
Egy élet el in dult….. 1943.03.11-én Bu da pes ten, és meg ér ke zett kö -
zénk, hogy el vé gez ze a dol gát itt e Föl dön, és je let hagy jon a vi lág -
ban.

Nyo mot hagy ni sok fé le kép pen le het: élé re áll ni ügyek nek, hi va tást
ta lál ni és hat ni, al kot ni ab ban, ré szé vé vál ni má sok éle té nek, gyer -
me ke ket ne vel ni, sze ret ni õket, 
majd to vább él ni ben nük.

Fegy ver nek Dísz pol gá rá ról,
Dr. Kiss György rõl em lé ke -
zünk, aki letet te név jegy ét csa -
lád já ért, ha zá já ért,
em ber tár sa i ért.

Bu da pes ten, pe da gó gus csa lád -
ban szü le tett, majd
Törökszentmiklósra ke rült,
ahol a Beth len úti is ko lá ban ta -
nult. Kö zép is ko lai ta nul má -
nya it Me zõ tú ron kezd te meg,
majd a Tö rök szent mik ló si Ber -
csé nyi Mik lós Gim ná zi um ban
foly tat ta,  és ott is érett sé gi zett- 
ki tû nõ en.

El sõ mun ka he lye a Chinoin
Gyógy szer gyár, majd vegy ipa ri 
és gyógy szer gyár tó szak is ko la
kö vet ke zett, en nek el vég zé se
után egye te mi elõ ké szí tõ. A
Sem mel we is Or vos tu do má nyi
Egye te men fog or vos ként vég -
zett 1968-ban, majd fog or vo si
te vé keny sé gét vá ro sunk ban
kezd te meg, amely Tiszabõ
fog or vo si el lá tá sát is je len tet te.
Az õ ér de me, hogy a te le pü lé -
sen a fo gá sza ti mun kát a mai
na pig rönt gen ké szü lék is se gí -
ti. Fo lya ma to san ké pez te ma -
gát a szak or vo si el lá tás
szín vo na lá nak eme lé sé ért,
ezért fog szak or vo si, lé zer -
gyógy ásza ti, lé zer te rá pi ai,
száj se bé sze ti, su gár vé del mi
mi nõ sí té se ket szer zett.
Fegyverneken is mer ke dett
meg fe le sé gé vel, Balla Ju dit tal.
Meg nõ sült, és há zas sá guk ból 3
le ány gyer mek szü le tett. Csa lá -
di éle té ben óri á si bol dog ság volt szá má ra az uno kák ér ke zé se  Mun -
ká ját egész éle té ben be csü let tel el lát ta, nem csak a fegyverneki, de a
kör nyék be li em be rek is özön löt tek hoz zá. Az is ko la fo gá szat mel lett
fel vi lá go sí tó mun kát vég zett a pre ven ció ér de ké ben. Tár sa dal mi
sze re pet vál lalt a Vö rös ke reszt ben, mely nek 20 évig el nö ke is volt.
A rend sze res vér adás okon túl egész ség ügyi el sõ se gély tan fo lya mo -
kat, va la mint a kor sze rû táp lál ko zás meg is me ré se ér de ké ben étel -
be mu ta tó kat szer ve zett, kü lön se gí tet te a nagy csa lá do so kat. E

te vé keny sé gé ért kap ta meg az ak ko ri  nagy köz sé gi ta nács „Tár sa -
dal mi mun ká ért” ki tün te tõ pla kett arany és ezüst fo ko za tát. Ki vet te 
ré szét a kul tu rá lis élet bõl is Fogarasi György mun ká já nak tá mo ga -
tá sá val, a Mû ve lõ dé si Ház ban a vá sár he lyi fes tõ is ko la kép vi se lõ i nek 
be mu ta tá sá val, mely ki ál lí tá sok há zi gaz dá ja volt. Éle té ben je len tõs

sze re pet ka pott a val lás, hi szen
hí võ ként ne vel ték, szá má ra
ter mé sze tes, hogy min den va -
sár nap Is ten tisz te le ten vett
részt csa lád já val. De nem csak
részt vett, ha nem sze re pet is
vál lalt Ti szán tú li egy ház me -
gyei kül dött ként, kép vi se lõ -
ként. Az egy ház me gye
ta ná cso sa, jegy zõ je is volt a vi -
lá gi ol da lát kép vi sel ve, va la -
mint pres bi ter és gond nok, 30
éven ke resz tül. Fegy ver nek te -
le pü lés 2003-ban Fegy ver nek
Köz szol gá la tá ért díj ban ré sze -
sí tet te. A Re for má tus Egy ház -
köz ség fel ter jesz té se alap ján
Fegy ver nek vá ros Kép vi se -
lõ-tes tü le te az élet mû vé vel
szer zett ál ta lá nos el is mert sé ge, 
ki ma gas ló tel je sít mé nyé nek
meg be csü lé se és tisz te le te je lé -
ül eb ben az év ben Fegy ver nek
Vá ros Dísz pol gá ra cí met ado -
má nyo zott Dr. Kiss György ré -
szé re. Min dig nyi tott ság gal,
ér dek lõ dés sel for dult a vá ros,
az or szág és a nagy vi lág fe lé,
ám azok kö zé az em be rek kö zé
tar to zott, akik nem csu pán
szem lél ni, ha nem egy szer -
smind for mál ni, job bí ta ni pró -
bál ták a kör nye ze tü ket. Még
nyug dí jas nap ja i ban sem pi -
hent, míg ere je en ged te, dol go -
zott. 2017. au gusz tus 28-án
egy ki tel je se dett élet ért vé get.
El ment, de mély nyo mo kat ha -
gyott a vi lág ban és pél dát, hi -
szen élet út ja mind nyá junk
szá má ra min tát és re ményt je -
lent het. Nem tört meg so ha -
sem, fe le lõ ség gel tet te a dol gát,

mint sze re tõ csa lád apa, helyt állt mint fe le lõs ál lam pol gár, a köz- és
a csa lá di élet szín te rén egy aránt pél da sze rû éle tet élt.

DR. KISS GYÖRGY FEGYVERNEK VÁROS DÍSZPOLGÁRA

Egy élet vé get ért…    Nyu god jék Bé ké ben!

Fegyvernek Díszpolgárára emlékezünk

Mi dõn a ron csolt anya gon
Di a dal mas lel ked meg állt;

S meg néz ve bát ran a ha lált,
Hit tel, re ménnyel gaz da gon

In dult nem föl di útakon,
Egy volt kö zös, szent vi ga szunk

A LÉLEK ÉL: ta lál ko zunk!

(Arany Já nos)



SAJTÓKÖZLEMÉNY

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat si ker rel pá lyá zott a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kód szá mú pá lyá za ti fel hí vás ra.
A Kor mány a Part ner sé gi Meg ál la po dás ban cé lul tûz te ki a 
köz igaz ga tás mi nõ sé gi szín vo nal eme lé se ér de ké ben az
ad mi niszt ra tív ter hek komp lex csök ken té sét, az át lát ha -
tó ság nö ve lé sét, a ha tó sá gok és az ér de kelt fe lek in téz -
mé nyi ka pa ci tá sá nak ja ví tá sá val a ha té kony
köz igaz ga tás hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sát. En nek ke re té -
ben cél az egy sé ge sí tett ön kor mány za ti elekt ro ni kus ügy -
vi te li meg ol dá sok be ve ze té se is, az elõ zõ fej lesz té si
cik lus ban már ki pró bált ASP tech no ló gia le he tõ sé ge i vel
él ve, or szá gos szin ten. 
Fen ti cé lok he lyi szin ten tör té nõ meg va ló sí tá sa ér de ké ben 
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat a nyer tes pá lyá zat ke -
re tén be lül nyolc da rab – az ASP csat la ko zás fel tét ele i nek
meg fe le lõ - szá mí tó gé pes mun ka ál lo más, egy da rab köz -
pon ti nyom ta tó be szer zé sét, a csat la ko zás ko ri adat ál lo -
mány ASP rend szer be tör té nõ mig rá ci ó ját, va la mint az
érin tett mun ka vál la lók kép zé sét va ló sít ja meg.
A tá mo ga tás össze ge 7 mil lió fo rint.
A tá mo ga tás mér té ke 100%.
A pro jekt ter ve zett be fe je zé se 2018. jú ni us 30.
Pro jekt azo no sí tó: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00685

TRV ZRT új hibabejelentõ

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt.-nek
fon tos tö rek vé se a meg fe le lõ víz el lá tás biz to -
sí tá sa mel lett, hogy olyan szol gál ta tá so kat
nyújt son, me lyek se gít sé gé vel egy re gyor sab -
bá és ha té ko nyab bá vá lik az ügy in té zés. Emi -
att idõ rõl-idõ re át te kint jük mû kö dé sün ket és
ko runk kö ve tel mé nye i hez iga zod va kor sze rû -
sí tünk. Mi vel pe dig min den szol gál ta tás nál

elõ for dul hat nak elõ re nem várt mû sza ki
prob lé mák, így az el vá rá sok nak meg fe le lõ en,
most e té ren sze ret tünk vol na egy gyor sabb,
ha té ko nyabb meg ol dást kí nál ni fel hasz ná ló -
ink szá má ra.

Ép pen ezért öröm mel szá mo lunk be ar ról,

hogy im már az Ön te le pü lé sé rõl is el ér he -
tõ min den fel hasz ná lónk szá má ra a

2017. ok tó ber 1-tõl be ve ze tett
új mû sza ki hi ba be je len tõ
rend sze rünk. A szol gál ta tá sunk nak
kö szön he tõ en fel hasz ná ló ink a mû sza ki
prob lé ma ész le lé sét kö ve tõ en azon nal tár -

csáz hat ják in gye ne sen hív ha tó
+36 80/205-157-es te le fon szá -
munkat. A vo nal túl só vé gén köz vet le nül
szak em be re ink kel be szél het nek, akik a nap
24 órá já ban vár ják a mû sza ki prob lé mák kal
kap cso la tos hí vá so kat. Rá adá sul, az új rend -
szer le he tõ vé te szi, hogy fel hasz ná ló ink a mû -
sza ki hi ba kap csán érin tett te le pü lés
irá nyí tó szá má nak meg adá sát kö ve tõ en azon -

nal az il le té kes mû sza ki ügy in té zõ vel tud nak
egyez tet ni!

Tá jé koz tat juk ugyan ak kor, hogy a Tár sa sá -
gun kat érin tõ egyéb fel hasz ná lói meg ke re sé -
se ket to vább ra is vár juk sze mé lyes, te le fo nos
és internetes ügy in té zé si le he tõ sé ge in ken.

Köz pon ti ügy fél szol gá la ti
e-mail cí münk:
ugyfelszolgalat.szolnok@trvz
rt.hu. Ügy fe le ink hí vá sát te le fo nos ügy fél -
szol gá la tunk (Call Cen ter) fo gad ja ügy fél fo -
ga dá si idõ ben (Hét fõ, Kedd, Csü tör tök 8:00
-16:00; Szer da 8:00-20:00, pén tek
8:00-14:00 óra kö zött) a +36 40/180-124-es
te le fon szá mon, ahol fel ké szült mun ka tár sa -
ink kész ség gel nyúj ta nak to vább ra is se gít sé -
get az ügy in té zés ben.

-Sza bó Pé ter-
-TRV ZRT-

-Ön kor mány za ti kap cso lat tar tó-
-osztályvezetõ-
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A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te

18/2017.(IX.29.) ön kor mány za ti ren de le té vel tech ni kai mó do sí tást
haj tott vég re 2017. évi költ ség ve tés ében.

• A Kép vi se lõ-tes tü let dön tött a 0105/27 hrsz-ú in gat la non meg va ló -
su ló bá zis ál lo más épí té sé hez szük sé ges föld te rü let bér be adá sá ról

• A Kép vi se lõ-tes tü let mó do sí tot ta a Fegyverneki Gyer mek élel me zé si
Kony ha Ala pí tó Ok ira tát

• A Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de 2017/2018. ne ve lé si év
mun ka terv ét el fo gad ta.

• 117/2017.(IX.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá ban el fo gad ta az In -
teg rált Te le pü lés fej lesz té si Stra té gi át. 

• 116/2017.(IX.28.) sz.ön kor mány za ti határozában egyet ért az zal,
hogy a Start köz fog lal koz ta tás ke re tén be lül hasz nált Nem ze ti Föld -
alap ba tar to zó Fegy ver nek 0374/9 hrsz-ú (179,9 AK) és Nagy kö rû
0196/50 hrsz-ú (89.94 AK) in gat la no kat az ön kor mány zat 1 év re
bér be ve gye.

• 114/2017.(IX.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá ban dön tött a me -
gyei ön kor mány zat ok rend kí vü li tá mo ga tá sa és a te le pü lé si ön kor -
mány zat ok 2017. évi rend kí vü li ön kor mány za ti költ ség ve té si
tá mo ga tá sá ra ki írt pá lyá za ton va ló rész vé tel rõl. A me gyei ön kor -
mány zat ok rend kí vü li tá mo ga tá sa és a te le pü lé si ön kor mány zat ok
rend kí vü li ön kor mány za ti költ ség ve té si tá mo ga tá sá ra a Ma gyar or -
szág 2017. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl szó ló 2016. évi XC. tör vény
3. mel lék let III. 1. pont sze rint ki írt tá mo ga tás ra igényt nyújt be a te -
le pü lés 2017. évi költ ség ve té si for rás hi á nyá nak fe de zé sé re.

• 113/2017.(IX.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá ban a hul la dék gaz -
dál ko dás sal össze füg gõ in téz ke dé sek rõl szó ló elõ ter jesz tés na pi -
rend rõl va ló le vé te lé rõl dön tött.

• 112/2017.(IX.28.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá ban döüntött a 
Bursa Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat
2018. évi for du ló já hoz va ló csat la ko zás ról 

-Dr. Pe tõ Zol tán jegyzõ-



Ke lep, ke lep gó lya ma dár,
Itt van az õsz, el múlt a nyár!
Az Õsz meg ér ke zé sé vel az Annaházi Óvo dá ban is meg kez dõd tek a
mun ká la tok. 

Szor gos ap ró kis gye rek ke zek gyûj tö get ték a gesz te nyét, di ót, ge reb -
lyéz ték a fa le ve le ket. Az él mény szer zõ sé ták al kal má val a gye re kek kel
együtt fi gyel het tük meg, hogy az ap ró kis ál la tok (sünik, csi gák) a le -
hul lott fa le ve lek alatt búj nak a hû vö sebb idõ elõl. Idén a gye re kek köz -
vet len kör nye ze tük ben ta pasz tal hat ják meg a ví zi-vi lág nyúj tot ta
él mé nye ket, hi szen az Új te le pi óvo da se gít sé gé vel te le pít het tünk egy
ker ti ta vat. A gye re kek ked ven ce lett a ker ti tó, sze ret nek hossza san ül -
dö gél ve a ha la kat szám lál ni, moz gá su kat, szí ne i ket cso dál ni. 

El ké szült a ce ru za-ke rék pár tá ro lónk is, amit a gye re kek nagy öröm mel 
hasz nál nak, örü lünk, hogy egy re több gyer mek ér ke zik reg ge len te ke -
rék pár ral. 

 Az õszi mu lat ság is meg ren de zés re ke rült. Annaházi óvo da két cso -
port ja együtt rop ták a tán cot, pré sel ték a szõ lõt. Tör ték a di ót, mo gyo -
rót, mor zsol ták a ku ko ri cát, ami iga zán jó ked vû han gu lat ban telt.
Él ménydús, jóked vû nap ja ink vol tak idén õsszel is.

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

Szü re ti mu lat ság a
Köz pon ti Óvo dá ban
Ha gyo má nyaink hoz hí ven idén
is fer ge te ges szü re ti mu lat sá -
gon ve het tek részt a Köz pon ti
Óvo dá ba já ró gye re kek. 

Az ovi sok már na pok kal az ese -
mény elõtt ké szü lõd tek, szü re ti
da lo kat ta nul tak, szü re ti já té ko -
kat ját szot tak és ver sel get tek. 

Az óvo da is szü re ti han gu lat ba öl -
tö zött, ami kor a szü lõk, ön kor -
mány zat ál tal fel aján lott õszi
ter mé sek bõl, zöld sé gek bõl, a dol -
go zók fel dí szí tet ték az óvo da épü -
le tét, ud va rát.

A ren dez vé nyün ket a kis cso port
ál tal elõ a dott vers és dal nyi tot ta.
Ez után a má sik két cso port tag jai
is szü re te lõs da lok kal, ver sek kel,
né pi já té kok kal és tánc cal ör ven -
dez tet ték meg a gyer mek kö zön -
sé get, nagy si kert arat va az zal. A
mû sort egy össz né pi, jó han gu la -
tú gyer mek tánc kö vet te, amely
min den kit meg moz ga tott.

A mû sor után min den gyer mek a
meg te rí tett asz ta lok nál meg kós -
tol ta szá má ra íz le tes gyü möl csö -
ket, az elõ zõ nap kö zö sen

el ké szí tett al más sü te mé nye ket,
sült tö köt. 

A fa la toz ga tás után min den ki ta -
lált ma gá nak a - ha gyo má nyo kat
ápol va- el fog lalt sá got. Ku ko ri cát
mor zsolt, csut ka vá rat épí tett.
mo gyo rót, di ót tört - be ke be lez ve
a fi nom mag va kat -  va la mint a
kü lön bö zõ ter mé sze tes anya gok -
ból ké szült ügyes sé gi já té kok kal
ját szott. Min den ki hely szín rõl
hely szín re ván do rolt, hogy egy -
szer re ré sze se le hes sen min den
„mu lat ság nak”.

A fel nõt tek se gít sé gé vel hasz ná -
lat ba vet ték a gye re kek a szõ lõ -
prést, ami min dig nagy
nép sze rû ség nek ör vend, nem is
be szél ve an nak íz le tes vég ter mé -
ké rõl, a must ról.

Kö szön jük a szü lõk tá mo ga tá sát,
hogy ado má nya ik kal hoz zá já rul -
tak ren dez vé nyünk si ke res sé gé -
hez!

Él mé nyek ben gaz dag, tar tal mas
na pot hagy tunk ma gunk mö gött,
re mél jük jö võ re is ha son ló an jó
han gu lat ban le het majd ré szünk!

-Kisné Bor sos Ani ta-
-In téz mény ve ze tõ he lyet tes-

Õsz az Új te le pi
Óvo dá ban
El ér ke zett az õsz, az ovi kez dés
ide je. A hosszú nyá ri szü net után,
új ra bir tok ba ve het ték az ovit a
gye re kek. Az óvó né nik, amel lett,
hogy igye kez tek kel le mes, ba rát -
sá gos kör nye zet ben fo gad ni a ki -
csi ket, vi dám, tar tal mas õszi
prog ra mok kal is ked ves ked tek
ne kik. Míg a leg ap rób bak ép pen
csak is mer ked tek az óvo da „rej -
tel me i vel” a na gyob bak õszi sé tá -
kon, ba ran go lá so kon
cso dál koz hat tak rá a ter mé szet

szép sé ge i re, él vez het ték a kö zös
já ték, sé ta örömeit. 

Né hány nagy cso por tos kis me se -
mon dó a Szapárfalui óvo dá ban
tett ta nú bi zony sá got me se sze re -
te té rõl és csalt mo solyt az ar cok -
ra. 

Az õszi óvo dai élet, és õszi ha gyo -
má nya ink köz pon ti prog ram ja a
Szü re ti mu lat ság volt. A szü lõk -
kel, gye re kek kel kö zös gyûj tö ge -
tés és elõ ké szü le tek
ered mé nye ként, és mi vel az idõ já -
rás is ke gyes volt hoz zánk, az ovi
ud va rán ren dez tük meg a mu lat -

sá got. Vers sel, tánc -
cal, kö zös
mó ká zás sal, né pi já -
té kok kal, szõ lõ pré se -
lés sel,
ku ko ri ca mor zso lás -
sal és kö zös la ko má -
val vi dám és
kel le mes dél elõt töt
töl tött el itt az ovi ap -
ra ja-nagy ja.

-Vereb Ol ga-
-In téz mény ve ze tõ

he lyet tes-

Vér adás 
Pla ká tok, be hí vók se gí tet ték a to bor zást . Hí vó sza vunk ra most is szép
szám mal jöt tek vér adó ink. 77 bá tor, ön zet len em ber nyúj tot ta kar ját 
rá szo ru ló, be teg em ber tár sa ink nak. A helyi Vö rös ke reszt  me leg te á val, 
ká vé val, keksszel kí nál ta az ér ke zõ ket. Több fi a tal is csat la ko zott a vér -
adó moz ga lom hoz. Pél da ér té kû, bá tor cse le ke det, ezért tisz te let és 
meg be csü lés min den vér adó nak. Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta
min den al ka lom mal ap ró aján dék kal ked ves ke dik vér adó ink nak. Így
volt ez most is: kulcs tar tót ka pott min den részt ve võ. Vér adó ink ne vé -
ben na gyon szé pen kö szön jük! Kö szö net az AVON kép vi se lõ jé nek,
Kámán Ani tá nak, aki hölgy vér adó ink nak ap ró aján dé kot adott. Min -
den vér adó nak na gyon jó egész sé get kí vá nok, ma gam és ön kén tes kol -
lé gá im ne vé ben!

Kö vet ke zõ vér adás: 2018. ja nu ár 4-én csü tör tö kön,

a Mû ve lõ dé si Ház ban:  9:00- 15:30-ig.

Min den kit sze re tet tel vá runk! Aki nek ide je, és egész sé ge en ge di jöj jön.

-Ollé Lászlóné vk, tit kár-
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Me se mon dó dél elõtt a
Szapárfalui Óvo dá ban
2005 ta va szán a Ma gyar Ol va só tár sa ság
fel hí vás sal for dult mind azok hoz, akik nek
fon tos a nép me sék fenn ma ra dá sa és a me -
sék ben élõ böl cses ség to vább adá sa, hogy
csat la koz zon ah hoz a kez de mé nye zés hez,
amely sze rint szep tem ber 30. - Be ne dek
Elek szü le tés nap ja- le gyen a Nép me se nap -
ja.

 Õ volt az el sõ író, aki a gyer mek iro da lom
ügyét fon tos nak tar tot ta. Azt, hogy a gyer me -
kek is mer jék meg a nép me sé ket, hi szen a me -
se a nép lel két, örö mét, bá na tát tár ja elé jük.

Óvo dánk is csat la ko zott eh hez a fel hí vás hoz,
2005 óta min den év szep tem ber 30-án meg -

ren dez zük a me se dél elõt töt. A he lyi pe da gó gi -
ai prog ra munk is tar tal maz za, hogy min den
nap hall gas sa nak a gye re kek me sét. Mi, pe da -
gó gu sok na gyon jól tud juk, hogy a har mo ni -
kus sze mé lyi ség fej lõ dés hez, a lel ki
egész ség hez a me sék is hoz zá tar toz nak. A me -
se nem egy sze rû szö veg, ha nem él ni se gít, el -
iga zod ni ta nít. A me se a lé lek táp lá lé ka. A
me sé vel óvo dás és kis is ko lás kor ban kell fel ta -
risz nyáz ni a gye re ke ket. Van nak ben ne pró ba -
té te lek, ne héz sé gek, aka dá lyok, de van nak az
út so rán se gí tõk is. A me se va rázs la ta ad ja a
gye re kek nek a bel sõ hi tet ah hoz, hogy szem -
be száll jon a le gyõz he tet len nel és a min den -
nap ok ban is ké pes le gyen a meg ol dá so kat
ke res ni.

„Amíg me se él az em be rek kö ré ben, ke ve sebb
hely jut ott a rossz nak.”

(Bánffy György)

2017. szep tem ber 29-én a me se mon dó dél -
elõt tön a négy tag óvo dá ból ér ke zõ gye re kek
mond ták el ked venc me sé i ket:

Új te le pi Óvo da:
• Vak hal Villõ: A só
• Czimmer Bog lár ka: A kis göm böc

Fel ké szí tõ óvó nõ: And rá si Tí mea
• Bu rai Raj mund Je nõ: Há rom kis ma lac

Fel ké szí tõ óvó nõ: Kóródi Pet ra

Köz pon ti Óvo da:
• Fa ra gó Zsolt: A kõ le ves
• Mol nár Bul csú Vajk: A kis ka kas gyé mánt

félkrajcárja
• Gyáni Zsó fia: Kis göm böc

Fel ké szí tõ óvó nõ: Csehné Nagyistván Eri ka

Szapárfalui Óvo da:
• Börcsök Li li Pan ka: Az okos lány
• Návai Gá bor: A vén ku tya

Fel ké szí tõ óvó nõ: Galsi Imréné

Annaházi Óvo da:
• Kor pás Ri ta: Ki et te meg a mál nát?
• Ko vács Já nos: A kesz tyû

Fel ké szí tõ óvó nõ: Kó ró di né Ekker Jú lia

Kö szön jük a sok szép me sét a gye re kek nek, a
fel ké szí tést az óvo da pe da gó gu sok nak és a
szü lõk nek!

-Galsi Imréné óvodapedagógus-

Test vér vá ro sunk ban 
jár tunk
Visk és Fegy ver nek 2016 nya rán
test vér vá ro si szer zõ dést kö tött,
ez ál tal is meg erõ sít ve kul tu rá lis
és em be ri kap cso la ta it. Visk nagy -
köz ség Uk raj ná ban, Kár pát al ja
ré gi ó já ban, a Huszti já rás ban. A
Ti sza bal part ján Huszttól 25
km-re, Técsõtõl 12 km-re fek szik.
Viskhez több kör nye zõ ki sebb te -
le pü lés tar to zik, la kó i nak szá ma
több mint 8000, kö zü lük 4000-en 
vall ják ma gu kat ma gyar nak. 

Kár oly Ró bert vá ro si ran got ado -
má nyo zott a te le pü lés nek, így
Visk – Huszttal, Técsõvel,
Máramarosszigettel és Hosszú -
me zõ vel együtt - az öt ko ro na vá -
ro sok egyi ke lett. La ko sa it
fel men tet ték a föl des úr nak já ró
pénz be li és ter mé szet be ni já ru lé -
kok alól, adó i kat köz vet le nül a

kincs tár nak vol tak kö te le sek
fi zet ni. Az egy ko ri ko ro na vá ro sok 
fon tos sze re pet ját szot tak Kár pát -
al ja tör té nel mé ben.

A Fegyverneki Ka to li kus Karitász
cso port 2013-ban vet te fel a kap -
cso la tot Viskkel, az orosz-uk rán
há bo rú ki tö ré se kor ne héz hely -
zet be ke rült csa lá dok meg se gí té -
sé vel. Éven te el lá to ga tunk
hoz zá juk, részt ve szünk a vá ros -
na pon, a ko ro na vá ro sok ta lál ko -
zó ján; a ha gyo mány õr zõ
tánc tá bor ba pe dig fegyverneki
gye re ke ket vi szünk a Baldácsy
Mû vé sze ti Egye sü let tel kar ölt ve.

Visk Ró mai Ka to li kus Egy há za a
XVI. szá zad ban ala kult. A fõ té ren
ál ló plé bá nia temp lo mát
1897-ben Szent Mik lós püs pök
tisz te le té re szen tel ték fel. A temp -
lom ala pí tá sá nak 120 éves év for -
du ló ján hat fõ vel vet tünk részt,

ahol át ad tuk vá ro sunk ado má -
nyát. Kvascsuk And rás plé bá nos

atya kö szö ne tét fe je zi ki Ta tár
Lász ló pol gár mes ter úr nak.

-Leblanc Lajosné-
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Ki rán du lás Bu da pest re
Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr meg szer ve zé sé -
vel, 2017. ok tó ber 3-án klub tag ja ink kal Bu da -
pest re ki rán dul tunk, hogy meg néz hes sük az
Or szág há zat. A dél elõtt fo lya mán, el sõ úti cé -
lunk a Vajdahunyad vá ra volt, ahol a Ma gyar
Me zõ gaz da sá gi Mú ze um ki ál lí tá sát te kint het -
tük meg. Ezt kö ve tõ en busszal a Kos suth tér -
hez men tünk, ott volt sze ren csénk lát ni a
Par la ment elõt ti dé li õr ség vál tást. A rö vid sé ta
és né ze lõ dés után hi va ta lo sak vol tunk a Föld -
mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um ba egy ki adós ebéd -
re. A nap utol só prog ram ja a Par la ment
lá to ga tá sa volt, ahol egy ide gen ve ze tõ ka la u -
zolt kör be ben nün ket – na gyon sok ér de kes
dol got lát tunk és hal lot tunk. 16 óra kor in dul -
tunk ha za, de elõt te még az aján dék bolt ban
vá sá rol hat tunk em lék tár gya kat. A hosszú ra
si ke re dett ha za út alatt Ta tár Lász ló pol gár -
mes ter úr tá jé koz tat ta az idõ se ket a
Fegyverneken je len leg fo lyó és terv ben lé võ
fej lesz té sek rõl, fel újí tá sok ról, átalakításokról.

Kö szön jük ezt az uta zást!

Idõ sek Nap ja
Az õsz be kö szön té vel kez de tét ve szi a ké szü lõ -
dés az Idõ sek Nap já ra, amit ha gyo má nyo san
ok tó ber ele jén szok tunk meg ren dez ni a há -
rom te le pü lés rész idõ se i nek tisz te le té re. Mint
min dig, úgy most is már he tek kel ko ráb ban
tör ték a fe jü ket a dol go zók és a klub tag ok a
prog ra mok össze ál lí tá sán, va la mint ké szí tet -
ték a de ko rá ci ó nak szánt asz tal- és füg göny dí -
sze ket. Eb ben az év ben is ebéd del,
ze nés-tán cos mu lat ság gal ked ves ked tünk
ven dé ge ink nek, mely re klub tag ja in kon kí vül
meg hív tuk ön kor mány za tunk ve ze tõ it, va la -

mint a nyug dí jas dol go zó in kat is. Örö münk re
szol gál, hogy so kan fo gad ták el a meg hí vást,
szin te tel je sen meg töl töt tük a Fegyverneki
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár nagy ter mét. A
meg nyi tó be széd után kö vet ke zett a mû sor,
amit Mé szá ros Il di kó, va la mint a II. sz. Új te le -
pi Idõ sek Klub já nak tag jai ad tak, akik Kindert
Fe renc cel ki e gé szül ve da lok kal, ver sek kel, kö -
zös ének lés sel ké szül tek, majd a klub tag ok a
dol go zók kal kö zö sen egy fer ge te ges elõ adás -
sal szó ra koz tat ták a meg je len te ket. A fi nom és 
bõ sé ges ebéd el fo gyasz tá sa után, amit a
Fegyverneki Gyer mek élel me zé si Kony ha fõ -
zött, cuk rász sü te mény, ká vé és egy kis há zi
pá lin ka kö vet ke zett. Mi u tán min den ki jól la -
kott és ki be szél get te ma gát az is me rõ sök kel,
ba rá tok kal, a tom bo la hú zás kö vet ke zett, ahol
szám ta lan és ér té kes tárgy ke rült ki sor so lás -
ra. A ren dez vény zá rá sa ként, aki úgy érez te,
hogy nem fá radt még el elég gé, az a mu la tós
ze né re rop hat ta.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak, akik 
hoz zá já rul tak eme re mek han gu la tú ren dez -
vé nyünk si ke ré hez!

Sza bad té ri fõ zés
Szapárfaluban
A III. sz. Szapárfalui Idõ sek Klub já ban el kö vet -
ke zett az õszi fõ zés ide je. Szük ség van ilyen le -
he tõ sé gek re, mert amel lett, hogy jól ér zik
ma gu kat az em be rek, kö zös ség for má ló ere je
is van. Ez al ka lom mal csü lök pör költ ké szült,
me lyet sza bad té ren, vas üst ben, Hangyásiné
Il di kó fõ zött meg. A pör költ mel lé fõtt bur go -
nya és sa va nyú ság ke rült még az asz tal ra. Na -
gyon jól si ke rült az ebéd, a vö rös bor
el fo gyasz tá sa után a desszert szalagárés tú rós
sü te mény volt, mel lé saj tos ru dat le he tett még
fo gyasz ta ni. Az idõ já rás sze ren csé re ked ve zett 
ne künk, így egy re mek han gu la tú fõ zés sel zár -
tuk a "sze zont" Szapárfaluban.

Kö szön jük min den ki nek a sok se gít sé get és a
rész vé telt!

Bográcsolás az I. sz.
Annaházi Idõ sek
Klub já ban
Az idei utol só õszi sza bad té ri prog ra munk az
annaházi vá ros rész klub tag ja i nak meg ven dé -
ge lé se volt. Már ko ra dél elõtt fi nom il la tok
száll tak a klub ud va rán, ugyan is ja vá ban ro -
tyo gott a csü lök pör költ, amit Baunok Lász ló
klub ta gunk fõ zött meg. Az idõ sek már na gyon 
vár ták ezt a na pot, hi szen ez egy újabb le he tõ -
ség a ta lál ko zás ra, ki kap cso ló dás ra, be szél ge -
tés re, ami a min den nap ok mo no ton sá gát egy
kis sé fel vi dít ja.

Az ebéd elõtt, hogy min den ki nek meg hoz za az 
ét vá gyát, vö rös bor és há zi pá lin ka lett fel szol -

gál va. Dél ben már az asz ta lon volt a csü lök -
pör költ fõtt bur go nyá val, hoz zá sa va nyú sá got
le he tett fo gyasz ta ni, a desszert pe dig bé csi
kré mes volt. Az ebéd iga zán fi nom ra si ke rült,
az idõ se ink na gyon jól érez ték ma gu kat.

In te rak tív szak mai
dél után
A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat Tö rök szent mik ló si Tag in téz -
mény Fegyverneki Te lep hely és a Csor ba Mik -

ro-tér sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont
kö zös szak mai dél utánt tar tott a csa lá don be -
lü li erõ szak té ma kör ében. A szak má ban el is -
mert két elõ adó Titkosné Szik lai Te réz
szak pszi cho ló gus és Czédli Gyu la, a Tö rök -
szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság Bûn ügyi
Osz tály had na gya ve ze tett in for má ci ók kal te li, 
el gon dol kod ta tó, gya kor lat köz pon tú in te rak -
tív be szél ge tést. Fegy ver nek te le pü lés jel zõ -
rend sze ri tag ja in kí vül je len vol tak a
szom szé dos te le pü lés vé dõ nõi, pe da gó gu sai,
ve ze tõk, szak szol gá la ti szak al kal ma zot tak.
Re mél jük, si ke rül a jö võ ben is ilyen tar tal mas, 
hi va tá sunk vég zé sét tá mo ga tó, kö zös szak mai 
nap meg szer ve zé se.

-Sza bó Il di kó PSz te lep hely ve ze tõ-
-Siposné Sza bó Er zsé bet igaz ga tó-
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Könyv tá ri napok
"Hol van a bol dog ság for rá sa?"- kér dez tük és ke res tük a vá laszt a
Könyv tá ri Na pok szer ve zé sé ben meg ren de zett es ten. A részt ve võk,
akik szép szám mal je len tek meg, ér dek lõ dõ kér dé se ik kel, ins pi rá ló
hoz zá szó lá sa ik kal tet ték élõ vé, in te rak tív vá az elõ adást. Meg vi tat tuk a
ne ves egye te me ken (Harward, Yale) vég zett át fo gó, több év ti ze det fel -
öle lõ vizs gá la tok ered mé nye it. Be szél get tünk ar ról, hogy mennyi re ha -
tá roz za meg sze mé lyes bol dog sá gun kat a ge ne ti kánk, nem ze ti
ho va tar to zá sunk. Be szél tünk a meg küz dé si stra té gi ák ról (ami so kak
kí ván csi sá gát fel kel tet te), a sze mé lyi sé günk bõl fa ka dó kü lön bö zõ lá -
tás mód ok ról, az ok ta tás- ne ve lés fon tos sá gá ról. Érin tet tük- mi vel a té -
má hoz il lesz ke dik- a fér fi-nõ kap cso lat, in ti mi tás sze re pét a bol dog ság
meg élé sé ben. Egyetér tet tünk ab ban, hogy tár sas kap cso la ta ink mi nõ -
sé ge, sa ját hasz nos sá gunk ér zé se meg nö vel he ti elé ge dett sé gün ket. Vé -
gül ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tunk (mint so kan elõt tünk), hogy sa ját
bol dog sá gun kért mi ma gunk tehetünk a legtöbbet.

Ez úton is kö szö nöm min den ki nek, aki el jött az elõ adás ra, hogy meg -
tisz tel tek je len lét ük kel és sze mé lyes ta pasz ta la ta i kat, ér zé se i ket is
meg osz tot ták ve lem és egy más sal!

-Csíkné Gábli Eri ka-
-ta nács adó szak pszi cho ló gus-

Röviden
• A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei MEOSZ Tag egye sü le tek Kul tu rá lis

Ta lál ko zó ján (KENDERES) a Fegyverneki cso por tot Mé szá ros Il di -
kó, Fe jes Istvánné, Karkusz Jánosné kép vi sel te, nagy si ker rel.

• Ok tó ber 6-án csen des meg em lé ke zést tartotttak az Ara di Vér ta núk
em lé ké re, majd mé csest he lyez tek el az em lék mû nél a részt ve võk.

• Ok tó ber 23-án esõs idõ vár ta az ün nep ség re igyek võ em be re ket, de
er nyõk alatt el éne kel tük a Him nuszt és Szó za tot , majd ko szo rú zás,
mé cse sek el he lye zé se ok tó ber 23 em lé ké re.

• 2017.10.14-én Törökszentmiklóson, MEOSZ Cso port meg hí vá sá ra
,az Ipo lyi Kul tu rá lis Köz pont ban Má té Pé ter: Egy szer vé get ér a lá -
zas if jú ság….. cí mû gyö nyö rû szá mát né ma tol má cso lás sal ad ta elõ
Mé szá ros Il di kó. So kan az én „tol má cso lá so mon” ke resz tül ér tet ték
meg en nek a na gyon szép szám nak a mon da ni va ló ját.

• Fegyverneki Re for má tus Egy ház köz ség 2017. 10. 31-én osz lo pos Je -
ge nye töl gyet ül te tett a temp lom ud va rá ban.  „ REFORMÁCIÓ 500.” 
év for du ló al kal má val.

Vá ro sunk hí res soly má sza
1913. jú li us 7-én szü le tett Galántai Lelovich György or ni to ló gus,
soly mász mes ter, szak író, a ma gyar soly má szat egyik leg na gyobb
alak ja. Köny ve in egész ge ne rá ci ók nõt tek fel.

 Írói te vé keny sé ge azon ban nem kor lá to zó dott az önál ló kö te tek re,
szin tén a soly má szat nép sze rû sí té se ér de ké ben ki fej tett mun kás sá gá -
ról ta nús ko dik az a szám ta lan pub li ká ció, amely nem csak az itt ho ni ol -
va sók hoz ju tott el, ha nem kül föl di szak lap ok ban is hoz zá fér he tõ vé
vált. Soly mász pá lya fu tá sá nak leg iz gal ma sabb idõ sza kát a Hor to bá -
gyon töl töt te, ahol kor lát lan le he tõ sé get ka pott ké pes sé ge i nek ki pró bá -
lá sá ra, s if jú ko ri ál ma i nak, „a nagy pusz tán ló há ton, só lyom mal va ló
vad ûzés nek” a meg va ló sí tá sá ra, il le tõ leg egy soly mász te lep
létrehozására.

Galántai Lelovich György pá lyá ja leg ele jén mun kát  vál lalt ter mé szet -
fil mek ben, és min den olyan be mu ta tó zá si le he tõ sé get meg ra ga dott,
ahol szá mot ad ha tott ki vé te les soly mász tu dá sá ról. 

 A ma da rak irán ti von zal ma, e té ren szer zett szak mai is me re tei, va la -
mint ha tal mas tu dá sa egye dül ál ló.

2017.10.29-én a Fegyverneki Szent Ven del Ka to li kus temp lom ban
Szent mi se volt, majd a te me tõ csend jé ben el he lyez tük a meg em lé ke zés 
ko szo rú ját, mé cse sét.

-Mészáros Il di kó-

Ked ven cünk  a TÁNCHÁZ
A fegyverneki Táncház-nak kez de tek tõl nagy si ke re van. Na gyon jó,
si ke res öt let ként in dult, de ta lán még az öt let gaz dák sem re mél ték,
hogy ilyen hosszú idõn ke resz tül is meg ma rad nép sze rû sé ge! A nyá ri
szü net után már alig vár ták a fi a ta lok és a ke vés bé fi a ta lok, hogy is mét

egy kel le mes es tét tölt hes se nek el. A han gu lat ról a Ga ra boly ze ne kar
gon dos ko dott. Sok új arc cal, ki csik kel ta lál koz hat tunk az est fo lya -

mán, ez na gyon jó do log, hi -
szen a ze ne és tánc kö ze lebb
hoz za az em be re ket, nem utol -
só sor ban az itt ma gu kat jól ér -
zõ ki csik bõl lesz nek ké sõbb a
tán co sok! Az Ügyes Ke zek Klub 
se gít sé gé vel pe dig az õsz szí ne -
it va rá zsol ták a pa pír ra ki csik
és na gyok. A pi he nés per ce i ben 
min den ki jó ízû en fo gyasz tot ta
a fel szol gált zsí ros ke nye ret.

Az est há zi gaz dái: Sarkadi
And rea és Kecs kés Ger gõ

-Mészáros Il di kó-

Mû ve lõ dé si Ház Prog ram jai
• 2017. no vem ber 29. ki ál lí tás meg nyi tó
• 2017. de cem ber 03. I. Gyer tya gyúj tás a vá ro si Ad ven ti ko szo rú nál
• 2017. de cem ber 09. Mi ku lás na pi tánc ház, Mû ve lõ dé si Ház 
• 2017. de cem ber 10. II. Gyer tya gyúj tás a vá ro si Ad ven ti Ko szo rú nál
• 2017. de cem ber 12. Min den ki Ka rá cso nya
• 2017. de cem ber 17. Ad ven ti Hang ver seny 15:00 óra kor Re for má tus

temp lom
• 2017. de cem ber 23. Rockfesz ti vál
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Le szál lás Pá rizs ban
Több mint egy éve, hogy egy gon do lat a
„tet tek” me ze jé re lé pett. Elõ ször csak mi
len ne ha?- az tán csi nál juk, vág junk be le!
In nen ve ze tett az út a si ke res meg va ló sí tá -
sig. Hány nap is ez? Nem szá mol juk. A mér -
ce nem ki csi volt, hi szen több év ti zed del
ez elõtt Fegy ver nek már büsz kél ked he tett
több si ke res elõ adás sal. (Ci gány bá ró – Já -
nos Vi téz) Bercsényiné Var ga Er zsé bet el -
vál lal ta, hogy el in dít ja, szer ve zi, ren de zi, és 
meg szü le tett a FEGYVERNEKI SZÍNKÖR. A
da rab ki vá lasz tá sa, sze rep lõk, dísz le tek, ol -
va só pró bák.

Marc Camoletti: Le szál lás Pá rizs ban cí mû víg -
já ték el in dult hosszú út já ra…

A hó na po kig tar tó pró bák,- hi szen a sze rep lõk
nem pro fik -(bár az elõ adás vé gé re az zá vál -
tak) egy re job ban ér zé kel tet te, hogy itt és most 
va la mi nagy do log van ké szü lõ ben, mert pró -
bá ról pró bá ra egy re job ban érez ték az elõ adás
üte mét. Mily öröm volt, mi kor már a kész dísz -
le tek kö zött játsz hat tak!- és a jel me zek is a
pró bák ré sze sei let tek. Mun ká ju kat még na -
gyon sok hát térsze rep lõ se gí tet te, hogy az elõ -
adás fõ pró bá já ra min den ké szen áll jon.

És el ér ke zett a vár va várt nap…..

Mi kor a telt ház elõtt fel gör dült a füg göny, nem 
tud ni ki iz gult job ban: a sze rep lõk, vagy a ren -
de zõ.

Fan tasz ti kus elõ adás volt!

Egy elõ adás le het jó, le het szép, ér de kes, ma -
gá val ra ga dó, de még is a kö zön ség vissza jel zé -
se az iga zi mér ce! Ezért, áll jon itt név nél kül
egy- két hoz zá szó lás az elõ adás ról!
• Min den vá ra ko zást felülmú ló si ker!
• Fer ge te ges volt a pro fi csa pat!
• Jó len ne, ha új ból elõ ad ná tok, szí ve sen meg -

néz ném még egy szer!
• Szer vez zé tek az új bó li elõ adást, me gyek én

is!
• Gra tu lá lunk, jól érez tük ma gun kat, kö szö net 

ér te!
• Gra tu lá lok a ren de zõ nek, sze rep lõk nek, szu -

per elõ adás volt!

• Nagy sze rû elõ adás, kö szö nöm az él ményt,
imád tam min den per cét. Gra tu lá lok!

• Na gyon jól szó ra koz tunk! Gra tu lá lunk a
mun ká tok hoz!

• Na gyon ügye sek vol ta tok, jó kat ne vet tünk,
szu per elõ adás volt!

• Vi dám han gu lat, öröm te li per cek, sok ne ve -
tés, nagy sze rû elõ adás. Min den ki nek egy
nagy gra tu lá ció. Ki vá ló dísz let, szu per ren -
de zés, kö szö net azok nak is, akik a hát tér bõl
tet tek so kat a si ke res elõ adás ér de ké ben. Ez a 
szín há zi elõ adás bár hol, bár me lyik szín pa -
don me gáll ja a he lyét!

• Fegy ver nek büsz ke le het „fi a i ra”. Ezen elõ -
adás si ke re, él mé nye örök re be vé sõ dött a
tör té ne lem be.

• Gra tu lá lunk, na gyon jó elõ adás volt, a vas -
taps sem ma rad ha tott el!

• Gra tu lá lok, na gyon tet szett az elõ adás, le a
ka lap pal, min den a he lyén volt, a dísz let, a
sze rep lõk. A sok mun ka meg hoz ta az ered -
ményt! Vár juk a kö vet ke zõt!

• Na gyon jó elõ adást hoz ta tok össze. Nagy tel -
je sít mény et tõl az ama tõr kis csa pat tól. Gra -
tu lá lunk Ne ked és raj tad ke resz tül min den
köz re mû kö dõ nek. To váb bi si ke re ket, haj -
rá!!!

• Min den el is me ré sem a Ti é tek. A sze rep lõk, a
dísz let, az öl tö zet, a ren de zés….min den ki vá -
ló. Ezen csak ron ta ni le het… A sok mun ka be -
érett. Kókai Ger gõt, mint öt let gaz dát kü lön
ki emel ném, hogy ilyen ki tar tó an küz dött az
ál ma i ért. Iga zán jó kis csa pa tot szed te tek
össze. A si ker él mény erõt ad a hét köz nap ok -
ra, amit tisz ta szí vem bõl kí vá nok min den ki -
nek, hogy min den elõ adá so tok a ma i hoz
ha son ló an si ke rül jön!

És most áll jon itt azon sze rep lõk ne ve, akik e
nagy sze rû él ményt nyúj tot ták ne künk:

– Dá vid Má ria
– Kókai Ger gely
– Kóródi Pet ra
– Oláh Ani ta
– Ollé Ro land
– Rézsó Gab ri el la

Sú gó: Nagy At ti la, Baginé Gál Bi an ka

Han go sí tó: Bár di
Lász ló

Vi lá go sí tó: Kindert
Károlyné, Gaál
Nor bert

Vi de ós: Herman Jó -
zsef

Kel lé kes: Ma gyar
Lászlóné

A da ra bot ren dez -
te: Bercsényiné
Var ga Er zsé bet.

„Rend kí vül örü -
lünk a ha tal mas si -
ker nek. Kö szön jük
az el is me rõ vé le mé nye ket, a buz dí tó sza va kat.
Dol go zunk azon, hogy a sok ké rés nek ele get té -
ve, ta lál junk egy idõ pon tot az új bó li elõ adás ra.
Ké szül het az, aki le ma radt a szep tem be ri be -
mu ta tó ról, vagy új ra sze ret né él vez ni az elõ -
adók fer ge te ges já té kát!” mond ta az elõ adást
kö ve tõ en Bercsényiné Var ga Er zsé bet.

Kö szön jük az él ményt!
-Mé szá ros Il di kó-

Fõ tá mo ga tó ink:
• Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta

To váb bi szpon zo ra ink:
•  Baldácsy Mû vé sze ti Egye sü let
• Bár di Lász ló
• Ber csé nyi Já nos Sán dor
• Budainé Náhóczki Má ria
• Csaj ági Ist ván
• Csõke Gáborné
• Dr. Bognárné Sza bó Il di kó
• „Ma ri et ta Vi rág ház”
• Mészárosné Új la kán Ma ri an na
• Nagyabonyi Szín kör
• Négyesi Hen ri ett
• Négyesi Tiborné
• Tóthné Tö rök Tí mea
• Tukarcs Mi hály
• Var ga Józsefné

Az elõ adás si ke ré ért Golyha At ti la, Ma gyar Mó -
ni ka, Sza bó Imréné, Szerémi Ni ko let ta is fá -
rad ha tat la nul dol go zott.

TÖRTÉNET: Bernard a fran cia ga val lér, a
Pá rizs fe lett szál ló gé pek hez iga zí tot ta sze -
rel mi éle tét. Ste war des se ket fo gad és bo -
csát há ló szo bá já ba, óra mû pon tos ság gal
meg ter ve zett ütem sze rint. A rend kí vül csi -
nos égi höl gyek per sze mit sem tud nak egy -
más ról. A gé pek jön nek-men nek, és né ha
ha ma rabb ér kez nek. Vá rat la nul ….Szív
össze tör – bot rány ki tör? Már csak egy vi -
dé ki ba rát se gít het.
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10 éves az Ügyek Ke zek Klub
Jól esõ ér zés sel fe dez tük fel a meg hí vót, mely az Ügyes Ke zek Klub 10.
ki ál lí tá sá ra in vi tált ben nün ket. Meg ala ku lá sa óta min dig szín vo na las,
szép sé get, ügyes sé get hir de tõ, ha gyo má nya in kat tisz te lõ, de az újak
iránt is el kö te le zett sé get vál la ló ké zi mun kák re me ke it lát hat tuk, s gon -
dol tuk, ez most sem lesz más képp.

A Mû ve lõ dé si Ház kis ter mé ben va ló ban a sok, szebb nél szebb ké zi -
mun kák vár ták a lá to ga tó kat. A meg em lé ke zés, mû sor ral egy be köt ve a
nagy te rem ben volt, telt ház elõtt.

Strígel Józsefné, Mag di ka a Klub je len le gi ve ze tõ je ki ve tí tett vi de ón
mu tat ta be az el múlt 10 év ese mé nye it, nem fe led kez ve meg az öt let -
gaz dák ról :Dr.Kiss Györgyné és Rimóczi Imréné.

A Klub ve ze tõ je kez det ben Rimóczi Imréné volt, kö szö net ne ki az el in -
dí tott, si ke res útért. Mag di ka ezt a len dü le tet vi szi to vább, és si ke res
ve ze tõ je a cso port nak.

A vi deó ve tí tést mint nar rá tor ve zet te és mu tat ta be ne künk éven kén ti
meg bon tás ban a szak kör mun ká ját.

A mû sor a nép tán cos gye re kek elõ adá sá val foly ta tó dott, ami na gyon jó
öt let volt, hi szen vi dám sá got hoz tak a te rem be, majd Mé szá ros Il di kó
er re az al ka lom ra írt ver sét ol vas ta fel.

Mol nár Bar na, a Mû ve lõ dé si Ház igaz ga tó ja is gra tu lált az ed di gi mun -
ká hoz, és az asszo nyok ké zi mun ká ját em lék lap pal, vi rág gal kö szön te
meg, a ta gok pe dig egy ki tû zõt kap tak, me lyen a meg ala ku lás éve is
sze re pelt.

Az ün nep sé gen részt ve võk az Ügyes Ke zek ál tal ké szí tett sü te mé nyek -
bõl fa la toz tak az est vé gén, majd át men tünk a kis te rem be meg cso dál ni
a ki ál lí tást. Igen, nem té ve dés. Cso dál ni!

Mert mind egyik mun ka gyö nyö rû sé get hir de tett, hi szen a be mu ta tott
ké zi mun kák már va ló di mû vé szet tel ér tek fel!

Mind egy, hogy a ha gyo má nyos hím zé sek, hor go lá sok vagy az új ke le tû
pa pír fo nás, zentangle rajz, ha ris nya vi rág ké szí tés, mind egy új vi lá got
nyi tott meg, nem csak al ko tói, ha nem cso dá lói elõtt is, hi szen min den
al ko tás egye di üze net tel bír. A ké zi mun ká zás hoz tü re lem, alá zat, ki tar -
tás, hû ség, a szép ség irán ti vágy szük sé ges, hogy szé pet, ma ra dan dót
al kos sa nak és ér té ket te remt se nek!

„Fegy ver nek – ke zek ál tal for mált – kin csei ezek!”

Kö szön jük az él ményt, to váb bi mun ká juk hoz erõt, egész sé get, ki tar -
tást!

-Mé szá ros Il di kó-

Rend õr sé gi hírek
Ha té kony in téz ke dés             

A rend õr jár õr 2017. ok tó ber 18-án 
20 óra 3 perc kor meg ál lí tott és el -
len õr zött egy gép jár mû vet Fegy -
ver nek, Szent Er zsé bet úton. A
rend õr az in téz ke dés so rán meg -
ál la pí tot ta, hogy a jár mû 3 sze -
mély szál lí tá sá ra al kal mas, en nek
el le né re 6 fõ tar tóz ko dott ben ne,
va la mint nem ren del ke zett kö te -
le zõ fe le lõs ség biz to sí tás sal és a
jár mû mû sza ki ál la po ta sem volt
meg fe le lõ, ezért a jár mû ve ze tõ jét
az in téz ke dõ rend õrök sza bály sér -
tés mi att fel je len tet ték. Az uta sok
iga zol ta tá sa so rán az is ki de rült,
hogy az egyikõjüket a Kar ca gi
Rend õr ka pi tány ság több ügy ben
is kö röz te hely szí ni bír ság meg
nem fi ze té se mi att. A rend õrök az
utast el fog ták és elõ ál lí tot ták a
rend õr ség re.  

2 nap 3 it tas ve ze tõ 

A rend õrök Fegy ver nek bel te rü le -
tén 2017. ok tó ber 21-én több it tas
jár mû ve ze tõt is ki szûr tek a
for ga lom ból. Az al ko hol -
szon da há rom eset ben is
po zi tív ér té ket mu ta tott. A
rend õrök meg ál la pí tot ták,
hogy az egyik jár mû ve ze tõ -
jé nek szer ve ze té ben - a hi -
te les légalkoholmérõ
ké szü lék ada tai alap ján -
bûn cse lek mé nyi mér té ket
meg va ló sí tó al ko hol kon -
cent rá ció ta lál ha tó. A fér fit
más nap gya nú sí tott ként ki -
hall gat ták, és ügyét a bí ró -
ság gyor sí tott el já rás ban
bí rál ta el. 

Nem le het elég szer hang sú lyoz ni,
hogy az it tas ve ze tés po ten ci á lis
bal eset ve szélyt hor doz ma gá ban!
Az al ko ho los be fo lyá solt ság gal a
jár mû ve ze tõk sa ját és má sok tes ti
ép sé gét is ve szé lyez te tik. Az al ko -
hol je len tõ sen nö ve li a re ak ció idõt
és tom pít ja az ér zék szer ve ket, ez -
zel fo ko zó dik a bal eset ve szély. 

Az it tas ve ze tés kö vet kez mé nye a
bí ró ság ál tal ki sza bott pénz bün te -
tés és a jár mû ve ze tés tõl el til tás.
Ne fe led kez ze nek meg ar ról sem,
hogy az a jár mû ve ze tõ, akit a jár -
mû ve ze tés tõl több mint 6 hó nap -
ra el til tot tak, utánképzésen kell,
hogy részt ve gyen. En nek a költ sé -
ge annyi, mint ha va la ki új ve ze tõi
en ge délyt sze rez ne. 

Kér jük, fon tol ják meg! Nem éri
meg koc káz tat ni! Te kint sék meg a 
rend õr ség e té ma kör ben ké szí tett
rö vid film jét!

(www.police.hu/hu/hirek-es-info
rmaciok/baleset-megelozes/aktua
lis/mese-a-halalrol-az-eloknek-vi
deoval)
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Pro tes tá lok
Re for má ció ün ne pé hez kö ze led ve is mét egy ün ne pi al ka lom ke rült
meg ren de zés re Temp lo munk ban. A Sze ge di Lát vány szín ház Céd rus
tár su la tá nak „Pro tes tá lok” cí mû elõ adá sát te kint het tük meg.  A kö zel 1 
órás szín da rab ban a sze rep lõk sze münk elé tár ta a pon to san 500 év vel 
ez elõt ti ese mé nyek nek, a Re for má ció el in du lá sá nak tör té né se it. Lu -
ther Már ton, a pro tes tan tiz mus el in dí tó já nak har cai, küz del mei nem
vol tak egy sze rû ek, hi szen az ak kor ural ko dó ka to li kus egy ház eset le -
ges té ve dé se i re hív ta fel a fi gyel met, ez ál tal sok el len sé get szer zett ma -
gá nak.   Szá má ra a leg fon to sabb az volt, hogy min den ki a sa ját
nyel vén hall has sa az ige hir de té se ket, és min den ki anya nyel ven ol vas -
has sa a Szent írást. 

Az elõ adók nagy lel ke se dés sel és iga zi alá zat tal tet tek kö zöt tünk bi -
zony sá got a szín da rab ál tal, és hív ták fel fi gyel mün ket ar ra, hogy a
mai kor ban is ki kell tar ta nunk hit be li meg gyõ zõ dé sünk mel lett, és
vissza tér ve az bib li ai ala pok hoz, vall va a Re for má ció jel mon da tát: „
Ha Is ten ve lünk, ki cso da el le nünk?” 

Az al ka lom sze re tet ven dég ség gel zá rult, ahol sü te mény és tea mel lett
kö tet le nül be szél get het tünk, egy más ra sze re tet tel fi gyel ve épít het tük
kö zös sé gün ket. 

-Gaz dag Edit-
-református lel kész-

Vándorbiblia
„A tel jes Írás Is ten tõl ih le tett, és hasz nos a ta ní tás ra, a fed dés re, a
meg job bí tás ra, az igaz ság ban va ló ne ve lés re; hogy tö ké le tes le gyen az
Is ten em be re, min den jó cse le ke det re fel ké szí tett.” (2 Tim 3,16)

Temp lo munk ban is mét ün ne pi al ka lom ra ke rült sor, hi szen 2017.
szep tem ber 28-án dél után 6 óra kor gyü le ke ze tünk be, majd más nap
reg gel ál ta lunk az An gol kert Idõ sek Ott ho na Fegyverneki In téz mé nyé -
be is meg ér ke zett a Ván dor bib lia. Dr. Fe ke te Kár oly püs pök úr 2017 ja -
nu ár 1-én ezt a Bib li át az zal a cél lal in dí tot ta el, hogy a Re for má ció
500. és a Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let 450. év for du ló já nak
évé ben az Egy ház ke rü let min den gyü le ke ze té be el jus son a Szent írás
ezen pél dá nya. Az ün ne pi al ka lom ra a Kenderesi Re for má tus Egy ház -
köz ség lel kész nõ je, nagy tisz te le tû Cseh Ju dit lel kész nõ és gyü le ke ze té -
nek kül dött sé ge hoz ta át szá munk ra ezt a kü lön le ges köny vet. Az
Egy ház ke rü let  min den gyü le ke zet szá má ra ki je lölt egy ószö vet sé gi és
egy új szö vet sé gi ige sza kaszt is, me lyet az Is ten tisz te le ten fel is ol vas -
tunk. 

A re for má ció 500. év for du ló já ra egy pél dány ban ké szült szent írás ból
elõ ször az új évi is ten tisz te le ten ol vas nak fel a deb re ce ni Nagy temp -
lom ban, majd Zá hony tól Sze ge dig min den ti szán tú li re for má tus gyü -
le ke zet ben to vább ol vas sák az Ószö vet sé get és az Új szö vet sé get is
ma gá ba fog la ló szent írást. A fel ol va sás 2017. de cem ber 31-én, a deb re -
ce ni Re for má tus Nagy temp lom ban ér vé get, majd a kü lön le ges bib lia
a re for má tus kol lé gi um nagy könyv tá rá ba ke rül, így zár ják le a „Re for -
má ció 500” prog ram so ro za tot. Kü lön kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni 
Mé szá ros Il di kó nak, Czifra Bo tond nak, és Ifj. Mol nár Ist ván nak, akik
szol gá la tuk kal még ün ne pé lye seb bé tet te al kal mun kat! 

Gyü le ke ze tünk sem sza kí tot ta meg a „ván dor utat”, hi szen más nap,
szep tem ber 29-én egy ház köz sé günk kül dött sé ge Törökszentmiklósra
vit te át a Bib li át. Az ot ta ni Re for má tus Temp lom ban is ün ne pi Is ten -
tisz te let ke re te in be lül ad hat tuk át a dí szes köny vet. Is ten ál dá sa kí sér -
je to vább a ván dor utat! 

-Gaz dag Edit-
-re for má tus lel kész-
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A Fegyverneki Hor gász egye sü let hírei
Hor gász egye sü le tünk évad zá ró kül dött köz gyû lést tar tott, ahol ér té kel tük az
el múlt idõ szak ban vég zett mun kát, meg be szél tük a prob lé má kat és az elõt -
tünk ál ló fel ada to kat.

Né hány ak tu á lis do log ra sze ret ném fel hív ni a hor gász tag ja ink fi gyel mét. Az
min den ki elõtt is mert, hogy a 2017-ben vál tott hor gász en ge dély 2018. ja nu -
ár 31-ig ér vé nyes. Ed dig le het ve le hor gász ni, ha az idõ já rás meg en ge di. Az
ál la mi jeggyel egy be épí tett fo gá si nap lót 2018.feb ru ár 28-ig kell le ad ni a
hor gász egye sü let nél. A fo gá si nap ló kat a Vörtösmarty u. 22-nél a pos ta lá dá -
ba nem le het be dob ni. Ki zá ró lag sze mé lye sen le het le ad ni a hor gász iro dá -
ban ügy fél fo ga dá si idõ ben.   A  ve ze tõ sé gi  ta gok le el len õr zik, hogy rend ben
van-e a ki töl tés . A fo gá si nap ló ve ze té sét tör vény ír ja elõ, ezt min den ki el ol -
vas hat ja a    hor gász en ge dé lyé ben. Ott hon min den ki össze sít se a hor gá szat -
tal töl tött na pok szá mát és a ki fo gott ha lat víz te rü le ten ként és halfajtánként.
Csak így ke rül jön le adás ra. Aki ké sett a fo gá si nap ló le adá sá val, vagy hi á nyo -
san töl töt te ki a kö vet ke zõ év re  vált hat hor gász en ge délyt, de 2000 Ft-tal
töb bet kell fi zet nie, mert ne ki az ál la mi jegy dup lá ba fog ke rül ni.2000Ft he -
lyett 4000 Fo rin tos dí jat  kell fi zet ni az il le tõ nek és ilyen név ér té kû bé lyeg
ke rül az ál la mi je gyé re. Il let ve a 70 éven fe lü li ek nek és a gyer mek hor gá szok -
nak meg szû nik az ál la mi je gyek il le ték men tes sé ge ab ban az eset ben, ha nem 
ad ták le a fo gá si nap lót, õk is ki fi ze ti a 2000 fo rin tos bün te tést. A gye re kek -
nek is meg kell õriz ni az ál la mi je gyét és a hosszab bí tás szá muk ra is bé lyeg -
gel tör té nik. Er re ké rem, hogy fi gyel je nek oda, mert ha el kal ló dik a gye rek
hor gász en ge dé lye, õ is fi ze ti a 2000 Ft-os pót dí jat. Ezt a hor gász egye sü le -
tünk ta lál ta ki, ha nem   tör vény ír ja elõ a fo gá si nap ló pon tos ve ze té sét is. Ez
az összeg nem az egye sü le tek nél ma rad, ha nem utal ni kell to vább a kor -
mány hi va tal ba.    Mi vel az ada tok egy köz pon ti internetes adat bá zis ban sze -
re pel nek, így a hor gász nem tud ja el ke rül ni ezt a szank ci ót. Hi á ba megy át
va la ki má sik hor gász egye sü let hez, ugyan ez sza bály ér vé nyes rá.

A kül dött köz gyû lés ha tá ro za ta ér tel mé ben azok ról a hor gá szok ról, akik más
hor gász egye sü let nél vál ta nak hor gász en ge délyt, majd 1-2 év múl va jön né -
nek vissza, egy há rom fõs bi zott ság dönt, hogy vissza ve szi-e õket a hor gász
egye sü let,vagy nem. Amennyi ben a fel vé te li ké rel mük el fo ga dás ra ke rül,
5000 Fo rin tos pót dí jat kell fi zet ni ük.

  A 2018. év re ér vé nyes hor gász en ge dé lye ket  elõ re lát ha tó lag feb ru ár tól le -
het vál ta ni. A la ká son meg szûnt az en ge dé lyek ki adá sa. Ki zá ró lag csak a hor -
gász iro dá ban le het ki vál ta ni nyit va tar tá si idõ ben. Egye sü le tünk a me gye
összes hor gász vi zé re áru sít te rü le ti je gyet.  Jö võ re is vá runk min den olyan
hor gászt, aki el fo gad ja a hor gá szás és hor gász ta tás sza bá lya it, aki  be tart ja a
hor gász ver se nye ken a ren de zõk uta sí tá sit, akik meg van nak elé ged ve a ve -
ze tõ ség mun ká já val. Aki vi szont nem, azok elõtt nyit va áll a ka pu. Ne künk
csak olyan hor gá szok ra van szük sé günk, akik a hor gász sza bá lyo kat és hor -
gász eti kát be tart ják.  A kül dött köz gyû lés dön té se ér tel mé ben 2018-tól nem
foly tat juk  azok nak a hor gá szok nak a vizs gáz ta tá sát, akik ed dig  még nem
ren del kez tek hor gász en ge déllyel. Vizs gáz ni a Közép-Tisza-Vidéki Hor gász
Egye sü le tek Szö vet sé gé nél le het Szol no kon.

A te le pí té sek a fegyverneki holt ágon be fe je zõd tek. A ta va szi és az õszi nagy -
te le pí té sek után 3 na pos ti la lom lett el ren del ve.  Ezt a hor gá szok ve gye sen
fo gad ták. Volt, aki örült ne ki, sõt nem bán ná, ha min den te le pí tés után len -
ne, má sok vi szont azt sze ret nék, ha nem len ne ti la lom. A hor gá szok egy ré -
sze örül az el hú zó dó, fo lya ma tos te le pí tés nek, má sok vi szont azt sze ret nék,
ha egy szer re több hal ke rül ne be le a holt ágak ba. Min den ki nek nem le het a
ked vé be jár ni.

Rend sze re sen meg hí vást ka punk a szö vet sé gi te le pí té sek re is. A leg utóbb az
élõ Ti szá ba he lyez tek ki 12q két nya ras és 15q há rom nya ras  pon tyot. A te le pí -
tés úgy tör té nik, hogy a mér le ge lés tõl a víz be he lye zé sig kö vet jük a hal út ját.

 Hor gász egye sü le tünk no vem ber ben rab ló-hal fo gó ver senyt ren de zett a ve -
ze tõ sé gi ta gok ré szé re a Nagy kun sá gi Fõ csa tor nán. A leg ered mé nye sebb
ver seny zõ ink: Tukarcs Ist ván, Kor pás Sán dor és De me ter Já nos.

Vé gül meg kö szö nöm mind azok nak a tá mo ga tá sát, akik az adó juk 1%-át a
hor gász egye sü le tünk nek  aján lot ták fel. Jö võ re is vár juk a fel aján lá so kat.

A hor gász egye sü let ve ze tõ sé ge ne vé ben Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és
Bol dog Új Évet Kí vá nok!

-Tukarcs Istvánné A Fegyverneki Hor gász Egye sü let  el nö ke-



Éremhalmozók

 Íjá szat 

Kun he gye sen, a Kõrössy Íjász ver se nyen

1. Pál Sán dor

2. Nagy Lász ló

4. Al bert Lász ló

Nõi ka te gó ri á ban

1. Borisov Me lit ta

Szep tem ber 16-án Sándorfalván Borisov Me -
lit ta arany ér met szer zett.

Szep tem ber 23-án Bu da pes ten, a Ci ta del la
Or szá gos Baj nok sá gon ne gye dik, míg a

Nem ze ti Baj nok sá gon má so dik he lye zést ért
el.

Szep tem ber 30-án a Sár rét ud va ri XII. Tör té -
nel mi Öröm Íjász ver se nyen új ra fegyverneki
si ke rek születt.e Nagy Lász ló ezüst, míg Pál
Sán dor bronz érem nek örül he tett.

Ok tó ber 14. Füzesgyarmat I. Ta nács er dei
ver seny Pál Sán dor újabb arany ér met szer -
zett.

Gra tu lá lunk a nagy sze rû ered mé nyek hez!

-Mé szá ros Il di kó-

Is mét csil log egy érem!

 Birkózás 

Kiss Li li 2017. ok tó -
ber 8-án Ka pos vá ron 
meg ren de zett Le ány
Bir kó zó  Or szá gos
Baj nok sá gon bronz -
ér met szer zett. Gra -
tu lá lunk az újabb
érem hez, és to váb bi
si ke re ket!

-Mé szá ros Il di kó-

Ered mé nyes évzárás

Ju-jitsu
Ered mé nyes évet zárt az örményesi „Vö rös Sár -
kány” Goshin Ju-jitsu Egye sü let

Az idei év ered mé nyei
bi zo nyí tot ták az egye -
sü let ben fo lyó szak mai 
mun ka szín vo na lát.
Spor to ló ink hi bát la nul 
tel je sí tet ték az öv vizs -
gák kö ve tel mé nye it,
így az idõ seb bek már a
mes ter jel ölt sé get jel zõ
bar na öv anya gát gya -
ko rol ják, ké szül ve a
feb ru á ri vizs gá ra. 
Ver seny zõ ink az

összes olyan ha zai ver seny rõl, ahol in dul tak,
arany érem mel tér tek ha za, meg erõ sít ve ez zel
he lyü ket a vá lo ga tott ke ret ben. 
Krupa Ádám és Sá gi Ist ván Duo System ka te gó -
ri á ban meg õriz te  ve ret len sé gét a keszt he lyi
rang sor ver se nyen. 
Krupa Ádám és Ledneczki Pé ter Duo Show ka -
te gó ri á ban Keszt he lyen, Du na ke szin 2 al ka lom -
mal, il let ve a Jász be rény ben meg ren de zett
Jász vi a da lon gyõ ze del mes ke dett. A nyá ri Eu ró -

pa baj nok sá got kö ve tõ en „be le erõ sí tet tünk”,
több, ne he zebb tech ni kát, ak ro ba ti kai ele met
tet tünk a gya kor lat ba, így a leg utol só meg mé -
ret te té sen már egy tel je sen át dol go zott, nem -
zet kö zi mér cé vel is erõs „show-t” tud tunk
be mu tat ni és meg ér de mel ten áll ni a do bo gó
leg fel sõ fo kán.
A ver se nyek mel let több he lyen is le he tõ sé get
kap tunk egye sü le tünk mun ká já nak be mu ta tá -
sá ra, így a fegyverneki vá ros na pon, az
örményesi és kétpói fa lu na pon is be mu ta tót
tar tot tunk. A szak ma el is me ré se, hogy Krupa
Ádám és Ledneczki Pé ter meg hí vást ka pott a
Csomádon meg ren de zett nem zet kö zi ver seny -
re, hogy tart son be mu ta tót.
Le he tõ sé get kap tunk, hogy he ti 2 al ka lom mal
fog lal koz has sunk a leg fi a ta lab bak kal, így az
alap tech ni kák el sa já tí tá sa mel lett el kezd tük a
leg fi a ta lab bak ver seny re va ló fel ké szí té sét.
Papp Lász ló a föld harc ele me it ta nít ja, míg
Krupa Ádám ak ro ba ti kát ta nít. Ter ve ink sze rint 
a ta va szi idény ben a mi fi a tal ja ink is részt ve või
lesz nek a ha zai ver se nyek nek föld harc és Duo
Show ka te gó ri á ban. Ez utób bi azért ér de kes,
mert az or szág ban raj tunk kí vül még egy egye -
sü let van, ame lyik be vál lal ja ezt a ka te gó ri át a
gye re kek nél.  

Azt gon do lom, hogy az el ért ered mé nyek ön -
ma guk ért be szél nek. Amit ter vez tünk, azt tel je -
sí tet tük és itt kell meg kö szön ni mind azok nak a
tá mo ga tá sát, akik biz to sí tot ták az edzé si le he tõ -
sé ge in ket, anya gi lag –és más for má ba tá mo gat -
tak min ket, hogy ren del kez hes sünk azok kal a
ver seny fel sze re lé sek kel, ame lyek nél kül nem
le het ta ta mi ra lép ni. Kö szön jük a le he tõ sé get,
hogy el jut hat tunk a ver se nyek re. Azt gon do -
lom, hogy az az össze fo gás, amit Ör mé nyes, és
Fegy ver nek te le pü lés tõl, vál lal ko zó i tól és la kó i -
tól kap tunk az pél da ér té kû.
Ami a jö võ évi ter ve in ket il le ti, sze ret nénk meg -
tar ta ni itt hon a Duo Show ka te gó ri á ban el ért
ered mé nye in ket, de a jö võ évi len gyel or szá gi
Eu ró pa baj nok sá gon és a svéd or szá gi vi lág baj -
nok sá gon va ló tisz tes helyt ál lás az, amit mi ni -
mum ként el vár ha tunk a fel nõtt
ver seny zõ ink tõl. Ami a gye re ke ket il le ti, ne kik
né pes me zõny ben kell ki har col ni a gyõ zel met,
ami nem kis fel adat – fõ leg úgy, hogy még nincs
ver seny ta pasz ta la tuk, de egy szer ezt is el kell
kez de ni.
Bí zom ben ne, hogy tá mo ga tó ink a jö võ év ben
sem for dul nak el tõ lünk, biz to sít va ez zel egye -
sü le tünk to váb bi mun ká ját. 

-Sza bó Já nos-
-egye sü le ti el nök-

A me gyei for du ló leg jobb ja!

 Lab da rú gás 
Fa ra gó Zsolt, a Fegyverneki Hír -
mon dó tör de lõ szer kesz tõ je ként
már na gyon sok si ke res sport -
ered mé nyrõl szá molt be.

Most  öröm mel tu da tom az új ság 
ol va só i val, hogy el ér ke zett az a
perc, mi kor mi kö szönt het jük õt.  
Gra tu lá ci ónk ne ki szól, hi szen
Fa ra gó Zsolt  a Me gyei for du ló
leg jobb ja!, me lyet na gyon ma -
gas (47%-os ered ménnyel ért
el)

Ki volt a me gye leg jobb ja a
2017.09.30.-10.01.-i for du ló ban? 

Je löl tek:

1: An gyal Csa ba (Szajol KLK) - el dön -
töt te a hét vé ge rang adó ját és él re állt a 
csa pa ta.

2: Hé ja Dá vid (Besenyszögi SE) - mes -
ter hár mast szer zett és az õ 89.per ces
gól ja hoz ta meg a csa pa tá nak a 3 pon -
tot.

3: Fa ra gó Zsolt (Fegy ver nek VSE) -
utol só tíz per ces dup lá já val for dí tott a
Fegy ver nek Kar ca gon.

4: Tóth Csa ba (Szász be rek SE) -36 perc
alatt szer zett 3 gól já val ven dég ben si -
mán nyert a csa pa ta.

5: Czibak Ti bor (Jászalsószentgyörgy
KSE) - trip lá zott és az õ 92.per ces gól ja
je len tet te, hogy 1 pon tot ott hon tud tak
tar ta ni (85.perc tõl em ber hát rány ban
vol tak).

6: Var ga Dá ni el (Ken gyel LSE) - dup lá -
já val si ker re se gí tet te a csa pa tát és már
14 gól nál tart 6 meccsen.

Jó egész sé get, to váb bi ered mé nyes gó -
lo kat!

-Mészáros Il di kó-
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Lévay Istvánné
szü le tett: Bot lik Má ria 86 éves

Bog nár György 82 éves

Náhóczki Jánosné
szü le tett: Bozik Irén 63 éves

Völ gyi At ti la 47 éves

Csaj bók Jánosné
szü le tett: Bor sós Er zsé bet 69 éves

Sza bó Lász ló 63 éves

On dok Sán dor 50 éves

Ken gyel Já nos 63 éves

Sze gi And rás Ist ván 77 éves

Nagy Sán dor 67 éves

Vona Miklósné
szü le tett: Lõgyi Má ria Mag dol na 61 éves

Ba logh Mihályné
szü le tett: Ábrók Er zsé bet 52 éves

Mol nár Sán dor Istvánné
szü le tett: Ko vács Mar git 75 éves

Ko vács And rás 53 éves

Kocsmár Já nos 86 éves

Bu dai Istvánné
szü le tett: Ollé Má ria 60 éves

Daj ka Ist ván Tiborné
szü le tett: Kereskényi Er zsé bet 63 éves

For gács Zol tán 31 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.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fáj da lom tól meg tört szív vel mon dunk kö szö ne tet

mind azok nak, akik drá ga el huny tunk

SZABÓ LÁSZLÓ
te me té sén részt vet tek, utol só út já ra el kí sér ték és 

a ke gye let vi rá ga i val meg tisz tel ték.

"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."

A Gyá szo ló Család

MEGEMLÉKEZÉS

SZEGI ANDRÁS ISTVÁN
„Bú csú szó, mit nem mond tál ki el ma radt.

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

Le gyen e pár sor kö szö net és há la mind azok nak,
akik sze re te tük és tisz te le tük je lé ül rész vé tü ket fe jez ték ki és mély

fáj dal munk ban osz toz tak. Kü lön kö szö ne tün ket fe jez zük ki Dr.
Tóth Sa rol tá nak és Ke le men Csabánénak.

Sze re tõ Feleséged

EMLÉKEZÉS

SÁRÁNDI JÓZSEF
ha lá lá nak 5. év for du ló ján

Pi henj, te drá ga szív,

már meg szûn tél do bog ni.

Sze re tõ jó sá god nem tud juk fe led ni,

Mert el fe lej te ni Té ged so ha nem le het.

Csak meg kell ta nul nunk

Ez után él ni Nél kü led!

Sze re tõ Családod

EMLÉKEZÉS

LOSONCZI SÁNDOR
ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"Szí ve ne mes volt, ke ze dol gos, éle te ne héz volt,
ál ma le gyen bol dog.

Csak az hal meg akit el fe le dünk örök ké él,
akit na gyon sze re tünk"

Sze re tõ Fe le sé ge, lá nyai, unokái
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2017.10.08. Csõke Zsom bor 
Zulinger Krisz ti na, Csõke Zsolt

2017.10.18. Sza bó Dominik
Bordács Vi vi en, Sza bó Nor bert

2017.10.19. Csemány Ist ván Ben ce
Va dász Il di kó, Csemány Ist ván

2017.10.23. La ka tos Ri chárd Dominik 
Len cse Ro zá lia, Bu rai Ri chárd

2017.10.25. Vígh Bog lár ka
Rézsó Ibo lya, Vígh And rás

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

Len gyel Krisz ti na és Zi la hi István
2017. no vem ber 17-én

Bartha Edit és Fe ke te Gábor
2017. október 25-én

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.

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

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

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

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

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

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

fotók: Herman József
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)

- mû sza ki hi ba be je len tõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- 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.
ema il: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

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) de cem ber 11.
Ré gi 1-es, 2-es kör zet: (kedd) de cem ber 12.

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): de cem ber 14.
Ré gi 1-es, 2-es kör zet (pén tek):  de cem ber 15.

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

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
*****

De cem ber 4-tõl meg vál toz nak az E.ON
ügy fél szol gá la ti te le fon szá mai

Ál ta lá nos ügy in té zés:
06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00,

06-70-459-96-00
Mérõállás be je len tés

vezetékes telefonról* (in gye nes) 06-80-210-211
mobiltelefonról sms-en 06-30-3-444-999

* A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról
nem elérhetõ.

Hi ba be je len tés: 06-80-210-310


