


A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ- tes tü le te ülé se in az
aláb bi dön té se ket hoz ta:
• A 160/2017 (XII.14.) szá mú TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006 „Zöld vá ros 

ki ala kí tá sa Fegyverneken”cí mû pro jekt köz be szer zé si el já rás meg in -
dí tá sá hoz, a 2015. évi CXLIII. tör vény 115. § sze rin ti épí té si köz be -
szer zé si el já rás meg in dí tá sá hoz, a Bí rá ló Bi zott ság nak az aláb bi
gaz da sá gi sze rep lõk vizs gá la tát ja va sol ja:

 1. Gaz da sá gi sze rep lõ: Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve, Sza bad ság u. 7.
 2. Gaz da sá gi sze rep lõ: LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
 3. Gaz da sá gi sze rep lõ: Krupatechnika Kft., 5231 Fegy ver nek, Ady

End re út 13.
 4. Gaz da sá gi sze rep lõ: Böjtös-Bau Kft., 1117 Bu da pest, Iri nyi Jó zsef

ut ca 40. A. lház. I. em. 5. (Te lep hely: 5000 Szol nok, Szán tó krt.
61-63.)

 5. Gaz da sá gi sze rep lõ: Kunhegyesi Épí tõk Kft., 5340 Kun he gyes,
Zádor ut ca 4.

• Dön tött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld vá ros ki ala kí tá sa
Fegyverneken” cí mû pro jekt köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ról. A
köz be szer zé si el já rás be csült össze ge: net tó 69.511.811.-  Ft.

• A „BMÖFT/107-26/2017 azo no sí tó je lû tá mo ga tói ok irat alap ján, a
Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de, Annaházi Óvo da fel újí tá -
sa” el ne ve zé sû köz be szer zé si el já rás ered mé nyé rõl, mely ben a Kbt.
77. § (4) be kez dé se alap ján az el já rás nyer te se a Szilasi és Tár sa Ter -
me lõ és Szol gál ta tó Kft (5231 Fegy ver nek, Liszt Fe renc út 13/a.)

• El fo gad ta a Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. Fegyverneken vég -
zett ví zi köz mû vek üze mel te té si te vé keny sé gé nek 2017. évi tel je sí té -
sé rõl ké szült je len tést 

• Meg is mer te és el fo gad ta a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de 
2017/2018. ne ve lé si év ér té ke lé sét, és egy ben meg kö szön te az in téz -
mény ve ze tõ jé nek és dol go zó i nak 2017/2018 ne ve lé si év ben vég zett
mun ká ját. 

• A 2018. évi költ ség ve tés tar ta lé ká nak ter hé re 2.869.007 Ft összeg gel
hoz zá já rul a Vá ro si Sport egye sü let le lá tó fej lesz té sé hez.

• El fo gad ta 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 2019-2033. évi gör dü lõ fej lesz té si ter -
vét

• Mó do sí tot ta a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta és a Kar ca gi Tan ke -
rü le ti Köz pont kö zött lét re jött va gyon ke ze lé si szer zõ dést

• Ha tá ro zott ar ról, hogy köz ne ve lé si fel adat el lá tá sát szol gá ló he lyi ség -
hasz ná lat cél já ból aFegyvernek, Ady End re út 50. sz. alat ti,

Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár ban ta lál ha tó
helyiségettornaszobaként hasz ná lat ba ad ja az Eg ri Fõ egy ház me gye
ré szé re

• Mó do sí tot ta a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de Szapárfalui
tag in téz mé nyé nek  (Fegy ver nek, Ady End re út 53.) ala pí tó ok ira tát
te kin tet tel a fenn tar tó vál to zá sá ra. A tag in téz mény új fenn tar tó ja az
Eg ri Fõ egy ház me gye.

• Egyet ért a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet tel kö tött meg bí zá si
szer zõ dé sek egy gaz da sá gi év re tör té nõ meg hosszab bí tá sá val
ésfelhatalmazza a pol gár mes tert a meg bí zá si szer zõ dé sek alá írá sá -
val.

• Dön tött a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azo no sí tó szá mú Tá mo ga tói
Szer zõ dés alap ján, „Fegy ver nek Új te le pi Óvo da fel újí tá sa és kor sze -
rû sí té se, va la mint Böl csõ de bõ ví té se 16 fé rõ hellyel” el ne ve zé sû köz -
be szer zé si el já rás ered mé nyé rõl. Az el já rás ered mé nye kép pen a
La dá nyi és Tár sa Épí tõ ipa ri Bt(5231 Fegy ver nek, Mar ti no vics út
25/a) aján lat te võt je löl te meg nyer tes nek.

• Dön tött az EFOP-1.2.11-16.-20107-00033 „Esély Ott hon – Esély
Fegyverneken” cí mû pro jekt köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá ról és
a  Bí rá ló Bi zott ság nak az aláb bi gaz da sá gi sze rep lõk vizs gá la tát ja va -
sol ja:

 1. Gaz da sá gi sze rep lõ: La dá nyi és Tár sa Bt., 5231 Fegy ver nek,
Mar ti no vics út 25/a

 2. Gaz da sá gi sze rep lõ: Józsa Kft., 3550 Ti sza fü red, Igari út 61.
 3. Gaz da sá gi sze rep lõ: Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegy ver nek, Liszt

Fe renc út 13/A
 4. Gaz da sá gi sze rep lõ: Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve,

Sza bad ság u. 7.
 5. Gaz da sá gi sze rep lõ: LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
 6. Gaz da sá gi sze rep lõ: Cél be ton Kft., 5331 Ken de res, Vas út út 5/A
 7. Gaz da sá gi sze rep lõ: KC BAU Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Kft., 4481

Nyír egy há za, Arany ka lász sor 191
 8. Gaz da sá gi sze rep lõ: FISCHER-TRANS Kft., 5231 Fegy ver nek,

Baj csy -Zsi linsz ky út 10.
• Dön tött a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azo no sí tó szá mú Tá mo ga tói

Szer zõ dés alap ján, „Fegy ver nek Új te le pi Óvo da fel újí tá sa és kor sze -
rû sí té se, va la mint Böl csõ de bõ ví té se 16 fé rõ hellyel” el ne ve zé sû köz -
be szer zé si el já rás ered mé nyé rõl.Az el já rás ered mé nye kép pen
La dá nyi és Tár sa Épí tõ ipa ri Bt. (5231 Fegy ver nek, Mar ti no vics út
25/a)aján lat te võt je löl te meg nyer tes nek.

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Zöld hul la dék szál lí tá si ütem terv:

Já rat szál lí tás Ja nu ár Feb ru ár Már ci us Áp ri lis Má jus Jú ni us Jú li us Au gusz tus Szep -
tem ber

Ok tó -
ber

No vem -
ber

De cem -
ber

1-es
gyûjtõjárat zöld havonta csü tör -

tök 12 10 7 12 16 13 11 15

2-es gyûj tõ -
já rat zöld ha von ta pén tek 13 11 8 13 17 14 12 16

Sze lek tív szál lí tá si ütem terv:

Já rat szállítás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szep tem -
ber

Ok tó ber
No vem -

ber
De cem ber

1-es
gyûjtõjárat

sze lek -
tív

havonta csü tör -
tök 4 1 1, 29 26 24 14 19 23 20 18 22 20

2-es
gyûjtõjárat

sze lek -
tív

havonta pén tek 5 2 2, 30 27 25 15 20 24 21 19 23 21
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Saj tó köz le mény

Fegy ver nek Vá ros csa pa dék víz csa tor ná zá sa
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005

2018. jú li u sá ban hi va ta lo san is el in dul ha tott a Fegy ver nek Vá rost
érin tõ csa pa dék víz el ve ze tõ há ló zat fej lesz té se.

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta 2017. má jus 31. na pi ha -
tállyal Tá mo ga tá si Szer zõ dést kö tött a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz -
té ri um Re gi o ná lis Fej lesz té si Ope ra tív Prog ra mok Irá nyí tó
Ha tó sá gá val a te le pü lés csa pa dék víz-el ve ze tés fej lesz té sé nek
meg va ló su lá sa ér de ké ben. A be ru há zás tel jes össze ge brut tó
225.000.000 Ft, mely nek 100%-a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tá si összeg. A pro jekt a Szé che nyi 2020 prog ram ke re té ben va ló -
sul meg. A ki vi te le zõi köz be szer zés nyer tes aján lat te võ je a KC
BAU Kft. és CZETÕ Kft. kon zor ci u ma lett, aki vel az Ön kor mány -
zat 2018. jú ni us 12-én kö tött szer zõ dést. A szer zõ dés net tó össze ge 161.705.020.- Ft.
A pro jekt cél jai:
– A bel te rü let re hul lott csa pa dék vi zek és fel szín alól elõ tö rõ fa ka dó vi zek ren de zett és kár té tel nél kü li el ve ze té se,
– A bel te rü le ten át hú zó dó víz fo lyás ok és bel víz csa tor nák, bel víz el ve ze tõ rend sze rek ren de zé se
– A te le pü lé sek bel te rü let ének vé del me a kül te rü le te ken ke let ke zett vi zek ká ros ha tá sa i tól.
A pro jekt ke re té ben meg va ló su ló be avat ko zá sok hár mas célt szol gál nak:
– Meg ol da ni az akut el ve ze té si prob lé má kat a Szent Er zsé bet úton.
– Meg te rem te ni egy meg fe le lõ mé re tû ge rinc csa tor nát, amely a te le pü lés rõl ér ke zõ vi zek kár oko zás men tes le ve ze té sé re

al kal mas lesz.
– Meg ala poz ni a ki je lölt víz gyûj tõn az ön kor mány zat sa ját te vé keny sé ge so rán épí ten dõ csa tor nák víz el ve ze té si le he tõ sé -

gét.
A cé lok ma ra dék ta lan tel je sü lé se ese tén a te rü let csa pa dék víz el ve ze té se az épí tés sel köz vet le nül érin tett sza ka szo kon
meg ol dott nak te kint he tõ, míg a tel jes víz gyûj tõ re csak újabb épí té si üte mek be fe je zé sé vel le het ezt ki mon da ni.
A cé lok el érés hez szük sé ges be avat ko zá sok
Az 1-es rend szer:
– A be ve ze tõ nyílt csa tor na és a csa tor nán lé võ tor ko la ti mû tárgy át épí té se a meg lé võ bur ko lat el bon tá sá val, a csa tor na

mé re té nek bõ ví té sé vel és a meg lé võ tor ko la ti mû tárgy mé ret nö ve lé sé vel.
– A ter ve zett zárt 1,0 mé te res ge rinc csa tor na meg épí té se a víz gyûj tõn ke let ke zõ és össze gyûj té sé re ke rü lõ vi zek el ve ze té -

sé re.
– A meg lé võ 0,6 mé te res zárt be ton csa tor na ve ze tõ ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sa /iszaptalanítása és tisz tí tá sa/ a be csat la -

ko zó föld med rû árok be csat la ko zá sa i nak hely re ál lí tá sá val együtt.
– A meg lé võ szik kasz tó há ló zat át épí té se el ve ze tõ rend sze rû vé, va la mint a kü lön ál ló ár kok össze kö té se a le ve ze tés út vo -

na lá nak biz to sí tá sá ra. A be fo ga dó csa tor na meg épí té sé vel és a köz úti alat ti át ve ze tés meg épí té sé vel.
2-es rend szer:
– A Szent Er zsé bet ut cai sza kasz ár ka i nak re konst ruk ci ó ja a ka pu be já rók tisz tí tá sá val és az ár kok ve ze tõ ké pes sé gé nek hely -

re ál lí tá sá val. 
Érin tett sza ka szok:
– Szent Er zsé bet út: Fõ út és a Gyóni G. út tól a 4.sz fõ út ke resz te zõ dé sé ig tar tó sza ka szon
– Szent Er zsé bet út: Ár pád út tól a Pe tõ fi útig tar tó sza ka szon
– Szeg fû út: Szent Er zsé bet út tól a Büdöséri csa tor ná ig tar tó sza ka szon
A ki vi te le zé si mun ká la tok kez de te: 2018. jú li us 17.
A pro jekt ter ve zett fi zi kai be fe je zé se: 2019. jú ni us 28.
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Tan év nyi tó az Or czy An na Ka to li kus
Is ko lá ban

2018. szep tem ber 1-jén tan év nyi tó ün nep ség al kal má val az Or czy
An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da meg nyi tot ta ka pu it az Eg ri
Fõ egy ház me gye fenn tar tá sá ban a fegyverneki ka to li kus temp lom -
ban.

Ha gyo má nya ink hoz hí ven a nyol ca di kos ta nu lók kí sér ték be a le en -
dõ el sõ sö ket a je les ese mény re. Bor dás Pé ter plé bá nos Úr és Pé ter
Fe renc hit ok ta tó kö szön tõ je után szent mi sét tar tott a fõ tisz te len dõ,
ex cel len ci ás Dr. Ternyák Csa ba eg ri ér sek. 

A je les ese mény re meg hí vást kap tak a ka to li kus egy ház ta nács és a
vá ro si ön kor mány zat kép vi se lõi, va la mint Ko vács Sán dor
országgyûlési kép vi se lõ úr.

A szent mi sét Hornyákné Sza bó Ber na dett igaz ga tó nõ tan év nyi tó be -
szé de kö vet te, me lyet a gyer me kek kis mû so ra szí ne sí tett. A ren dez -
vényt a je len lé võ óvo dás és is ko lás gyer me kek, szü le ik kel együtt
hall gat ták meg a temp lom ban.

Az ün nep ség után fõ tisz te len dõ, ex cel len ci ás Dr. Ternyák Csa ba eg ri
ér sek úr meg ál dot ta az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko lát, ezt
kö ve tõ en a szapárfalui Szent Ri ta Tag óvo dá ját a meg hí vott ven dé -
gek, az is ko la és óvo da dol go zói je len lét ében.

A 2018/2019 tan év ben 42 óvo dás- és 211 is ko lás ko rú gyer mek ne -
vel ked het im má ron ró mai ka to li kus ér ték ren dek nek meg fe le lõ en az
in téz mé nyünk ben.

-Pán cél Tí mea-
-pedagógus-

VeniSancte
Fõ egy ház me gyei tan év nyi tón az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da

Au gusz tus 29-én az eg ri Ba zi li ká ban tar tot ták a Fõ egy ház me gyei Pe -
da gó gus Tan év nyi tó ün nep sé get, mely re in téz mé nyünk mun ka tár sai 
is meg hí vást kap tak.

A több mint 1800 részt ve võt Ju hász Fe renc atya, az Egy ház me gyei
Ka to li kus Is ko lák Fõ ha tó sá gá nak el nö ke kö szön töt te.

Ezt kö ve tõ en Dr. Freund Ta más aka dé mi kus, egye te mi ta nár elõ adá -
sát lát hat tuk. A mû vé sze tek ál tal gaz da gí tott bel sõ vi lág és az in for -
má ció rob ba nás ha tá sai a kre a tív gon dol ko dó ké pes sé gek re té mát
ölel te fel. Ki hang sú lyoz ta, hogy az érzelemgazdag bel sõ vi lág el en -
ged he tet len ah hoz, hogy a kül vi lág in for má ci ó it meg fe le lõ ha té kony -
ság gal tá rol juk el agyunk olyan mély sé ge i be, ame lyek bõl a kre a ti vi tás 
is táp lál ko zik.

Majd Dr. Csépe Va lé ria aka dé mi kus, egye te mi ta nár Szö vet té szõtt
tu dás cí mû elõ adá sa hang zott el. A ta nu lást és a tanulócentrikus tar -
tal mi meg úju lás lé nye gét ele mez te a köz ne ve lés ben. A Nem ze ti Alap -
tan terv ki dol go zá sá val meg bí zott mi nisz te ri biz tos el mond ta, hogy
olyan is ko la rend szert sze ret né nek lét re hoz ni, amely nek kö zép pont -
já ban a gye re kek áll nak. Az a cél, hogy gon dol ko dó, a vi lág ban el iga -
zod ni tu dó fel nõt te ket ne vel jünk.

Az elõ adá sok után Dr. Ternyák Csa ba eg ri ér sek mu tat ta be a szent
mi sét, az is ko lák lel ki pász to ra i nak koncelebrálásával. Az ér sek atya
szent be széd ében el mond ta: Min den pe da gó gus tö rek szik ar ra, hogy
si ke res, ered mé nyes le gyen, hogy di ák ja i ból jó és fel ké szült em bert
fa rag jon, olyat, aki tud ja a lec két, aki fi gyel a ta ní tó já ra. Hang sú lyoz -
ta, hogy Jé zus ra leg in kább azért hall gat nak a ta nít vá nyai, azért kö ve -
tik õt, mert egyé ni sé gé vel ha tás sal volt rá juk, mert úgy be szélt, mint
aki nek ha tal ma van, mert meg sze ret ték õt. Igen, mind ez le ír ha tó
ilyen egy sze rû ál lí tás sal: "Aki sze ret en gem, meg tart ja ta ní tá so mat".

Ez után Dr. Ternyák Csa ba ér sek, az Eg ri Fõ egy ház me gye fenn tar tá -
sá ban mû kö dõ köz ne ve lé si in téz mé nyek ve ze tõ i nek és lel ki pász to ra i -
nak ja vas la ta alap ján ki tün te té se ket adott át.

Kö szön jük a meg hí vást, kö szön jük, hogy részt ve het tünk ezen a szép
ese mé nyen! Lé lek ben gaz da god va tér tünk ha za a tan év nyi tó után.

-Kocsmár Er zsé bet-
-pe da gó gus-

Nyá ri Er zsé bet-tá bo rok az Or czy An na
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko lá ban

Jú ni us el sõ, és au gusz tus utol só he té ben va ló sul tak meg is ko lák ban a 
nyá ri nap kö zis tá bo rok.

Hét fõ tõl pén te kig 8:00 és 16:00 kö zött szá mos szí nes prog ram –
kézmûveskedés, ha gyo mány õr zés, sport és egész sé ges élet mód, kör -
nye zet tu da tos ság – mel lett na pi négy sze ri ét ke zés volt biz to sí tott ta -
nu ló ink szá má ra.

A nap kö zis tá bor „ fény pont ja”- ként Bu da pes ten jár tunk, ahol cso -
dá la tos du nai ha jó úton vet tünk részt, majd a Tropicarium va rázs la -
tos élõ lé nye i vel is mer ked tek ta nu ló ink. A dél utánt az
Ele venpark ban, vi dám han gu lat ban töl töt tük el. 

A tá bor ban szí nes él mé nyek kel és vi dám per cek kel gaz da god tak ta -
nu ló ink.

-Baksai Zsu zsan na-
-ta ní tó né ni-
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In memoriam „SÁRGA ISKOLA”
Az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da al só ta go za tá -
nak mar gó já ra

1986. szep tem ber el se jén ta ní tói pá lya fu tá som el sõ ál lo má sa a Dó zsa
György úti Ál ta lá nos Is ko la 5. szá mú tan ter me volt. Osz tály fõ nö ke
let tem az ak ko ri 4.b osz tály nak. Örül tem ne kik.  Sze ret tem ott dol -
goz ni. Jó volt együtt a „na gyok kal”, együtt azok kal a pe da gó gu sok kal,
akik en gem is ta ní tot tak. Nagy lét szá mú osz tály volt, be töl töt tük a
ter met. Ked ves em lé ke im van nak az együtt töl tött órák ról, na pok ról,
he tek rõl, hó na pok ról. Sok szor em le ge tem mos ta ni di ák ja im nak azo -
kat a „ré gi,szép em lé kû” osz tály ki rán du lá so kat, far san go kat.

Né hány év vel ké sõbb el sõs osz tály fõ nök let tem a Sár ga Is ko lá ban. Új
hely szín, új fel ada tok vár tak rám. Az al sós tanítónénik „tün dér va -
rázs ló klub já ba” ke rül ni ki vált ság volt. A ha tal mas fü ves-fás ud var
von zot ta a gye re ke ket szü ne tek ben. Sok-sok év alatt kü lön bi ro da lom 
épült itt, biz ton sá got nyújt va a kis gye re kek nek. Itt is na gyon sze ret -
tem dol goz ni. Ba rát sá gok szö võd tek mun ka tár sak kal, akik kö zül töb -
ben már vi dám nyug dí ja sok. Jó szív vel em lék szem a szü lõk kel és a
gye rek kel együtt töl tött kö zös ren dez vé nye ink re.

Az idei tan évet az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da al -
só ta go za tá nak 2., 3. és 4. év fo lya ma a Dó zsa György úti épü let ben
kezd te meg. Az el sõ sök a „Nagy is ko la” mel let ti volt könyv tár épü le tét
kap ták meg,ahol a szép tan ter mük mel lett fej lesz tõ szo ba,csak az el -
sõ sök ál tal hasz nált mos dó és sa ját kis ud var áll a ren del ke zé sük -
re.Szü ne tek ben át hal lat szik hoz zánk a vi dám gye rek zsi vaj.A ma gyar
és ma te ma ti ka ta ní tá si órá kon 2 ta ní tó né ni egy asszisz tens se gít sé -
gé vel okít ja a be tû ve tés tu do má nyá ra és ve ze ti be a szá mok vi lá gá ba a 
lur kó kat. A ki csik biz ton ság ban ér zik ma gu kat.A „tyúk anyók” hoz zá -
se gí tik õket,hogy nyu god tan és vi dá man él jék meg az át me ne tet óvo -
da és is ko la kö zött.  Jó do log ná lunk el sõs nek lenni.

 Én a 4.b osz tállyal, mint osz tály fõ nök vissza ke rül tem az 5. te rem be. 

Együtt va gyunk ki csik és na gyok. Ta nul juk „egy mást”, és ez mû kö dik. 
Kéz nél van a könyv tár,az in for ma ti ka te rem mel egy be köt ve. Szü ne -
tek ben jó lát ni, ahogy a na gyobb test vé rek pá tyol gat ják a ki seb be ket.
Osz tá lyom mal ter vez zük az osz tály ki rán du lást és a far san got, épp
úgy, mint 32 év vel ez elõtt.

Új ra jó itt len ni!
-Baranyiné Buj do só Ág nes-

-tanító-

Balatoni Er zsé bet tábor
Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da

A ta va lyi tan év hez ha son ló an az idén is egy si ke res pá lyá zat ke re té -
ben le he tõ sé günk adó dott, hogy részt ve het tünk Fonyódligeten a ba -
la to ni Er zsé bet tá bor ban. Idén au gusz tus utol só he té ben 23 fõ ta nu ló 
és 3 fõ fel nõtt pe da gó gus uta zott el er re a cso dás hely re. A ked ves fo -
gad ta tást kö ve tõ en min den cso por tot kü lön altáborokba he lyez tek
el. Min den ki más szí nû pó lót és sap kát ka pott, ne künk a pi ros szín
ju tott. Altáborvezetõnk min den reg gel és es te se gí tet te mun ká kat, is -
mer tet te a gye re kek kel a prog ra mo kat. Na gyon meg ha tód tunk, ami -
kor a szülinapos gye re kek kü lön tor tát és raj zot kap tak. Ta nu ló ink
kö zött is volt egy kis fiú, aki eb ben a meg le pe tés ben ré sze sült. 

A tá bor ide je alatt szá mos prog ra mok ban vet tek részt ta nu ló ink. Ki -
emelt prog ram ként sze re pelt a Hõ sök nap ja, me lyen a tûz ol tó ság, a
rend õr ség, a men tõk és a ka to na ság mun ká i ba pil lant hat tak be le a
gye re kek. A vész hely zet-szi mu lá ció so rán a leg bát rab bak be le is ül -
het tek és ki pró bál hat ták, ho gyan mû kö dik a szer ke zet. 

Az 5 na pos ba la to ni tar tóz ko dás alatt sé ta ha jó ká zá son, go kar ton, íjá -
sza ton, ze nei fog lal ko zá son, ke rék pá ros ügyes sé gi ver se nyen, sár -
kány ha jó zá son, éj sza kai aka dály ver seny kép vi sel tük a pi ros altábort. 
A bo gár há ton ka lan do zó fog lal ko zá son a Ba la ton élõ vi lá gá val is mer -
ked tek meg ta nu ló ink. A gye re kek kö ré ben nagy si kert ara tott a
vízikalandpark. Ter mé sze te sen a ba la to ni für dõ zést sem hagy tuk ki,
an nak el le né re sem, hogy az idõ já rás az el sõ na pok ban nem volt ke -
gyes hoz zánk. 

Re mél jük, hogy a kö vet ke zõ tan év ben is le he tõ sé günk lesz el jut ni
Fonyódligetre, mert büsz kén mond hat juk, hogy a gye re kek fe lejt he -
tet len él ménnyel gaz da god tak. Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni a
ve ze tõ ség és a se gí tõ szü lõk tá mo ga tá sát!  

-Ta nár né nik-

Tán cos "Te ker gõk"
Au gusz tus ban sem pi hen tek a Te ker gõ tánc cso port tán co sai. A pró -
bák már au gusz tus ban el kez dõd tek, hi szen szá mos fel ké rés ér ke zett
szep tem ber hó nap ra. Szep tem ber 8-án Óballára kap tunk meg hí -
vást. A gye re kek szín vo na las mû sort mu tat tak be, majd utá na fi nom
ebéd vár ta õket.

Szep tem ber 15-én, Kétpón áll tak szín pad ra a tán co sok a Lek vár fõ zõ
fesz ti vá lon. A ren dez vény jó han gu lat ban telt a gye re kek mel lett szí -
ne sí tet te a prog ra mot a Szapáry nép dal kör és Pa csir ta ci te ra ze ne kar. 
A nagy sze rû be mu ta tó után nagy sze rû ebéd várt min ket és a lek várt
is meg kós tol hat tuk.  

Sok pi he nés re nem volt idõ, mert szep tem ber 17-én hét fõn a
fegyverneki Coop-party-n mu tat ták be a gye re kek a ko re og rá fi á kat.
A fel lé pés jó han gu lat ban telt a gye re kek mel lett a Szapáry nép dal kör 
is meg mu tat ko zott.

A tán co sok min den le he tõ sé get szí ve sen vál lal tak és alig vár ják a kö -
vet ke zõ prog ra mo kat. 

-Sarkadi And rea-
-oktató-

For ga lom ból ki vont, 1946 után ki adott
fo rint hoz kap cso ló dó pénz ér mé ket,

bank je gye ket ke re sek.

Tel.: 56-481-288
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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 2017/2018-as 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 2017/2018-as 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
2017/2018-as 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 2017/2018-as 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 7. és
8. 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: 2018. ok tó ber 26. 

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)
• mo ti vá ci ós le ve let

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 2018. 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 2017/2018-as 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 2017/2018-as 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, mo ti vá ci ós le ve let.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2018. ok tó ber 26. 

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 2018. 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-
-Kuratóriuma-

Be szél ge tés az JNSZ Megyei Területi
Prima-díjas Mé szá ros Il di kó val.

Ti zen ne gye dik al ka lom mal kö szön töt ték 
szep tem ber 16–án me gyénk leg jobb ja it a
Szol noki Szig li ge ti Szín ház ban.

- Drá ga Il di kó! Mun kás sá god el is me ré sé ül meg -
kap tad a  Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Prí ma
–dí jat iro da lom ka te gó ri á ban. Lát tam, mi kor
mû vé szek, or szág gyû lé si kép vi se lõk vas taps sal
kö szön töt tek és gra tu lál tak Ne ked. Mit érez tél,
mi kor ilyen em be ri nagy sá gok, köz is mert sze -
mé lyek ün ne pel tek té ged?

- Öröm, bol dog ság jár ta át a szí vem és meg emel ke dett az ad re na lin
szin tem.

- Egy pil la nat ra lép jünk vissza a kez de tek hez, va jon me lyik vers volt az 
ami a szí ved hez nõtt?

- A leg job ban a „ Re mény” cí mû  vers  az, amely annyi ra szí vem hez kö -
zel áll. Ezt a ver set elõ ször Bu da pes ten, a  Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz -
pont ban ad tam elõ az Adagió ze nei alá fes tés sel, mely nagy si kert
ara tott.

- Több kö te ted is  meg je lent, kü lön fé le té mák kal. Ho gyan szü le tik az
öt let  ami rõl írsz?

- Es ti író va gyok. Ilyen kor áb rán do zom a fel kap csolt lám pá nál, egy
–egy kulcs szót le írok, me lyet más nap igyek szem vers sé vagy tör té net -
té ala kí ta ni.

- Mennyi kö te tet mond hatsz ma ga dé nak?

- 4 ver ses kö tet, 1 mon dó kás könyv, 1 no vel lás-, 1 hu mo ros- és 2 me -
sés köny vem je lent meg ed dig. 2018-ban lá tott nap vi lá got az ün ne pi
könyv hét re APEVA  VERSEIM cí mû ver seskö te tem. Ez a kö tet a
WIKIPÉDIA /több nyel vû internetes en cik lo pé dia/ sze rint is az el sõ
olyan kö tet Ma gyar or szá gon, amely csak egy szer zõ tõl tar tal maz
APEVA ver se ket.

- Több dí jat is mond hatsz ma ga dé nak. Me lyik re vagy a leg büsz kébb?

- Ter mé sze te sen min den díj ra büsz ke va gyok, mert min den díj, ok le -
vél elõ re visz, se gít, bá to rít mun kám so rán.

- Az Iro dal mi Rá dió tag ja vagy. Zsol dos Ár pád nem fu kar ko dott a
dícsérõ sza vak kal, ha ró lad volt szó. Ver se i det sok szor ad ják elõ ne ves
szí né szek, mû vé szek. A né ma tol má cso lás szép sé gét is meg mu tat tad
ne künk, mely hez Má té Pé ter „ Egy szer vé get ér” cí mû da lát hív tad se -
gít sé gül. 

- Azért, hogy tel jes le gyen a kép ró lad, el mon dom: ha ris nya vi rá got is
ké szí tesz , fes tesz ká vé val s ki tud ja még mi vel lepsz meg min ket. Egy
örök ké al ko tó ener gia bom ba vagy! Em be ri ér té ke i det ne mes és hasz -
nos cél ra for dí tod. Rit ka, pél da mu ta tó mû vész vagy, aki re mél tán va -
gyunk büsz kék. El áru lod, hogy melyek a leg kö ze leb bi ter ve id?

- „Sza bad ság tü ze” cí mû ver sem mel sze ret ném el ér ni azt, (amely pá -
lyá zat ke re té ben már meg ze né sí tés re ke rült és hoz zá klip is ké szült), 
hogy ez le gyen 1956 him nu sza.

- Sze ret nél üzen ni va la mit?

- Kö szö nöm a je lö lést, mely nagy meg tisz tel te tés volt szá mom ra. Kö -
szö nöm a sza va zó im nak, akik bíz tak ben nem és ki tar tot tak mel let tem,   
meg könnyít ve a Ta nács adó Tes tü let dön té sét.

- Vég szó ként en gedd meg, hogy  té ged idéz ze lek. Mot tód: So ha nem
sza bad fel ad ni! Így le gyen drá ga Il di kó!

-Balogh Éva-
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EuroSkills 2018. Bu da pest
A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 7. osz tá lyos ta nu lói 2018. 
szep tem ber 27-én le he tõ sé get kap tak ar ra, hogy a 
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra szer ve -
zé sé ben el lá to gas sa nak Bu da pest re, az EuroSkills 2018. ki ál lí tás ra. 

AEuroSkills, va gyis a fi a tal szak em be rek Eu ró pa-baj nok sá ga, lát vá -
nyos be mu ta tó ja a szak mák nak és a leg fris sebb eu ró pai fej lesz té sek -
nek.

A pá lya vá lasz tás elõtt ál ló fi a ta lok a hely szí nen in te rak tív, lát vá nyos
for má ban pró bál hat tak ki kü lön bö zõ szak má kat. A sa ját él mény,
meg ta pasz ta lás, ins pi rá ci ót nyújt ha tott a szak mai élet pá lya vá lasz -
tás hoz.

AEuroSkills kar ri er le he tõ sé gek szé les vá lasz té kát mu tat ja be, ame -
lyek kö zött min den ki meg ta lál hat ja a szá má ra leg meg fe le lõb bet.

Di ák ja ink na gyon él vez ték az ér de kes be mu ta tó kat, ki pró bál hat tak
több fé le mun ka fo lya ma tot, be te kin tést nyer tek a tech ni kai új don sá -
gok ku lissza tit ka i ba is. A nap vé gén fá rad tan, de él mé nyek kel gaz da -
gon tér tek ha za. 

Eu ró pai Mo bi li tá si Hét Fegyverneken
A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 2018. szep tem ber 21-én
csat la ko zott az Eu ró pai Mo bi li tá si Hét fegyverneki prog ram ja i hoz,
mely nek ke re te in be lül meg va ló sult a  Kresz- és Ügyes sé gi Ver seny
is ko lánk ta nu lói rész vé te lé vel.

A gye re kek pla kát ké szí tõ ver se nyen vet tek részt, me lyen le raj zol hat -
ták az ál ta luk el kép zelt köz le ke dést 12 év múl va Fegyverneken.

Ke rék pá ros ügyes sé gi ver se nye ken mu tat hat ták meg tu dá su kat, kü -
lön bö zõ ne héz sé gi fel ada to kon ke resz tül is mer ked het tek meg a biz -
ton sá gos köz le ke dés sza bá lya i val. A ver se nyek le bo nyo lí tá sá hoz az
is ko la ud va ra adott hely színt .  A  meg va ló sí tás ban Krupa Ádám test -
ne ve lõ ta nár és a he lyi mû ve lõ dé si ház  kép vi se lõ je vett részt szer ve -
zõ ként.

A leg ügye sebb di á kok érem mel gaz da god hat tak, a részt ve võ ta nu lók
pe dig ap ró aján dé kok nak örül het tek. 

-Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la-

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ
AZ„EGYÜTTMÛKÖDÉS
MEGVALÓSÍTÁSA A
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
ÉRDEKÉBEN” C.
PROJEKTRÕL

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta a TOP-3.1.1-15 – Fenn tart -
ha tó te le pü lé si közlekedésfejlesztéscímû konst ruk ció ke re té -
ben nyert 340 mil lió Ft vissza nem té rí ten dõ eu ró pai uni ós
tá mo ga tás se gít sé gé vel ter ve zi meg va ló sí ta ni négy já rás 8 te -
le pü lé sé nek kon zor ci u mi össze fo gá sá val te le pü lé si köz le ke -
dés fej lesz té sét. 
A fej lesz tés cél ja, hogya te le pü lé se ken a la kó kat és az át uta zó -
kat is egy ren de zett, egy sé ges kép fo gad ja; mind ez pá ro sí tás ra
ke rül for ga lom csil la pí tá si és köz le ke dés biz ton sá gi be avat ko zá -
sok kal, amely ered mé nye kép pen mind a kö zös sé gi köz le ke dés,
mind a te le pü lé se ken be lü li köz le ke dés biz ton sá go sab bá, ké -
nyel me seb bé és hosszú tá von fenn tart ha tó vá vá lik.
Je len kon zor ci u mi pro jekt olyan, a fenn tart ha tó köz le ke dés fel -
tét ele it meg te rem tõ éserõsítõközlekedésfejlesztési in téz ke dé -
sek meg va ló su lá sát szol gál ja a te le pü lé sek kö zött,
melyhozzájárul az él he tõ vá ro si és te le pü lé si kör nye zet ki ala ku -
lá sá hoz.
Fegy ver nek, mint pro jekt gaz da mel lett 8 te le pü lés együtt mû kö -
dé se és fej lesz té se va ló sul meg a pro jekt ben: Kétpó, Kuncsorba,
Kun he gyes, Nagyiván, Ör mé nyes, Tiszaigar, Tiszaszentimre és
Tomajmonostora.
A kon zor ci um 9 te le pü lé se kö zöt ti köz le ke dé si rend szer szer ves
egész nek te kint he tõ, hi szen ugyan azon tö meg köz le ke dé si szol -
gál ta tó(Középkelet-Magyarországi Köz le ke dé si köz pont Zrt.)
lát ja el a fel ada tát a te rü le ten. A te le pü lé sek aközlekedési út vo -
nal te kin te té ben egyjól kö rül ha tá rol ha tó É-D irá nyú köz úti kap -
cso lat tal rendelkeznekegymással. A meg épü lõ egy sé ges ké pet
mu ta tó au tó busz öb lök és autóbuszvárókezt a szi ner gi át kí ván -
ják erõ sí te ni.
A pro jekt ke re té ben szem lé let for má ló ese mé nyek meg tar tá sá -
ra is sor ke rül (RoadShow elem BringaAkadémia ügyes sé gi és
köz le ke dés biz ton sá gi pá lya; in te rak tív ke rék pá ros KRESZ órák;
brin ga pár baj; be bi cik li zés)
A szem lé let for má lás to váb bi esz kö ze ként egye di, pro jekt re sza -
bott kerékpárosközlekedésbizonsági ki ad vány, va la mint a ke -
rék pá ros köz le ke dés re vo nat ko zó sza bá lyo kat is tar tal ma zó 
tá jé koz ta tó szó ró anyag el ké szí té sé re is sor ke rül.
Az inf rast ruk tu rá lis fej lesz tés hez kap cso ló dó terv do ku men tá ci -
ók en ge dé lye zés alatt áll nak, azok el fo ga dá sát kö ve tõ en ke rül
ki írás ra a ki vi te le zé si mun ká la to kat ma gá ba fog la ló köz be szer -
zé si el já rás.
A pro jekt meg va ló sí tá sá ra a Tá mo ga tá si Szer zõ dés ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ en leg fel jebb 36 hó nap áll ren del ke zés re. 
A pro jekt rõl to váb bi in for má ció a www.fegy ver nek.hu ol da lon
ol vas ha tó.
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Em lék táb lát avattak
A Ma gyar Vö rös ke reszt Or szá gos Ve ze tõ sé ge ma gyar or szá gi te le pü -
lé sek (ön kor mány zat ok ) ré szé re "Hu ma ni tá ri us te le pü lés" cím el -
nye ré sé re pá lyá za tot hir detett.

A pá lyá zat fõ cél ja a Ma gyar Vö rös ke reszt esz me i sé gét, alap el ve it tisz -
te let ben tar tó, cél jai meg va ló sí tá sá ban ak tí van részt ve võ kö zös sé gek
el is me ré se.

2017-ben a be adott pá lyá za tunkat em lék lap át adá sá val is mer ték el. A
cím oda íté lé se egy év re szól, mely - a fel té te lek tel je sí té se ese tén -
éven ként meg hosszab bít ha tó.

A cím meg tar tá sa (má so dik al ka lom) em lék táb la ava tás ke re tén be lül 
ke rült el is me rés re. 2018. má jus 26-án vá ro sunk el nyer te a "Hu ma ni -
tá ri us te le pü lés" táb lát, amit Soponyán vet tünk át, és a Vá ros há za fa -
lá ra lett ki he lyez ve.

2018. au gusz tus 20-án tar tot tuk az ün ne pé lyes táb la ava tást. 

A Ma gyar Vö rös ke reszt Pest Me gyei Szer ve zet el nö ke, Fo dor Antalné
dr kö szön tött min den rész ve võt, mél tat ta az ön kor mány zat és a he lyi
Vö rös ke reszt jó kap cso la tát. 

Majd Ju hász Éva, a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Vö rös ke reszt
elnökasszonya gra tu lált a cím el nye ré sé hez, meg kö szön te Ta tár
Lász ló, vá ro sunk pol gár mes ter ének a Vö rös ke reszt ré szé re nyúj tott
tá mo ga tá sát s mind azok nak akik részt vet tek, dol goz tak azért, hogy
sor ke rül he tett er re a meg tisz te lõ ün nep ség re.

Büsz kék va gyunk, hogy Szol nok me gyé ben há rom te le pü lés kö zül az
egyik el is me rés Fegy ver nek vá ro sáé.

To vább ra is azon dol go zunk, hogy a har ma dik for du lót is meg pá lyáz -
zuk.

A fo lya ma to san, har ma dik év ben el nyert cím fel jo go sít ja a te le pü lést,
hogy a ha tá rán ta lál ha tó üd vöz lõ táb lá in el he lyez ze a "Hu ma ni tá ri us
te le pü lés" jel zést.

Kö szön jük min den részt ve võ nek, sze rep lõ nek, hogy je len vol tak ün -
nep sé gün kön! 

Kü lön kö szö net azok nak az em be rek nek, akik azon dol goz tak, hogy
si ke res és szín vo na las le gyen ez a nap!

-Ollé Lászlóné-
-Vk. tit kár-

Vér adás
Kö vet ke zõ vér adás idõ pont ja: 2018. ok tó ber 25-én, csü tör tö kön
900-1530-ig 

Min den kit sze re tet tel vá runk!
-Ollé Lászlóné-

-Vk. tit kár-

Csó na ká zótó
Vá ro sunk leg újabb büsz ke sé ge a Csó na ká zó tó. A he lyi adott sá got ki -
hasz ná ló, a la kos ság ezen igé nyét ki elé gí tõ több éves álom vált va ló -
ra. Cso dás kör nye zet ben él vez het jük a ter mé szet szép sé gét,
hó dol ha tunk a csó na ká zás, ször fö zés, ví zi bi cik li zés örö mé nek, vagy
csak egy sze rû en sé tá lunk, ki kap cso ló dunk a sé tá nyon, mi köz ben jó
le ve gõn va gyunk. Több éves, ne héz mun ka áll a hát tér ben, kö szön -
jük a meg va ló sí tást! Óv juk, szé pít sük to vább ra is, hogy mi nél több
em ber gyö nyör köd jön ben ne, hisz ez Fegy ver nek egyik olyan ne ve -
ze tes sé ge, me lyet mi al kot tunk, ma gunk és má sok örö mé re! Az el telt 
idõ szak is meg mu tat ta, hogy ked venc ki rán du ló hellyé vált, so kan ke -
re sik fel.

-Mé szá ros Il di kó-

Osz tály ta lál ko zó
Ná das Já nos osz tály ta lál ko zót szer vez a Fegyverneken 1957-1958.
év ben vég zett, VIII. C. osz tály ba jár tak nak.

Ná das Úr ké ri, hogy aki a tab ló kép alap ján ma gá ról, vagy má sok ról,
hol lé tük rõl, cí mük rõl, egyéb el ér he tõ sé gük rõl tud, küld jön ne ki le ve -
let, e-mailt, vagy hív ja az aláb bi te le fo non:

Cím: Ná das Já nos 1055 Bu da pest, Nagy Ig nác u. 18.

e.mail: nadasjanos4@gmail.com

Tel.: 05702257828
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EMLÉKEZÉS
RÓZANT JÁNOS
ha lá lá nak 2. év for du ló ján

"Ki nek gyer me két nem fe di sír ha lom,
az nem is tud ja,

mi az igaz fáj da lom"

Sze re tõ Szü le id és Csa lá dod,
Egyet len Bá tyád és családja

EMLÉKEZÉS

NÁHÓCZKI
ISTVÁN

ha lá lá nak 10. év for du ló ján

"So hasem hal vá nyul
Szí vünk ben em lé ked.
So ha sem szû nik meg

Lel künk gyá sza ér ted"

Sze re tõ Családod
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EMLÉKEZÉS

LOSONCZI SÁNDOR
ha lá lá nak 2. év for du ló ján

"Szo mo rú az út, mely sí rod hoz ve zet,
Meg pi hent a drá ga apai szí ved,
Vi rá got vi szünk egy né ma sír ra,

de ez zel Té ged nem hoz ha tunk vissza."

Fe le sé ged, két lá nyod és unokáid



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

Baunok Bé la 78 éves

La ka tos Já nos 34 éves

György Ven cel 83 éves

Mága Ala dár 88 éves

Potori Lász ló né
szü le tett: Nagy An na 89 éves

Sza bó Ist ván 72 éves

Ko vács Miklósné
szü le tett: Barta Má ria 66 éves

Bog nár Béláné
szü le tett: Müller Te ré zia 85 éves

Bu dai Mihályné
szü le tett: Kõrösi Mar git 83 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.”

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, nõvéred és
családja

BAGI ANDRÁS
szü le té sé nek 87.

ha lá lá nak 10.

BAGI ANDRÁSNÉ
CSÖRGÕ IRÉN
szü le té sé nek 86.

ha lá lá nak 3.

IFJ. BAGI
ANDRÁS

szü le té sé nek 61.
ha lá lá nak 5.

EMLÉKEZÉS
SZEGI ANDRÁS ISTVÁN

ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"El fe led ni Té ged nem le het,
Csak meg ta nul ni él ni nél kü led"

Sze re tõ fe le sé ged Kati

MEGEMLÉKEZÉS
NAGY SÁNDOR
ha lá lá nak 1. évfordulóján

El vit ted a de rût, a fényt, a me le get
Csak egy su ga rat hagy tál itt az em lé ke det.

Ben nünk él egy arc vég te len sze re tet
Amit tõ lünk so ha, de so ha sen ki el nem ve het.

Hi á nyo dat fel dol goz ni nem le het
Csak pró bá lunk él ni nél kü led!

Sze re tõ Csa lá dod 

MEGEMLÉKEZÉS

GAÁL SÁNDOR
ha lá lá nak 3. évfordulóján

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

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

Sze re tõ fe le sé ged és csa lá dod

11

"Jó sá ga, mely mi énk volt.

E sirban nem ve szett el."



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: 06-70/3703-104

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

2018.10.11. Csü tör tök 13-15 óra Dr. Voloscsuk
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
*****

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

2018.08.02. Nagy Vik tó ria
szü lei: De me ter Ju dit, Nagy Már ton

2018.08.11. Pá pai Pan na
szü lei: Nachtigál Kin ga, Pá pai Jó zsef

2018.08.16. Knipfel Jó zsef Krisz ti án
szü lei: Sze gi Ani ta, Knipfel Krisz ti án

2018.08.29. Im re La u ra
szü lei: Im re Ka ta, Im re Ist ván

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

2018. évi lap zár ta idõ pont jai: megjelenést megelõzõ 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.

Bóné Vi vi en Alexandra és Domány László 2018. au gusz tus 11-én,
Mravik Zsa nett és Lip csei Mik lós 2018.. szep tem ber 7-én,
Far kas Vik tó ria és Nagy Ró bert 2018. szep tem ber 14-én,

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.
Gra tu lá lunk!


