A Képviselõ-testület hírei
A képviselõ-testület ülésén hozott fontosabb döntésekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosokat:
DECEMBER 14.
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a
Fegyvernek Községi Sportegyesület 2016. évi beszámolóját.
• Jóváhagyta a 2017. évben az önkormányzat által támogatott ünnepeket és városi rendezvényeket az alábbiak szerint:
I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK
– Január 22. Magyar Kultúra napja: az ünnepség megrendezésének idõpontja: 2017. január 21.
– Március 15. Nemzeti Ünnep: megemlékezés idõpontja:
2017. március 15.
– Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja: megemlékezés
idõpontja: 2017. június 4.
– Augusztus 20. állami Ünnep: megemlékezés idõpontja:
2017. augusztus 20.
– Október 6. Nemzeti gyásznap
– Október 23. Nemzeti Ünnep: ünnepség megemlékezésének idõpontja: 2017. október 23.
II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK
– IV. Fegyverneki Népzenei- és Népdaltalálkozó: Megrendezésének idõpontja 2017. április 01.
– VIII. Vándorló Bográcsok Találkozója Kétpó: megrendezésének idõpontja: 2017. június 16-17-18.
– Fegyvernek Város Napja: megrendezésének idõpontja:
2017. augusztus 05.
– Augusztus 20.: megrendezésének idõpontja: 2017. augusztus 19. Sportpálya
• 47.000.000 Ft összegû folyószámlahitel felvételét határozza el az
átmeneti likviditási problémák kezelésére. A hitel végsõ lejárata:
2017. december 29.
• Támogatja az Orczy Anna Általános Iskola székhelyintézmény
fenntartó váltásra irányuló kezdeményezését.
• Elfogadta a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervét és Horgászrendjét.

Tájékoztatás a 2017. évi házhoz menõ zöld és
szelektív hulladék gyûjtésrõl
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossági ingatlan tulajdonosokat, ingatlan
használókat, hogy a házhoz menõ hulladékgyûjtés keretében az
elkülönítetten gyûjtött zöld és szelektív hulladékok 2017. I. negyedévben alábbi napokon kerülnek összegyûjtésre a lakossági
ingatlanok elõl.
A zöldhulladék, gyûjtési napja eltér a kommunális hulladék
aktuális gyûjtési napjától.
Régi körzet szerint:

1-2. körzet
• Szelektív:
• Zöld:

január 31., február 21., március 14. (kedd)
február 24., március 17., (péntek)

• Szelektív:
• Zöld:

január 30., február 20, március 13. (hétfõ)
február 23., március 16. (csütörtök)

3-4. körzet
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• Egyetértett a 2017. évi közfoglalkoztatási start munkaprogramok

pályázatainak benyújtásával. A 2017 évi költségvetésében kötelezettséget vállal a programok 8.505.027 Ft összegû önerejének finanszírozására az alábbiak szerint:
a) Helyi sajátosságokra épülõ közfoglalkoztatás
– Foglalkoztatottak száma:
30 fõ
– A program teljes költsége:
54.720.959 Ft
– A felajánlott saját forrás összege :
1.006.892 Ft
– Az igényelt támogatások összesen: 53.714.067 Ft
b) Belvízelvezetés
– Foglalkoztatottak száma:
35 fõ
– A program teljes költsége:
47.441.901 Ft
– A felajánlott saját forrás összege :
409.387 Ft
– Az igényelt támogatások összesen: 47.032.514 Ft
c) Közúthálózat karbantartása
– Foglalkoztatottak száma:
120 fõ
– A program teljes költsége:
165.543.539 Ft
– A felajánlott saját forrás összege :
4.264.105 Ft
– Az igényelt támogatások összesen: 161.279.434 Ft
d) Mezõgazdaság
– Foglalkoztatottak száma:
60 fõ
– A program teljes költsége:
92.718.528 Ft
– A felajánlott saját forrás összege :
2.824.643 Ft
– Az igényelt támogatások összesen:
89.893.885Ft
A kötelezettségvállalás forrása a Magyarország 2017. évi központi
költségvetésérõl szóló 2016. évi XC. törvény 2.sz. mellékletének III.
2. pontja szerinti állami támogatás.
• Módosította Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését.
• Módosította a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontjában a helypénz
mértéke 104,- Ft + ÁFA összegrõl 118,11 Ft + ÁFA összegre módosul 2017. január 1-jétõl.
-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

A zöldhulladék csak a Társaság logójával ellátott, biológiailag lebomló anyagú zsákokban kerül elszállításra, illetve a kévébe kötött
(50 cm átmérõjû és maximum 1 méter hosszúságú, nem dróttal átkötött) gally hulladék formában.
A gyûjtéshez szükséges emblémás zsákot (Ingatlanonként 2
db/alkalom) a közszolgáltató díjmentesen biztosítja. Átvétel helye:
Fegyvernek Szent Erzsébet út 175.sz. alatti információs pont.
A többletszolgáltatáshoz igényelt gyûjtõzsák 95 Ft/db egységáron szerezhetõ
be.
Kérjük a lakosságot, hogy a szállításra
elõkészített zöld hulladékot és szelektív
edényeket a fent megjelölt napokon,
legkésõbb reggel 0700-ig helyezzék ki
az ingatlan elé !
Zöldhulladék a kommunális gyûjtõedényben a 385/2014.(XII.31.) korm.
rendelet értelmében nem helyezhetõ el.
KÖSZÖNJÜK
KÖZREMÛKÖDÉSÜKET

Mikulás nap a Mórában
December 6-a a gyerekeké! Ezt a jeles napot varázsoltuk mi is egy kicsit hangulatosabbá gyermekeink számára. Az SZMK
felajánlásával és lelkes Mikulásunknak köszönhetõen minden osztályt meglátogatott a
Télapó és megajándékozott egy szem szaloncukorral. Kicsiktõl-nagyokig mindenhol
nagy sikert aratott, néhol nem mindennapi
mûsort bemutatva. Mikulás-futással színesítettük tovább a délelõttünket. Diákjaink karácsonyi-télapós
zeneszó
mellett
gyülekeztek az iskola elõtti területen. Különleges volt látni a több mint 300 mikulás sapkás, rénszarvasos gyereket, nevelõt,
dolgozót e napon. Kollégák, gyerekek, szülõk együtt futottak, majd sétáltak vissza az
iskola elõtti útszakaszra, ahol összegyûlve,
közösen énekelve vártuk a Mikulást. Megérkezvén együtt futott felsõs diákjainkkal. A
Mikulás nap további részében az alsó
tagozatosok mikulás buli keretében
folytatták a mulatságot. Köszönjük a
Polgárõrség és a Rendõrség segítsé!gét
Hálásak vagyunk Tukarcsné Széman Mónikának és Köpösdi Tibornak, hogy ünnepivé
tették a mórás gyerkõcök számára ezt a
délelõttöt.
-Korpásné Nagy Judit-DÖK nevelõ-

Iskolai karácsony
Az Orczy Anna Általános Iskola valamennyi
tagintézményében a december az egyik legmozgalmasabb idõszak. Valamennyi telephelyen nagy várakozással készültek a
gyerekek. Mûsorokkal hangolódtunk lelkiekben az ünnepre és
kézmûves foglalkozásokon készítettünk
karácsonyfa
díszeket, asztali dekorációkat
otthonra. Az iskola
tantermeit, folyosóit, ablakait is
díszbe öltöztettük
a várakozás örömét nyújtva az erre járóknak. Minden tanuló
a Karcagi Tankerületi Központtól ajándékcsomagot vihetett haza, melynek nagyon
örültek szülõk, gyerekek egyaránt. Tanulóink aktívan vettek részt Fegyvernek város
életében is, hiszen az adventi gyertyagyújtáson, a karácsonyi hagyományos hangversenyen is felléptek, csakúgy, mint az idõsek
otthonában is. Örményesi tagintézményünk
pedig Örményesen, a községi rendezvényen, valamint az iskolai ünnepségen hangolódott a karácsonyra a település lakóival.
Köszönjük minden segítõnek, támogatónak,
hogy tanulóinknak szebbé tették a karácsonyt!
-Kovács Ildikó-

nõ igazán szép gondolataszolgált mottójául: „Ahol nagy a szeretet, ott mindig történnek csodák.”. Legfiatalabb versmondónk a
Novemberben két színhelyen is versenyez- 2.b osztályos Bruna Melissza Ivett volt, Butek a vers- és prózamondó diákok az Orczy
rai Róbert Rómeó 3.b, MolAnna Általános Iskola, Mónár Dominik Attila 3.a,
ra Ferenc Általános Iskola
Sípos Gergõ István 3.a
Tagintézményébõl.
osztályos tanulók Aranyosi Ervin szép verseivel örNovember
24-én
az
vendeztették
meg
a
„ARANYSZÁJ”
megyei
hallgatóságot, a nagyszászépolvasó – szép beszéd
mú versenyzõbõl álló köversenyen szerepeltek kis
zönséget.
Az
alsó
prózamondóink, melynek
tagozatot a 4. évfolyamról
már hosszú évek óta a
Márton Tamás 4.a, Kabai
szolnoki II. Rákóczi Ferenc
Nóra 4.a osztályos tanuló
Általános Iskola ad ottképviselte, aki Különdíjhont, színvonalas szerveban részesült és Dajka
zéssel, szép jutalmakkal.
Patrik 4.b osztályos tanuló
Iskolánkat a 3. évfolyamról
, aki II. helyezésével tette
Lendvai Lilla Kinga és Vábüszkévé szüleit, tanítóit
sárhelyi Flóra 3.a osztáés iskolánkat egyaránt. A
lyos tanulók képviselték,
rendezvényt egy vetítés
4.évfolyamról Bárdi Anikó
elõzte meg, ami bemutatta
4.b osztályos tanuló. A
az iskolában folyó munkát,
gyerekek egy szabadon
az ott tanuló gyerekeket
választott szöveggel kéés az õket tanító nevelõszültek, melyet társaik és a
ket. Külön köszönet jár
zsûri elõtt mondhattak el
azért a szeretetteljes foügyelve a kifejezõ hangsúgadtatásért, amiben évlyozásra, majd egy ismerõl-évre
részesítenek
retlen szöveget kellett
bennünket!
rövid áttekintés után minél
kevesebb hibával felolvasGratulálunk a versenyzõniuk.
inknek!
November 25-én Tiszabõn
Köszönet illeti a felkészítõ
jártunk, a Magyar Máltai
pedagógusokat is: Buzás
Szeretetszolgálat Tiszabõi
Klára, Nagy Jánosné és
Általános Iskola Õszi SzaSzelei Zsuzsa tanító nénivalóversenyén, melynek
ket.
Willa Chater amerikai író-Szelei Zsuzsa-

Szép magyar beszéd

Versmondó sikerek
az Orczyban
2016. november 25-én a Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat
Tiszabõi Általános Iskola õszi
szavalóversenyt
rendezett,
amelynek mottója: „Ahol nagy a
szeretet, ott történnek csodák.”Nagyon barátságos fogadtatásban volt részünk. Az idén a
megszokottnál is többen vettek
részt a versenyen a környék számos iskolájából. Az Orczy Anna
Általános Iskolát több alsós és
felsõs diák képviselte. Közülük
Horváth Tamara Edina 5.a és
Nagy Andrea 7.a osztályos tanulók különdíjban részesültek.
Gratulálunk Nekik és minden
résztvevõnek!
-Botos Judit Anita és Gerõcs Eszter-
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Ökoiskolai címek a fegyverneki és örményesi
iskolákban
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Földmûvelésügyi
Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet pályázatot hirdetett nevelési-oktatási intézmények számára Ökoiskola cím elnyerésére.
Az Orczy Anna Általános Iskola, valamint két tagintézménye a Móra
Ferenc Általános Iskola, valamint
az örményesi Szalai Sándor Általános Iskola pályázatot nyújtott be e
cím elnyerésére. Pályázatainkat sikeresnek ítélték, az okleveleket ünnepélyes keretek között vehettük át
Budapesten.
Ökoiskola címre azok a nevelési-oktatási intézmények pályázhattak, akik intézményi keretek között, az oktatási nevelési folyamatok
közben, mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti- és egészségneveléssel.
Fenti tevékenységek iskoláink Pedagógiai Programjának is kiemelt
céljai között szerepelnek, de bizonyítani is kellett. Tettük ezt jelenleg is mûködtetett programjaink - az Erdei Iskola Program mûködtetése, a szelektív hulladékgyûjtés, a kerékpáros közlekedés tudatos

Karácsonyi ünnepségek az idõsek klubjaiban
A karácsony a szeretet, a meghittség ünnepe. Az év utolsó és egyben legszebb programja az idõsek klubjaiban a karácsonyi ünnepség, melyet mindhárom intézmény külön-külön szokott
megrendezni. Klubtagjaink közül sokan magányosan élik az életüket, mert a hozzátartozóik távol laknak, illetve senkijük sincs.
Az adventi készülõdéskor már ünnepi díszbe öltöznek a klubok és
kezdetét veszi a várakozási idõszak. A rendezvények alkalmával
feldíszített karácsonyfa, szépen terített asztalok, a fa alatt pedig
ajándékok várták a vendégeket, telis-tele édességekkel, nassolni
valókkal. A közösen elénekelt karácsonyi dalok, a süteményezések, egy kis borozgatás, beszélgetés a terített asztal mellettilyenkor
még jobban összekovácsolják a kis közösségeket – szinte családias hangulat alakult ki mindegyik klubban.Ezek után mindenki a karácsony varázsától feltöltõdve térhetett haza otthonába, hogy
felkészülhessen a családjával, barátaival töltött ünnepre.
-Barta Józsefné- igazgató -

4

elõsegítése, iskolai dekoráció összhangja a fenntarthatóságra
neveléssel - bemutatásával. Ezeken túl, vállalnunk kellett további
tevékenységek
megvalósítását,
beépítését
intézményeink
gyakorlatába.
Létrehoztuk az ÖKO munkacsoportot, pedagógusaink öko- koordinátori továbbképzésen vettek részt.
A címet 2019. december 31-ig használhatjuk, de célunk a címek
megõrzése, melyet újabb pályázat útján tarthatunk meg, illetve az
Örökös Ökoiskolai címek elnyerése. Ehhez kívánok diákjainknak
környezettudatos magatartást, a kollégáknak kitartó munkát, a városnak, a szülõknek pedig támogató, segítõ szándékot.
-Hornyákné Szabó Bernadett-intézményvezetõ-

80 éven felüliek önkormányzati megajándékozása
Minden évben az önkormányzat intézményünket bízza meg a karácsonyi csomagok összeállításával és szétosztásával. 2016-ban
355 fõ 80 éven felüli, illetve a két bentlakásos otthon lakói kaptak
ajándékcsomagot, amely gyümölcsöt, édes és sós nassolni valót,
szaloncukrot és az önkormányzat legfõbb vezetõinek aláírásával
ellátott üdvözlõlapot tartalmazott. Intézményünk dolgozói vásárolták meg az összetevõket, szervezték meg a csomagok összeállítását és kiszállítását, melyeket pár kedves szó kíséretében át is
adtak az idõseknek, akik hálásan, könnyes szemmel köszönték
meg, hogy nem felejtkeztek el róluk. Sajnos egyre több idõs ember
hal meg a településünkön, a tavalyi évhez viszonyítva 30 fõ 80
éven felüli lakos távozott el közülünk, viszont újabb idõsek érik
meg ezt a szép kort, de egyre kisebb arányban.
-Barta Józsefné- igazgató -

Emlékkõ avatás

Kerecseny ünnep

A máskor már messzirõl látható dombot fehér zúzmara borította,
így a ködös idõvel együtt szinte egybeolvadt a tájjal. A lelkes kis
csapat mégis úgy gondolta, hogy a hideg idõ ellenére részt vesz
az emlékkõ avatáson. Molnár Lajos, a régi betyárvilágról tartott
elõadást, Zöld Marci életét, és halálát mutatta be, majd következett az emlékkõ leleplezése.
Az emlékkõ avatását megelõzte egy másik elõadás elõzõ este,
melyet Nagy Tibor és Országh László tartott, ahol a Fegyvernek
helyismereti sorozat 1.részeként ismertették Zöld Marci életútját,
halálának körülményeit. Az elõadáson bemutatták a régi betyárvilágot felidézõ eszközök nagy része is.
Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, Mûvelõdési Ház és Könyvtárnak, s mindazoknak akik segítették ezen esemény létrejöttét!

A kerecsen sólyom a fény madara. Õseink ebben az idõszakban,
a téli napfordulón ünnepelték kerecsen ünnepét. Sokan talán nem
is tudják, hogy a Karácsony szavunk is ebbõl ered. Az ünnep alkalmával röptették a sólymokat, hogy az emberek lelke (amely közel volt a sólyoméhoz), a sólymok közvetítésével közelebb
kerüljön az újjászületõ fényhez.
A téli napfordulón, 2016.12.21-én, a hagyományoknak megfelelõen, ismét megtartottuk a Kerecseny-ünnepet a fegyverneki Kálvária dombon. Az eseményt a szandaszõlõsi Táltos Dobkör
elõadása, a tûzgyújtás, Nagy Gyula ismertetõje, és a solymász
megjelenése a sólyommal tette emlékezetessé.
Ez az ünnep a téli napforduló ünnepe és Õseink szokása szerint
az újév kezdete. Ilyenkor a leghatalmasabb a sötétség, és a legerõsebb a sötét erõ. Azonban a legnagyobb sötétségben kell a
fénynek megszületnie!

2016.december 6. Fegyvernek, Kálvária domb
Zöld Marci (1816. dec. 6 - 2016. dec. 6.)
-Mészáros Ildikó-

-Mészáros Ildikó-
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A szeretet hangjai szálltak a piactéren…
"Lángolj fel a lelkünkben, szép égi szikra, szent öröm!
Térj be hozzánk, drága vendég, tündökölj ránk, fényözön!
Egyesíted szellemeddel, mit zord erkölcs szétszakít!
Testvér lészen minden ember, merre lengnek szárnyaid."
A Karácsonyi ünnepi forgatagban megálltunk egy pillanatra, mert
az ajándékozás öröme ott ragyogott lelkünkben, és a szeretet
hangjai a hideg ellenére forró üzenetet küldtek. Ezen a piaci napon
énekünkkel köszöntöttünk minden embert, kívántunk Kellemes
Ünnepeket, Eredményekben Gazdag, Boldog Új Évet: a
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, Tatár László polgármester,
Képviselõ testület tagjai, Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Karitász és
az Egyház nevében!
-Mészáros Ildikó-

Bihari József könyvbemutatója
Nagy érdeklõdéssel vártuk a "Maradok" címû verskötet bemutatóját! Bihari József személye nem ismeretlen településünk
számára, de mint elsõ kötetes költõ, most találkozhattunk vele
elõször. Józsi ezelõtt sosem írt
verseket, nem voltak költõi
ambíciói sem. Aztán történt
valami… jött egy betegség,
amitõl sohasem tud megszabadulni. Ez változtatta meg az
életét.
De nem adta fel, kereste önmagát. A versek felé fordult,
azokkal próbálta enyhíteni bánatát, kétkedését, s a versírásban megtalálta élete új
értelmét.
A versek hangulata sokrétû,
hiszen a depresszió, a rosszkedv mellett elõkerülnek humoros, könnyedebb tartalmú, vagy éppen vallásos, az életrõl
szóló elgondolkodtatóbb versei is.
Versei ösztönösek, mélyen belülrõl jönnek, a lélek vívódásait mutatják.
Gratulálunk, további munkájához erõt, egészséget, szép alkotásokat kívánunk!
-Mészáros Ildikó-

MARADOK
Miért kezdtem el írni, nem tudom.
Talán a kín hozta elõ,
Vagy a fájdalom,
A tehetetlen érzés,
Mi gyötör,
Hogy amit teszek, értelmetlen kör,
Hogy azt mondják végre,
Jó vagyok,
Mert még valamit alkotok,
Hogy megmutassam ennek a világnak,
Élek,
Megvagyok,
Maradok. (részlet)
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Új hírek a fegyverneki Dogs zenekarról
Boldog Új Évet Kívánok a Dogs zenekar nevében minden kedves
Fegyverneki Hírmondó olvasónak! A 2017-es év „ kicsi”változással indult, mármint, ami a Dogs háza táját illeti. A volt dobosunk
Zulinger Viktor, aki közel három évig püfölte nálunk a „ kutyabõrt”,
egyéb elfoglaltságok miatt, már nem tudta volna tovább
100%-osan húzni az együttes szekerét, így…kihangsúlyozom, barátságban elváltak útjaink! Ezúton kívánunk neki egészséget, sikert az új céljai megvalósításához!
Amikor dobos nélkül maradtunk- ami már párszor elõfordult velünk- eléggé lehangolttá, elkeseredetté váltunk. Akkor támadt az
ötlet, hogy talán egy hirdetés segítene rajtunk. Az sem baj, ha éppen nem fegyverneki, csak legyen egy megbízható ember, aki
tényleg EMBER!
Ekkor jelentkezett egy régi gitáros ismerõsöm, Katona Jani, hogy
õ és a dobos cimborája ( Kerekes Ádám ) szívesen játszanának
velünk. Gondoltuk: Mit veszthetünk? Róluk egyébként annyit kell
tudni, hogy a kisújszállási Vádorock zenekart erõsítették elõttünk,
amíg nem lettek teljes értékû Dogs tagok! Mindketten nagyon hamar beilleszkedtek közénk! Hamar kialakult közöttünk a barátság!
Kezdettõl fogva érezhetõ volt a közös hullámhossz. Így alakult ki a
mostani, mindegyikõnk szerint, az eddigi legerõsebb Dogs felállás! Lehet közhely: de hiszem, vallom, hogy az életben semmi sem
történik, csak úgy! Szerintem mindennek úgy kell történnie, ahogy
történik! Most is, mint már sokszor, igazolta ezt az élet!
Heti kettõ, nem ritkán három próba a jellemzõ! Õrült tempóban tanuljuk a dalokat! Szépen gyûlnek az ez évi felkérések is, hogy
csak egy párat említsek: Karcag, Gyõrújbarát, Jászboldogháza,
Tápiószele, Tiszaföldvár, Túrkeve stb. Egyébként a Honlapunkon
pontosan utána lehet nézni: www.dogs-zenekar.gportal.hu
Fõleg motoros-találkozókon lehet bennünket látni! Persze minden
meghívásnak szívesen teszünk eleget! Elsõ bemutatkozásunk itt
helyben, a fegyverneki Kultúra-napján lesz, ahol két dalt fogunk eljátszani ízelítõül!
Két- három havonta szoktunk fellépni a Mûvelõdési Házban, ahová továbbra is szeretettel várjuk a rock zenét szeretõ embereket,
akik kulturáltan szeretnének kikapcsolódni, szórakozni!
„Játsszon a Dogs!”
-Nagy János-

Folytatódott a rendhagyó történelem óra
Folytatódott a Mûvelõdési Ház és Könyvtár szervezésében a
rendhagyó történelemóra a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok
és kényszermunkások emlékéve címû pályázat keretében.
Nyolc csapat mérte össze erejét és tudását játékos formában. A
gyerekek izgatottan várták a feladatokat, melyben voltak
könnyebb és nehezebb részek is, de mind a nyolc csapat lelkiismeretesen dolgozott, sok jó eredmény született. Az utolsó feladat: az elhangzott visszaemlékezést az elhurcolás
körülményeirõl – képben, azaz rajzban kellett megjeleníteni. A
csapat tagjai a verseny végén megkapták Fegyvernek ifjú helytörténésze oklevelet!
Mészáros Ildikó-

Mindenki Karácsonya
Immár hagyománnyá vált a Mûvelõdési Ház szervezésében a
Mindenki Karácsonya. Kicsik és nagyok nagy izgalommal érkeztek a rendezvényre, hogy részesei legyenek a közös együttlét örömének. Az asztalok megterítve (szaloncukor, tea, kakaó,
sütemény) A kellékek is nagyon várták gazdájukat, hogy minél
szebb dísz születhessen belõlük A kicsik kedvence a bohóc is hamarosan megérkezett, majd az iskolások adtak színvonalas mûsort. Gazdag Edit református lelkésznõ és Juhász János atya is
velünk ünnepelt. Közben elkészültek a város karácsonyfájára
szánt díszek, melyet közösen vittünk ki a városunk fõterén felállított fenyõre, és természetesen karácsonyi dalokkal zártuk a kellemes estet.
-Mészáros Ildikó-
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Réti Lajos és Kozma Anna Rozália
1966. december 17-én,
5o évvel ezelõtt
örök hûséget fogadott egymásnak.
2016. december 17-én szeretteik körében:
gyermekek, unokák, családtagok,
barátok társaságában ünnepelték meg
ezt a gyönyörû évfordulót! Erõt, kitartást,
jó egészséget és még sok
együtt töltött boldog éveket kívánnak:
Gyermekek, Unokák, Családtagok, Barátok

Kávé és mûvészet
Egy érdekes mûvészeti formát mutatok be, ami Tóthné Török Tímea
nevéhez kapcsolódik. Sokak számára ismeretlen a rajzolási technika
neve, de nem titok, elárulom: ZENTANGLE.
A technika lényege, hogy a vonalak bizonyos sorrendben újra és újra
ismétlõdnek, ezáltal sorminták, a sormintákból pedig összetett, bonyolultabb minták alakulnak ki. Kiválóan alkalmas a koncentráció fejlesztésére és remek kikapcsolódás.
Amellett, hogy valami szépet hozunk létre,
fejleszti a kreativitást, mûvészi elégedettséget nyújt. Jó hatással van a személyes
– mentális – jólétre, mert alkotás közben
kifejezésre juthatnak az érzések, tisztázódhatnak a gondolatok. Ez a módszer
megmutatja, hogy lehet pihenni úgy, hogy
közben alkotunk. Világszerte rengetegen
használják, kortól és érdeklõdési körtõl
függetlenül mindenki élvezi.
Nincsenek elõre meghatározott minták,
arányok, színek, eszközök és anyagok. A
kreativitásnak csak mi magunk szabunk
korlátokat. A lényeg azonban maga az alkotás folyamata, ami egyfajta meditatív állapotba képes eljuttatni a rajzolót, ezáltal csillapítva a stresszt,
létrehozva az elme nyugalmát.
Tóthné Török Tímea tanulásra vágyó természete, szunnyadó kreativitása összetalálkozott egy online webdesign tanfolyamon a digitális
rajzolás és grafika világával. Ma már munkája mellett foglalkozik
megannyi dologgal, mint a logó, céges arculat és a felnõtt színezõ készítése, és sorolhatnánk…
Nem túl régen egy kiállításon vett részt, amit a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezett. Olyan
zentangle képeket vitt, amiket kézzel rajzolt és utána kávéval festett
ki.
-Mészáros Ildikó-

95. születésnapján köszöntötték
2016. decemberében töltötte be 95. életévét Kovács Pálné. Ebbõl
az alkalomból Tatár László polgármester köszöntötte.
Kívánunk egészségben eltöltött, további tartalmas éveket!
-Fegyvernek Város Önkormányzata-

Véradás
2017. január 5-én volt az idei elsõ véradásunk. A szokott hely,a Mûvelõdési Ház
adott helyet számunkra, véradóink fogadására. 56 bátor, önzetlen segítõkész ember jelentkezett, hogy segítsen bajba jutott
embertársainkon. Nagy köszönet érte,
szándékuk példaértékû . Külön köszönet a
5 új véradónak is! Fiatalok kövessétek
õket! Akinek ideje és egészsége engedi
jöjjön, nem fog fájni. Aki szeretne a véradók táborához tartozni, megteheti már a
következõ véradáson. Idõpontja: 2017. április 27-én csütörtökön a Mûvelõdési Házban 9-1530-ig. Mindenkit szeretettel várunk! Információ: VÉRADÓ vacsora, március 18-án, az
Étteremben. Mindenkit idõben értesítünk majd.
-Ollé Lászlóné -

Ezúton szeretném megköszönni a KUNSZÖV-nek, a Magyar
Vöröskeresztnek, a Katolikus Karitasznak és mindazon magánszemélyeknek, akik Szüleim és Testvérem családja részére a
tûz martalékává vált házuk tragédiájában segítséget nyújtottak,
vagy jó szívvel adakoztak!
Tisztelettel: a KUNSZÖV egyik dolgozója
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZJELENTÉSEK

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem

A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
Czifra Mihály
79 éves
Budai Mihály
89 éves
Lovász Istvánné
Született: Pásztor Erzsébet
81 éves
Bozsó Pálné
Született: Szatlóczki Éva
82 éves
Gõbel István
81 éves
korában elhunyt.
Mit lelkem eddig félve sejtett,
Elõttem áll a nagy titok,
Hogy csak az halt meg, ami nem lett,
S az él örökké, ami volt.

GÕBEL ISTVÁN
gyászmiséjén, temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek és
utolsó útjára elkísérték.
Szeretõ felesége, gyermekei, unokái

-Vajda János-

MEGEMLÉKEZÉS
EMLÉKEZÉS
ID. KÉPES ISTVÁN

KOVÁCS FERENC
halálának 1. éves évfordulóján

halálának 1. évfordulóján.
"Nem integet többé az elfáradt kezed,
Nem dobog értünk jóságos szíved.
Számunkra te nem lehetsz halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Emléked szívünkben örökké él!
Szeretõ Családja

"Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol megpihen dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen
a jóságos szíved nyugodjon békében."
Szeretõ feleséged, lányod, 2 unokád, vejed és testvéreid

Ezúton mondunk köszönetet
mindaazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, nagyapánk

GOLYHA JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, fájdalmunkban õszintén
osztoztak.
A Gyászoló család
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Jó tudni!
105

• vonalas telefonról karcagi Tûzoltóság
• mobil készülékrõl szolnoki Tûzoltóság

A
törökszentmiklósi
Tûzoltóság
az
56/590-654-as telefonszámon érhetõ el.
*****
A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyverneki Üzemegység Ügyfélszolgálati ideje: Fegyverneken hónap elsõ és harmadik péntek: 800-1200
Törökszentmiklóson: Táncsics M. 42/A
Nyitvatartás Hétfõ-csütörtök: 800-1500, péntek: szünnap
Call Center: 06-40-180-124
*****
Orvosi ügyelet:
06-20/388-97-87
*****
Szelektív hulladékszállítás
(Sárga tetejû kuka)
• Régi 3-as 4-es körzet: (hétfõ) január 30., február 20.,
• Régi 1-es, 2-es körzet: (kedd) január 31., február 21.,
Zöldhulladék szállítás
Szolgáltató logójával ellátott zsákban,
illetve kévébe kötve
• Régi 3-as 4-es körzet (csütörtök): február 23.
• Régi 1-es, 2-es körzet (péntek): február 24.
Kérjük a lakosságot, hogy a szállításra elõkészített zöldhulladékot a fent megjelölt napokon, legkésõbb reggel
0700-ig helyezzék ki az ingatlan elé !
Szemétszállítás Információs pont:
Fegyvernek Szent Erzsébet út 175. sz.

2016.12.01. Berta Sándor
Imre Krisztina, Berta Sándor;
2016.12.02. Rézsó Léna
Kiss Erika, Rézsó Balázs;
2016.12.13. Nagy Dániel
Farkas Viktória, Nagy Róbert;
2016.12.18. Burai Anna Rubina
Sánta Anna Mónika, Burai Pál;
2016.12.21. Szabó Zsanett Napsugár
Burai Zsanett, Szabó József;
2016.12.27. Mikle Kristóf Bence
Török Anita, Mikle József Márk;
2017.01.06. Hornyák Gábor
Buzgán Éva,Hornyák Gábor;
2017.01.11. Bakondi Nimród
Czifra Orsolya, Bakondi Zoltán;
2017.01.14. Rózant Kata Liliána
Szegi Katalin, Rózant Tamás;
2017.01.16. Návai Liza
Pápai Orsolya, Návai János;
2017.01.17. Balogh Zente
Farkas Rózsa,Balogh Gábor;
Mikor megszületik egy várva várt gyermek, az élet dolgai
értelmet nyernek. Anyaszív, apaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra hárman.
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

Fegyverneki Hírmondó
Bordács Vivien Valentina és Szabó Norbert
2016. november 19-én
Köpösdi Júlia és Bagdi Zoltán
2016. december 29-én
Dobler Krisztina és Migács Ferenc
2017. január 11-én
örök hûséget fogadtak egymásnak.
"Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom
Melyet vissza soha nem kérek
Szeress egy életen át, úgy, mint én téged
Akkor is ha megöregszünk
És akkor is, ha már nem élek."
-Ady Endre-
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