


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:

AUGUSZTUS 30.
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Tiszamenti 

Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegyverneken vég zett víziközmûvek üze -
mel te té si te vé keny sé gé nek 2016. évi tel je sí té sé rõl ké szült je len tést
el fo gad ta. 

• Meg is mer te és el fo gad ta a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl -
csõ de 2016-2017. ne ve lé si év ér té ke lé sét és meg kö szön te az in téz -
mény ve ze tõ jé nek és dol go zó i nak 2016-2017. ne ve lé si év ben
vég zett mun ká ját.

• El fo gad ta a te le pü lés egész ség ügyi hely ze té rõl ké szült tá jé koz ta tót.
• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta és a Klebelsberg

In téz mény fenn tar tó Köz pont kö zött lét re jött va gyon ke ze lé si szer -
zõ dést.

• A 2017. évi költ ség ve tés ter hé re meg vá sá rol ja Izsold Eri ka 5900
Oros há za Rá kó czi u. 6. 1/1. és Ravaszné Izsold Il di kó 6600 Szen tes
So mo gyi B. u. 3. 1/6. sz. alat ti la ko sok tól a fegyverneki 0251 hrsz-ú
szán tó és csa tor na mû ve lé si ágú 4,0216 ha nagy sá gú 56.56 AK ér té -
kû in gat lan ból 141/11312 – 141/11312 tu laj do ni há nyad ban tu laj do -
nu kat ké pe zõ in gat lan részt, sze mé lyen ként 50.000.- Ft áron,
össze sen 100.000.- Ft-ért köz fog lal koz ta tás cél já ra. 

• A Fegy ver nek, Elõ re út 14. sz. alat ti in gat lant ér té ke sí ti Hadadi Szil -
via Fegy ver nek, Elõ re út 14. sz. alat ti la kos ré szé re 450.000.-Ft ér -
ték ben.

• A Fegy ver nek kül te rü le tén lé võ, Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za -
ta ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zõ 0384/43 hrsz-ú in gat la nát ér té ke -
sí ti a Kun sá gi Ser tés ér té ke sí tõ és Be szer zõ Szö vet ke zet ré szé re.

• Mó do sí tot ta a szo ci á lis el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló ön kor mány -
za ti ren de le tet. 

• Ren de le tet al ko tott az ön kor mány za ti tá mo ga tá sok ról.

SZEPTEMBER 21. rend kí vü li ülés
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Tiszamenti 

Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegy ver nek te le pü lés ví zi köz mû ve i re vo -
nat ko zó 2018-2032. évi gör dü lõ fej lesz té si ter vét el fo gad ta.

• El fo gad ta a Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos
Éle té ért Ala pít vány elekt ro ni kus úton be nyúj tan dó ala pí tó ok ira tát.

-Dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Fel hí vás ta nul má nyi
ösz tön díj pá lyá zat ra!

(Fegy ver nek nap pa li ta go za tos ta nu ló i nak)

A Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány pá lyá za tot hir det. A pá lyá -
zat cél ja a ki vá ló tel je sít mé nyû ta nu lók tel je sít mé nyé nek el is me ré se,
tel je sít mé nyük fo ko zá sa.

A Pá lyá zat ka te gó ri ái:

„A” ka te gó ria: ha vi tá mo ga tás di á kok ré szé re
 1. Fel sõ fo kú in téz mény ben ta nu ló di á kok pá lyáz hat nak tá mo -

ga tás ra, akik nek a ta nul má nyi át la guk el ér te a 2016/2017-es tan -
év ben a 4.5 át la got.

 2. Gim ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban ta nu lók pá lyáz hat nak,
akik nek ta nul má nyi ered mé nye a 2016/2017-es tan év ben el ér te a
4.7-es át la got és ide gen nyel vi ered mé nye 4-es, 5-ös.

 3. Gim ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban, fel sõ fo kú in téz mény -
ben ta nu lók pá lyáz hat nak tá mo ga tás ra, akik nek a ta nul má nyi át -
la guk a 2016/2017-es tan év ben leg alább 4.2 volt.  Va la mi lyen
te rü le ten hosszú idõ óta ki vá ló tel je sít ményt nyúj ta nak, és ezt iga -
zol ni tud ják. Pá lyá za tuk hoz az ok le vél fény má so la tát csa tol ni kell,
me lye ket ma ga sabb szin tû (nem is ko lai há zi) ver se nye ken sze rez -
tek.

 4. A 2016/2017-es tan év vé gén ki tû nõ ta nul má nyi ered ményt
el ért ál ta lá nos is ko la 8. osz tályt vég zett ta nu lói, akik az ál ta -
lá nos is ko la va la mennyi osz tá lyát ki tû nõ bi zo nyít vánnyal zár -
ták.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2017. ok tó ber 27.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ta nu ló:
• is ko lai bi zo nyít vá nyá nak má so la tát
• bank szám la szá mot (bank ne vé vel, szám la szám tu laj do nos ne vé vel)

A pá lyá za tot pos tai úton ajánl va, vagy sze mé lye sen le het el jut tat ni az
Ala pít vány szék he lyé re (5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 171.), az
Ala pít vány nak cí mez ve.

A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl és össze gé rõl az ala pít vány ku ra tó ri u ma
dönt. A nyer tes pá lyá zók 2017. no vem ber 25-ig ér te sí tést kap nak. 

„B” ka te gó ria: Egy sze ri ta nul má nyi tá mo ga tás ki emel ke dõ tel je -
sít mé nyért
 1. Ju ta lom ki ma gas ló ered mény el éré sé ért: Egy sze ri jut ta tás -

ban ré sze sül azon ta nu ló, aki mi nisz te ri jegy zék alap ján szer ve zett 
me gyei ta nul má nyi ver se nyen 1. he lye zést ért el, vagy or szá gos
ver seny I. II. vagy III. he lye zett je volt a 2016/2017-es tan év ben.

 A pá lyá zat hoz az ered ményt iga zo ló ok irat má so la tát szük sé ges
mel lé kel ni.

 2. Ide gen nyel vi ta nul má nyok és vizs gák: Ju ta lom fel sõ fo kú
nyelv vizs ga meg szer zé sé ért. Tá mo ga tás ban ré sze sül het az a ta nu -
ló, aki fel sõ fo kú nyelv vizs gát tett a 2016/2017-es tan év ben.

 A pá lyá zat hoz az ered ményt iga zo ló ok irat má so la tát szük sé ges
mel lé kel ni.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2017. ok tó ber 27.

A pá lyá za tot pos tai úton ajánl va, vagy sze mé lye sen le het el jut tat ni az
Ala pít vány szék he lyé re (5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 171.), az
Ala pít vány nak cí mez ve.

A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl és össze gé rõl az ala pít vány ku ra tó ri u ma
dönt. A nyer tes pá lyá zók 2017. no vem ber 25-ig ér te sí tést kap nak. 

Mind két ka te gó ri á ban a pá lyá zók szi go rú an ve gyék fi gye lem be a pá -
lyá za ti ki írás fel tét ele it.

-Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért Ala pít vány Ku ra tó ri u ma-

Kö szön jük Min den ki nek, akik ve lünk vol tak lé lek ben,
gon do lat ban fe lénk for dul tak és ki fe jez ték együttérzõ

sze re te tü ket fér jem, édes apánk bú csúz ta tá sán.

Dr. Kiss Györgyné Ju dit

Eni kõ, Nó ra, Judy
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Meg újul az is ko la
Fegyverneken

Öröm mel tá jé koz ta tom a tisz telt szü lõ ket, hogy az
EFOP-4.1.2-17-2017-00070  azo no sí tó szá mú pá lyá za ti ki írás ke re tei
be lül, nyer tes pá lyá zat ként a  „A fegyverneki Or czy An na Ál ta lá nos Is -
ko la, Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nyé nek inf rast ruk tu -
rá lis fej lesz té se” cím mel  vá ro sunk ban a Mó ra Tag in téz mény
345.525.099  fo rin tos be ru há zá si összeg gel fel újí tás ra ke rül.

A pro jekt ré sze ként az épü let ben ener gia ha té kony sá gi be ru há zá sok
(nyí lás zá ró cse re, hõ szi ge te lés, fû tés kor sze rû sí tés), új szak tan ter mek 
ki ala kí tá sa (nyel vi la bor, könyv tár, ter mé szet tu do má nyos la bor), a
vi zes blok kok tel jes kor sze rû sí té se, bur ko la tok cse ré je, aka dály men -
te sí tés, va la mint esz köz be szer zé sek fog nak meg va ló sul ni.

A mun ká la tok elõ re lát ha tó an ta vasszal el kez dõd nek, mely érin te ni
fog ja a tan év szor gal mi idõ sza kát. Ezen idõ szak alatt a gyer me kek el -
he lye zé sé rõl ter mé sze te sen gon dos kod ni fo gunk, a szü lõk idõ ben
meg kap ják er rõl a tá jé koz ta tást. 

A kö vet ke zõ tan évet vár ha tó an a di á kok egy meg újult, kor sze rû épü -
let ben kezd he tik meg. A be ru há zás meg va ló sí tá sa alatt kér jük a szü -
lõk, a di á kok tü rel mét, se gít sé gét a zök ke nõ men tes meg va ló sí tás
ér de ké ben.

-Hornyákné Sza bó Ber na dett-
-intézményvezetõ-

Er zsé bet tá bo rok az
Or czyban és a Mó rá ban

Az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la va la mint a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la Tag in téz mé nye össze sen hat pá lyá za tot nyúj tott be az „Er zsé bet 
a Kár pát-me den cei Gyer me ke kért Ala pít vány” fe lé, le he tõ sé get biz -
to sít va a fegyverneki gyer me kek szá má ra is a nyá ri szü net mi nél
hasz no sabb el töl té sé hez.  A be adott hat pá lyá zat ból öt pá lyá zat nyer -
tes lett, eb bõl ket tõ tá bor ban kö zel 80 gyer mek a Ba la to non, há rom -
ban pe dig itt hely ben, nyá ri nap kö zis tá bor ke re te in be lül 120
gyer mek tölt het te hasz no san ide jét.

A Mó rá sok Zánkán, az Orzcysok Fonyódligeten nya ral tak, ahol a
stran do lás mel lett, ke nuz tak, vi tor láz tak, ka land park ban vol tak,
kon cer te ken ve het tek részt. Eze ket a prog ra mo kat, va la mint az ét ke -
zést, szál lást a pá lyá zat ból fe dez tük, az szü lõk nek az uta zás költ sé ge -
it kel lett ki fi zet nie.

A he lyi tá bo rok meg va ló sí tá sá ra 2.160.000 fo rint tá mo ga tást kap -
tunk a pá lyá za tok nak kö szön he tõ en, mely bõl a gye re kek ét ke zé sét, a
ki rán du lá sok költ sé ge it, va la mint esz kö zök be szer zé sét tud tuk biz -
to sí ta ni. 

Az öt tá bor alatt 22 pe da gó gus fog lal ko zott a gyer me kek kel, akik nek
ki tar tó mun ká ját ez úton sze ret ném meg kö szön ni. 

Az idei tan év ben is mét pá lyáz ni fo gunk, hi szen mind a szü lõk, mind
a di á kok öröm mel fo gad ták a nyá ri prog ra mo kat.

-Hornyákné Sza bó Ber na dett -
-intézményvezetõ-

Or czysok a
kör nye zet vé de le mért!

A TeSzedd! – Ön kén te sen a tisz ta 
Ma gyar or szág ért! ak ció ma ha -
zánk leg na gyobb ön kén tes moz -
gal ma, mely idén, im már he te dik 
al ka lom mal ke rült meg ren de -
zés re. Az or szá gos, ön kén tes ak -
ció 2017. szep tem ber 15-17.
kö zött vár ta a kör nye ze tü kért
ten ni aka ró, fe le lõ sen gon dol ko -
dó je lent ke zõ ket. 

Szá munk ra fon tos a kör nye ze ti
ne ve lés, ezért is ko lánk is több ta -
nu ló val kép vi sel tet te ma gát al só -
ból, s fel sõ bõl egy aránt. A reg ge li
órák ban a re giszt rá ci ót kö ve tõ en
részt vet tünk a me gyei meg nyi -
tón, ahol meg hall gat tuk Ko vács
Sán dor Jász-Nagykun-Szolnok

me gyei köz gyû lés el nö ké nek,
Búsi La jos zöld ipa ri tá mo ga tá -
sok ke ze lé sé ért fe le lõs he lyet tes
ál lam tit kár és nem utol só sor ban 
Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr be -
szé dét a kör nye zet vé de lem fon -
tos sá gá ról. Majd meg fo gad va a
ta ná cso kat az össze szed he tõ hul -
la dé kok ról el in dul tunk a ki je lölt
te rü le te ink hez. 

A dol gunk vé gez té vel tér tünk
vissza a sport pá lyá ra ahol já ték -
kal, és kö zös ebéd del zár tuk a na -
pun kat. Úgy gon do lom kel le mes
és hasz nos dél elõt töt tölt het tünk
el di ák ja ink kal egy jó ügy ér de ké -
ben. Ez úton sze ret nénk meg kö -
szön ni a le he tõ sé get a
szer ve zõk nek, se gí tõ pe da gó gu -
sok nak.

-Pán cél Tí mea-

Bursa Hungarica Ösz tön díj
Pá lyá zat - 2018.

Fel hí vás!
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri -
u má val együtt mû köd ve ki ír ta 2018. év re a Bursa Hungarica Fel sõ ok -
ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá za tot a fel sõ ok ta tá si hall ga tók
il let ve a fel sõ ok ta tá si ta nul má nyo kat kez de ni kí vá nó fi a ta lok szá má -
ra.
A pá lyá zat be adás hoz a pá lyá zó ta nu ló/hall ga tó ré szé rõl re giszt rá ció
szük sé ges a Bursa Hungarica Elekt ro ni kus Pá lyá zat ke ze lé si és
Együtt mû kö dé si Rend szer ben (EPER-Bursa rend szer).
A re giszt rá ci ót kö ve tõ en le het sé ges a pá lyá za ti ada tok fel töl té se. A pá -
lyá za ti ûr la pot ki nyom tat va és alá ír va a te le pü lé si ön kor mány zat nál
kell be nyúj ta ni uk a pá lyá zók nak. A pá lyá zat csak a pá lyá za ti ki írás ban 
meg ha tá ro zott csa to lan dó mel lék le tek kel és a hon lap ról ki nyom ta -
tott és ki töl tött mel lék le tek kel együtt ér vé nyes.
A pá lyá za tot a Fegyverneken la kó hellyel ren del ke zõk a pol gár mes te ri 
hi va tal 5. sz. iro dá já ban nyújt hat ják be. Te le fo non az 56/556-021-es
szá mon le het ér dek lõd ni.

A pá lyá zat rög zí té sé nek és az
ön kor mány zat ok hoz tör té nõ
be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
2017. no vem ber 7. (kedd) 1600

óra.
A Bursa Hungarica  Fel sõ ok ta tá -
si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá -
lyá zat 2018. pá lyá za ti fel hí vás sal 
kap cso la tos rész le tes és to váb bi
in for má ció le tölt he tõ a
www.emet.gov.hu   internetes
ol dal ról. 

-Pol gár mes te ri Hi va tal-
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Barta Józsefné Évi ke nyug díj ba
vo nu lá sa

Barta Józsefné Évi ke 40 éves mun ka vi szonnyal a há ta mö gött úgy
dön tött, igény be ve szi a nõk ked vez mé nyes nyug dí ja zá sá ról szó ló le -
he tõ sé get. 2017. ja nu ár 1-jé vel kér te fel men té sét a nyug díj ba vo nu lá -
sa mi att, 2017. má jus 1-jé tõl a mun ka vég zés aló li fel men té sét kezd te,
köz al kal ma zot ti jog vi szo nya 2017. au gusz tus 31-jé vel szûnt meg. Évi
1986. már ci us 1. óta dol go zott az in téz mény ben, elõ ször klub ve ze tõ -
ként, majd há zi gon do zó nõ ként, ve ze tõ gon do zó nõ ként se gí tet te az
idõ sek min den nap ja it. 1996. feb ru ár 14-tõl in téz mény ve ze tõ ként irá -
nyí tot ta az in téz ményt. Mun ká ját a lel ki is me re tes ség és az idõ sek
irán ti szív bõl jö võ sze re tet, gon dos ko dás jel le mez te. Dol go zói nyu -
god tan for dul hat tak hoz zá mun ka he lyi és ma gán jel le gû prob lé má ik -
kal is, min dig se gí tõ kész volt és nyit va állt elõt tünk az aj ta ja. Az
idõ sek tõl az Anyák Na pi ren dez vé nyünk ke re té ben bú csú zott el. Az
in téz mény dol go zó i tól, nyug dí jas dol go zó i tól és a fenn tar tó tár su lás
pol gár mes te re i tõl, jegy zõ i tõl 2017. au gusz tus 25-én kö szönt el a
Fegyverneki Gyer mek élel me zé si Kony ha ét ter mé ben, me lyen Évi na -
gyon fi nom hi deg tál lal, sa ját ké szí té sû sü te mé nyek kel ven dé gel te
meg a meg hí vot ta kat. Ez úton is kí vá nunk ne ki még egy szer ak tív,
egész ség ben és él mé nyek ben gaz dag nyug dí jas éve ket!

Stran do lás Kis új szál lá son

A nyá ri prog ra mok ke re té ben
ket tõ al ka lom mal volt stran do lás
a kisújszállásiKumánia Gyógy- és 
Strand für dõ ben. Ez nem zárt kö -
rû prog ra munk, a te le pü lés rõl
bár ki részt ve het raj ta, idõ sek és
fi a ta lok egy aránt. A részt ve võk
na gyon él vez ték az egész na pos
für dõ zé si le he tõ sé get.

Név na pi kö szön tés az I. szá mú
Annaházi Idõ sek klub já ban

Jú ni us 9-én tar tot ták meg a név -
na pi kö szön té se ket az Annaházi
Idõ sek klub já ban bog rá cso zás sal
egy be köt ve. Az idõ sek és a dol go -
zók kö zös mun ká já nak ered mé -
nye kép pen na gyon fi nom
csü lök pör költ tel és sü te ménnyel
ün ne pel tük meg a név na po so kat.

Bog rá cso zás a II. szá mú Új te le -
pi Idõ sek klub já ban

Eb ben az év ben, a nyár ele ji sza -
bad té ri fõ zé sünk után a má so di -
kat, szep tem ber kö ze pén
szer vez tünk meg, ahol na gyon fi -
nom bab gu lyás ké szült el. Már
ko ra reg gel klub tag ja ink szor go -
san dol goz tak, a dol go zók és a
klub tag ok együt tes ere jé bõl dél -
ben gõ zöl ve az asz tal ra is ke rült a

fi nom ebéd, mely után a dol go zók 
ál tal ké szí tett fi nom al más és
meggyes le pény volt a desszert.
Min den ki jó ízû en, jó ked vû en fo -
gyasz tot ta el az ételt. Kö szö ne -
tün ket fe jez zük ki az idõ sek nek és 
a dol go zók nak a fel aján lá so kért,
Föl di Zsolt nak a ked vez mé nyes
alap anyag ért, to váb bá Kindert
Fe renc nek a han gu la tos ze nés
dél elõt tért.

Szín há zi elõ adás

A Fegyverneki Szín kör meg hív ta
in téz mé nyünk el lá tott ja it és a
dol go zó kat 2017.09.20-án meg -
ren de zés re ke rü lõ „Le szál lás Pá -
rizs ban” cí mû víg já ték
fõ pró bá já ra. A je len lé võk na gyon
él vez ték az elõ adást, és kö szön jük 
a le he tõ sé get a meg te kin tés hez.

Idei prog ram ja ink kö zé tar to zik
még ok tó ber ben a bu da pes ti ki -
rán du lás, mely so rán meg te kint -
jük a Par la men tet, a
Me zõ gaz da sá gi Mú ze u mot, ezt
kö ve tõ en ren dez zük meg az idei
Idõ sek Nap ját a Mû ve lõ dé si Ház -
ban. Ezen él mé nye ink rõl a kö vet -
ke zõ hír mon dó ban szá mo lunk
be.

-Siposné Sza bó Er zsé bet-
-igazgató-

A Csor ba Mik ro-tér sé gi Szo ci á lis
Alap szol gál ta tá si Köz pont nyá ri

prog ram jai

2017.09.07-én Fa ze kas Jánosné, Re gi na né nit 90. szü le tés nap ja
al kal má ból kö szön töt te Ta tár Lász ló , áro sunk Pol gár mes te re.

Re gi na né ni ked ves, mo soly gós hölgy, akit az élet ne héz
meg pró bál ta tá sai sem tör tek meg.

Kí ván juk, hogy bol dog ság ban-egész ség ben le gyen gaz dag,
min den jót meg kap jon, amit az élet még ad hat!

Náhóczkiné Szõ ke Erika

A Mû ve lõ dé si Ház
programjai

• Ok tó ber 21. Dogs kon cert
• Ok tó ber 22-23. Bú csú vá sár
• Ok tó ber 23. Nem ze ti ün nep
• Ok tó ber 25. Soly mász mi se
• Ok tó ber 26. Vér adás
• No vem ber 4. Vá ro si Egész ség nap
• No vem ber 11. Már ton-na pi tánc ház
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Szapáry Népdalkör
2017. szep tem ber 12 -én meg hí vást kap tunk a Szol no ki Gu lyás fesz ti -
vál ra. A Ti sza vi rág gya log híd lá bá nál volt a gyü le ke zõ. A hí don sé tál -
va vé gig nép da lo kat éne kel tünk, ze ne ka ri kí sé ret tel. A szín pad elõtt
kb. 150 fõ éne kel te az or szág da lát: Jász kun sá gi gye rek va gyok. Kö -
szö net Csányi Sán dor nak a meg hí vá sért, hogy ré sze sei le het tünk a
ren dez vény nek.

2017. szep tem ber 16-án Me zõ túr ra kap tunk meg hí vást a
Mongol-Agrár Zrt. Nép dal kör meg ala ku lá sá nak 45. év for du ló já ra.
Nagy lel ke se dés sel ké szül tünk, a meg hí vás ra a Pa csir ta és a
Hétszinvirág ci te rá sok kal együtt. Kö zös pro duk ci ónk nagy si kert
ara tott. Mi ez zel a jól si ke rült pro duk ci ó val, vi rág gal és ap ró aján dék -
kal kö szön töt tük a nép dal kört. Sze re tet tel jes fo gad ta tás ban volt ré -
szünk. 

Kö szö net: Gerõcs Esz ter ta nár nõ nek, fel ké szí tõnk nek.
-Ollé Lászlóné -

Néptánc
A szep tem ber hó nap na gyon moz gal ma san telt a Fegyverneki
Annaházi If jú sá gi nép tánc cso port nö ven dé ke i nek. Sor ban kap tuk a fel -
ké ré se ket, ahol a gye re kek szín vo na las elõ adá so kat mu tat tak be.

Az is ko lakez dés után szep tem ber 3-án az Óballai Falunapon mu tat ták
be a már jól be gya ko rolt ko re og rá fi á kat. A szer ve zõk szí ve sen fo gad tak
min ket és nagy sze ren csénk re az idõ já rás is a tán co sok mel lé állt.

Egy hét tel ké sõbb Kétpón áll ták meg a he lyü ket a gye re kek, a Ván dor ló
Bog rá csok Ta lál ko zó ján. A reg ge li hû vös idõ el le né re a tán co sok a leg -
jobb for má ju kat nyúj tot ták, és még a kel le mes idõt is elõ hoz ták. A
nagy sze rû mû sor után a gye re ke ket több já ték is vár ta, majd egy fi nom
ebé det fo gyaszt hat tunk el a fegyverneki csa pat jó vol tá ból.

Szep tem ber 23-án Kis új szál lás ra lá to gat tunk a Kivilágos Ki vir rad tig
Fesz ti vál ra. A gye re kek bár pi cit fá rad tan, de nagy sze rû mû sort nyúj -
tot tak a szín pa don, ahol a Bür kös ze ne kar kí sér te õket. A fel lé pés után
fi nom töl tött ká posz ta vár ta a gye re ke ket, me lyet nagy öröm mel fo -
gyasz tot tak.

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni a gye re kek oda adó mun ká ját, és a lel -
kes szü lõk se gít sé gét, akik min den ben tá mo gat tak min ket.

A fi a tal tán co sok ra most egy kis pi he nés vár, de már ké szü lünk a leg kö -
ze leb bi fel lé pés re.

-Sarkadi And rea-
-oktató-

Ki rán du lás
 a Kár pát al jai Viskre, test vér -

vá ro sunk ba

A reg ge li 6 órai in du lás kor kö dös
idõ fo ga dott ben nün ket, de ez
nem szeg te ked vün ket.
Vásárosnaményen át
Beregsurány fe lé in dul tunk, és
már 10 óra kor a ha tár má sik ol -
da lán áll tunk, ahol már várt kí sé -
rõnk. Az õ ve ze té sé vel in dul tunk
to vább Be reg szá szon a  II. Rá kó -
czi Fe renc Mú ze u mot te kin tet tük
meg és pénzt vál tot tunk. A mú ze -
um fa lá nál el he lye zett em lék táb -
lá nál cso por tunk ko szo rút
he lye zett el. Ko ra dél után ér kez -
tünk a Mun ká csi vár hoz, ki gya -
log, ki ko csi val tet te meg a
szá munk ra kis sé me re dek ol dalt.
Kí sé rõnk rész le te sen be mu tat ta,
is mer tet te a vár tör té ne tét.

Viskre az es ti órák ban ér kez tünk, 
kis sé fá rad tan, de an nál több él -
ménnyel szí vünk ben, sõt a szál lá -

sunk fe lé igye kez vén még Huszt
vá rát is lát hat tuk, bár a sö té te dés
mi att csak tá vol ról te kin tet tük
meg  a szé pen ki vi lá gí tott vár
rom ja it.

Szolyvai em lék park ban tett lá to -
ga tá sunk mély nyo mott ha gyott
ben nünk.

A te le pü lés ne ve szo ro san össze -
fo nó dik a sztá li ni ter ror ide jén
„malenkij ro bot ra” el hur colt em -
be rek, fõ ként ma gya rok és né me -
tek em lé ké re lét re ho zott park kal. 
Szolyván, a volt gyûj tõ tá bor he -
lyén 1994. no vem ber 27-én avat -
ták fel az em lék par kot, ahol a
fe ke te már vány táb lá kon 124 te le -
pü lés több mint 12 ezer ál do za tá -
nak ál lí tot tak em lé ket.

Ve rec kei-há gó

Õs idõk óta hasz nált út. 895-ben a 
hon fog la ló ma gya rok több sé ge a
Ve rec kei-há gón ke resz tül ér ke -
zett a Kár pát-me den cé be. Az em -
lék mû nél csa pa tunk el he lyez te a
ko szo rút. Ide gen ve ze tõnk Thö -
köly Im re és Zrí nyi Ilo na el sõ ta -
lál ko zá sá nak szín hely ét is
be mu tat ta, mely nap ja ink ban
mú ze um ként mû kö dik.

 Va sár nap Visken vá ros nap volt,
ahol a Baldácsy Mû vé sze ti Egye -
sü let kép vi se le té ben Gál Le ven te
és Patyi Zsó fia be mu ta tót tar tott,
ka lo ta sze gi tán cuk ha tal mas si -
kert ara tott!

A há rom nap ese mé nyé re, a vál -
to za tos prog ra mok ra, szép tá jak -
ra so ká ig em lé kez ni fo gunk!

-Mé szá ros Il di kó-

5



A Fegyverneki Hor gász
Egye sü let hírei

A Fegyverneki Hor gász Egye sü let au gusz tus 19-én hor gász ver senyt
ren de zett tag jai ré szé re az fegyverneki  Al só ré ti Holt-Ti szán. Ra gyo gó 
jó  idõ ben mint egy    60 hor gász mér te össze tu dá sát. A csa lád tag ok,
is me rõ sök  is el jöt tek  buz dí ta ni a ver seny zõ ket. A Fegyverneki Vá ros -
üze mel te té si In téz mény a ver seny elõtt rend be te t te a ver seny pá lyát
és gon dos ko dott a sá tor ról, il lem he lyek rõl és sze me tes ku kák ról.
Pén te ken  4q ho rog ra érett pon tyot te le pí tet tek a holt ág ba, ami után
hor gá sza ti ti la lom lett el ren del ve a ver seny kez de té ig.  Össze sen 21
ver seny zõ mé ret te le a ki fo gott zsák mányt, 76 kg hal akadt a ho rog ra, 
ponty, tör pe har csa és ke szeg. Az ér té ke lés az or szá gos ver seny sza -
bály alap ján tör tént. Így min den hal 1 pon tot, min den gramm 1 pon -
tot ért. A leg ered mé nye sebb ver seny zõ ink a kö vet ke zõk voltak:

Fel nõtt ka te gó ria Ifi- gye rek ka te gó ria

1. Pá va Lász ló 7083 pont Kor pás Olivér 7206 pont

2. Domány Ist ván 5147 pont Si mon András 4303 pont

3. Bartus Mi hály 4810 pont Jó nás Zoltán 2818 pont

4. Má nyi Ist ván 4706 pont Jó nás Kristóf 2615 pont

5. Csõke Ist ván 4001 pont Nagy Mihály 1777 pont

6. Mága Zsolt 3962 pont Kol lár Hunor 1745 pont

A nyer te se ket ér té kes hor gászesz kö zök kel ju tal maz tuk, ami ket  Ta tár 
Lász ló pol gár mes ter és Tukarcs Istvánné, az egye sü let el nö ke adott
át. Kü lön kö szön töt tük egy kis aján dék cso mag gal a leg idõ sebb és a
leg fi a ta labb ver seny zõt, Csõke Ist vánt és Kol lár Hu nort. A ver seny
alatt sza ká csa ink ,Kor pás Sán dor, De me ter Já nos és An gyal At ti la
nagy oda adás sal fõz ték az  ebé det. A ser tés pör költ il la ta csik lan doz ta
a hor gá szok és kí sé rõ ik or rát, amit az ered mény hir de tés után jó han -
gu lat ban fo gyasz tot tunk el. A ver seny fõ tá mo ga tó ja Ta tár Lász ló pol -
gár mes ter volt, aki gon dos ko dott az en ni- és in ni va ló ról, va la mint az
ér té kes dí jak ról. Ez úton sze ret ném ne ki meg kö szön ni, hogy hoz zá já -
rult, hogy ilyen kel le me sen tölt hes sük ezt a dél elõt töt. A hor gász
egye sü let aján dé ka a reg ge li  cso mag , az itó ka , a fõz ni va lók ki egé szí -
té se és a ve ze tõ ség ál do za tos mun ká ja volt, amit ez úton is sze ret nék
megköszönni.

Kü lön kö szö ne tet mon dunk a Fegyverneki Vá ros üze mel te té si In téz -
mény dol go zó i nak,Fegyverneki  Pol gár õr ség nek  és a hal õr nek, akik
mun ká juk kal nagy mér ték ben se gí tet tek ren dez vé nyünk le bo nyo lí tá -
sá ban.

-Tukarcs Istvánné-
-Fegyverneki Hor gász Egye sü let El nö ke-

Fo ko zott
fi gye lem mel
közlekedjünk

Vé get ért a szün idõ, itt a szep -
tem ber, el kez dõ dött az is ko la.
Ilyen kor egy re több gyer mek je -
le nik meg az uta kon gya lo gos -
ként és utas ként egy aránt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság is mé tel -
ten ké ri a szü lõ ket, ha te he tik, a
ki seb be ket az el sõ he tek ben kí -
sér jék el az is ko lá ba. Iz gal mas és
hasz nos prog ram le het, ha a szü -
lõ a gyer mek kel együtt gya lo go -
san kör be jár ja az is ko la
kör nyé két és át be szé lik a köz le -
ke dé si sza bá lyo kat. Be szél ges se -
nek gyer me kük kel ar ról, hogy
mi re kell na gyon oda fi gyel ni -
reg gel, szür kü let kor, esõ ben, sö -
té te dés után-, hol és ho gyan sza -
bad át ha lad ni az út tes ten.
Tu da to san ké szít sék fel õket, mi -
lyen ve szé lyek, ne héz sé gek
adód hat nak a köz le ke dés so rán.

Sok he lyen be sze rez he tõ ek már a 
balesetmegelõzés szem pont já ból 
fon tos fény vissza ve rõ mat ri cák,
ra ga szok. Kér jük, he lyez zék el
eze ket gyer me ke ik ka bát ján, tás -
ká ján ész re ve he tõ sé gük, tes ti ép -
sé gük meg óvá sa ér de ké ben!

Kü lö nö sen a kis gyer me kek re jel -
lem zõ, hogy nem is me rik fel a
ve szélyt, s így könnyen baj ba ke -
rül het nek, ezért kér jük, hív ják fel 
fi gyel mü ket, hogy ha bár mi lyen
prob lé má juk adó dik, bi za lom -
mal for dul ja nak azok hoz a rend -
õrök höz, akik kel az ut cán és az
is ko lá juk kö ze lé ben ta lál koz hat -
nak! 

A gyer me kek he lyes köz le ke dés -
re ne ve lé sé hez, a bal ese tek el ke -
rü lé sé hez alap ve tõ, hogy a szü lõ
ma ga is pél dát mu tas son akár
gya lo go san, akár jár mû ve ze tõ -
ként köz le ke dik. Kö zös ér dek,
hogy a gye re kek mi nél ha ma -
rabb meg ta nul ják a he lyes köz le -
ke dés alap ja it, s ez ál tal meg óv juk 
õket az eset le ges bal ese ti hely ze -
tek tõl.

Kér jük a gép jár mû ve ze tõ ket és a
ke rék pá ro so kat is, hogy az is ko -
lai tan év kez dés mi att fo ko zott
óva tos ság gal köz le ked je nek az
ok ta tá si in téz mé nyek kör nyé kén
és szá mol ja nak a megnövekedett 
for ga lom mal!

Min den ki nek bal eset men tes köz -
le ke dést kí vá nunk!

-dr. Barath Éva r.szá za dos-
-Törökszentmiklós Rend õr ka pi tány ság 

-

A volt
Gyógy nö vény

bolt
pult ja el adó!

Ér dek lõd ni:

06-30-264-2691

06-56-481-213
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EMLÉKEZÉS

BORSÓS FERENC ha lá lá nak 25. és

BORSÓS FERENCNÉ ha lá lá nak 9. év for du ló já ra

"Sok száz gyer tya ég, Könny csepp tõl áz nak,
Lel ke tek re oda fenn az an gya lok vi gyáz nak.

Már nin cse nek sza vak, me lye ket sut tog a szá tok,
Ma le haj tott fej jel, né mán em lé ke zünk Rá tok."

A sze re tõ Csa lád

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

Mol nár György 78 éves

Má nyi Jó zsef 78 éves

Bor gu lya Istvánné
szü le tett: Náglics Mar git 70 éves

Ken gyel József 63 éves

Bog nár Zoltánné
szü le tett: Vona Edit 58 éves

Pat kó Já nos 76 éves

ko rá ban el hunyt. 
A csa lá dok gyá szá ban õszin te rész vét tel osz to zunk!

EMLÉKEZÉS

év for du ló ján.

"El fe led ni Ti te ket
nem le het,

csak meg ta nul ni él ni
nél kü le tek."

Sze re tõ lá nyo tok és családja

BAGI ANDRÁS
ha lá lá nak 9.

BAGI ANDRÁSNÉ
CSÖRGÕ IRÉN

ha lá lá nak 2.

IFJ. BAGI
ANDRÁS

ha lá lá nak 4.

MEGEMLÉKEZÉS
"Bú csú szó, mit nem mond tál ki el ma radt.

El men tél, de szí vünk ben
örök ké ve lünk ma radsz."

NAGY SÁNDOR
Legyen e pár sor köszönet és hála

mindazoknak, akik szeretetük és tiszteletük
jeléül részvétüket fejezték ki és mély

fájdalmunkban osztoztak. 

Gyá szo ló Fe le sé ge és Csa lád ja.

MEGEMLÉKEZÉS

KENGYEL JÓZSEFNÉ
ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"Ben nünk él egy arc egy me leg te kin tet
Egy si mo ga tó kéz,egy só haj egy le he let,
Ben nünk él a múlt,egy vég te len sze re tet

Amit tõ lünk so ha sen ki el nem ve het
Egy a re mé nyünk mely él tet és ve zet

Hogy egy szer még ta lál ko zunk ve led!"

Sze re tõ Családja

EMLÉKEZÉS

KAPUSI JÁNOSNÉ
Haj dú Ve ro ni ka

ha lá lá nak 1. év for du ló ján
"Su han az idõ, múl nak az évek, 
Nél kü led olya szo mo rú az élet.
Szí vünk örök ké fáj ni fog ér ted,

Már csak fény ké pen lá tunk Té ged,
So ha-so ha nem fe le dünk Té ged."

Fér jed, fi a id, test vé re id

7



2017.09.01. Mága Dá vid Mi hály
Má tyás Ra mó na, Mága Dá vid Mi hály

2017.09.03. Balogh Sándor No el
Kö kény Vivien, Balogh Sán dor

2017.09.11. Túró Letícia Jú lia
Ko lom pár Júlia Mária, Túró Krisztofer Dá vid

2017.09.12. Kiss Ta más
Bár dos Tímea, Kiss Fe renc

2017.09.29. Ko vács Zsó fia
Gyar ma ti Ani ta, Ko vács Ti bor

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

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

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

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

fotók: Herman József
ISSN 2060-4203

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.

Oláh And rea és Csík Zsolt
2017. au gusz tus 19-én

Ko vács Má ria Ma ri ann és Du dás László
2017. au gusz tus 25-én

Bencsik Eri ka és Ko vács Bálint
2017. szep tem ber 2-án

Nagy Má ria és Ollé István
2017. szep tem ber 8-án

De ák Di á na és Czifra Martin
2017. szep tem ber 9-én

Dió sze gi Ibo lya és Var ga Tibor
2017. szep tem ber 30-án

Tóth An gé la és Sza bó Tibor
2017. ok tó ber 3-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-

Tû zi já ték
Tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos sá got, hogy a Ven -
del na pi bú csú al kal má ból 2017. ok tó ber 21-én
szom ba ton 21 óra kor a Do bó té ren tû zi já ték ke -
rül meg ren de zés re.

Véradás
Tisz telt fegyverneki la ko sok ! 

2017. ok tó ber  26-án, csü tör tö kön VÉRADÁS a Fegyverneki Mû ve lõ -
dé si Ház ban reg gel 9-tõl 1530 ig. Min den kit nagy sze re tet tel vá runk,
aki nek ide je és egész sé ge en ge di jöj jön!

SEGÍTSÜNK be teg em ber tár sa in kon.

-Ollé Lászlóné-
-Vöröskereszt  tit kár-


