


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:

JÚNIUS 13. rend kí vü li ülés
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te

hoz zá já rult ah hoz, hogy a Ti sza – ta vi Te rü let fej lesz tõ
Nonprofit Kft. szék he lye az 5231 Fegy ver nek, Szent Er -
zsé bet út 169. szám alatt a Tár sa ság ala pí tó ok ira tá ba
be jegy zés re ke rül jön.

• Egyet ér tett a Ti sza – ta vi Te rü let fej lesz tõ Nonprofit Kft. lét re ho zá sá -
val, meg bíz ta a pol gár mes tert a tár sa sá gi szer zõ dés alá írá sá val. Kö te -
le zett sé get vál lalt a 2017. évi költ ség ve tés ter hé re a Ti sza – ta vi
Te rü let fej lesz tõ Nonprofit Kft. lét re ho zá sá val kap cso la to san
200.000,- Ft törzs be tét be fi ze té sé re.

• Jó vá hagy ta Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2017. évi Köz be szer -
zé si Ter vét.

• A 2017. évi Já rá si start mun ka min ta prog ram II. Fegy ver nek tá mo ga -
tá si szer zõ dé sei alap ján és a 2017 évi Köz be szer zé si Terv 2. pont ja
alap ján el ha tá roz ta köz be szer zé si el já rá sok meg in dí tá sát, a Nem ze ti
ér ték ha tá ro kat el érõ, a kö zös sé gi ér ték ha tár alat ti, Kbt. 113. § (1) be -
kez dés sze rin ti össze fog la ló tá jé koz ta tás sal in du ló nyílt el já rás sze -
rint. A köz be szer zé si el já rás be csült össze ge: net tó 13.480.860 Ft. 

• Össze fog la ló tá jé koz ta tás sal in du ló nyílt el já rás ban az el já rás do ku -
men tá ci ó ját jó vá hagy ta. Meg bíz za a pol gár mes tert, hogy az el já rást
meg in dí tó fel hí vást sa ját kez de mé nye zé sé re az aláb bi gaz da sá gi sze -
rep lõk nek küld je meg:

a. Cél be ton Kft. 5331 Ken de res, Vas út út 5/a
b. Don-Agro Kft. 2768 Új szil vás, Abonyi út 0228/2 hrsz.
c. Wetex Kft. 1054 Bu da pest, Aka dé mia út 16.
d. Zagy va Já nos EV. 5420 Túrkeve, Ki ni zsi út 52.
e. Agrometal Kft. 1117 Bu da pest, Hu nya di J. út 3.

• Az össze fog la ló tá jé koz ta tás sal in du ló nyílt el já rás ban a Bí rá ló bi zott -
ság tag ja it az aláb bi ak ban je lö li ki:

1.) Jo gi szak ér tõ: dr. Pe tõ Zol tán jegy zõ
2.) Pénz ügyi szak ér tõ: An gyal Csa ba 
3.) Szak mai szak ér tõ: Nardai Dá ni el
4.) Köz be szer zé si szak ér tõ: Ba kos Lász ló

JÚNIUS 22.
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te mó do sí tot ta

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat He lyi Esély egyen lõ sé gi Prog ram -
ját.

• Egyet ér tett az „EFOP-1.2.11-16 Esély Ott hon” cí mû pá lyá zat be nyúj -
tá sá val. Kö te le zett sé get vál lalt a 2017. évi költ ség ve tés ter hé re ma xi -
mum brut tó 5.000.000 Ft összeg ben a „EFOP-1.2.11-16 Esély Ott hon” 
cí mû pro jekt ter ve zé si (kon cep ció terv és komp lett ki vi te li terv do ku -
men tá ció) és elõ ké szí té si (meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány, igény fel -
mé ré si és kihasználtsági terv) mun ká já nak el vég zé sé re.
Fel ha tal maz ta a pol gár mes tert a be szer zé si el já rás le bo nyo lí tá sá ra és 
az elõ ké szí té si/ ter ve zõi szer zõ dés meg kö té sé re és a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra.

• Hoz zá já rult köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ pá lyá zat be nyúj tá sá -
hoz. A 3.500 eFt össz költ sé gû fej lesz tés hez 2.500 eFt sa ját erõt biz to -
sít a 2017. évi költ ség ve tés ében sze rep lõ sza bad tar ta lék ter hé re.

• Ren de le tet al ko tott a part ner sé gi egyez te tés sza bá lya i ról.  A ren de let -
al ko tás cél ja, hogy a te le pü lés fej lesz té si és te le pü lés ren de zé si do ku -
men tu mok, va la mint a te le pü lés ar cu la ti ké zi könyv és te le pü lés ké pi
ren de let meg al ko tá sa so rán biz to sí tott le gyen az érin tett part ne rek

tá jé koz ta tá sa, vé le mé nye zé si le he tõ sé ge és az el fo ga dott te le pü lés -
ren de zé si esz kö zök nyil vá nos sá ga.

• A ren de let ha tá lya Fegy ver nek Vá ros köz igaz ga tá si te rü le té re, a te le -
pü lés fej lesz té si kon cep ció, az in teg rált te le pü lés fej lesz té si stra té gia
és a te le pü lés ren de zé si esz kö zök do ku men tu ma i ra, a te le pü lés ar cu -
la ti ké zi könyv re, a te le pü lés ké pi ren de let re va la mint a do ku men tu -
mok ki dol go zá sa so rán az el já rá sá ban köz re mû kö dõ part ne rek re és a 
vé le mé nye zés sza bá lya i ra ter jed ki.

JÚLIUS 20. rend kí vü li ülés
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Fegy ver nek

Vá ros Ön kor mány za ta 2017. évi Já rá si Start mun ka
mintaprogram-Fegyvernek esz köz be szer zé se cí mû köz be szer zé si el -
já rás ered mé nyé rõl az aláb bi ak sze rint dön tött:

1. aján la ti rész: Me zõ gaz da ság gyomírtószer

Aján lat te võ ne ve: Don-Agro Kft.

Aján lat te võ cí me, szék he lye: 2768 Új szil vás, Abonyi út 02228/2 hrsz

Net tó aján la ti ár: 129.000 Ft

2. aján la ti rész: Me zõ gaz da ság nagy ér té kû tár gyi esz kö zök

Aján lat te võ ne ve: Agrometál-Food-Tech Kft.

Aján lat te võ cí me, szék he lye: 1117 Bu da pest, Hu nya di J. út 3.

Net tó aján la ti ár: 11 450 000 Ft

3. aján la ti rész: He lyi sa já tos ság épí té si anya gok

Aján lat te võ ne ve: CÉLBETON KFT.

Aján lat te võ cí me, szék he lye: 5331 Ken de res, Vas út út 5/a.

Net tó aján la ti ár: 924 200 Ft

4. aján la ti rész: Köz út út épí té si anya gok

Aján lat te võ ne ve: CÉLBETON KFT.

Aján lat te võ cí me, szék he lye: 5331 Ken de res, Vas út út 5/a.

Net tó aján la ti ár: 2 300 000

5. aján la ti rész: Bel víz épí té si anya gok

Aján lat te võ ne ve: CÉLBETON KFT.

Aján lat te võ cí me, szék he lye: 5331 Ken de res, Vas út út 5/a.

Net tó aján la ti ár: 163 200 

6. aján la ti rész: Bel víz prog ram kis és nagy ér té kû tár gyi esz kö zök

Aján lat te võ ne ve: Ered mény te len el já rás.
Aján lat te võ cí me, szék he lye:
Net tó aján la ti ár:

A me zõ gaz da sá gi nagy ér té kû tár gyi esz kö zök höz 2.413.000 Ft, a Köz út
út épí té si anya gok hoz 29.300 Ft sa ját for rást biz to sít a 2017. évi költ ség -
ve tés ter hé re.

Meg bíz ta a Pol gár mes tert a vál lal ko zá si szer zõ dés meg kö té sé vel a
nyer tes aján lat te võk kel.
• 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. Mó do sí tás ra ke rül tek a ren de let 1. sz. mel lék le té nek aláb bi pont -
jai:

a.) A mel lék let 8. pont já ban (ba zár áru sí tás, pi a ci, vá sá ri ve gyes ke res -
ke del mi ter mé kek áru sí tá sa) a 635,- Ft/m2/nap díj 650,-
Ft/m2/nap díj ra vál to zott.

b.) A mel lék let 12. pont já ban (Né pi és ipar mû vé sze ti ter mé kek áru sí -
tá sa) a 381,- m/nap díj 400,- Ft/m2/nap díj ra vál to zott. 

c.) A mel lék let ki e gé szült az aláb bi 13. pont tal:

     13. Ven dég lá tó vál lal ko zá sok nak al kal mi, köz te rü le ti áru sí tás

(hot-dog, lán gos, stb.) m2/nap 2.000,- Ft
-dr. Pe tõ Zol tán-

-jegyzõ-
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Víz hez szok ta tás az
óvo dá ban

2017. ne ve lé si év vé gén a ha gyo má nya ink hoz hí ven, is mét meg ren -
de zés re ke rült a két hé ten át tar tó víz hez szok ta tás a Fegyverneki
óvo dá sok kal. Az in téz mény mind a négy óvo dá já ból vol tak bá tor je -
lent ke zõk, így 2017. jú ni us 19-én 32 gyer mek kel száll tunk fel a busz ra 
és in dul tunk el Törökszentmiklósra, a Vá ro si strand ra, ahol Kocsisné
Tö rök Ág nes szak kép zett úszó mes ter már vár ta a gye re ke ket. Ági né -
ni irá nyí tá sá val a gye re kek meg is mer ked het tek az úszás alap moz gá -
sa i val (he lyes le ve gõ vé tel, le be gés, sik lás, kar és láb tem pó). Min den
gyer mek kü lön egyé ni ség, így min den ki ön ma gá hoz mér ten, a sa ját
egyé ni tem pó já ban tud ta el sa já tí ta ni az alap moz gá so kat. Vol tak jó
né há nyan, akik alig mer tek a víz be men ni, és vol tak, akik nagy bá tor -
ság gal ug rot tak a me den ce vi zé be.  A két hét na gyon ered mé nyes volt, 
min den gyer mek a tõ le tel he tõ bá tor ság gal moz gott a víz ben. Töb ben
az úszás alap ja it el sa já tí tot ták, és a mély me den ce vi zé ben is tud ták
al kal maz ni a moz gás for má kat.

A má so dik hét vé gen 2017. jú ni us 29-én, a gye re kek az el sa já tí tott tu -
dá su kat be mu tat hat ták a szü le i nek, va la mint át ve het ték a ki tün te té -
se i ket, ahogy azt a nagy Olim pi ai baj no ka ink is szok ták. Büsz kén és
bol do gan vi sel ték az ér me i ket.

-Var ga Tí mea-
-Szak mai mun ka kö zös ség ve ze tõ-

Nyá ri tá bor ovis mód ra
   Nem múl hat el úgy a nyár, hogy óvo dá sa ink szá má ra meg szer ve -
zés re ne ke rül jön a több éves ha gyo má nyok ra épü lõ tá bor. Év rõl év -
re nõ a részt ve võk szá ma, ami bi zo nyít ja szük sé ges sé gét.  A jú li us
10-14 kö zöt ti hé ten a négy tag óvo dá ból, össze sen 41 gyer mek vett
részt egész na pos prog ram ja in kon.

   A tá bor ban részt ve võ óvo dá sa ink fe lejt he tet len él mé nyek kel gaz da -
god hat tak. El lá to gat tunk Po rosz ló ra, ahol a Ti sza-ta vi
Ökocentrumban meg cso dál hat tuk Eu ró pa leg na gyobb édes vi zû ak -
vá ri um rend sze rét, is mer ked het tünk a tó gaz dag élõ vi lá gá val. A gye -
re ke ket tel je sen el va rá zsol ta a víz alat ti vi lág. 

   A kö vet ke zõ na pon õk ma guk vál tak ví zi lé nyek ké, be mu tat va mit is 
ta nul tak az úszás ok ta tá son.  A kis új szál lá si Kumánia Strand für dõ
me den cé jé bõl ne héz volt õket ki va rá zsol ni, de a jég krém iga zi va -
rázs pál ca ként mû kö dött.

   A stran do lást kö ve tõ na pon a Jász be ré nyi Ál lat kert la kó i val is mer -
ked het tünk meg. Kü lön le ges él ményt nyúj tott, hogy meg si mo gat -
hat tuk az af ri kai sünt vagy a na gyon fé lénk tatut elõ csa lo gat hat tuk a
pán cél ja mö gül, a ka ka dut tánc ra bír tuk az ének lé sünk kel, vagy lát -
hat tuk a med vék ete té sét.

   Szar vas ra ki rán dul tunk, ahol víz re száll tunk, a Holt-Kö rö sön ha jó -
káz tunk. A Körösvölgyi Ál lat park ban tett sé ta so rán lát hat tunk er dei
ál la to kat, ví zi ma da ra kat, meg cso dál tuk az iga zi rit ka ság szám ba
me nõ 300 éves tölgy fát. A tan ös vény mel let ti ját szó tér is el va rá zsol ta 
a gye re ke ket, ahol ki pró bál hat ták ere jü ket, bá tor sá gu kat, ügyes sé -
gü ket.

   Az utol só na pon a szol no ki Ti sza mo zi kel le me sen hû vös ter mé ben
iga zi ki kap cso ló dást nyúj tott Berg Ju dit me sé jé bõl ké szült Len ge me -
sék, amely va rázs la tos ví zi vi lá gá val ma gá val ra gad ta a fil met né zõ
ki csi ket és na gyo kat. Nem hagy hat tuk ki a prog ram ból a Ti szai gya -
log hí don va ló át sé tá lás él mé nye mel lett a Tiszaligeti ját szó te ret és a
Do mi nó ját szó ház kí nál ta le he tõ sé get sem, ahol min den gyer mek
meg ta lál ta a szá má ra von zó moz gá sos já té kot. 

   A gyer me kek öröm mel, jó ked vû en, ak tí van vet tek részt a hét va la -
mennyi prog ram ján. Jó volt lát ni, ré sze se len ni, ho gyan cso dál koz -
nak rá az õket kö rül ve võ vi lág ra, mennyi él ménnyel gaz da god va
tér nek ha za.

-Bihariné Ko vács Ani kó-
-óvodapedagógus-

Ta tár Lász ló pol gár mes ter 95. szü le tés nap ja allkalmából kö szön töt te vá -
ro sunk la kó ját Gom bás Gézánét. 
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Ba la to ni Mó rás
nyár

Is ko lánk sok-sok év vel ez elõtt szer ve zett nyá -
ri tá bort utol já ra, ezért 2017 áp ri li sá ban nagy
re mé nyek kel kezd tük el ké szí te ni a pá lyá za -
tot, hogy ked vez mé nye sen nya ral has sa nak
di ák ja ink. Iz ga tot tan vár tuk a dön tést. Má jus -
ban vég re meg ér ke zett a jó hír, mi sze rint egy
he tet tá bo roz ha tunk a Ba la ton nál.

Jú ni us 25-én, sza ka dó esõ ben in dult el és ér -
ke zett a Zánkai Er zsé bet-tá bor ba a Mó ra tag -
in téz mény 41 fel sõ ta go za tos di ák ja 4 ne ve lõ
kí sé re té ben. A bal jós je lek el le né re re mek hat
na pot töl töt tünk együtt. A tá bor szer ve zõi
gon dos kod tak ar ról, hogy sen ki ne ér jen rá
unat koz ni. 

Ren ge teg prog ram kö zül vá lo gat hat tunk, s
még a für dés re is ma radt idõnk. Részt vet -
tünk kul tu rá lis prog ra mo kon pl. acapella
kon cert és elõ adás, tánc be mu ta tó, óri ás báb
elõ adás, me se szín ház, ütõs együt tes kon cert -
je, kéz mû ves fog lal ko zás.

Tu dá sun kat és ügyes sé gün ket bi zo nyít hat tuk
a Kincs ke re sõ és a Hon fog la ló já té kon, az éj -
sza kai aka dály ver se nyen.

A sport sem ma rad ha tott el, sár kány ha józ -
tunk, ki pró bál tuk a go kart pá lyát, ke rék pá -
roz tunk, tram bu li noz tunk, a leg bát rab bak –
sze ren csé re so kan vol tak – le gyõz ték a ka -
land park aka dály pá lyá it, mely hez bá tor ság ra, 
ki vá ló egyen súly ér zék re és ko or di nált moz -
gás ra egy aránt szük ség volt.

A szó ra ko zás je gyé ben ha jó káz tunk a vi ha ros
Ba la to non, meg néz tük a tá bor te rü le tén lé võ
Ha di par kot, disz kóz tunk a tá bor nyi tó- és
zárórendezvényén. A szál lás he lyünk ud va rán 
so kat ját szot tunk: tol la soz tunk, fo ciz tunk,
vízipisztoly csa tát vív tunk, tár sa soz tunk, is -
mer ked tünk, ba rát koz tunk más tá bo ro zó
gye re kek kel.

A jó han gu la tun kat fo koz ta a kö zös ham bur -
ge re zés a Ba la ton par ti bü fé ben, me lyet is ko -
lánk Szü lõi Mun ka kö zös ség nek
kö szön he tünk. 

Hosszú vo na to zást kö ve tõ en jú ni us 30-án es -
te fá rad tan, de él mé nyek kel te li ér kez tünk ha -
za.

Jö võ re ta lál ko zunk!
-Tukarcs Pi ros ka-

III. Nép tánc tá bor
Ezen a nyá ron jú li us har ma di kán vet te kez de tét a III. Nép tánc tá bor a
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház ban mint egy hu szon ki lenc gyer mek kel.
A fi a ta lok hét fõ tõl pén te kig mold vai és rá ba kö zi já té kok kal és tán cok -
kal is mer ked het tek meg, de a tánc órák mel lett ren ge teg szí nes prog -
ram is vár ta õket. Hét fõn dél után a Hely tör té ne ti mú ze um ba
lá to gat tunk el ahol a gye re kek ren ge teg ré gi, ta lán szá muk ra is me ret -
len tár gyat lát hat tak. Ked den a Kál vá ria domb ra sé tál tunk ahol bi -
zony iga zi ka ri kás os tor hang ját hall hat ták a fi a ta lok. A szer da
dél utá nun kat a szol no ki Reptárban töl töt tük, ahol a gye re kek szá mos
él ménnyel gaz da god tak. Csü tör tö kön egy ko moly dél elõt ti pró bát kö -
ve tõ en a gye re kek dél után meg mu tat hat ták a szü lõk nek, hogy mit sa -
já tí tot tak el az egy hét alatt. Ezt kö ve tõ en a gye re kek el bú csúz tak a
szü lõk tõl és egy kö zös va cso rát fo gyasz tot tunk el, Kindert Fe renc ta -
nár úr jó vol tá ból, majd kö zö sen éne kel tünk a tá bor tûz kö rül. A bát -
rab bak a Mû ve lõ dé si Ház ban alud hat tak.

A pén te ki nap a pi he nés rõl szólt. Dél elõtt a fo ci pá lyán ját szot tunk,
majd ebéd után a lá nyok az Ügyes-ke zek Klub já val kar kö tõ ket, a fi úk
pe dig Bagi Ti bor ral os tort ké szí tet tek.

Vé le mé nyem sze rint a gye re kek ren ge teg él ménnyel gaz da god tak, bí -
zom ben ne, hogy egy év múl va új ra ta lál ko zunk.

Kö szön jük a se gít sé get: a Gyer mek élel me zé si Kony há nak,  a Mû ve lõ -
dé si Ház és, az 1. szá mú Idõ sek Klub ja dol go zó i nak, Ber csé nyi Var ga
Er zsé bet nek, Ternák Józsefnének, Négyesi Miklósnénak, Strigel
Józsefnének, Gerõcs Esz ter nek, Gyáni And rás nak, Bagi Ti bor nak.

-Sarkadi And rea-

Basticz Jó zsef ki ál lí tá sá ról
A Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház ban 2017.
Jú ni us 28-án ke rült sor Basticz Jó zsef
épí tész-gra fi kus ki ál lí tá sá ra. Nem is me -
ret len ként mu tat ko zott be, hi szen az
évek so rán már több ki ál lí tá sa is volt. A
ki ál lí tást Négyesiné Derecskei Edi na nyi -
tot ta meg, aki rész le te sen is mer tet te ed -
di gi mun kás sá gát. Most Basticz Jó zsef 
„Va dak” cím mel meg nyi tott ki ál lí tá sa ör -
ven dez tet te meg a meg nyi tó ün nep ség
részt ve võ it.

A raj zo lás nagy kincs – aján dék, me lyet
ke zé be tett va la ki, õ ez zel a ké pes ség gel vissza ad ja a pil la nat va rá -
zsát, szép sé gét, el gon dol kod tat. Élet bõl el le sett moz za na tok, tol la
alatt „élet re” kel a ter mé szet, de je len van az a bel sõ erõ is, mely oly
élet hû en ad ja vissza a moz du la to kat.

Ke ze alatt vil lan a sors, de lel ké bõl is ka punk egy da ra bot. A ki ál lí tás
meg mu tat ta a vi lág egy sze le tét, el ve ze tett a va dak bi ro dal má ba. 

-Mészáros Il di kó-

Íjászat
A for ró nyá ri me leg az em ber tel je sí tõ ké pes ség ét is csök ken ti- de
nem az íjá sza in két!

A Vésztõ-Mágorban meg ren de zett IX. Kõrõs-Sárréti Ha gyo mány õr -
zõ Íjász ver se nyen Borisov Me lit ta II. he lye zést ért el, míg Pál Sán dor
a III. he lyen vég zett.

A zsákai  V. Arany-nye reg Íjász ver se nyen Pál Sán dor a do bo gó leg fel -
sõ fo ká ra áll ha tott. A csa pat töb bi tag ja kva li fi ká ci ós Íjász ver se nyen
szer zett mi nõ sí tést, így in dul hat nak az Or szá gos Baj nok sá gon!

A csa pat ta gok: Al bert Lász ló, Nagy Lász ló, Nagy Sán dor, Pál Sán dor

Gra tu lá lunk az ered mény hez, ki tar tá suk hoz, és to váb bi szép ered -
mé nye ket!

-Mészáros Il di kó-
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Ki rán du ló
"Ügyes ke zek"
Ki rán dul tunk az "Ügyes Ke zek " klub -
bal Jú li us 1-én is mét egy jó han gu la tú
ki rán du lá son vet tünk részt az Ügyes
Ke zek klub szer ve zé sé ben. Úti cé -
lunk:Fü zér,Füzérradvány ,Sá ros pa -
tak. In du lás kor szo mo rú idõ volt ,a
hosszú út alatt vé gig esett az esõ. Az
el sõ hely szín a Fü zé ri vár meg te kin té -
se volt. Az esõ nem szeg te ked vün -
ket,fél órás hegy má szás után bir tok ba
vet tük a vá rat. Mi re a vá rat be jár tuk és 
vissza tér tünk a hegy lá bá hoz a nap is
meg mu tat ta ma gát. Má so dik hely szí -
nünk Füzérradványon a Kár olyi-kas -
tély volt,amely a Zemp lén egyik
leg szebb kas té lya. A kas tély park ban
lát hat tuk az 1721-ben ül te tett ju har le -
ve lû pla tán fát. Gyor san el telt az idõ,
in dul tunk is to vább Sá ros pa tak -
ra,hogy meg néz zük a Rá kó czi vá -
rat,amely a Bod rog part ján ta lál ha tó.
A vár ér de kes sé ge a Vö rös-to -
rony,amit egy nagy sze rû tár lat ve ze -
tés sel te kin tet tünk meg. Es te 6-óra
után in dul tunk ha za. Kö szö ne tet sze -
ret nénk mon da ni a szer ve zõk nek.
Sok-sok él ménnyel gaz da god tunk. 

-Kun.Szõv. sza bász lányai!-

Tá vol, de
még is
ott hon

2017. jú li us 20-22 kö zött a
Fegyverneki Re for má tus Egy -
ház köz ség kül dött sé ge is mét
gyü le ke ze ti ki rán du lá son vett
részt a Ba ra bá si Re for má tus
Gyü le ke zet né hány tag já val.
Idén Kár pát al já ra lá to gat tunk
el, ahol sok szép kü lön bö zõ
prog ra mon vet tünk részt, és
ren ge teg gyö nyö rû he lyen jár -
tunk. Töb bek kö zött el lá to gat -
tunk a Be reg szász ba, ahol a
Be reg szá szi Já rá si Mú ze um ban 
meg is mer ked het tünk a vá ros
je le né vel és múlt já val. Töb ben
el lá to gat tak a hí res be reg szá szi 
pi ac ra is, ahol min den ki ked vé -
re né ze lõd he tett.

 Kö vet ke zõ utunk Ung vár ra ve -
ze tett, ahol lá to ga tást tet tünk a
ré gi vár ban és a mú ze um fa lu -
ban is, ahol úgy érez het tük,
hogy majd’ száz évet vissza re -
pül tük az idõ ben. Ré gi há zak,
hasz ná la ti tár gyak, épü le tek,
ká pol nák kö zött érez het tük
meg azt az ál dott, bé kes sé ges
csen det, amit a mai ro ha nó vi -

lág ban a kö rü löt tünk si kí tó za -
jok el ra bol nak tõ lünk. Ezt a
csen det ma gunk kal is vit tük a
szál lá sunk ra, Nagydobronyba,
a Nagydobronyi Re for má tus
Gyer mek ott hon ba. Eb ben az
in téz mény ben 60 lány gyer mek 
él, akik az ár va ság, a tes ti-szel -
le mi fo gya té kos ság ter he it hor -
doz zák. Ren ge teg ado mányt
vit tünk ne kik, még is mi let tünk 
gaz da gab bak a ve lük va ló ta lál -
ko zás után. Az õszin te, sze -
mély vá lo ga tás nél kü li sze re tet,
amit a csil lo gó sze mû gyer me -
kek tõl kap tunk mind annyi -
unk ban mély nyo mot ha gyott.
Rá döb ben az em ber, hogy sok -
szor a mi ba ja ink, prob lé má ink
sok kal ap rób bak, mint ami ket
má sok nak kell el hor doz ni uk. A
lá nyok öröm mel, hol vi dá man,
hol könnyek kö zött éne kel tek
Is ten sze re te té rõl. Más nap reg -
gel, mi e lõtt utunk ra in dul tunk
vol na, át ad tuk az ado má nyo -
kat, ami ket ne kik szán tunk.
Lel ke sen, für ké szõ szem mel
néz tek a cso ma gok ra, do bo -
zok ra, ame lyek be a ru hák, já té -
kok, köny vek, tás kák mel lett a
sze re te tün ket is be cso ma gol -
tuk. 

Az na pi el sõ meg ál lónk a Mun -
ká csi Vár volt, mely nek ódon
fa lai ren ge teg tit kot, har cot rej -
te nek. Be lép ve az ot ta ni ki ál lí -
tá sok ra, tár la tok ra új ra és új ra
fel vil lan hat nak az em ber ben,
hogy mi lyen le he tett ott él ni
Habs burg-el le nes moz gal mak
ko rá ban,  Zrí nyi Ilo na ve ze té se
alatt, vagy ép pen a Rá kó czi sza -
bad ság harc ide jén.

Utol só meg ál ló he lyünk a
Vereckei - há gó volt, ahol egy
nem ze ti szí nû sza lag el he lye zé -
se és a Him nusz el ének lé se kö -
ze pet te em lé kez tünk vissza
õse ink be jö ve te lé re, a ha zá ra,
ott hon ra ta lá lás ra.  

Is ten irán ti há lá val te kin tünk
vissza er re a ki rán du lás ra, és
ar ra, hogy is mét rá cso dál koz -
hat tunk  a ben nün ket kö rül ve -
võ ál dá sok ra. 

Nagy sze re tet tel kö szön jük
meg min den ki nek, hogy a gon -
do san össze gyûj tött ado má -
nyok kal hoz zá já rul tak a
gyer me kek meg ör ven dez te té -
sé hez. Jó volt lát ni az örö möt az 
ar cu kon. „ A jó ked vû ada ko zót
meg áld ja az Is ten” 2 Kor, 9,7 

-Gazdag Edit-
-református lel kész-

Eboltás
Fegy ver nek Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la ér te sí ti a la kos sá got, hogy
az ebek ve szett ség el le ni kö te le zõ ol tá sa 2017. év ben vá ro sunk ban az
aláb bi he lyen és idõ ben tör té nik:
• Do bó tér szep tem ber 04-én 8-12 órá ig
• Do bó tér szep tem ber 05-én 14-18 órá ig
• Hu nya di út-Orgona út sa rok szep tem ber 06-án 8-12 órá ig
• Szapárfalu Klub könyv tár

ud va rán szep tem ber 07-én 8-12 órá ig
• Szapárfalu Klub

könyv tár ud va rán  szep tem ber 08-án 14-18 órá ig
• Dó zsa Gy. út-

Liszt F. út sa rok szep tem ber 11-én 8-12 órá ig
• Marx K. út-

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

PÓTOLTÁS
• Do bó tér szep tem ber 20-án 8 - 12 órá ig

A 164/2008. (XII.20.) FVM. ren de let alap ján min den 3 hó na pos nál
idõ sebb ebet a tu laj do nos kö te les be ol tat ni.

Az eb tu laj do no sa a fent meg je lölt idõ ben ve szett ség el le ni vé dõ ol tás ra 
az ebét kö te les ki ve zet ni és az eboltási iga zol ványt ma gá val hoz ni.

A je len le gi jog sza bá lyi ren del ke zés sze rint a kö te le zõ vé dõ ol tás ban
nem ré sze sü lõ ebe ket a tu laj do nos költ sé gén ki kell ir ta ni, va la mint a
be nem ol tott ebek tu laj do no sa el len sza bály sér té si el já rást kell kez de -
mé nyez ni. A sza bály sér té si összeg akár az 50.000 Ft-ot is el ér he ti. 
2016. ok tó ber 1-31 kö zött ebösszeírást tar tunk, a rész le te ket a szep -
tem be ri Hír mon dó ban kö zöl jük.

-Polgármesteri Hi va tal-

Tá jé koz ta tom az eb tu laj do no so kat hogy a ka ma rai aján lás alap ján ol -
tás dí já nak mér té ke:  3500.- Ft/eb, ami ma gá ba fog lal ja az ol tó anyag
árát és az ol tás dí ját is.

A 81/2002. (IX.04.) szá mú FVM. ren de le te alap ján ve szett ség el le ni
vé dõ ol tás sal egyidõben, 2003.
év tõl kez dõ dõ en, kö te le zõ az
ebek szé les spekt ru mú fé reg haj -
tó szer rel va ló ke ze lé se is.

A fé reg te le ní tõ gyógy szer a hely -
szí nen meg vá sá rol ha tó, amely -
nek ára az eb sú lyá tól füg gõ en,
10 kg-on ként 100.-  Ft, il let ve re -
cept alap ján ki vált ha tó.

-Dr. Var ga Mi hály-
-hatósági ál lat or vos-
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Véradás
2017. jú li us 27-én volt a har ma dik vér adás. 79 bá tor, ön zet len em ber
is mét be bi zo nyí tot ta se gí tõ szán dé kát. A pél da ér té kû szán dé kot , egy -
re több fi a tal kö ve ti, ami igen di csé re tes. Azok az em be rek akik va la -
mi lyen ok nál fog va nem tud tak el jön ni, vagy ki zár ták a vér adás ból,
ne ke se red jen el, kö vet ke zõ al ka lom mal meg te he ti:

2017. ok tó ber 26-án csü tör tö kön 9-1530-ig a Mû ve lõ dé si Ház ban. 

Min den kit sze re tet tel vá runk. 
-Ollé Lászlóné VK tit kár-

2017.06.07. Szol nok Bog lár ka 

Bu rai Etel ka Kla u dia, Szol nok Vin ce

2017.06.11. Kiss Lé na

Pá pai Mariann, Kiss Pé ter

2017.06.12. Burai Szabolcs Ró meó

Var ga Margit,Burai Sza bolcs

2017.06.15. Bíró Ist ván

György Melinda, Bíró Ist ván

2017.06.18. Knipfel Emí lia

Sze gi Anita, Knipfel Krisz ti án

2017.06.18. Bihari Mó ric

Zulinger Anikó, Bihari Má té

2017.06.20. Dudás Ma ja

Ko vács Mária Mariann, Dudás Lász ló

2017.06.21. Bíró Noel Csa ba

Mága Mária, Bíró Csa ba

2017.06.22. Huber Lé na

Makk Tímea, Huber Ti bor

2017.06.23. Burai Dániel Dá vid

Nagy Kitti, Burai Dá vid

2017.06.26. Palcsi Alex Sán dor

Bencsik Melinda, Palcsi Csa ba

2017.07.09. Nachtigál Judit Jan ka

Nachtigál Judit, Blága Sán dor

2017.07.14. Simon Le ven te

Sárándi Zita, Simon And rás

2017.07.19. Sza bó Dorina

Sza bó Ale xand ra, Sza bó Zsolt

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

Tóth Iza bel la és Hegymegi Ist ván
2017. au gusz tus 11-én

Vitáris Daniella és Bu rai Gá bor
2017. au gusz tus 8-án

Gá bor Ro xá na és Bu rai Ár pád
2017. au gusz tus 3-án

Csík Vi vi en és Berényi Má tyás
2017. jú li us 22-én

Csõke Zsa nett és Tóth Nor bert
2017. jú li us 15-én

Bartos Me lin da és Pus kás Zol tán
2017. jú li us 3-án

Gál Bi an ka és Bagi Ti bor
2017. jú ni us 30-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-

Ke rék pá ron
A fegyverneki Pol gár õr ség két ke rék párt
ka pott, egy nõi és egy fér fi ke rék pár se gí ti
mun ká ju kat. Mi la ko sok is örü lünk, mert
nagy szük ség van  rá juk, hogy a se gít ség
idõ ben ér kez zen.

Mun ká juk hoz ki tar tást!

Or to pé di ai szak vizs gá lat
idõ pont jai

• 2017.08.28. hét fõ 13-15 órá ig
• 2017.10.09. hét fõ 13-15 órá ig
• 2017.12.11. hét fõ 13-15 órá ig

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
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BÚCSÚZOM

Schultz And rás 1937-2017
„ Akár ki is volt, de fény, de hõ volt,

min den ki tud ta és hir det te: Õ volt ! „

Élt, mint min den em ber, küz dött, ne ve tett, har colt, sze re tett. Vá -
gyott a több re, a szebb re, ame lyek bõl adott is a sors, oly kor ke mé -
nyen mér te fe lé a lé tet. A kor igaz ság ta lan sá ga szûk re szab ta
szá má ra a gond ta lan gye rek kor le he tõ sé gét. Fel nõ ve,be csü le tes
sze rény em ber ként élt, mun ká já ban min dig helyt állt, se gít sé gé re
min den hoz zá for du ló szá mít ha tott. Fel nõtt ként ta nult, csa lá dot ala -
pí tott Fegyverneken. Éle te so rán meg pró bált de rûs, re mé nyek kel
te li éle tet él ni, és ezt a szem lé le tet elõ tér be he lyez ni csa lád já ban és a
tá gabb kör nye ze té ben is. Sze ret te a csa lá dot, az em ber tár sa it, sze re -
tett ne vet tet ni, sze re tett mo solyt csal ni az ar cok ra.Ki fe lé min dig
mo soly gott. Pél da ér té kû em ber sze re te tet hor do zott ma gá ban. Ar -
cá ról a mo solyt, pár év vel ez elõtt egy csa pás ra le fa gyasz tot ta a sors,
a leg ke mé nyebb meg pró bál ta tást mér te rá, ame lyet szü lõ, éle te so -
rán el szen ved het. Mo so lya et tõl kezd ve már csak hal vány volt, já rá -
sa egy re bi zony ta la nabb lett, majd 2017. jú li us 3-án el bú csú zott az
élet tõl. 

Ham va it jú li us 29-én csa lá di kör ben he lyez tük örök nyu ga lom ra
Fegyverneken az Annaházi Te me tõ ben.

 Ítt bú csúz tat juk a tá vo lab bi ro ko nok tól, egy ko ri ba rá tok tól, mun ka -
tár sak tól,jó is me rõ sök tõl,jó szom szé dok tól.

„Tart sa tok meg em lé ke i tek ben !”

Gyá szo ló csa lád

MEGEMLÉKEZÉS

BUDAI PÁL
ha lá lá nak 3. évfordulóján

„Élt él ni akart és örök ké él ni fog
em lé ke ze tünk ben”

Sze re tõ csa lád ja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tet mon dunk mind azon ro ko nok nak, ba rá tok nak, 

is me rõ sök nek akik fér jem, édes apánk

NÉMETH ISTVÁN
temetésén részt vet tek, sír já ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek, 

gyá szunk ban osz toz tak.

Gyá szo ló csa lád

MEGEMLÉKEZÉS

GAÁL SÁNDOR
ha lá lá nak 2. évfordulóján

„Szo mo rú az út mely sí rod hoz ve zet,
meg pi hent a drá ga bé kés szí ved

vi rá got is vi szünk egy né ma sír ra,
de ez zel té ged nem hoz ha tunk vissza”

Sze re tõ fe le sé ged és csa lá dod

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik

NÉMETH SÁNDOR
temetésén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

ko szo rút he lyez tek, gyá szunk ban osz toz tak 

Gyá szo ló csa lád

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

Bi ha ri Jó zsef 83 éves

Marsi Ti bor Fe renc 50 éves

Nagy Imréné
szü le tett: Elbert Te ré zia 81 éves

Jó nás Sán dor 61 éves

Né meth Ist ván 61 éves

Né meth Sán dor 76 éves

Tukarcs Istvánné
szü le tett: Kozár Te ré zia 82 éves

ko rá ban el hunyt.

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

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

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

Hogy ta lál ko zunk ott fenn az vi gasz tal
Lel kem mély fáj dal má ban min dig ve led le szek
So ha nem fe led lek, mert na gyon sze ret te lek.”
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Tü dõ szû rés
Ér te sít jük Fegy ver nek vá ros la kos sá gát, hogy a Jász-Nagykun-Szol -
nok Me gyei Hetényi Gé za Kórház-Rendelõintézet Tü dõ gon do zó In -
té ze te a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve he tõ
be teg sé gek meg elõ zé sét és ko rai fel is me ré sét szol gá ló egész ség ügyi
szol gál ta tá sok ról és a szû rõ vizs gá lat ok iga zo lá sá ról szó ló 51/1997.
NM. ren de let alap ján

2017. SZEPTEMBER 6. ÉS SZEPTEMBER 18. kö zött a
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN IDÕSZAKOS TÜDÕSZÛRÕ

VIZSGÁLATOT TART

SZÛRÉSI IDÕ NAPONTA:

HÉTFÕ 1200-1700,

KEDD 800-1300,

SZERDA 1200-1700,

CSÜTÖRTÖK 800-1300,

PÉNTEK 800-1300

2017. szep tem ber 18-án (HÉTFÕN) a szû rés
1200-1600 órá ig tart!

Az ál lam pol gár ok név re szó ló ér te sí tést nem kap nak. TAJ-kártya
nélkül a szûrés elvégzésére nincs lehetõség!

A szûrés 40. év felett ingyenes! Mindenkinek saját érdeke, hogy részt 
vegyen a szûrõvizsgálaton, mert a panaszmentes, korai stádiumban
felismert betegség gyógyítása sokkal hatékonyabb!
• 40. év alat ti ak nak be uta ló szük sé ges a fog lal ko zás-egész ség ügyi

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

• 14-18 év között a beutalón kívül, szülõi beleegyezõ nyilatkozat is
szükséges. (Nyomtatványt a helyszínen adnak.)

• Személyazonosító igazolványt, diákigazolványt, lakcímkártyát és a 
TAJ számot tartalmazó betegkártyát vigye ma gá val.

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

-Polgármesteri Hi va tal-

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

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

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

fotók: Herman József
ISSN 2060-4203

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 1850 pél dány ban, Fegy ver nek Város 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

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

Jó tud ni!
Ha vész hely zet állt elõ, hív ja a ké szen lé ti szer vek – a men tõk, a hi va tá sos

ka taszt ró fa vé del mi szerv és az ál ta lá nos rend õri fel ada tok el lá tá sá ra lét re -
ho zott szerv – el éré sét biz to sí tó, in gye ne sen hív ha tó, aláb bi hí vó szá mo kat:
• 104 (a men tõk)
• 105 (a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv)
• 107 (az ál ta lá nos rend õri fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szerv)
• 112 (egy sé ges eu ró pai se gély hí vó szám)

*****
A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. he lyi el ér he tõ sé gei:

Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)
- ivó víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-61
- szenny víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-51

Tö rök szent mik ló si Ügy fél szol gá lat:
5200 Törökszentmiklós,Tán csics Mi hály 42/a.

Köz pon ti ügy fél szol gá lat:
5000 Szol nok, Thö köly út  83.

Tel.: 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) szep tem ber 18. ok tó ber 9.
Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) szep tem ber 19. ok tó ber 10.

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):  szep tem ber 21. ok tó ber 12.
Ré gi 1-es, 2-es kör zet (pén tek):  szep tem ber 22. ok tó ber 13.

LOMTALANÍTÁS
• Ér te sít jük Fegy ver nek la kos sá gát, hogy a Tö rök szent mik ló si Kom -

mu ná lis Szol gál ta tó Nonprofit Kft. 
2017. ok tó ber 05-én, a hét fõi já rat tal érin tett in gat la nok nál

• 2017. ok tó ber 06-án, a ked di já rat tal érin tett in gat la nok nál

reg gel 07.00 órá tól LOMTALANÍTÁST vé gez

A lom ta la ní tás a he ti kom mu ná lis hul la dék szál lí tás tól el té rõ na pon
tör té nik.

A zök ke nõ men tes vég re haj tás ér de ké ben kér jük a Tisz telt la kos sá got,
hogy az in gat lan elé szí ves ked je nek ki rak ni a na gyobb mé re tû tár gya -
kat (lo mo kat, bú to ro kat). A ki sebb mé re tû tár gya kat, ru ha ne mût zsák -
ba, pa pír do boz ba rak va kér jük el he lyez ni.

A lom ta la ní tás reg gel 07 óra kor kez dõ dik, en nek meg fe le lõ en ezen idõ -
pont elõtt kér jük a lo mok ki ra ká sát, mert a lom ta la ní tást vég zõ gép jár -
mû vek min den út vo na lon csak egy szer ha lad nak vé gig. A na gyobb
tár gya kat pla tós gép jár mû gyûj ti.

Tisz te let tel fel hív juk a la kos ság fi gyel mét ar ra, hogy a nem kom mu ná -
lis hul la dék ka te gó ri á já ba tar to zó anya go kat (pl.: trá gya, ak ku mu lá tor, 
épí té si tör me lék, gép jár mû gu mi, kép csö ves hul la dék, hû tõ szek rény
hul la dék, fes té kes ola jos edé nyek) a lom ta la ní tás kor nem szál lít juk el,
ezért eze ket ne he lyez zék ki. Kü lön fel hív juk a vál lal ko zók, kö zü le tek fi -
gyel mét, hogy a lom ta la ní tá si ak ció csak a la kos ság ra vo nat ko zik!

Kér jük a te le pü lés la ko sa it, hogy a fen ti út mu ta tás be tar tá sá val se gít -
sék a Tár sa ság dol go zó i nak ha té kony mun ka vég zé sét!

A lom ta la ní tá si na po kon az 56/590-640 te le fon szá mon ügy fél szol gá la -
tot tar tunk.

-Tö rök szent mik ló si Kom mu ná lis Szol gál ta tó Nonprofit Kft-


