A Képviselõ-testület hírei
A képviselõ-testület ülésén hozott fontosabb döntésekrõl
az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosokat:
JÚNIUS 13. rendkívüli ülés
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
hozzájárult ahhoz, hogy a Tisza – tavi Területfejlesztõ
Nonprofit Kft. székhelye az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 169. szám alatt a Társaság alapító okiratába
bejegyzésre kerüljön.
• Egyetértett a Tisza – tavi Területfejlesztõ Nonprofit Kft. létrehozásával, megbízta a polgármestert a társasági szerzõdés aláírásával. Kötelezettséget vállalt a 2017. évi költségvetés terhére a Tisza – tavi
Területfejlesztõ Nonprofit Kft. létrehozásával kapcsolatosan
200.000,- Ft törzsbetét befizetésére.
• Jóváhagyta Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervét.
• A 2017. évi Járási startmunka mintaprogram II. Fegyvernek támogatási szerzõdései alapján és a 2017 évi Közbeszerzési Terv 2. pontja
alapján elhatározta közbeszerzési eljárások megindítását, a Nemzeti
értékhatárokat elérõ, a közösségi értékhatár alatti, Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nyílt eljárás szerint. A közbeszerzési eljárás becsült összege: nettó 13.480.860 Ft.
• Összefoglaló tájékoztatással induló nyílt eljárásban az eljárás dokumentációját jóváhagyta. Megbízza a polgármestert, hogy az eljárást
megindító felhívást saját kezdeményezésére az alábbi gazdasági szereplõknek küldje meg:
a. Célbeton Kft. 5331 Kenderes, Vasút út 5/a
b. Don-Agro Kft. 2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2 hrsz.
c. Wetex Kft. 1054 Budapest, Akadémia út 16.
d. Zagyva János EV. 5420 Túrkeve, Kinizsi út 52.
e. Agrometal Kft. 1117 Budapest, Hunyadi J. út 3.
• Az összefoglaló tájékoztatással induló nyílt eljárásban a Bírálóbizottság tagjait az alábbiakban jelöli ki:
1.) Jogi szakértõ: dr. Petõ Zoltán jegyzõ
2.) Pénzügyi szakértõ: Angyal Csaba
3.) Szakmai szakértõ: Nardai Dániel
4.) Közbeszerzési szakértõ: Bakos László
JÚNIUS 22.
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete módosította
Fegyvernek Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlõségi Programját.
• Egyetértett az „EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon” címû pályázat benyújtásával. Kötelezettséget vállalt a 2017. évi költségvetés terhére maximum bruttó 5.000.000 Ft összegben a „EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon”
címû projekt tervezési (koncepció terv és komplett kiviteli tervdokumentáció) és elõkészítési (megvalósíthatósági tanulmány, igényfelmérési és kihasználtsági terv) munkájának elvégzésére.
Felhatalmazta a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolítására és
az elõkészítési/ tervezõi szerzõdés megkötésére és a pályázat benyújtására.
• Hozzájárult közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázat benyújtásához. A 3.500 eFt összköltségû fejlesztéshez 2.500 eFt saját erõt biztosít a 2017. évi költségvetésében szereplõ szabad tartalék terhére.
• Rendeletet alkotott a partnerségi egyeztetés szabályairól. A rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint a településarculati kézikönyv és településképi
rendelet megalkotása során biztosított legyen az érintett partnerek
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tájékoztatása, véleményezési lehetõsége és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánossága.
• A rendelet hatálya Fegyvernek Város közigazgatási területére, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia
és a településrendezési eszközök dokumentumaira, a településarculati kézikönyvre, a településképi rendeletre valamint a dokumentumok kidolgozása során az eljárásában közremûködõ partnerekre és a
véleményezés szabályaira terjed ki.
JÚLIUS 20. rendkívüli ülés
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Fegyvernek
Város Önkormányzata 2017. évi Járási Start munka
mintaprogram-Fegyvernek eszközbeszerzése címû közbeszerzési eljárás eredményérõl az alábbiak szerint döntött:
1. ajánlati rész: Mezõgazdaság gyomírtószer
Ajánlattevõ neve: Don-Agro Kft.
Ajánlattevõ címe, székhelye: 2768 Újszilvás, Abonyi út 02228/2 hrsz
Nettó ajánlati ár: 129.000 Ft
2. ajánlati rész: Mezõgazdaság nagy értékû tárgyi eszközök
Ajánlattevõ neve: Agrometál-Food-Tech Kft.
Ajánlattevõ címe, székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi J. út 3.
Nettó ajánlati ár: 11 450 000 Ft
3. ajánlati rész: Helyi sajátosság építési anyagok
Ajánlattevõ neve: CÉLBETON KFT.
Ajánlattevõ címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a.
Nettó ajánlati ár: 924 200 Ft
4. ajánlati rész: Közút útépítési anyagok
Ajánlattevõ neve: CÉLBETON KFT.
Ajánlattevõ címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a.
Nettó ajánlati ár: 2 300 000
5. ajánlati rész: Belvíz építési anyagok
Ajánlattevõ neve: CÉLBETON KFT.
Ajánlattevõ címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/a.
Nettó ajánlati ár: 163 200
6. ajánlati rész: Belvíz program kis és nagy értékû tárgyi eszközök
Ajánlattevõ neve: Eredménytelen eljárás.
Ajánlattevõ címe, székhelye:
Nettó ajánlati ár:
A mezõgazdasági nagy értékû tárgyi eszközökhöz 2.413.000 Ft, a Közút
útépítési anyagokhoz 29.300 Ft saját forrást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.
Megbízta a Polgármestert a vállalkozási szerzõdés megkötésével a
nyertes ajánlattevõkkel.
• Módosította a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletet. Módosításra kerültek a rendelet 1. sz. mellékletének alábbi pontjai:
a.) A melléklet 8. pontjában (bazár árusítás, piaci, vásári vegyes kereskedelmi termékek árusítása) a 635,- Ft/m2/nap díj 650,Ft/m2/nap díjra változott.
b.) A melléklet 12. pontjában (Népi és iparmûvészeti termékek árusítása) a 381,- m/nap díj 400,- Ft/m2/nap díjra változott.
c.) A melléklet kiegészült az alábbi 13. ponttal:
13. Vendéglátó vállalkozásoknak alkalmi, közterületi árusítás
(hot-dog, lángos, stb.) m2/nap 2.000,- Ft
-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Vízhez szoktatás az
óvodában
2017. nevelési év végén a hagyományainkhoz híven, ismét megrendezésre került a két héten át tartó vízhez szoktatás a Fegyverneki
óvodásokkal. Az intézmény mind a négy óvodájából voltak bátor jelentkezõk, így 2017. június 19-én 32 gyermekkel szálltunk fel a buszra
és indultunk el Törökszentmiklósra, a Városi strandra, ahol Kocsisné
Török Ágnes szakképzett úszómester már várta a gyerekeket. Ági néni irányításával a gyerekek megismerkedhettek az úszás alapmozgásaival (helyes levegõ vétel, lebegés, siklás, kar és lábtempó). Minden
gyermek külön egyéniség, így mindenki önmagához mérten, a saját
egyéni tempójában tudta elsajátítani az alapmozgásokat. Voltak jó
néhányan, akik alig mertek a vízbe menni, és voltak, akik nagy bátorsággal ugrottak a medence vizébe. A két hét nagyon eredményes volt,
minden gyermek a tõle telhetõ bátorsággal mozgott a vízben. Többen
az úszás alapjait elsajátították, és a mély medence vizében is tudták
alkalmazni a mozgásformákat.
A második hét végen 2017. június 29-én, a gyerekek az elsajátított tudásukat bemutathatták a szüleinek, valamint átvehették a kitüntetéseiket, ahogy azt a nagy Olimpiai bajnokaink is szokták. Büszkén és
boldogan viselték az érmeiket.
-Varga Tímea-Szakmai munkaközösség vezetõ-

Nyári tábor ovis módra
Nem múlhat el úgy a nyár, hogy óvodásaink számára megszervezésre ne kerüljön a több éves hagyományokra épülõ tábor. Évrõl évre nõ a résztvevõk száma, ami bizonyítja szükségességét. A július
10-14 közötti héten a négy tagóvodából, összesen 41 gyermek vett
részt egész napos programjainkon.
A táborban résztvevõ óvodásaink felejthetetlen élményekkel gazdagodhattak. Ellátogattunk Poroszlóra, ahol a Tisza-tavi
Ökocentrumban megcsodálhattuk Európa legnagyobb édesvizû akváriumrendszerét, ismerkedhettünk a tó gazdag élõvilágával. A gyerekeket teljesen elvarázsolta a víz alatti világ.
A következõ napon õk maguk váltak vízi lényekké, bemutatva mit is
tanultak az úszásoktatáson. A kisújszállási Kumánia Strandfürdõ
medencéjébõl nehéz volt õket kivarázsolni, de a jégkrém igazi varázspálcaként mûködött.
A strandolást követõ napon a Jászberényi Állatkert lakóival ismerkedhettünk meg. Különleges élményt nyújtott, hogy megsimogathattuk az afrikai sünt vagy a nagyon félénk tatut elõcsalogathattuk a
páncélja mögül, a kakadut táncra bírtuk az éneklésünkkel, vagy láthattuk a medvék etetését.
Szarvasra kirándultunk, ahol vízre szálltunk, a Holt-Körösön hajókáztunk. A Körösvölgyi Állatparkban tett séta során láthattunk erdei
állatokat, vízi madarakat, megcsodáltuk az igazi ritkaságszámba
menõ 300 éves tölgyfát. A tanösvény melletti játszótér is elvarázsolta
a gyerekeket, ahol kipróbálhatták erejüket, bátorságukat, ügyességüket.
Az utolsó napon a szolnoki Tisza mozi kellemesen hûvös termében
igazi kikapcsolódást nyújtott Berg Judit meséjébõl készült Lengemesék, amely varázslatos vízi világával magával ragadta a filmet nézõ
kicsiket és nagyokat. Nem hagyhattuk ki a programból a Tiszai gyaloghídon való átsétálás élménye mellett a Tiszaligeti játszóteret és a
Dominó játszóház kínálta lehetõséget sem, ahol minden gyermek
megtalálta a számára vonzó mozgásos játékot.
A gyermekek örömmel, jókedvûen, aktívan vettek részt a hét valamennyi programján. Jó volt látni, részese lenni, hogyan csodálkoznak rá az õket körülvevõ világra, mennyi élménnyel gazdagodva
térnek haza.
-Bihariné Kovács Anikó-óvodapedagógus-

Tatár László polgármester 95. születésnapja allkalmából köszöntötte városunk lakóját Gombás Gézánét.
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Balatoni Mórás
nyár
Iskolánk sok-sok évvel ezelõtt szervezett nyári tábort utoljára, ezért 2017 áprilisában nagy
reményekkel kezdtük el készíteni a pályázatot, hogy kedvezményesen nyaralhassanak
diákjaink. Izgatottan vártuk a döntést. Májusban végre megérkezett a jó hír, miszerint egy
hetet táborozhatunk a Balatonnál.
Június 25-én, szakadó esõben indult el és érkezett a Zánkai Erzsébet-táborba a Móra tagintézmény 41 felsõ tagozatos diákja 4 nevelõ
kíséretében. A baljós jelek ellenére remek hat
napot töltöttünk együtt. A tábor szervezõi
gondoskodtak arról, hogy senki ne érjen rá
unatkozni.

Rengeteg program közül válogathattunk, s
még a fürdésre is maradt idõnk. Részt vettünk kulturális programokon pl. acapella
koncert és elõadás, táncbemutató, óriásbáb
elõadás, meseszínház, ütõs együttes koncertje, kézmûves foglalkozás.
Tudásunkat és ügyességünket bizonyíthattuk
a Kincskeresõ és a Honfoglaló játékon, az éjszakai akadályversenyen.
A sport sem maradhatott el, sárkányhajóztunk, kipróbáltuk a gokart pályát, kerékpároztunk, trambulinoztunk, a legbátrabbak –
szerencsére sokan voltak – legyõzték a kalandpark akadálypályáit, melyhez bátorságra,
kiváló egyensúlyérzékre és koordinált mozgásra egyaránt szükség volt.

A szórakozás jegyében hajókáztunk a viharos
Balatonon, megnéztük a tábor területén lévõ
Hadiparkot, diszkóztunk a tábor nyitó- és
zárórendezvényén. A szálláshelyünk udvarán
sokat játszottunk: tollasoztunk, fociztunk,
vízipisztoly csatát vívtunk, társasoztunk, ismerkedtünk, barátkoztunk más táborozó
gyerekekkel.
A jó hangulatunkat fokozta a közös hamburgerezés a Balaton parti büfében, melyet iskolánk
Szülõi
Munkaközösségnek
köszönhetünk.
Hosszú vonatozást követõen június 30-án este fáradtan, de élményekkel teli érkeztünk haza.
Jövõre találkozunk!
-Tukarcs Piroska-

III. Néptánc tábor
Ezen a nyáron július harmadikán vette kezdetét a III. Néptánc tábor a
Fegyverneki Mûvelõdési Házban mintegy huszonkilenc gyermekkel.
A fiatalok hétfõtõl péntekig moldvai és rábaközi játékokkal és táncokkal ismerkedhettek meg, de a táncórák mellett rengeteg színes program is várta õket. Hétfõn délután a Helytörténeti múzeumba
látogattunk el ahol a gyerekek rengeteg régi, talán számukra ismeretlen tárgyat láthattak. Kedden a Kálvária dombra sétáltunk ahol bizony igazi karikás ostor hangját hallhatták a fiatalok. A szerda
délutánunkat a szolnoki Reptárban töltöttük, ahol a gyerekek számos
élménnyel gazdagodtak. Csütörtökön egy komoly délelõtti próbát követõen a gyerekek délután megmutathatták a szülõknek, hogy mit sajátítottak el az egy hét alatt. Ezt követõen a gyerekek elbúcsúztak a
szülõktõl és egy közös vacsorát fogyasztottunk el, Kindert Ferenc tanár úr jóvoltából, majd közösen énekeltünk a tábortûz körül. A bátrabbak a Mûvelõdési Házban aludhattak.
A pénteki nap a pihenésrõl szólt. Délelõtt a foci pályán játszottunk,
majd ebéd után a lányok az Ügyes-kezek Klubjával karkötõket, a fiúk
pedig Bagi Tiborral ostort készítettek.
Véleményem szerint a gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodtak, bízom benne, hogy egy év múlva újra találkozunk.
Köszönjük a segítséget: a Gyermekélelmezési Konyhának, a Mûvelõdési Ház és, az 1. számú Idõsek Klubja dolgozóinak, Bercsényi Varga
Erzsébetnek, Ternák Józsefnének, Négyesi Miklósnénak, Strigel
Józsefnének, Gerõcs Eszternek, Gyáni Andrásnak, Bagi Tibornak.
-Sarkadi Andrea-

Basticz József kiállításáról
A Fegyverneki Mûvelõdési Házban 2017.
Június 28-án került sor Basticz József
építész-grafikus kiállítására. Nem ismeretlenként mutatkozott be, hiszen az
évek során már több kiállítása is volt. A
kiállítást Négyesiné Derecskei Edina nyitotta meg, aki részletesen ismertette eddigi munkásságát. Most Basticz József
„Vadak” címmel megnyitott kiállítása örvendeztette meg a megnyitó ünnepség
résztvevõit.
A rajzolás nagy kincs – ajándék, melyet
kezébe tett valaki, õ ezzel a képességgel visszaadja a pillanat varázsát, szépségét, elgondolkodtat. Életbõl ellesett mozzanatok, tolla
alatt „életre” kel a természet, de jelen van az a belsõ erõ is, mely oly
élethûen adja vissza a mozdulatokat.
Keze alatt villan a sors, de lelkébõl is kapunk egy darabot. A kiállítás
megmutatta a világ egy szeletét, elvezetett a vadak birodalmába.
-Mészáros Ildikó-

Íjászat
A forró nyári meleg az ember teljesítõképességét is csökkenti- de
nem az íjászainkét!
A Vésztõ-Mágorban megrendezett IX. Kõrõs-Sárréti Hagyományõrzõ Íjászversenyen Borisov Melitta II. helyezést ért el, míg Pál Sándor
a III. helyen végzett.
A zsákai V. Arany-nyereg Íjászversenyen Pál Sándor a dobogó legfelsõ fokára állhatott. A csapat többi tagja kvalifikációs Íjászversenyen
szerzett minõsítést, így indulhatnak az Országos Bajnokságon!
A csapattagok: Albert László, Nagy László, Nagy Sándor, Pál Sándor
Gratulálunk az eredményhez, kitartásukhoz, és további szép eredményeket!
-Mészáros Ildikó-
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Távol, de
mégis
otthon
2017. július 20-22 között a
Fegyverneki Református Egyházközség küldöttsége ismét
gyülekezeti kiránduláson vett
részt a Barabási Református
Gyülekezet néhány tagjával.
Idén Kárpátaljára látogattunk
el, ahol sok szép különbözõ
programon vettünk részt, és
rengeteg gyönyörû helyen jártunk. Többek között ellátogattunk a Beregszászba, ahol a
Beregszászi Járási Múzeumban
megismerkedhettünk a város
jelenével és múltjával. Többen
ellátogattak a híres beregszászi
piacra is, ahol mindenki kedvére nézelõdhetett.
Következõ utunk Ungvárra vezetett, ahol látogatást tettünk a
régi várban és a múzeumfaluban is, ahol úgy érezhettük,
hogy majd’ száz évet visszarepültük az idõben. Régi házak,
használati tárgyak, épületek,
kápolnák között érezhettük
meg azt az áldott, békességes
csendet, amit a mai rohanó vi-

lágban a körülöttünk sikító zajok elrabolnak tõlünk. Ezt a
csendet magunkkal is vittük a
szállásunkra, Nagydobronyba,
a Nagydobronyi Református
Gyermekotthonba. Ebben az
intézményben 60 lánygyermek
él, akik az árvaság, a testi-szellemi fogyatékosság terheit hordozzák. Rengeteg adományt
vittünk nekik, mégis mi lettünk
gazdagabbak a velük való találkozás után. Az õszinte, személyválogatás nélküli szeretet,
amit a csillogó szemû gyermekektõl kaptunk mindannyiunkban mély nyomot hagyott.
Rádöbben az ember, hogy sokszor a mi bajaink, problémáink
sokkal apróbbak, mint amiket
másoknak kell elhordozniuk. A
lányok örömmel, hol vidáman,
hol könnyek között énekeltek
Isten szeretetérõl. Másnap reggel, mielõtt utunkra indultunk
volna, átadtuk az adományokat, amiket nekik szántunk.
Lelkesen, fürkészõ szemmel
néztek a csomagokra, dobozokra, amelyekbe a ruhák, játékok, könyvek, táskák mellett a
szeretetünket is becsomagoltuk.

Aznapi elsõ megállónk a Munkácsi Vár volt, melynek ódon
falai rengeteg titkot, harcot rejtenek. Belépve az ottani kiállításokra, tárlatokra újra és újra
felvillanhatnak az emberben,
hogy milyen lehetett ott élni
Habsburg-ellenes mozgalmak
korában, Zrínyi Ilona vezetése
alatt, vagy éppen a Rákóczi szabadságharc idején.
Utolsó megállóhelyünk a
Vereckei - hágó volt, ahol egy
nemzeti színû szalag elhelyezése és a Himnusz eléneklése közepette emlékeztünk vissza
õseink bejövetelére, a hazára,
otthonra találásra.
Isten iránti hálával tekintünk
vissza erre a kirándulásra, és
arra, hogy ismét rácsodálkozhattunk a bennünket körülvevõ áldásokra.
Nagy szeretettel köszönjük
meg mindenkinek, hogy a gondosan összegyûjtött adományokkal
hozzájárultak
a
gyermekek megörvendeztetéséhez. Jó volt látni az örömöt az
arcukon. „ A jókedvû adakozót
megáldja az Isten” 2 Kor, 9,7
-Gazdag Edit-református lelkész-

Kiránduló
"Ügyes kezek"
Kirándultunk az "Ügyes Kezek " klubbal Július 1-én ismét egy jó hangulatú
kiránduláson vettünk részt az Ügyes
Kezek klub szervezésében. Úti célunk:Füzér,Füzérradvány ,Sárospatak. Induláskor szomorú idõ volt ,a
hosszú út alatt végig esett az esõ. Az
elsõ helyszín a Füzéri vár megtekintése volt. Az esõ nem szegte kedvünket,fél órás hegymászás után birtokba
vettük a várat. Mire a várat bejártuk és
vissza tértünk a hegy lábához a nap is
megmutatta magát. Második helyszínünk Füzérradványon a Károlyi-kastély volt,amely a Zemplén egyik
legszebb kastélya. A kastélyparkban
láthattuk az 1721-ben ültetett juharlevelû platánfát. Gyorsan eltelt az idõ,
indultunk is tovább Sárospatakra,hogy megnézzük a Rákóczi várat,amely a Bodrog partján található.
A vár érdekessége a Vörös-torony,amit egy nagyszerû tárlatvezetéssel tekintettünk meg. Este 6-óra
után indultunk haza. Köszönetet szeretnénk mondani a szervezõknek.
Sok-sok élménnyel gazdagodtunk.
-Kun.Szõv. szabász lányai!-

A jelenlegi jogszabályi rendelkezés szerint a kötelezõ védõoltásban
nem részesülõ ebeket a tulajdonos költségén ki kell irtani, valamint a
Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy be nem oltott ebek tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell kezdeaz ebek veszettség elleni kötelezõ oltása 2017. évben városunkban az ményezni. A szabálysértési összeg akár az 50.000 Ft-ot is elérheti.
2016. október 1-31 között ebösszeírást tartunk, a részleteket a szepalábbi helyen és idõben történik:
temberi Hírmondóban közöljük.
• Dobó tér
szeptember 04-én 8-12 óráig
-Polgármesteri Hivatal• Dobó tér
szeptember 05-én 14-18 óráig
Tájékoztatom az eb tulajdonosokat hogy a kamarai ajánlás alapján ol• Hunyadi út-Orgona út sarok
szeptember 06-án 8-12 óráig
tás díjának mértéke: 3500.- Ft/eb, ami magába foglalja az oltóanyag
• Szapárfalu Klub könyvtár
árát és az oltás díját is.
udvarán
szeptember 07-én 8-12 óráig
A 81/2002. (IX.04.) számú FVM. rendelete alapján veszettség elleni
• Szapárfalu Klub
védõoltással egyidõben, 2003.
könyvtár udvarán
szeptember 08-án 14-18 óráig
évtõl kezdõdõen, kötelezõ az
• Dózsa Gy. útebek széles spektrumú féreghajLiszt F. út sarok
szeptember 11-én 8-12 óráig
tó szerrel való kezelése is.
• Marx K. útA féregtelenítõ gyógyszer a helyDamjanich u. sarok
szeptember 12-én 8-12 óráig
színen megvásárolható, amelynek ára az eb súlyától függõen,
PÓTOLTÁS
10 kg-onként 100.- Ft, illetve re• Dobó tér
szeptember 20-án 8 - 12 óráig
cept alapján kiváltható.
A 164/2008. (XII.20.) FVM. rendelet alapján minden 3 hónaposnál
-Dr. Varga Mihályidõsebb ebet a tulajdonos köteles beoltatni.
-hatósági állatorvosAz eb tulajdonosa a fent megjelölt idõben veszettség elleni védõoltásra
az ebét köteles kivezetni és az eboltási igazolványt magával hozni.

Eboltás
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Véradás

Kerékpáron

2017. július 27-én volt a harmadik véradás. 79 bátor, önzetlen ember
ismét bebizonyította segítõ szándékát. A példaértékû szándékot , egyre több fiatal követi, ami igen dicséretes. Azok az emberek akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni, vagy kizárták a véradásból,
ne keseredjen el, következõ alkalommal megteheti:
2017. október 26-án csütörtökön 9-1530-ig a Mûvelõdési Házban.
Mindenkit szeretettel várunk.

A fegyverneki Polgárõrség két kerékpárt
kapott, egy nõi és egy férfi kerékpár segíti
munkájukat. Mi lakosok is örülünk, mert
nagy szükség van rájuk, hogy a segítség
idõben érkezzen.
Munkájukhoz kitartást!

-Ollé Lászlóné VK titkár-

Ortopédiai szakvizsgálat
idõpontjai
2017.08.28. hétfõ 13-15 óráig
• 2017.10.09. hétfõ 13-15 óráig
• 2017.12.11. hétfõ 13-15 óráig
Szakvizsgálatok helye: Fegyverneki Orvosi Rendelõ
Fegyvernek Szent Erzsébet út 128/A.
A vizsgálatokra jelentkezni lehet:
Négyesiné Cseh Anikónál
a 06-20-536-8855-ös telefonszámon.
•

2017.06.07. Szolnok Boglárka
Burai Etelka Klaudia, Szolnok Vince
2017.06.11. Kiss Léna
Pápai Mariann, Kiss Péter
2017.06.12. Burai Szabolcs Rómeó
Varga Margit,Burai Szabolcs
2017.06.15. Bíró István
György Melinda, Bíró István
2017.06.18. Knipfel Emília
Szegi Anita, Knipfel Krisztián
2017.06.18. Bihari Móric
Zulinger Anikó, Bihari Máté
2017.06.20. Dudás Maja
Kovács Mária Mariann, Dudás László
2017.06.21. Bíró Noel Csaba
Mága Mária, Bíró Csaba
2017.06.22. Huber Léna
Makk Tímea, Huber Tibor
2017.06.23. Burai Dániel Dávid
Nagy Kitti, Burai Dávid
2017.06.26. Palcsi Alex Sándor
Bencsik Melinda, Palcsi Csaba
2017.07.09. Nachtigál Judit Janka
Nachtigál Judit, Blága Sándor
2017.07.14. Simon Levente
Sárándi Zita, Simon András
2017.07.19. Szabó Dorina
Szabó Alexandra, Szabó Zsolt
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

www.ortoprofil.hu

Tóth Izabella és Hegymegi István
2017. augusztus 11-én
Vitáris Daniella és Burai Gábor
2017. augusztus 8-án
Gábor Roxána és Burai Árpád
2017. augusztus 3-án
Csík Vivien és Berényi Mátyás
2017. július 22-én
Csõke Zsanett és Tóth Norbert
2017. július 15-én
Bartos Melinda és Puskás Zoltán
2017. július 3-án
Gál Bianka és Bagi Tibor
2017. június 30-án
örök hûséget fogadtak egymásnak.
"Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom
Melyet vissza soha nem kérek
Szeress egy életen át, úgy, mint én téged
Akkor is ha megöregszünk
És akkor is, ha már nem élek."
-Ady Endre-
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BÚCSÚZOM
Schultz András 1937-2017
„ Akárki is volt, de fény, de hõ volt,
mindenki tudta és hirdette: Õ volt ! „
Élt, mint minden ember, küzdött, nevetett, harcolt, szeretett. Vágyott a többre, a szebbre, amelyekbõl adott is a sors, olykor keményen mérte felé a létet. A korigazságtalansága szûkre szabta
számára a gondtalan gyerekkor lehetõségét. Felnõve,becsületes
szerény emberként élt, munkájában mindig helytállt, segítségére
minden hozzáforduló számíthatott. Felnõttként tanult, családot alapított Fegyverneken. Élete során megpróbált derûs, reményekkel
teli életet élni, és ezt a szemléletet elõtérbe helyezni családjában és a
tágabb környezetében is. Szerette a családot, az embertársait, szeretett nevettetni, szeretett mosolyt csalni az arcokra.Kifelé mindig
mosolygott. Példaértékû emberszeretetet hordozott magában. Arcáról a mosolyt, pár évvel ezelõtt egy csapásra lefagyasztotta a sors,
a legkeményebb megpróbáltatást mérte rá, amelyet szülõ, élete során elszenvedhet. Mosolya ettõl kezdve már csak halvány volt, járása egyre bizonytalanabb lett, majd 2017. július 3-án elbúcsúzott az
élettõl.
Hamvait július 29-én családi körben helyeztük örök nyugalomra
Fegyverneken az Annaházi Temetõben.
Ítt búcsúztatjuk a távolabbi rokonoktól, egykori barátoktól, munkatársaktól,jó ismerõsöktõl,jó szomszédoktól.
„Tartsatok meg emlékeitekben !”
Gyászoló család

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Bihari József

83 éves

Marsi Tibor Ferenc

50 éves

Nagy Imréné
született: Elbert Terézia

81 éves

Jónás Sándor

61 éves

Németh István

61 éves

Németh Sándor

76 éves

Tukarcs Istvánné
született: Kozár Terézia
82 éves
korában elhunyt.
A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!
“Minden egész eltörött
Minden láng csak részben lobban,
Minden szerelem darabokban,
Boldogságom elvitted magaddal
Hogy találkozunk ott fenn az vigasztal
Lelkem mély fájdalmában mindig veled leszek
Soha nem feledlek, mert nagyon szerettelek.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak,
ismerõsöknek akik férjem, édesapánk

NÉMETH ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

BUDAI PÁL
halálának 3. évfordulóján
„Élt élni akart és örökké élni fog
emlékezetünkben”
Szeretõ családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

NÉMETH SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak

MEGEMLÉKEZÉS

GAÁL SÁNDOR
halálának 2. évfordulóján

„Szomorú az út mely sírodhoz vezet,
megpihent a drága békés szíved
virágot is viszünk egy néma sírra,
de ezzel téged nem hozhatunk vissza”
Szeretõ feleséged és családod

Gyászoló család
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Jó tudni!

Ha vészhelyzet állt elõ, hívja a készenléti szervek – a mentõk, a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv és az általános rendõri feladatok ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító, ingyenesen hívható, alábbi hívószámokat:
•
•
•
•

104 (a mentõk)
105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)
107 (az általános rendõri feladatok ellátására létrehozott szerv)
112 (egységes európai segélyhívó szám)

*****
A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. helyi elérhetõségei:
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)
- ivóvíz szolgáltatás:
06-70/455-60-61
- szennyvíz szolgáltatás:
06-70/455-60-51
Törökszentmiklósi Ügyfélszolgálat:
5200 Törökszentmiklós,Táncsics Mihály 42/a.
Központi ügyfélszolgálat:
5000 Szolnok, Thököly út 83.
Tel.: 06-40/180-124
*****
Orvosi ügyelet: 06-20/388-97-87
*****
Szelektív hulladékszállítás
(Sárga tetejû kuka)
Régi 3-as 4-es körzet: (hétfõ) szeptember 18. október 9.
Régi 1-es, 2-es körzet: (kedd) szeptember 19. október 10.
Zöldhulladék szállítás
Szolgáltató logójával ellátott zsákban,
illetve kévébe kötve
Régi 3-as 4-es körzet (csütörtök): szeptember 21. október 12.
Régi 1-es, 2-es körzet (péntek): szeptember 22. október 13.

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük Fegyvernek lakosságát, hogy a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2017. október 05-én, a hétfõi járattal érintett ingatlanoknál
• 2017. október 06-án, a keddi járattal érintett ingatlanoknál
reggel 07.00 órától LOMTALANÍTÁST végez
A lomtalanítás a heti kommunális hulladékszállítástól eltérõ napon
történik.
A zökkenõmentes végrehajtás érdekében kérjük a Tisztelt lakosságot,
hogy az ingatlan elé szíveskedjenek kirakni a nagyobb méretû tárgyakat (lomokat, bútorokat). A kisebb méretû tárgyakat, ruhanemût zsákba, papírdobozba rakva kérjük elhelyezni.
A lomtalanítás reggel 07 órakor kezdõdik, ennek megfelelõen ezen idõpont elõtt kérjük a lomok kirakását, mert a lomtalanítást végzõ gépjármûvek minden útvonalon csak egyszer haladnak végig. A nagyobb
tárgyakat platós gépjármû gyûjti.
Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a nem kommunális hulladék kategóriájába tartozó anyagokat (pl.: trágya, akkumulátor,
építési törmelék, gépjármû gumi, képcsöves hulladék, hûtõszekrény
hulladék, festékes olajos edények) a lomtalanításkor nem szállítjuk el,
ezért ezeket ne helyezzék ki. Külön felhívjuk a vállalkozók, közületek figyelmét, hogy a lomtalanítási akció csak a lakosságra vonatkozik!
Kérjük a település lakosait, hogy a fenti útmutatás betartásával segítsék a Társaság dolgozóinak hatékony munkavégzését!
A lomtalanítási napokon az 56/590-640 telefonszámon ügyfélszolgálatot tartunk.
•

-Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-

Tüdõszûrés
Értesítjük Fegyvernek város lakosságát, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó Intézete a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ
betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997.
NM. rendelet alapján
2017. SZEPTEMBER 6. ÉS SZEPTEMBER 18. között a
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN IDÕSZAKOS TÜDÕSZÛRÕ
VIZSGÁLATOT TART
SZÛRÉSI IDÕ NAPONTA:
HÉTFÕ 1200-1700,
KEDD 800-1300,
SZERDA 1200-1700,
CSÜTÖRTÖK 800-1300,
PÉNTEK 800-1300
2017. szeptember 18-án (HÉTFÕN) a szûrés
1200-1600 óráig tart!
Az állampolgárok névre szóló értesítést nem kapnak. TAJ-kártya
nélkül a szûrés elvégzésére nincs lehetõség!
A szûrés 40. év felett ingyenes! Mindenkinek saját érdeke, hogy részt
vegyen a szûrõvizsgálaton, mert a panaszmentes, korai stádiumban
felismert betegség gyógyítása sokkal hatékonyabb!
• 40. év alattiaknak beutaló szükséges a foglalkozás-egészségügyi
orvostól, s a szûrést térítési díj ellenében vehetik igénybe! (Csekket a helyszínen adnak az orvosi beutaló bemutatásakor.) A korábbi évrõl maradt csekk nem használható fel, kérjük arra senki se
fizessen.
• 14-18 év között a beutalón kívül, szülõi beleegyezõ nyilatkozat is
szükséges. (Nyomtatványt a helyszínen adnak.)
• Személyazonosító igazolványt, diákigazolványt, lakcímkártyát és a
TAJ számot tartalmazó betegkártyát vigye magával.
• Egészségügyi kiskönyvhöz munka alkalmassági igazolást nem
tudnak kiadni, de felbélyegzett, saját címre megcímzett boríték leadásával kipostázzák az eredményt.
-Polgármesteri Hivatal-
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