


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

JANUÁR 26.
• A Kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 

2017. évi elõ ze tes költ ség ve té si ter ve ze té ben sze rep lõ terv szá -
mo kat.

• Fegyvernek város ban a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ -
dé ben az óvo dai ne ve lést igény lõ és az óvo dai ne ve lés re kö te le -
zett gyer me kek be irat ko zá sát a 2017/2018. ne ve lé si év re a
kö vet ke zõ idõ pont ra je lö li ki:

 A be íra tás he lye, dá tu ma, idõ pont jai:

 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 88.
– 2017. áp ri lis 24.(hét fõ) 8.00- 12.00 óra
– 2017. áp ri lis 25.(kedd) 8.00- 12.00 óra
– 2017. áp ri lis 26.(szer da) 8.00- 12.00 óra
– 2017. áp ri lis 27.(csü tör tök) 8.00- 16.00 óra
– 2017. áp ri lis 28.(pén tek) 8.00- 12.00 óra

 A be irat ko zás kor a szü lõ nek be kell mu tat nia:
– a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na tát,
– a gyer mek lak cím kár tyá ját,
– a gyer mek TAJ kár tyá ját,
– or vo si iga zo lást a meg ka pott kö te le zõ vé dõ ol tás ok ról,
– az egyik szü lõ sze mé lyi iga zol vá nyát, lak cím kár tyá ját,
– a gyer mek vé del mi ked vez mény rõl szó ló ha tá ro za tát, ha

van ilyen.
• A Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de böl csõ dei nyá ri szü -

ne té nek idõ pont ját 2017. jú li us 24.- 2017. au gusz tus 04. (2 hét)
kö zöt ti idõ szak ban hagy ja jó vá.

• A Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de óvo dai nyá ri szü ne -
té nek idõ pont ját

– Az Új te le pi Óvo dá ban 2017. jú ni us 19. – jú li us 21.
– A Szapárfalui Óvo dá ban 2016. jú ni us 19. – au gusz tus 18.
– A Köz pon ti Óvo dá ban 2016. jú li us 24. – au gusz tus 18.
– Az Annaházi Óvo dá ban 2016. jú ni us 19. – au gusz tus 18. 

kö zöt ti idõ szak ban hagy ja jó vá.
• Mó do sí tot ta a tar tós kö te le zett ség vál la lás ról szó ló ön kor mány za ti

ha tá ro za tot.
• El fo gad ta a köz al kal ma zot ti jog vi szony kö zös meg egye zés sel tör -

té nõ meg szün te té sé rõl szó ló tá jé koz ta tást.
• A tes tü let a Re gi o ná lis Fej lesz té si Hol ding Zrt. ré szé re kí ván ja ér -

té ke sí te ni a Dél-Alföldi Re gi o ná lis Fej lesz té si Zrt-ben lé võ 463 db, 
egyen ként 1,- Ft név ér té kû törzs rész vé nyét össze sen 463,- Ft vé -
tel ár el le né ben, az Észak-Alföldi Re gi o ná lis Fej lesz té si Zrt-ben lé -
võ 614 db, egyen ként 1,- Ft név ér té kû törzs rész vé nyét össze sen
614,- Ft vé tel ár el le né ben.

• Hoz zá já rult ah hoz, - amennyi ben a ter ve zõ szá mí tá sok kal alá tá -
masz tot tan iga zol ja, hogy a Kétpói ki bo csá tás mennyi sé gét a
Fegyverneki tisz tí tó mû és a bel sõ há ló zat Ör mé nyes és
Kuncsorba köz sé gek ki bo csá tá sá val együtt el bír ja - hogy Kétpó
köz ség te rü le tén össze gyûj tött tisz tí tat lan szenny vi zet a
Fegyverneki szenny víz el ve ze tõ há ló za ton ke resz tül a
Fegyverneki szenny víz tisz tí tó te lep be fo gad ja. Amennyi ben a
Fegyverneki szenny víz tisz tí tó te lep nem ké pes a Kétpói szenny -
víz be fo ga dá sá ra, tisz tí tá sá ra, ab ban az eset ben Kétpó Köz ség
vál lal ja a Fegyverneki tisz tí tó te lep és utó tá ro zó tó ka pa ci tá sá nak
bõ ví té sét a be ru há zás ré sze ként.

• Hoz zá já rult a Fegyverneki Gyer mek élel me zé si Kony ha in téz -
mény ve ze tõi ál lás meg pá lyáz ta tá sá hoz.

• Hoz zá já rult a Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel te té si és 
Fej lesz té si In téz mény in téz mény ve ze tõi ál lás meg pá lyáz ta tá sá -
hoz. 

• Hoz zá já rult a Fegyverneki Or vo si Ren de lõ in téz mény ve ze tõi ál lás 
meg pá lyáz ta tá sá hoz. 

• A tes tü let Herman Jó zsef kép vi se lõt 2017. ja nu ár 26-tól tár sa dal -
mi meg bí za tá sú al pol gár mes ter nek meg vá lasz tot ta.

• Pénz ügyi Bi zott ság ja vas la tá ra Herman Jó zsef al pol gár mes ter il -
let mé nyét 2017. ja nu ár 26-tól ha vi 115.950,- Ft brut tó összeg ben
ál la pít ja meg. 

• 2017. feb ru ár 1-tõl Pénz ügyi Bi zott sá got vá lasz tott, mely nek
– El nö ke: Bur ján At ti la Já nos kép vi se lõ
– Tag jai: Mol nár Bar na kép vi se lõ, Tháler Jó zsef kép vi se lõ,

Vízkeleti Lászlóné nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag, Tukarcs
Istvánné nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag

• 2017. feb ru ár 1-tõl Ok ta tá si és Szo ci á lis Bi zott sá got vá lasz tott,
mely nek

– El nö ke: Mol nár Bar na kép vi se lõ
– Tag jai: Amb rus Dé nes kép vi se lõ, Bur ján At ti la Já nos kép vi -

se lõ, Ma gyar Lászlóné kép vi se lõ, Szatlóczki Edit kép vi se lõ, 
Bog nár Il di kó nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag, Gábli Simonné
Csík Ág nes nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag, Hornyákné Sza bó 
Ber na dett nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag, Négyesiné
Derecskei Edi na nem kép vi se lõ bi zott sá gi tag.

• Mó do sí tot ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tát.

• El fo gad ta a 2017. évi nyers anyag nor má ról szó ló ön kor mány za ti
ren de le tet. 

• A kép vi se lõ-tes tü let mun ka ter ve sze rint köz meg hall ga tást tart az
aláb bi idõ pont ok ban:

– már ci us 2-án: Szapárfalu Klub könyv tár ban,
– már ci us 9-én: Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban,
– már ci us 16-án: Mû ve lõ dé si Ház ban.

 Kez dé si idõ pont: 17 óra

 Té ma:

 Tá jé koz ta tó:
– az ön kor mány zat költ ség ve té sé rõl, gaz dál ko dá sá ról,
– az ön kor mány zat prog ram já nak tel je sí té sé rõl,
– te le pü lés fej lesz té si prog ra mok ról.

 A köz meg hall ga tás ra meg hí vást kap:
– Fegyverneki Rend õrs pa rancs no ka
– Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. üzem igaz ga tó ja
– Tö rök szent mik ló si Kom mu ná lis Nonprofit Szol gál ta tó Kft.

kép vi se lõ je.
-dr Pe tõ Zol tán-

Dr. Kiss György
Dísz pol gá ri cí mé nek át adá sá ra

2017. már ci us 25-én 11:00 órá tól
a Re for má tus Temp lom ban

ke rül sor.
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Tisz te let tel tá jé koz ta tom Fegy ver nek la kos -
sá gát, hogy a  2014. ok tó ber 12-én meg tar -
tott te le pü lé si vá lasz tá si ered mé nyek
alap ján ki ala kult te le pü lé si ön kor mány za ti 
kép vi se lõ- tes tü let  össze té tel ében vál to zás
tör tént.

Dr. Bog nár Zol tán 2016. de cem ber 31-ei ha -
tállyal le mon dott kép vi se lõi man dá tu má ról,
és tár sa dal mi meg bí za tá sú al pol gár mes te ri
tiszt sé gé rõl. Le mon dá sát a ti sza fü re di Pol -

gár mes te ri Hi va tal ba be nyúj tott ál lás pá lyá -
za tá nak el fo ga dá sá val, s ez ál tal össze fér he -
tet len sé gi okok kal in do kol ta. Le mon dá sát a
kép vi se lõ-tes tü let elfogadta.

A Fegy ver nek te le pü lé si egyé ni lis tás vá -
lasz tá si ered mé nyek jegy zõ köny ve alap ján
a lis tán, a le adott ér vé nyes sza va za tok alap -
ján so ron kö vet ke zõ Tháler  Jó zsef,  a Fi -
desz- KDNP je lölt je lép a he lyé be. Er rõl a
he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár -

mes te rek vá lasz tá sá ról szó ló 2010. évi L.
tör vé nyé nek  V. fe je zet 2. rész 21. § (1) be -
kez dé se ren del ke zik: (1) „ Ha az egyé ni lis tá -
ról meg vá lasz tott kép vi se lõ he lye üre se dik
meg, he lyé re a kö vet ke zõ leg több sza va za -
tot el ért je lölt lép.” 

Sze ret ném em lé kez tet ni a tisz telt la ko so kat,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let össze té te le nem
elõ ször vál to zott meg. Papp Ró bert Ta más,
a Job bik kép vi se lõ je le mon dá sa kor he lyét a
te le pü lés rõl idõ köz ben el köl tö zött és man dá -
tu má ról le mon dott  Dr. Otrosinka Sylwia-t kö -
ve tõ Ma gyar Lászlóné füg get len je lölt vet te
át, ugyan ezen tör vé nyi fel ha tal ma zás alap -
ján.

A ja nu á ri so ros ülé sen a kép vi se lõ-tes tü let
tit kos sza va zás sal Herman Jó zsef egyé ni
kép vi se lõt bíz ta meg a tár sa dal mi meg bí za -
tá sú al pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá val.

-Ta tár László-
Fegy ver nek város pol gár mes te re-

Tá jé koz ta tás a Kép vi se lõ-tes tü let össze té tel ének vál to zá sá ról

 ( for rás: http://www.nvi.hu//hu/onkval2014/990/990_0_in dex.html) 

He lyi adók és gép jár mû adó 
A 2017. évi ma gán sze mé lyek kom mu ná lis
adó já nak mér té ke 10.000,- Ft/év. A fi ze ten -
dõ adó meg ál la pí tá sá ról min den  in gat lan -
tu laj do nos 2017. feb ru ár hó nap ban
ha tá ro za tot kapott, mely ben a kom mu ná lis
adó össze ge, fi ze té si ha tár idõ meg je lö lé se
mel lett  a be fi ze tés hez szük sé ges csek kek
is ki kül dés re ke rül nek. In gat lan ér té ke sí tés,
il let ve  -vásárlás ese tén az Ön kor mány za ti
Adó ha tó ság nál be val lást kell be nyúj ta ni az
adó kö te le zett ség ke let ke zé sét, vál to zá sát,
meg szû né sét kö ve tõ 15 na pon be lül. 

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

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

A fi ze ten dõ me zõ õri já ru lék össze gé rõl szó -
ló csek kek feb ru ár hó nap ban az érin tet tek
ré szé re pos tá zás ra ke rül nek.

-Adócsoport-
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Hulladékszállítás
Tisz telt La ko sok!

Az Or szág gyû lés 2015. de cem be ré ben je len tõ sen mó do sí tot ta a
Hul la dék ról szó ló 2012. évi CLXXXV. tör vényt. A hul la dék gaz dál ko -
dá si rend szer or szá gos át ala kí tá sa több vál to zást idé zett elõ. A la -
kos sá got érin ti, hogy a köz szol gál ta tás dí ja nem vál to zott, to vább ra
is a re zsi csök ken tés ál tal meg ha tá ro zott dí jat fi ze tik az in gat lan -
hasz ná lók. Ez te le pü lé sü ket annyi ban érin ti sa já to san , hogy a ko -
ráb ban zsá kos szál lí tást igény be ve võk a jog sza bály
ren del ke zé sé nél fog va már a hul la dék gyûj tõ edé nye ket kell, hogy
hasz nál ják.  A szol gál ta tás szín vo na lát or szá go san egy sé ges szint -
re kell emel ni, és a kom mu ná lis hul la dé kot he ti rend sze res ség gel
gyûj tik a köz szol gál ta tók. Ez zel együtt já rat terv alap ján kell el szál lí -
ta ni a sze lek tí ven gyûj tött hul la dé kot, a zöld hul la dé kot mi ni mum évi 
10 al ka lom mal, va la mint éven te leg alább egy szer a lom hul la dé kot. 

A tör vény elõ írá sa sze rint min den in gat lan hasz ná ló nak kö te les sé ge 
a köz szol gál ta tást igény be ven ni. Amennyi ben a köz szol gál ta tó biz -
to sít ja a szol gál ta tást, - az az el ha lad a gyûj tõ jár mû az in gat lan elõtt
- az in gat lan hasz ná ló nak meg kell fi zet nie a szol gál ta tás dí ját. A la -
kat lan in gat la nok tu laj do no sai a te le pü lé si jegy zõ tõl kér het nek iga -
zo lást a la kat lan ság té nyé nek iga zo lá sá ra. Amed dig a la kat lan ság
té nye fenn áll, ad dig az in gat lan tu laj do no sa ezen iga zo lás alap ján
men te sül a hul la dékszál lí tá si díj fi ze té sé nek kö te le zett sé ge alól. 

A zsá kos rend sze rû gyûj tés Fegy ver nek vá ro sá ban – a jog sza bá lyi
vál to zá sok mi att - 2016. má jus 1-tõl meg szûnt. Kér jük a la kos ság
meg ér té sét, és a mi elõb bi át ál lá sát az új 120 l-es gyûj tõ edé nyes
rend szer re. Ez alap ján az in gat lan hasz ná lók nak az új rend szer be -
ve ze té sé tõl fo lya ma to san fi zet ni ük kell a köz szol gál ta tás dí ját. Az
ön kor mány zat kü lön té rí tés nél kül biz to sí tot ta a sa ját költ ség ve té -
sé bõl meg vá sá rolt edé nye ket a la ko sok ré szé re. A köz szol gál ta tó a
Pol gár mes te ri Hi va tal se gít sé gé vel fo lya ma to san kö ti a szer zõ dé -
se ket, egy szer re, egy idõ ben a zsá kos rend szer meg szû né sé vel
nem tud ta a köz szol gál ta tó az új szer zõ dé se ket meg köt ni. A köz -
szol gál ta tás azon ban fo lya ma tos, így az in gat lan hasz ná ló fi ze té si
kö te le zett sé ge is fo lya ma to san fenn áll, füg get le nül at tól, hogy mi kor 
kö töt te meg a meg ál la po dást és meg ál la po dás meg kö té se nél kül is
ter he li fi ze té si kö te le zett ség a jog sza bá lyi ren del ke zé sek foly tán.
Fel hív juk a Tisz telt in gat lan hasz ná lók fi gyel mét, hogy a fent em lí tett 
tör vény kö te le zi a köz szol gál ta tót, hogy a be nem fi ze tett, hul la dék -
szál lí tá si díj ból ke let ke zett kö ve te lé sét át ad ja az adó ha tó ság nak,
aki azt köz tar to zás ok mód já ra be hajt ja. 

Kér jük a tisz telt la ko so kat, mi e lõbb kös sék meg a köz szol gál ta tá si
szer zõ dést, ve gyék hasz ná lat ba az új edé nye ket. Kör nye ze tünk vé -
del me ér de ké ben tart sák be a sze lek tív gyûj tés és a zöld hul la dék
gyûj tés sza bá lya it, va la mint tart sák be a lom ta la ní tás elõ írá sa it.

Együtt mû kö dé sü ket kö szön jük!

-Törökszentmiklósi Kom mu ná lis Szol gál ta tó Nonprofit Kft.-

Fegyverneki Al só ré ti Holt-Ti szá ra ér vé nyes 
2017. évi te rü le ti en ge dé lyek árai
• Fel nõtt éves te rü le ti en ge dély: 20.000 Ft
• If jú sá gi éves te rü le ti en ge dély: 10.000 Ft
• Gyer mek éves te rü le ti en ge dély:   5.000 Ft
• Nõi éves te rü le ti en ge dély: 10.000 Ft
• Fel nõtt he ti te rü le ti en ge dély: 10.000 Ft
• Fel nõtt na pi te rü le ti en ge dély:   2.500 Ft
• Stéges-csónakos-etetõhajós

na pi te rü le ti en ge dély:
  3.000 Ft

• If jú sá gi na pi te rü le ti en ge dély:   1.500 Ft
• Gyer mek na pi te rü le ti en ge dély:      800 Ft

A te rü le ti en ge dé lyek ér té ke sí té sét a hor gász egye sü le tek és hor -
gász bol tok meg kezd ték.

Mi ért jó Könyv tár ba jár ni?
Az egyik leg jobb érv mel let te, hogy a be irat ko zá si dí jért nagy
mennyi sé gû, ér té kes köny ve ket ol vas hat az ide lá to ga tó. Könyv tá -
runk ban le het ta nul ni, mely hez se gít sé get nyúj ta nak a ké zi könyv -
tár ban fel lel he tõ le xi ko nok, szak köny vek. Ha eset leg olyan
do ku men tu mot ke res a ked ves ol va só, ami nem ta lál ha tó meg a
könyv tá runk ban, ak kor van le he tõ ség a könyv tár kö zi köl csön zés -
re is, te hát más könyv tá rak ból meg tud juk kér ni az adott do ku men -
tu mot. Lé pést tar tunk a könyv pi ac új don sá ga i val, fo lya ma to san
pró bál juk ki elé gí te ni az igé nye ket. Köny ve ink mel lett fo lyó ira to kat
is ta lál hat az ér dek lõ dõ. Szol gál ta tá sa ink ban meg ta lál ha tó az 
internethasználat,de  fény má so lás ra, szkennelésre, szí nes, ill. fe -
ke te-fe hér nyom ta tás ra is le he tõ sé get biztosítunk. A to váb bi ak -
ban ter vez zük egy laminálógép be szer zé sét is.

Könyv tá runk kal kap cso la tos min den in for má ció meg ta lál ha tó ak
hon la pun kon www.kultura-fegyvernek.hu is. Itt le he tõ ség van a
könyv tár ka ta ló gu sá nak hasz ná la tá ra, ahol min den ki ma ga rá ke -
res het az adott könyv re, hogy meg ta lál ha tó-e a könyv tá runk ban,
ill. hosszab bí tás ra is van le he tõ sé ge.

Könyv tá runk ré szét ké pe zi a hely tör té ne ti gyûj te mény, mely nek lá -
to ga tá sa elõ ze tes egyez te tés alap ján, nyit va tar tá si idõ ben tör tén -
het.

A könyv tár lá to ga tá sa, do ku men tu ma i nak hely ben hasz ná la ta –
kö te le zõ re giszt rá ció mel lett – min den ki szá má ra in gye nes!

Min den le en dõ ol va sót, ill. a már ko ráb ban be irat ko zott ol va só kat
is sze re tet tel fo gad juk!  

- Könyv tár mun ka tár sai -

Mûvház prog ra mok
Már ci us 01. „Le gyél Te is me se hõs” – rajz pá lyá zat meghirdetése

Már ci us 02. Köz meg hall ga tás Szapárfalu

Már ci us 04. Dogs kon cert

Már ci us 10. Rin ga tó

Már ci us 11. Nem ze ti Tánc ház

Már ci us 15. Ün nep ség és Ko szo rú zás

Már ci us 16. Köz meg hall ga tás Mû ve lõ dé si Ház

Már ci us 24. Weöres Sán dor Or szá gos Gyer mek -
szín ját szó Ta lál ko zó - me gyei forduló

Már ci us 22-29 INTERNET FIESTA

Áp ri lis 1. V. Nép ze nei ta lál ko zó, Tánc ház

Áp ri lis 04. Gye rmek szín ház 
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Konferencia és megemlékezés
2017. ja nu ár 6-án Stark Ta más, a
MTA tu do má nyos fõmunkatársa,
és Országh Lász ló hely tör té nész
elõ adá sai után meg rá zó do ku men -
tum fil met néz het tek meg a té ma
iránt ér dek lõ dõk. A kon fe ren cia
után szent mi sé vel egy be kö tött
meg em lé ke zé sen ko szo rúz ták
meg a Szent Ven del Ka to li kus
temp lom fa lán az ál do za tok em lé -
ké re ké szít te tett em lék táb lát. Az
em lé ke zés mécseslángaji még so -
ká ig vi lá gí tot tak a cson tig ha to ló an
fa gyos éj sza ká ban.



Bölcs Ba goly ve tél ke dõ
2017 no vem be ré ben hir det ték meg a Bölcs Ba goly me gyei ve tél -
ke dõ so ro zatot. Az el sõ for du ló fel ada ta i nak meg ol dá sa i nál a ma -
te ma ti kai, an gol nyel vi tu dás ra és a kre a ti vi tás ra volt szük ség. A
meg ol dá so kat pa pír ala pon kel lett meg ol da ni. A má so dik for du ló
online for má ban va ló sult meg, ahol igen csak da col tak a csa pa tok
az idõ vel mi vel, fél óra állt ren del ke zés re 40 nem min den na pi kér -
dés meg vá la szo lá sá ra.

A me gyé bõl több is ko la ne ve zett és vett részt a ver seny so ro za ton, 
de csak a 6 leg jobb ke rül he tett be a dön tõ be. Nagy örö münk re
mind há rom csa pa tunk részt ve he tett a har ma dik for du ló ban.Ér de -
kes sé ge en nek a nap nak, hogy há rom tö rök szent mik ló si Beth le -
nes csa pat küz dött há rom fegyverneki Or czys csa pat tal.

 A fel ada tok na gyon szí ne sek vol tak. Va la mennyi ál ta lá nos is ko lai
tan tár gyat fel ölel te, s túl is mu ta tott raj ta az ál ta lá nos mû velt sé get
mér ve. Szak tan te rem rõl szak tan te rem re jár va ol dot ták meg fel ad -
vá nya i kat egy órán ke resz tül, majd egy kö zös te rem ben foly ta tó -
dott a küz de lem má so dik órá ja. Kül sõ szem lé lõ ként a
leg ked vel tebb rejt vény nek a ze ne-tánc pá ro sí tóst ta lál tam, mi sze -
rint a csa pa tok nak a ha lott ze nét össze kel lett pá ro sí ta nia a teszt -
la pon fel so rolt tánctí pu sok kal. A gye rek több sé gé nek ke ze-lá ba
járt a rit mu sok ra. Leg na gyobb si kert a”ka csa-tánc" arat ta.

A he lye zé sek ered mé nyei a kö vet ke zõk:

• Al ki mis ták: me gyei IV. hely: Dorkó Dominik 8.a, Gerõcs Zsolt
8.a, Nagy Sán dor 8.a, Pé ter Ka ta 8.a. Fel ké szí tõ ne ve lõ jük:Sza -
bó Me lin da

• Or czy -sokk: me gyei V. hely: Mága Ad ri án 8.b, Mága Jó zsef 8.b,
Má nyi Je nõ 8.b, Turó Mó ni ka 8.b. 

• Fel ké szí tõ ne ve lõ jük: Pán cél Tí mea

• Agy me nõk: me gyei VI. hely: Ken gyel Ale xan der 7.b, Nagy Ru -
dolf 7.a, Csík Ru dolf István7.a, Turó Csaba7.a

Fel ké szí tõ ne ve lõ jük:Sza bó Me lin da

Ez úton is gra tu lá lok di ák ja ink nak és fel ké szí tõ ne ve lõ kol lé gám -
nak! 

-Pán cél Tí mea-
-rajz- vi zu á lis kom mu ni ká ció, föld rajz mes ter sza kos ta nár-

Ér té kes ér té kek rõl, kin cse ink rõl
A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ön kor mány zat „Ku tas suk kö -
zös  kin cse in ket!” cím mel írt ki ve tél ke dõt, ahol a ver seny zõk
nem ze ti ér té ke ink, a hungarikumok is me re té rõl ad hat tak szá mot.

A ver seny el sõ for du ló ján me gyénk is ko lá i ból 300 di ák mér te
össze tu dá sát. Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 4 ta nu ló ja -Mikle
Dorina, Pé ter Ka ta,Gerõcs Zsolt, Nagy Sán dor- si ker rel vet ték ezt 
az aka dályt és to vább ju tot tak a me gyei for du ló ba, ahol az elõ ke lõ
he te dik he lyen vé gez tek.

A me gyei dön tõt Szol no kon, a Me gye há za dísz ter mé ben ren dez -
ték meg. Itt a ver seny zõk 5 fel adat ban mér ték össze tu dá su -
kat.Ezek kö zött sze re pelt esszéírás, mely nek so rán ta nu ló ink a
Kar ca gi Fer di nánd ne vû édes ség rõl ter vez tek egy tan köny vi ol -
dalt. A fel ada tok kö zött volt kép fel is me rõ teszt, egy hi bás le vél ja -
ví tá sa, de mind kö zül a leg ér de ke sebb és a leg több ér zék szer vet
meg moz ga tó fel adat, a „vak -kóstolás” volt, mely nek so rán a leg -
íz le te sebb fi nom sá go kat kel lett fel is mer ni ta nu ló ink nak. 

A ver se nyen min den részt ve võ nyert, hi szen fel ké szü lé sük so rán
meg is mer ték ér té ke in ket, ez ál tal a jö võ ér ték men tõ i vé és áta dó i -
vá vál hat nak. Gra tu lá lunk ne kik!

-An tal Im re-
-tanár-

Láng lo va gok a Mó rá ban
Feb ru ár 9-én a Tö rök szent mik ló si Ön kor mány za ti
Tûzoltó-Parancsnokság C cso port ja hely is me re ti fog lal ko zá son
vett részt is ko lánk ban, mely nek vé gén be mu tat ták az el sõ sök nek
a tûz ol tók mun ká ját, fel sze re lé sét.A ki csik tel jes áhí tat tal cso dál -
ták a jár mû vet, a fi úk át ra gasz tot ták iz ga tott sá gu kat a lány kák ra
is, így a kez de ti meg szep pent ség után kö zös erõ vel ro ha moz ták
meg a cso da au tót. A tûz ol tó bá csik iz gal mas tör té ne te ket me sél -
tek a lel kes kis hall ga tó ság nak, ami ért há lás kö szö ne tünk, de az
iga zán él ve ze tes dol gok csak ez után kö vet kez tek! Gyer kõ ce ink
sor ra el fog lal ták he lye i ket: ki a ve ze tõ ülés ben, ki csak mel let te,
ha nem volt elég gyors.  Az tán ki nyílt a cso da au tó ol da la is, meg -
te kint het tük a mun ka esz kö zö ket, me lyek hasz ná la tá ról a bát rab -
bak kér dé se ket is tet tek fel. Sok sze ren csét, és ke vés mun kát
kí ván va bú csúz tunk a vá ro sunk ra vi gyá zó ked ves tûz ol tó bá csik -
tól.

-Boda Ág nes ta ní tó nõ-
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Me gyei 1. he lye zés a Mó rá ban
Feb ru ár 6-án Szol no kon meg ren dez ték a Ka zin czy Szép ki ej té si
ver seny te rü le ti for du ló ját, ahol a Mó ra Tag in téz ményt Czifra Bo -
tond 7.a osz tá lyos ta nu lónk kép vi sel te. A 7-8. osz tá lyos ka te gó ri á -
ban kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott szép iro dal mi szö veg ki fe je zõ 
és szö veg hû be mu ta tá sa volt a fel adat.

Bo tond hi te les, sze rény, de hu mo ros elõ adás mód já val el nyer te a
zsû ri tet szé sét, és el sõ he lye zett ként to vább ju tott az or szá gos
dön tõ be.

Gra tu lá lunk! Büsz kék va gyunk rád Bo tond.
-Tukarcs Pi ros ka fel ké szí tõ ne ve lõ-

Ér dek lõ dés, mo ti vá ció, te het ség- egy di ák si ke re
egy pe da gó gus szem szö gé bõl

Ma nap ság igen rit ka, ha egy 
14 éves di ák olyan szé les
ér dek lõ dé si kör rel ren del ke -
zik, va la mint olyan je len tõs
si ke re ket is ma gá é nak tud -
hat, mint Kiss Li li. Pél da ér -
té kû nek tart juk mun ká ját,
ki tar tá sát és ered mé nye it. 

Li li 4-5 éves ko rá ban már
be le sze re tett a lo vak ba, a
lo vag lás ba. Az óta is rend -
sze re sen lo va gol, bár ezt
ver seny szint re még nem
emel te. Ké sõbb új és ér de -
kes hob bit ta lált ma gá nak:
hor gá szik. Lány lé té re, 2013 
óta min den év ben a Sár szö -
gi Holt-Ti sza SHE-nél gyer -
mek ka te gó ri á ban az el sõ
he lye zett. 2014-ben is mét

egy új ér dek lõ dé si kör je lent meg az éle té ben: bir kóz ni kez dett. 2
év alatt össze sen 10 ér met, 2 ku pát tud hat ma gá é nak, va la mint
2015-ben Ma gyar Baj nok, idén Di ák olim pia 2. he lye zett lett. Az év 
utol só ver se nyén, a tö rök szent mik ló si Cent rum Ku pán 2. he lye -
zést ért el. Li li azon ban még ez zel sem elé ge dett meg. Rend sze -
re sen vesz részt ver se nye ken, pá lyá za to kon. Az Ál la tok
Vi lág nap ja al kal má val meg hir de tett rajz ver se nyen 2. he lye zést
ért el. A „Sze rin tem a Vö rös ke reszt…” rajz pá lyá za ton el sõ lett.
Ta valy már vers írás ra is ad ta a fe jét, ami szin tén si kert ho zott
szá má ra: „A leg szebb ka rá csony” el ne ve zé sû vers író pá lyá za tot
szin tén meg nyer te. Idén már me se írás ban tet te pró bá ra ma gát,
így es he tett meg, hogy a Ver se ghy Könyv tár ál tal szer ve zett „Ti -
szai me se vi rá gok” pá lyá za tán me gyei szin ten is mét 2. he lyet tud -
hat ma gá é nak. Mind ezek mel lett Li li rend sze re sen lá to gat ja az
is ko lai lab da rú gó szak kört, va la mint ké zi lab dá zik is. 

Úgy tû nik, bár mi be is be le fog, ab ban je len tõs si ke re ket ér el. Ma -
nap ság nem min den ki nél „di vat” a tu dás, a ki tar tás. Áll jon itt Li li
pél dá ja bi zo nyí ték ként min den ki elõtt, hogy min dent le het, csak
akar ni kell! Kel lõ ki tar tás sal és aka rat erõ vel el le het ér ni cél ja in -
kat. Li li nek szív bõl gra tu lá lunk ed di gi ered mé nye i hez és to váb bi
sok si kert kí vá nunk Ne ki! 

Aho gyan a mórások el ûz ték a te let…
A far sang idõ sza kát ha gyo má nyo san a vi dám la ko mák, mu lat sá -
gok, nép ün ne pé lyek jel lem zik,ame lyek va ló já ban tél bú csúz ta tók is.
Feb ru ár 10-én a mórás ta nu lók ehet tek, ihat tak, mu la toz hat tak ked -
vük re, ez zel bú csúz tat ták a te let. A szü lõk köz re mû kö dé sé vel ko ra

reg gel tõl ké szül tek a szend vi csek,
fán kok. Az al sós di á kok dél elõtt
búj tak mas ka rák ba, míg a fel sõ ta -
go za tos ta nu lók dél után tet ték
ugyan ezt. A ki seb be ket Herbály
And rás bû vész mû so ra el va rá zsol -
ta, majd lu fi fi gu rák ké szí té sé vel is
le nyû göz te õket. Gya log Szil via
köz re mû kö dé sé vel  vo na toz tunk,
„rá szál lott a ci ne ge” a há zunk te te -
jé re, majd még az ábé cé be tû it is
gya ko rol hat tuk egy pör gõs tánc -
ház ke re té ben. A szü lõk jó vol tá ból
sü te mé nyek, üdí tõ és zsák ba -
macs ka is vár ta a gye re ke ket. A
leg sze ren csé seb bek még tor tát is
nyer het tek. A fel sõs ta nu lók dél -
után disz kó val zár ták a
mulatságot. 

Ez úton kö szön jük szé pen a Szü lõi Mun ka kö zös ség, a pe da gó gu -
sok, a se gí tõk mun ká ját, mellyel nagy mér ték ben hoz zá já rul tak ezen 
nap si ke ré hez. 

-Tokainé Csör gõ Hen ri et ta-
-DÖK-segítõ pe da gó gus-

Üzem lá to ga tás
Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la 2 tag in téz mé nyé vel kö zö sen
2017. ja nu ár 26-án üzem lá to ga tá son vet tünk részt a 7-8. osz tá -
lyos gye re kek kel a Claas Hun gá ria Kft.-nél és az Alox Kft.-nél
Törökszentmiklóson. A ta nu lók a vá gó asz ta lok gyár tá sá nak me -
ne té be és az ezek hez szük sé ges alap anyag ok elõ ál lí tá sá nak
mód já ba te kint het tek be le. Szín vo na las ide gen ve ze tés ben volt
ré szünk mind a két cég nél, a gye re kek ér dek lõd ve hall gat ták és fi -
gyel ték a kü lön bö zõ egy sé gek be mu ta tá sát. Szá mos ta nu ló
édes ap ja a cég nél dol go zik, ez to váb bi mo ti vá ló erõ le het a gye -
re kek nek a ké sõb bi pá lya ori en tá ci ót il le tõ en. Kö szön jük a Claas
Hun gá ria Kft.-nek és az Alox Kft.-nek, hogy le he tõ vé tet ték lá to -
ga tá sun kat!

-Krupa Ádám-
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Or czy bál
Idén is meg ren dez tük ha gyo má nyos bálunkat az is ko lánk szer ve zé -
sé ben. Szü lõk és ne ve lõk össze fo gá sá val si ke rült meg va ló sí ta ni ezt 
az igen csak szín vo na las ren dez vényt.

Már he tek kel elõt te el kez dõd tek a szer ve zé si mun ká la tok. A mû so -
rok meg ter ve zé se, a gye re kek be ta ní tá sa, me nü össze ál lí tá sa, de -
ko rá ci ók ké szí té se, tom bo lák meg írá sa és meg annyi fel adat, amit
sok-sok em ber össze fo gá sá val si ke re sen meg ol dot tunk.

A bá lon 1-5. osz tá lyos ta nu lók káp rá za tos ke rin gõ vel nyû göz ték le a
kö zön sé get, majd a fel sõ ta go za to sok „Ré gi idõk tor ná ja” kö vet ke -
zett, ahol bra vú ros ügyes sé gük rõl tet tek bi zo nyos sá got a di á kok.

Ezt kö vet te az igaz ga tó nõ po hár kö szön tõ je, a va cso ra, majd a ze -
nés szó ra ko zás, ahol azt gon do lom min den ven dég re me kül érez te
ma gát. Tom bo la hú zás ra is sor ke rült.

A bál be vé te le 348 000 Ft lett, me lyet ta nu ló ink ered mé nye i nek dí ja -
zá sá ra, is ko lai élet kö rül mé nye ik ja ví tá sá ra és prog ra mok fi nan szí -
ro zá sá ra kí vá nunk for dí ta ni.

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni min den tá mo ga tó nak, mun ka társ -
nak az ön zet len se gít sé get, anya gi tá mo ga tást. Az alább fel so rolt
tá mo ga tói kör be nem ke rül tek be le azon ne vek, akik nem já rul tak
eh hez hoz zá, de ez úton ne kik is tisz te let tel megkö szön jük a tá mo -
ga tá su kat!

Tá mo ga tó ink:

An gyal Attiláné, Árvai Fo tó, Bá lint Éva, Ba logh Mihályné, Baloghné
Kor pás Zsu zsan na, Bartusné Nagy Edit, Baunok Bé la, Borisov Me -
lit ta, Bo tos Ju dit Ani ta, Bozsó Zoltánné, Bozsóné Si mon Mag dol na,
Bu dai Ta más, Buk ta Gi zel la, Bú zás Ró bert, COOP Üz let lánc –
Fegy ver nek, Csõke Gáborné, Csõke Ju dit, Daku Mi hály,

Demeterné Domány Edit, Dibáczi Éva, Dókáné Vidics Ka ta lin,
Dománné Kol lár Er zsé bet, Dr Bognárné Sza bó Il di kó, Dr. Ta tár Gá -
bor, Dr. Tóth Sa rol ta, Faragóné Füleki Edi na, Faragóné Jancsó Zsu -
zsan na, Farkasné Rózant Il di kó, Fa ze kas Pál, Fegy ver nek és
Vi dé ke Kör ze ti Ta ka rék szö vet ke zet, Fischer Trans, Föl di Zsolt: Hús -
üz let, Fü le Ju dit, Gerõcsné Mol nár Mó ni ka, Gombik Árpádné, Gyer -
mek élel me zé si Kony ha – Fegy ver nek, Gyöngy vi rág Ét kez de és
Cuk rász da, Hanák Ta más, Herman Jó zsef, Hermann And rás -
Hermann KFT, Hong kong Áru ház, Hubainé Nagy And rea, Huber
Tiborné, Jancsó Gá bor, Jancsó Mó ni ka, Jó nás Jánosné, Ka pus Ré -
ka, Kindert Fe renc, Kocsmár Er zsé bet, Kol lár Bor bá la, Ko vács Il di -
kó, Kovácsné Sávai Tí mea, Köpösdi Me lin da, Köpösdiné Ekker
Ju dit, Köpösdiné Nagy Ani ta, Krupa Ist ván, Kunszöv Tex til ru há za ti 
KFT, La ka tos Ju dit, Leblanc La jos, Lukovszkyné Sza bó And rea,
Maczó Lász ló, Mága Krisz ti na, Mága Zol tán, Rácz Ri ta, Má nyi Je nõ, 
Ma ri et ta Vi rág ház, Mészárosné Ujlakán Ma ri an na, Mi ni Swiss Pék -
ség KFT, Mol nár Bar na, Mol nár Ist ván, Mol nár Má ria, Molnárné
Daku Már ta, Mol nár-Tóth And rea, Müller Mó ni ka, Nagy And rea,
Nagy Jó zsef, Nagy Sándorné, Náhóczki Andrásné, Négyesi Má ria,
Nida Ist ván, Oláh Ani ta, Pál Sán dor, Pa let ta Fes ték bolt, Pán cél Tí -
mea, Papp Lászlóné, Pol gár õr ség, Risztics Ni ko lett, Rózant Ani ta,
Sabintex-KER KFT, Sárándi Lász ló, Siposné Sza bó Er zsé bet,
Strigelné Csortos And rea, Surányi György Kutya-Macska Ál lat ele -
del Bolt, Surjány 2000 Bt, Sza bó Gá bor, Sza bó György, Sza bó
Zoltánné Hillender Ani kó, Szalai Tün de, Szászné Vá sár he lyi Pi ros -
ka, Szatlóczki Edi na, Sze gi Lász ló, Szerémi Ni ko let ta, Ta tár Lász -
ló,Tel jes Éle tért Nonprofit Köz hasz nú KFT, Tháler Jó zsef, Toller Bt,
Tóth Jó zsef, Tukarcs Ju dit, Tukarcs Ri ta, TUK-JA KFT, Vidó-Sütõ
KFT, Vízkeleti Lászlóné, 

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

Aki a múlt ha gyo má nya it õr zi, ápol ja
Ér de kes „uta zás ban” volt ré -
szem, ami kor meg lá to gat tam
Mol nár La jos nép raj zi gyûj te mé -
nyét. Egy rö vid idõ re gon do la ta -
im el ka lan doz tak,
vissza re pí tet tek az 18oo-as
évek cso dás vi lá gá ba. A hely -
ben össze gyûj tött és meg õr zött,
az adott te le pü lés és táj egy ség
ha gyo má nyos tár gyi kul tú rá ját,
la kás bel sõ ket, kez det le ges ipa ri
esz kö zö ket jól meg ala po zot tan
mu tat ja be a gyûj te mény.

Mol nár La jos nép raj zi gyûj te mé -
nye je len leg 32oo da rab ból áll,

de a fo lya ma to san sza po ro dó anya ga jól jel lem zi a gyûj tés utá ni
szen ve dé lyét. A ha tal mas tár gyi együt tes nek van nak olyan da rab -
jai, me lyek ki emel ke dõ je len tõ ség gel bír nak. A kü lö nö sen szép
tár gyak so rá ba tar toz nak a mí ve sen fa ra gott pász tor bot ok, mo -
zsár, szõ lõ prés.

A meg õr zött tár gya kon ke resz tül meg is mer het jük a ma gyar pa -
raszt ság élet mód ját, ér ték rend szer ét, a min den nap ok és ün nep -
nap ok ide jén hasz nált szim bó lu ma it és azok je len té se it. Er re
nem csak azért van szük ség, mert se gít sé gük kel egy már majd -
nem le tûnt kor, a pa rasz ti tár sa da lom mû kö dé sé nek rész le te it is -
mer het jük meg, ha nem azért is, mert min den na pi éle tünk szer ves
ré szét ké pe zi a nagy szü le ink tõl örö költ, ránk ha gyo má nyo zott kul -
tú ránk, ta pasz ta la tok és ér té kek fel be csül he tet len tárháza.

El is me ré sünk és tisz te le tünk az év ti ze de ken ke resz tül vég zett
mun ká já hoz!

-Mé szá ros Il di kó-

Vi rág cso dák ha ris nyá ból
Min dig öröm mel tölt el ben nün ket, ha fel fe de zünk egy újabb kre a -
tív cso dát. Nem tör tént ez más képp, most sem. Kubik Józsefné
ke zei kö zül egy re szebb vi rá gok ke rül nek ki. Mint mond ja  „ sze -
rel mes a vi rá ga i ba” . Mun ka idõ után, sza bad ide jé ben ké szí ti a ró -
zsát, nár ciszt, tu li pánt, és a töb bi cso dát! Pe dig….

Ke zei kez det ben nem igen en ge del mes ked tek, hi szen a ve le szü -
le tett rend el le nes ség mi att, uj jai kö zül nem mind ér te el a kí vánt
hosszú sá got. A gya kor lás, a ki tar tás még is el hoz ta szá má ra a si -
ke res al ko tás örö mét, má ra tö ké le tes re fej lesz tet te tu dá sát! 

Az al ko tá sa i hoz egye ne sen Kí ná ból ér kez nek a kel lé kek.

Mun ká i hoz gra tu lá lunk, és to váb bi si ke res al ko tást!
-Mé szá ros Il di kó-
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Or to pé di ai szak vizs gá lat idõ pont jai
• 2017.02.24. Pén tek 14-16
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• 2017.10.09. Hét fõ 13-15
• 2017.12.11. Hét fõ 13-15

Szak vizs gá la tok he lye: Fegyverneki Or vo si Ren de lõ, Fegy ver -
nek Szent Er zsé bet út 128/A

A vizs gá la tok ra je lent kez ni le het 

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

www.ortoprofil.hu

Ki rán dult a jó ga cso port
Ok tó ber 24-én reg gel a min den na pos te vé keny ség bõl ki moz dul va kí -
ván csi an in dul tunk út nak. A cso port úti cél ja: Szirák - Mátraverebély -
Szent kút - Tar volt. A bu szon nem volt üres hely, az idõ já rás is ked ve -
zett ne künk. Szép, nap sü té ses, iga zi õszi han gu la tú na pot fog tunk ki, 
ki rán du lás ra. Út köz ben, elõ re nem tud ha tó okok mi att egy kis prog -
ram mó do sí tás tör tént, amit Nagyné Er zsi ke tem pe ra men tu mo san ol -
dott meg. Szirák he lyett Bér - Virágospuszta lett el sõ ál lo má sunk
hely szí ne. Nem bán tuk meg! Nagy sze re tet tel fo gad tak ben nün ket a
vá rat lan be je lent ke zés el le né re is. Lát vá nyos kör nye zet ben ta lál tuk
ma gun kat. A tu laj do nos, Maczó Lász ló hi he tet len ru tin nal, rész le te -
sen ma gya ráz ta el a Kú ria tör té ne tét, je len le gi funk ci ó ját, az ott fo lyó
te vé keny sé get. A bir tok elõ zõ tu laj do no sa Láz ár An dor, a Hor thy -kor -
mány hon vé del mi mi nisz te re volt. A zûr za va ros idõk ben csa lá dos tól
ki te le pí tet ték Fegyvernekre, itt él tek 1951-1957 kö zött. A Kú ria ma
ho tel ként mû kö dik, va la mint igen ér té kes gyûj te ménnyel ren del ke zik
a rég múlt idõk bõl. Sok ren dez vényt szer vez nek, eb ben az év ben elõ -
ször pa lóc fesz ti vált tar tot tak má jus ban, ami nek nagy volt a si ke re, így 
ha gyo mányt sze ret né nek ve le te rem te ni. Maczó Úr sze re tet tel meg -
hív ta a fegyvernekieket a má so dik pa lóc fesz ti vál ra. El múlt már dél,
ami kor el bú csúz tunk és to vább in dul tunk Szent kút ra a Nem ze ti
Kegy hely re.  A bát rab bak a me re dek hegy ol da lon fel ka pasz kod tak a
Re me te bar lan go kig, a töb bi ek meg pi hen tek a kút kö rü li pa do kon,
meg töl töt tük a pa lac ko kat for rás víz zel, a kegy temp lo mot, a rend há -
zat, a temp lom ker tet, és a sza bad té ri misézõhelyet is vé gignéz tük,
majd lel ki leg fel töl tõd ve in dul tunk to vább Tar köz ség be, a Budd ha-
park ba. Igen ér de kes dol go kat lát tunk ott is, ki ál lí tást Kõrösi Csoma
Sán dor élet út já ról, a Budd ha temp lom ban is szét néz het tünk, na gyon
ér de kes volt az ima ma lom, és gyö nyö rû a fo tó ki ál lí tás. Es te 6 óra
után in dul tunk ha za. Sok-sok él ményt gyûj töt tünk, ami ab ból is lát -
szott, hogy még a bu szon is folyt a be szél ge tés a lá tot tak ról. 

Kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni azok nak, akik
köz re mû köd tek en nek a tar tal mas nap nak a
meg szer ve zé sé ben, és ki vi te le zés ében. Mi
részt ve võk na gyon örü lünk an nak, hogy a Jó -
ga klub tag jai nem csak együtt tor náz nak, ha -
nem  bár kit sze re tet tel vár nak ki rán du lá sa ik ra,
és a jó ga órá ik ra is szer da es tén ként a Mû ve lõ -
dé si Ház ban.

Egy Bat thyá nyi - Strattmann Lász ló idé zet tel
zár juk él mény be szá mo lón kat.

„Ha bol dog akarsz len ni

Tégy má so kat bol dog gá!”
-Dományné Esz ter és Berényi Er zsé bet-

Kõ mû ves, bur ko ló, fes tõ és

hom lok zat szi ge te lõ mun kát vál la lunk!

Te le fon szám: 06 70/ 931-08-93

Ked ves fegyverneki la ko sok ! 
A He lyi Vö rös ke reszt kez de mé nye zé sé re , az Ön kor mány zat tá -
mo ga tá sá val , sze ret nénk meg pá lyáz ni a "Hu ma ni tá ri us te le pü -
lés " cí met .

Eh hez vi szont szük sé ges 300 - 400 fõ tag lét szám . Most je len leg
150 fö ta gunk van .
• Fel nõtt éves tag díj : 600 Ft
• Nyug dí jas éves tag díj : 300 Ft
• If jú sá gi éves tag díj : 300 Ft

Aki úgy gon dol ja, hogy szí ve sen az ügyünk mel lé áll, kér jük  tá -
mo gas son ben nün ket! 

A befizetett tag díj össze gé vel, a he lyi Vö rös ke reszt mun ká ját se -
gí ti .  El ér he tõ sé gem : 0630 746 10 97 .

-Ollé Lászlóné VK tit kár . -
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EMLÉKEZÉS
STEFÁN ANDRÁSRA

Úgy fáj né ha va la mi,
mit meg fog ni nem le het,
Ha kér dez ném: Mi ez?
Len ne rá fe le let?
Len ne-e ki tud ja mi ért fáj a szív?
Len ne-e ki meg mond ja
a ha lál kit mi ért hív?
Mi ért le het oly jó és rossz is az álom?
Ki dön ti el va ló ra me lyik vál jon?
S ha min den ilyen vá lasz
akár egy lap ra ki fér,
csak egy kér dés ami ma rad:

MIÉRT?

 Meg tört szív vel em lé ke zünk a 6. év for du lón.

So ha nem fe le dünk!

Fe le sé ged, Lá nya id és csa lád juk

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

Czakó Sándor 33 éves
Golyha József 78 éves
Ké pes Istvánné
Józsa Rozália 75 éves
Ko vács Gáborné
Négyesi Ilona 61 éves
Nagyné Vízi Julianna 55 éves
Tóth Jánosné 
Monoki Zsuzsanna 75 éves
Tóth Jó zsef 73 éves

ko rá ban el hunyt.

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

Em lé ke zés
Fa ra gó Lász ló

ha lá lá nak 5. év for du ló já ra

„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!

Fe le sé ge és fia

Kö szö net nyil vá ní tás
Meg tört szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, akik a

rossz idõ el le né re részt vet tek

CZIFRA MIHÁLY
fér jem, édes apánk, nagy apánk te me té sén, sír já ra vi rá got

ko szo rút he lyez tek, fáj dal munk ban osz toz tak.

A sze re tõ csa lád.

EMLÉKEZÉS
LOSONCZI SÁNDORRA

"Vá rat la nul ér ke zett ke gyet len ha lá lom,
Így most bú csú zom drá ga jó csa lá dom."

Kö zel gõ szü le tés-, és név na pod
al kal má ból fá jó szív vel em lé ke zik,

az egész csa lá dod!

Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak,

akik édes anyánk

ÖZV. KOVÁCS MIHÁLYNÉ
Czakó Ro zá lia

te me té sén reszt vet tek, sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek el,
gyá szunk ban osz toz tak.

A Gyá szo ló Csa lád.

"Meg pi hen ni tér tél, hol nincs több fáj da lom,
de szí vünk ben itt le szel, mert hi ány zol na gyon."

Fá jó szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, akik

KÉPES ISTVÁN és KÉPES ISTVÁNNÉ
temetésén részt vet tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,

gyá szunk ban osz toz tak. 

A gyá szo ló csa lád
,, Fáj a szí vünk, mert itt hagy ta tok, bú csú nél kül el alud ta tok.
Küz döt te tek de már nem le he tett, most csend ölel át és sze ret.

Vég leg el men te tek hosszú uta tok ra, han go to kat nem hall juk töb bé so ha.
Fá jó szí vünk fel zo kog ér te tek, nem fe le dünk, míg élünk Ti te ket.”
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2017.01.21. Pongó Ber ta lan 
Pongó Be at rix, Pá va Ber ta lan

2017.01.30.  Mága Krisz ti án
Mága Edit, Sza bó Im re

2017.02.03. Ollé Dzsenifer Kiara
Ollé Ani ta

2017.02.11. Guth Kor nél Je nõ
Nagy Be á ta Vik tó ria, Guth Je nõ

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!

Nachtigál Kinga és Pá pai József 
2017. feb ru ár 10-én

Knipfel Ro land Kocsmár Hen ri et ta
2017. feb ru ár 18-án

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.

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)már ci us 13.
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) már ci us 14.,

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): már ci us 16. 
• Ré gi 1-es, 2-es kör zet (pén tek): már ci us 17.

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.
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