kon ke rül nek össze gyûj tés re a la kos sá gi
in gat la nok elõl.

A zöld hul la dék, gyûj té si nap ja el tér a kom mu ná lis hul la dék
ak tu á lis gyûj té si nap já tól.

Ré gi kör zet sze rint:

1-2. kör zet
• Sze lek tív: ja nu ár 31., feb ru ár 21., már ci us 14. (kedd)
• Zöld: feb ru ár 24., már ci us 17., (pén tek)

3-4. kör zet
• Sze lek tív: ja nu ár 30., feb ru ár 20, már ci us 13. (hét fõ)
• Zöld: feb ru ár 23., már ci us 16. (csü tör tök)

A zöld hul la dék csak a Tár sa ság logójával el lá tott, bi o ló gi a i lag le -
bom ló anya gú zsá kok ban ke rül el szál lí tás ra, il let ve a ké vé be kö tött 
(50 cm át mé rõ jû és ma xi mum 1 mé ter hosszú sá gú, nem drót tal át -
kö tött) gally hul la dék for má ban.

A gyûj tés hez szük sé ges emb lé más zsá kot (In gat la non ként 2
db/al ka lom) a köz szol gál ta tó díj men te sen biz to sít ja. Át vé tel he lye:
Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 175.sz. alat ti in for má ci ós pont.

A több let szol gál ta tás hoz igé nyelt gyûj -
tõ zsák 95 Ft/db egy ség áron sze rez he tõ 
be.

Kér jük a la kos sá got, hogy a szál lí tás ra
elõ ké szí tett zöld hul la dé kot és sze lek tív 
edé nye ket a fent meg je lölt na po kon,
leg ké sõbb reg gel 0700-ig he lyez zék ki
az in gat lan elé !

Zöld hul la dék a kom mu ná lis gyûj tõ -
edény ben a 385/2014.(XII.31.) korm.
ren de let ér tel mé ben nem he lyez he tõ el.

KÖSZÖNJÜK
KÖZREMÛKÖDÉSÜKET
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Mi ku lás nap a Mó rá ban
De cem ber 6-a a gye re ke ké! Ezt a je les na -
pot va rá zsol tuk mi is egy ki csit han gu la to -
sab bá gyer me ke ink szá má ra. Az SZMK
fel aján lá sá val és lel kes Mi ku lá sunk nak kö -
szön he tõ en min den osz tályt meg lá to ga tott a 
Tél apó és meg aján dé ko zott egy szem sza -
lon cu kor ral. Ki csik tõl-na gyo kig min den hol
nagy si kert ara tott, né hol nem min den na pi
mû sort be mu tat va. Mi ku lás-fu tás sal szí ne -
sí tet tük to vább a dél elõt tün ket. Di ák ja ink ka -
rá cso nyi-tél após ze ne szó mel lett
gyü le kez tek az is ko la elõt ti te rü le ten. Kü lön -
le ges volt lát ni a több mint 300 mi ku lás sap -
kás, rén szar va sos gye re ket, ne ve lõt,
dol go zót e na pon. Kollégák, gye re kek, szü -
lõk együtt fu tot tak, majd sé tál tak vissza az
is ko la elõt ti út sza kasz ra, ahol össze gyûl ve,
kö zö sen éne kel ve vár tuk a Mi ku lást. Meg ér -
kez vén együtt fu tott fel sõs di ák ja ink kal. A
Mi ku lás nap további részében az alsó
tagozatosok mikulás buli keretében
folytatták a mulatságot. Köszönjük a
Polgárõrség és a Rendõrség segítsé!gét

Há lá sak va gyunk Tukarcsné Széman Mó ni -
ká nak és Köpösdi Ti bor nak, hogy ün ne pi vé
tet ték a mórás gyer kõ cök szá má ra ezt a
délelõttöt.

-Korpásné Nagy Ju dit-
-DÖK ne ve lõ-

Szép ma gyar be széd
No vem ber ben két szín he lyen is ver se nyez -
tek a vers- és pró za mon dó di á kok az Or czy
An na Ál ta lá nos Is ko la, Mó -
ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
Tag in téz mé nyé bõl. 

No vem ber 24-én az
„ARANYSZÁJ” me gyei
szép ol va só – szép be széd
ver se nyen sze re pel tek kis
pró za mon dó ink, mely nek
már hosszú évek óta a
szol no ki II. Rá kó czi Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la ad ott -
hont, szín vo na las szer ve -
zés sel, szép ju tal mak kal.
Is ko lán kat a 3. év fo lyam ról 
Lendvai Lil la Kin ga és Vá -
sár he lyi Fló ra 3.a osz tá -
lyos ta nu lók kép vi sel ték,
4.év fo lyam ról Bár di Ani kó
4.b osz tá lyos ta nu ló. A
gye re kek egy sza ba don
vá lasz tott szö veg gel ké -
szül tek, me lyet tár sa ik és a 
zsû ri elõtt mond hat tak el
ügyel ve a ki fe je zõ hang sú -
lyo zás ra, majd egy is me -
ret len szö ve get kel lett
rö vid át te kin tés után mi nél
ke ve sebb hi bá val fel ol vas -
ni uk. 

No vem ber 25-én Tiszabõn 
jár tunk, a Ma gyar Mál tai
Sze re tet szol gá lat Tiszabõi 
Ál ta lá nos Is ko la Õszi Sza -
va ló ver se nyén, mely nek
Willa Chater ame ri kai író -

nõ iga zán szép gondolataszolgált mot tó já -
ul: „Ahol nagy a sze re tet, ott min dig tör tén -
nek cso dák.”. Leg fi a ta labb vers mon dónk a
2.b osz tá lyos Bruna Melissza Ivett volt, Bu -

rai Ró bert Ró meó 3.b, Mol -
nár Dominik At ti la 3.a,
Sí pos Ger gõ Ist ván 3.a
osz tá lyos ta nu lók Ara nyo -
si Er vin szép ver se i vel ör -
ven dez tet ték meg a
hall ga tó sá got, a nagy szá -
mú ver seny zõ bõl ál ló kö -
zön sé get. Az al só
ta go za tot a 4. év fo lyam ról
Már ton Ta más 4.a, Kabai
Nó ra 4.a osz tá lyos ta nu ló
képviselte, aki Kü lön díj -
ban ré sze sült és Daj ka
Pat rik 4.b osz tá lyos ta nu ló 
, aki II. he lye zé sé vel tet te
büsz ké vé szü le it, ta ní tó it
és is ko lán kat egy aránt. A
ren dez vényt egy ve tí tés
elõz te meg, ami be mu tat ta 
az is ko lá ban fo lyó mun kát, 
az ott ta nu ló gye re ke ket
és az õket ta ní tó ne ve lõ -
ket. Kü lön kö szö net jár
azért a sze re tet tel jes fo -
gad ta tá sért, ami ben év -
rõl-év re ré sze sí te nek
ben nün ket! 

Gra tu lá lunk a ver seny zõ -
ink nek!

Kö szö net il le ti a fel ké szí tõ
pe da gó gu so kat is: Buzás
Klá ra, Nagy Jánosné és
Sze lei Zsu zsa ta ní tó né ni -
ket.

-Sze lei Zsu zsa-

Is ko lai ka rá csony
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la va la mennyi
tag in téz mé nyé ben a de cem ber az egyik leg -
moz gal ma sabb idõ szak. Va la mennyi te lep -
he lyen nagy vá ra ko zás sal ké szül tek a
gye re kek. Mû so rok kal han go lód tunk lel ki ek -

ben az ün nep re és 
kéz mû ves fog lal -
ko zá so kon ké szí -
tet tünk
ka rá csony fa dí -
sze ket, asz ta li de -
ko rá ci ó kat
ott hon ra. Az is ko la 
tan ter me it, fo lyo -
só it, ab la ka it is
dísz be öl töz tet tük
a vá ra ko zás örö -

mét nyújt va az er re já rók nak. Min den ta nu ló
a Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont tól aján dék -
cso ma got vi he tett ha za, mely nek na gyon
örül tek szü lõk, gye re kek egy aránt. Ta nu ló -
ink ak tí van vet tek részt Fegy ver nek vá ros
éle té ben is, hi szen az ad ven ti gyer tya gyúj tá -
son, a ka rá cso nyi ha gyo má nyos hang ver se -
nyen is fel lép tek, csak úgy, mint az idõ sek
ott ho ná ban is. Örményesi tag in téz mé nyünk
pe dig Ör mé nye sen, a köz sé gi ren dez vé -
nyen, va la mint az is ko lai ün nep sé gen han -
go ló dott a ka rá csony ra a te le pü lés la kó i val.
Kö szön jük min den se gí tõ nek, tá mo ga tó nak, 
hogy ta nu ló ink nak szeb bé tet ték a ka rá -
csonyt!

-Ko vács Il di kó-

Vers mon dó si ke rek
az Or czyban

2016. no vem ber 25-én a Ma gyar 
Mál tai Sze re tet szol gá lat
Tiszabõi Ál ta lá nos Is ko la õszi
sza va ló ver senyt ren de zett,
amely nek mot tó ja: „Ahol nagy a
sze re tet, ott tör tén nek cso -
dák.”Na gyon ba rát sá gos fo gad -
ta tás ban volt ré szünk. Az idén a
meg szo kott nál is töb ben vet tek
részt a ver se nyen a kör nyék szá -
mos is ko lá já ból. Az Or czy An na
Ál ta lá nos Is ko lát több al sós és
fel sõs di ák kép vi sel te. Kö zü lük
Hor váth Ta ma ra Edi na 5.a és
Nagy And rea 7.a osz tá lyos ta nu -
lók kü lön díj ban ré sze sül tek.

Gra tu lá lunk Ne kik és min den
részt ve võ nek! 

-Bo tos Ju dit Ani ta és Gerõcs Esz ter- 
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Ka rá cso nyi ün nep sé gek az idõ sek klub ja i ban
A ka rá csony a sze re tet, a meg hitt ség ün ne pe. Az év utol só és egy -
ben leg szebb prog ram ja az idõ sek klub ja i ban a ka rá cso nyi ün nep -
ség, me lyet mind há rom in téz mény kü lön-kü lön szo kott
meg ren dez ni. Klub tag ja ink kö zül so kan ma gá nyo san élik az éle tü -
ket, mert a hoz zá tar to zó ik tá vol lak nak, il let ve sen ki jük sincs.

Az ad ven ti ké szü lõ dés kor már ün ne pi dísz be öl töz nek a klu bok és
kez de tét ve szi a vá ra ko zá si idõ szak. A ren dez vé nyek al kal má val
fel dí szí tett ka rá csony fa, szé pen te rí tett asz ta lok, a fa alatt pe dig
aján dé kok vár ták a ven dé ge ket, te lis-te le édes sé gek kel, nas sol ni
va lók kal. A kö zö sen el éne kelt ka rá cso nyi da lok, a sü te mé nye zé -
sek, egy kis bo roz ga tás, be szél ge tés a te rí tett asz tal mellettilyenkor 
még job ban össze ko vá csol ják a kis kö zös sé ge ket – szin te csa lá di -
as han gu lat ala kult ki mind egyik klub ban.Ezek után min den ki a ka -
rá csony va rá zsá tól fel töl tõd ve tér he tett ha za ott ho ná ba, hogy
fel ké szül hes sen a csa lád já val, ba rá ta i val töl tött ünnepre.

-Barta Józsefné-
- igaz ga tó -

80 éven fe lü li ek ön kor mány za ti meg aján dé ko zá sa
Min den év ben az ön kor mány zat in téz mé nyün ket bíz za meg a ka -
rá cso nyi cso ma gok össze ál lí tá sá val és szét osz tá sá val. 2016-ban
355 fõ 80 éven fe lü li, il let ve a két bent la ká sos ott hon la kói kap tak
aján dék cso ma got, amely gyü möl csöt, édes és sós nas sol ni va lót,
sza lon cuk rot és az ön kor mány zat leg fõbb ve ze tõ i nek alá írá sá val
el lá tott üd vöz lõ la pot tar tal ma zott. In téz mé nyünk dol go zói vá sá rol -
ták meg az össze te võ ket, szer vez ték meg a cso ma gok össze ál lí -
tá sát és ki szál lí tá sát, me lye ket pár ked ves szó kí sé re té ben át is
ad tak az idõ sek nek, akik há lá san, könnyes szem mel kö szön ték
meg, hogy nem fe lejt kez tek el ró luk. Saj nos egy re több idõs em ber 
hal meg a te le pü lé sün kön, a ta va lyi év hez vi szo nyít va 30 fõ 80
éven fe lü li la kos tá vo zott el kö zü lünk, vi szont újabb idõ sek érik
meg ezt a szép kort, de egy re ki sebb arányban.

-Barta Józsefné-
- igaz ga tó -

Ökoiskolai cí mek a fegyverneki és örményesi
is ko lák ban

Az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u ma és a Föld mû ve lés ügyi
Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té -
zet pá lyá za tot hir de tett ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek szá má -
ra Ökoiskola cím el nye ré sé re.

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la, va -
la mint két tag in téz mé nye a Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la, va la mint
az örményesi Szalai Sán dor Ál ta lá -
nos Is ko la pá lyá za tot nyúj tott be e
cím el nye ré sé re. Pá lyá za ta in kat si -
ke res nek ítél ték, az ok le ve le ket ün -
ne pé lyes ke re tek kö zött ve het tük át
Bu da pes ten.

Ökoiskola cím re azok a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek pá lyáz hat -
tak, akik in téz mé nyi ke re tek kö zött, az ok ta tá si ne ve lé si fo lya ma tok
köz ben, min den na pi gya kor lat ként fog lal koz nak a kör nye zet tu da -
tos ság gal, a fenn tart ha tó ság ra ne ve lés sel, a kör nye ze ti- és egész -
ség ne ve lés sel.

Fen ti te vé keny sé gek is ko lá ink Pe da gó gi ai Prog ram já nak is ki emelt
cél jai kö zött sze re pel nek, de bi zo nyí ta ni is kel lett.  Tet tük ezt je len -
leg is mû köd te tett prog ram ja ink - az Er dei Is ko la Prog ram mû köd te -
té se, a sze lek tív hul la dék gyûj tés, a ke rék pá ros köz le ke dés tu da tos

elõ se gí té se, is ko lai de ko rá ció össz hang ja a fenn tart ha tó ság ra
ne ve lés sel - be mu ta tá sá val. Eze ken túl, vál lal nunk kel lett to váb bi
te vé keny sé gek meg va ló sí tá sát, be épí té sét in téz mé nye ink
gyakorlatába.

Lét re hoz tuk az ÖKO mun ka cso por tot, pe da gó gu sa ink öko- ko or di -
ná to ri to vább kép zé sen vet tek részt.

A cí met 2019. de cem ber 31-ig hasz nál hat juk, de cé lunk a cí mek
meg õr zé se, me lyet újabb pá lyá zat út ján tart ha tunk meg, il let ve az
Örö kös Ökoiskolai cí mek el nye ré se.  Eh hez kí vá nok di ák ja ink nak
kör nye zet tu da tos ma ga tar tást, a kol lé gák nak ki tar tó mun kát, a vá -
ros nak, a szü lõk nek pe dig tá mo ga tó, se gí tõ szán dé kot.

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-intézményvezetõ- 
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Em lék kõ ava tás
A más kor már messzi rõl lát ha tó dom bot fe hér zúz ma ra bo rí tot ta,
így a kö dös idõ vel együtt szin te egy be ol vadt a táj jal. A lel kes kis
csa pat még is úgy gon dol ta, hogy a hi deg idõ el le né re részt vesz
az em lék kõ ava tá son. Mol nár La jos, a ré gi be tyár vi lág ról tar tott
elõ adást,  Zöld Mar ci éle tét, és ha lá lát mu tat ta be, majd kö vet ke -
zett az em lék kõ le lep le zé se.

Az em lék kõ ava tá sát meg elõz te egy másik elõ adás elõ zõ es te,
me lyet Nagy Ti bor és Országh Lász ló tar tott, ahol a Fegy ver nek
hely is me re ti so ro zat 1.ré sze ként is mer tet ték Zöld Mar ci élet út ját,
ha lá lá nak kö rül mé nye it. Az elõ adá son be mu tat ták a ré gi be tyár vi -
lá got felidézõ esz kö zök nagy ré sze is.

Kö szö net a Pol gár mes te ri Hi va tal nak, Mû ve lõ dé si Ház és Könyv -
tár nak, s mind azok nak akik se gí tet ték ezen ese mény lét re jöt tét!

2016.de cem ber 6. Fegy ver nek, Kál vá ria domb
 Zöld Mar ci (1816. dec. 6 - 2016. dec. 6.)

-Mé szá ros Il di kó-

Kerecseny ün nep
A ke re csen só lyom a fény ma da ra. Õse ink eb ben az idõ szak ban,
a té li napfordulón ün ne pel ték ke re csen ün ne pét. So kan ta lán nem
is tud ják, hogy a Ka rá csony sza vunk is eb bõl ered.  Az ün nep al -
kal má val röp tet ték a sóly mo kat, hogy az em be rek lel ke (amely kö -
zel volt a só lyo mé hoz), a sóly mok köz ve tí té sé vel kö ze lebb
ke rül jön az új já szü le tõ fény hez.

 A té li nap for du lón, 2016.12.21-én, a ha gyo má nyok nak meg fe le lõ -
en, is mét meg tar tot tuk a Kerecseny-ünnepet a fegyverneki Kál vá -
ria dom bon. Az ese ményt a szandaszõlõsi Tál tos Dob kör
elõ adá sa, a tûz gyúj tás, Nagy Gyu la is mer te tõ je, és a soly mász
meg je le né se a só lyom mal tet te em lé ke ze tes sé.

Ez az ün nep a té li nap for du ló ün ne pe és Õse ink szo ká sa sze rint
az új év kez de te. Ilyen kor a leg ha tal ma sabb a sö tét ség, és a leg -
erõ sebb a sö tét erõ. Azon ban a leg na gyobb sö tét ség ben kell a
fény nek meg szü let nie!

-Mé szá ros Il di kó-
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Bi ha ri Jó zsef könyv be mu ta tó ja
Nagy ér dek lõ dés sel vár tuk a "Ma ra dok" cí mû vers kö tet be mu ta -
tó ját! Bi ha ri Jó zsef sze mé lye nem is me ret len te le pü lé sünk
számára, de mint el sõ kö te tes köl tõ, most ta lál ko zhattunk ve le

elõ ször. Jó zsi ez elõtt so sem írt 
ver se ket, nem vol tak köl tõi
am bí ci ói sem. Az tán tör tént
va la mi… jött egy be teg ség,
ami tõl so ha sem tud meg sza -
ba dul ni. Ez vál toz tat ta meg az
éle tét.

De nem ad ta fel, ke res te ön -
ma gát. A ver sek fe lé for dult,
azok kal pró bál ta eny hí te ni bá -
na tát, két ke dé sét, s a vers írás -
ban meg ta lál ta éle te új
ér tel mét.

A ver sek han gu la ta sok ré tû,
hi szen a de presszió, a rossz -
kedv mel lett elõ ke rül nek hu -

mo ros, könnye debb tar tal mú, vagy ép pen val lá sos, az élet rõl
szó ló elgondolkodtatóbb ver sei is.

Ver sei ösz tö nö sek, mé lyen be lül rõl jön nek, a lé lek ví vó dá sa it mu -
tat ják.

Gra tu lá lunk, to váb bi mun ká já hoz erõt, egész sé get, szép al ko tá -
so kat kí vá nunk!

-Mé szá ros Il di kó-

MARADOK 
Mi ért kezd tem el ír ni, nem tu dom.

Ta lán a kín hoz ta elõ,

Vagy a fáj da lom,

A te he tet len ér zés,

Mi gyö tör,

Hogy amit te szek, ér tel met len kör,

Hogy azt mond ják vég re,

Jó va gyok,

Mert még va la mit al ko tok,

Hogy meg mu tas sam en nek a vi lág nak,

Élek, 

Meg va gyok,

Ma ra dok. (rész let)

Új hí rek a fegyverneki Dogs ze ne karról
Bol dog Új Évet Kí vá nok a Dogs ze ne kar ne vé ben min den kedves
Fegyverneki Hír mon dó ol va só nak! A 2017-es év „ ki csi”vál to zás -
sal in dult, már mint, ami a Dogs há za tá ját il le ti. A volt do bo sunk
Zulinger Vik tor, aki kö zel há rom évig pü föl te ná lunk a „ ku tya bõrt”,
egyéb el fog lalt sá gok mi att, már nem tud ta vol na to vább
100%-osan húz ni az együt tes sze ke rét, így…ki hang sú lyo zom, ba -
rát ság ban el vál tak út ja ink! Ez úton kí vá nunk ne ki egész sé get, si -
kert az új cél jai meg va ló sí tá sá hoz! 

Ami kor do bos nél kül ma rad tunk- ami már pár szor elõ for dult ve -
lünk- elég gé le han golt tá, el ke se re det té vál tunk. Ak kor tá madt az
ötlet, hogy ta lán egy hir de tés se gí te ne raj tunk. Az sem baj, ha ép -
pen nem fegyverneki, csak le gyen egy meg bíz ha tó em ber, aki
tény leg EMBER! 

Ek kor je lent ke zett egy ré gi gi tá ros is me rõ söm, Ka to na Ja ni, hogy
õ és a do bos cim bo rá ja ( Ke re kes Ádám ) szí ve sen ját sza ná nak
ve lünk. Gon dol tuk: Mit veszt he tünk? Ró luk egyéb ként annyit kell
tud ni, hogy a kis új szál lá si Vádorock ze ne kart erõ sí tet ték elõt tünk,
amíg nem let tek tel jes ér té kû Dogs ta gok! Mind ket ten na gyon ha -
mar be il lesz ked tek kö zénk! Ha mar ki ala kult kö zöt tünk a ba rát ság!
Kez det tõl fog va érez he tõ volt a kö zös hul lám hossz. Így ala kult ki a
mos ta ni, mind egyi kõnk sze rint, az ed di gi leg erõ sebb Dogs fel ál -
lás! Le het köz hely: de hi szem, val lom, hogy az élet ben sem mi sem 
tör té nik, csak úgy! Sze rin tem minden nek úgy kell tör tén nie, ahogy
tör té nik! Most is, mint már sok szor, iga zol ta ezt az élet!

  He ti ket tõ, nem rit kán há rom pró ba a jel lem zõ! Õrült tem pó ban ta -
nul juk a da lo kat!  Szé pen gyûl nek az ez évi fel ké ré sek is, hogy
csak egy pá rat em lít sek:  Kar cag, Gyõrújbarát, Jászboldogháza,
Tápiószele, Tiszaföldvár, Túrkeve stb. Egyéb ként a Hon la pun kon
pon to san utá na le het néz ni: www.dogs-zenekar.gportal.hu

 Fõ leg mo to ros-ta lál ko zó kon le het ben nün ket lát ni! Per sze min den 
meg hí vás nak szí ve sen te szünk ele get! El sõ be mu tat ko zá sunk itt
hely ben, a fegyverneki Kul tú ra-nap ján lesz, ahol két dalt fo gunk el -
ját sza ni íze lí tõ ül! 

Két- há rom ha von ta szok tunk fel lép ni a Mû ve lõ dé si Ház ban, aho -
vá to vább ra is sze re tet tel vár juk a rock ze nét sze re tõ em be re ket,
akik kul tu rál tan sze ret né nek ki kap cso lód ni, szó ra koz ni!   
„Játsszon a Dogs!”

-Nagy Já nos-

A sze re tet hang jai száll tak a pi ac té ren…
"Lán golj fel a lel künk ben, szép égi szik ra, szent öröm!

Térj be hoz zánk, drá ga ven dég, tün dö kölj ránk, fény özön!

Egye sí ted szel le med del, mit zord er kölcs szét sza kít!

Test vér lészen min den em ber, mer re leng nek szár nya id."

A Ka rá cso nyi ün ne pi for ga tag ban meg áll tunk egy pil la nat ra, mert
az aján dé ko zás örö me ott ra gyo gott lel künk ben, és a sze re tet
hang jai a hi deg el le né re for ró üze ne tet küld tek. Ezen a pi a ci na pon 
éne künk kel kö szön töt tünk min den em bert, kí ván tunk Kel le mes
Ün ne pe ket, Ered mé nyek ben Gaz dag, Bol dog Új Évet: a
Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal, Ta tár Lász ló pol gár mes ter, 
Kép vi se lõ tes tü let tag jai, Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár, Karitász és 
az Egy ház ne vé ben!

-Mészáros Il di kó-
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Foly ta tó dott a rend ha gyó tör té ne lem óra
Foly ta tó dott a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár szer ve zé sé ben  a
rend ha gyó tör té ne lem óra a Szov jet uni ó ba hur colt po li ti kai fog lyok 
és kény szer mun kás ok em lék éve cí mû pá lyá zat ke re té ben.

Nyolc csa pat mér te össze ere jét és tu dá sát já té kos for má ban. A
gye re kek iz ga tot tan vár ták a fel ada to kat, mely ben vol tak
könnyebb és ne he zebb ré szek is, de mind a nyolc csa pat lel ki is -
me re te sen dol go zott, sok jó ered mény szü le tett. Az utol só fel -
adat: az el hang zott vissza em lé ke zést az el hur co lás
kö rül mé nye i rõl – kép ben, az az rajz ban kel lett meg je le ní te ni. A
csa pat tag jai a ver seny vé gén meg kap ták Fegy ver nek if jú hely tör -
té né sze ok le ve let!

Mé szá ros Il di kó-

Min den ki Ka rá cso nya
 Immár ha gyo mánnyá vált a Mû ve lõ dé si Ház szer ve zé sé ben a
Min den ki Ka rá cso nya. Ki csik és na gyok nagy iz ga lom mal ér kez -
tek a ren dez vény re, hogy ré sze sei le gye nek a kö zös együtt lét örö -
mé nek. Az asz ta lok meg te rít ve (sza lon cu kor, tea, ka kaó,
sü te mény)  A kel lé kek is na gyon vár ták gaz dá ju kat, hogy mi nél
szebb dísz  szü let hes sen be lõ lük  A ki csik ked ven ce a bo hóc is ha -
ma ro san meg ér ke zett, majd az is ko lá sok ad tak szín vo na las mû -
sort. Gaz dag Edit re for má tus lel kész nõ és  Ju hász Já nos atya is
ve lünk ün ne pelt. Köz ben el ké szül tek a vá ros ka rá csony fá já ra
szánt dí szek, me lyet kö zö sen vit tünk ki a vá ro sunk fõ te rén fel ál lí -
tott fe nyõ re,  és természetesen ka rá cso nyi da lok kal zár tuk a kel le -
mes es tet.

-Mé szá ros Il di kó-
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Ré ti La jos és Koz ma An na Ro zá lia
1966. de cem ber 17-én,

5o év vel ez elõtt 
örök hû sé get fo ga dott egy más nak.

2016. de cem ber 17-én sze ret te ik kö ré ben:

gyer me kek, uno kák, csa lád tag ok,
ba rá tok tár sa sá gá ban ün ne pel ték meg

ezt a gyö nyö rû év for du lót! Erõt, ki tar tást,
jó egész sé get és még sok

együtt töl tött bol dog éve ket kí ván nak:
 Gyer me kek, Uno kák, Csa lád tag ok, Ba rá tok

95. szü le tés nap ján köszöntötték
2016. de cem be ré ben töl töt te be 95. élet év ét Ko vács Pálné. Eb bõl
az al ka lom ból Ta tár Lász ló pol gár mes ter kö szön töt te.

Kí vá nunk egész ség ben el töl tött, to váb bi tar tal mas éve ket!
-Fegyvernek Vá ros Ön kor mány za ta-

Ká vé és mû vé szet
Egy ér de kes mû vé sze ti for mát mu ta tok be, ami Tóthné Tö rök Tí mea
ne vé hez kap cso ló dik. So kak szá má ra is me ret len a raj zo lá si tech ni ka 
ne ve, de nem ti tok, el áru lom: ZENTANGLE.

A tech ni ka lé nye ge, hogy a vo na lak bi zo nyos sor rend ben új ra és új ra
is mét lõd nek, ez ál tal sor min ták, a sor min ták ból pe dig össze tett, bo -
nyo lul tabb min ták ala kul nak ki. Ki vá ló an al kal mas a kon cent rá ció fej -

lesz té sé re és re mek ki kap cso ló dás.
Amel lett, hogy va la mi szé pet ho zunk lét re, 
fej lesz ti a kre a ti vi tást, mû vé szi elé ge dett -
sé get nyújt. Jó ha tás sal van a sze mé lyes
– men tá lis – jó lét re, mert al ko tás köz ben
ki fe je zés re jut hat nak az ér zé sek, tisz tá -
zód hat nak a gon do la tok. Ez a mód szer
meg mu tat ja, hogy le het pi hen ni úgy, hogy
köz ben al ko tunk. Vi lág szer te ren ge te gen
hasz nál ják, kor tól és ér dek lõ dé si kör tõl
füg get le nül min den ki él ve zi.

Nin cse nek elõ re meg ha tá ro zott min ták,
ará nyok, szí nek, esz kö zök és anya gok. A
kre a ti vi tás nak csak mi ma gunk sza bunk
kor lá to kat. A lé nyeg azon ban ma ga az al -
ko tás fo lya ma ta, ami egy faj ta meditatív ál -

la pot ba ké pes el jut tat ni a raj zo lót, ez ál tal csil la pít va a stresszt,
lét re hoz va az el me nyu gal mát.

Tóthné Tö rök Tí mea ta nu lás ra vá gyó ter mé sze te, szunnya dó kre a ti -
vi tá sa össze ta lál ko zott egy online webdesign tan fo lya mon a di gi tá lis
raj zo lás és gra fi ka vi lá gá val. Ma már mun ká ja mel lett fog lal ko zik
meg annyi do log gal, mint a logó, cé ges ar cu lat és a fel nõtt szí ne zõ ké -
szí té se, és so rol hat nánk…

Nem túl ré gen egy ki ál lí tá son vett részt, amit a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor mány hi va tal szer ve zett. Olyan
zentangle ké pe ket vitt, ami ket kéz zel raj zolt és utá na ká vé val fes tett
ki.

-Mészáros Il di kó-

Véradás
2017. ja nu ár 5-én volt az idei el sõ vér adá -
sunk. A szo kott hely,a   Mû ve lõ dé si Ház
adott he lyet szá munk ra,  vér adó ink fo ga -
dá sá ra. 56 bá tor, ön zet len se gí tõ kész em -
ber je lent ke zett, hogy se gít sen baj ba ju tott 
em ber tár sa in kon. Nagy kö szö net ér te,
szán dé kuk pél da ér té kû . Kü lön kö szö net a 
5 új vér adó nak is! Fi a ta lok kö ves sé tek
õket!  Aki nek ide je és egész sé ge en ge di
jöj jön, nem fog fáj ni. Aki sze ret ne a vér -
adók tá bo rá hoz tar toz ni, meg te he ti már a

kö vet ke zõ vér adá son. Idõ pont ja: 2017. áp ri lis 27-én csü tör tö -
kön a Mû ve lõ dé si Ház ban 9-1530-ig. Min den kit sze re tet tel vá -
runk! In for má ció: VÉRADÓ va cso ra, már ci us 18-án, az
Ét te remben. Min den kit idõ ben ér te sí tünk majd.

-Ollé Lászlóné -

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni a KUNSZÖV-nek, a Ma gyar
Vö rös ke reszt nek, a Ka to li kus Karitasznak és mind azon ma gán -
sze mé lyek nek, akik Szü le im és Test vé rem csa lád ja ré szé re  a

tûz mar ta lé ká vá vált há zuk tra gé di á já ban se gít sé get nyúj tot tak,
vagy jó szív vel ada koz tak!

Tisz te let tel: a KUNSZÖV egyik dol go zó ja
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk,

hogy
Czifra Mi hály 79 éves
Bu dai Mi hály 89 éves
Lo vász Istvánné
Szü le tett: Pász tor Er zsé bet 81 éves
Bozsó Pálné
Szü le tett: Szatlóczki Éva 82 éves
Gõbel Ist ván 81 éves

ko rá ban el hunyt.

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

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

-Vaj da Já nos-

MEGEMLÉKEZÉS
KOVÁCS FERENC

ha lá lá nak 1. éves év for du ló ján

"Szo mo rú az út, mely sí rod hoz ve zet,
ahol meg pi hen dol gos két ke zed.

Úgy men tél el, ahogy él tél, csend ben, sze ré nyen
a jó sá gos szí ved nyu god jon bé ké ben."

Sze re tõ fe le sé ged, lá nyod, 2 uno kád, ve jed és test vé re id

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,

akik sze re tett fér jem

GÕBEL ISTVÁN
gyász mi sé jén, te me té sén részt vet tek,
sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek és

utol só út já ra el kí sér ték.

Sze re tõ fe le sé ge, gyer me kei, uno kái

EMLÉKEZÉS
ID. KÉPES ISTVÁN

ha lá lá nak 1. év for du ló ján.

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

Örök ké él ni fogsz, mint a csil la gok."

Em lé ked szí vünk ben örök ké él!

Sze re tõ Családja

Ez úton mon dunk kö szö ne tet
mindaazoknak, akik sze re tett fér jem,

édes apánk, nagy apánk

GOLYHA JÓZSEF
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got
he lyez tek, fáj dal munk ban õszin tén

osz toz tak.

A Gyá szo ló család
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Jó tud ni!
• vo na las te le fon ról kar ca gi Tûz ol tó ság
• mo bil ké szü lék rõl szol no ki Tûz ol tó ság

A tö rök szent mik ló si Tûz ol tó ság az
56/590-654-as te le fon szá mon ér he tõ el. 

*****

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegyverneki Üzem egy -
ség Ügy fél szol gá la ti ide je: Fegyverneken hó nap el sõ és har ma -
dik pén tek: 800-1200 

Törökszentmiklóson: Tán csics M. 42/A 

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

Call Cen ter: 06-40-180-124

*****

Or vo si ügye let:  06-20/388-97-87

*****

Sze lek tív hul la dék szál lí tás

(Sár ga te te jû ku ka)
• Ré gi 3-as 4-es kör zet: (hét fõ) ja nu ár 30., feb ru ár 20.,
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) ja nu ár 31., feb ru ár 21.,

Zöld hul la dék szál lí tás

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

• Ré gi 3-as 4-es kör zet (csü tör tök): feb ru ár 23. 
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet (pén tek): feb ru ár 24.

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

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

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

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

105

Bordács Vi vi en Va len ti na és Sza bó Nor bert 
2016. no vem ber 19-én

Köpösdi Jú lia és Bagdi Zol tán
2016. de cem ber 29-én

Dobler Krisz ti na és Migács Fe renc
2017. ja nu ár 11-én

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.

"Ke zem fe léd nyúj tom, szí vem ne ked adom
Me lyet vissza so ha nem ké rek

Sze ress egy éle ten át, úgy, mint én té ged
Ak kor is ha meg öreg szünk

És ak kor is, ha már nem élek."
-Ady End re-

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

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

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

fotók: Herman József, Iványi János
ISSN 2060-4203

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

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

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

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

Meg je le nik 1800 pél dány ban, Fegy ver nek Város 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Város
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.

2016.12.01. Ber ta Sán dor
Im re Krisz ti na, Ber ta Sán dor;

2016.12.02. Rézsó Lé na
Kiss Eri ka, Rézsó Ba lázs;

2016.12.13. Nagy Dá ni el
Far kas Vik tó ria, Nagy Ró bert;

2016.12.18. Bu rai An na Rubina
Sán ta An na Mó ni ka, Bu rai Pál;

2016.12.21. Sza bó Zsa nett Nap su gár 
Bu rai Zsa nett, Sza bó Jó zsef;

2016.12.27. Mikle Kris tóf Ben ce
Tö rök Ani ta, Mikle Jó zsef Márk;

2017.01.06. Hornyák Gá bor
Buzgán Éva,Hornyák Gá bor;

2017.01.11. Bakondi Nim ród
Czifra Or so lya, Bakondi Zol tán;

2017.01.14. Rózant Ka ta Li li á na
Sze gi Ka ta lin, Rózant Ta más;

2017.01.16. Návai Li za
Pá pai Or so lya, Návai Já nos; 

2017.01.17. Ba logh Zente
Far kas Ró zsa,Ba logh Gá bor;

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

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

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


