A Képviselõ-testület hírei
A képviselõ- testület ülésén hozott fontosabb döntésekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosokat:
AUGUSZTUS 30.
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Tiszamenti
Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyverneken végzett víziközmûvek üzemeltetési tevékenységének 2016. évi teljesítésérõl készült jelentést
elfogadta.
• Megismerte és elfogadta a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde 2016-2017. nevelési év értékelését és megköszönte az intézmény vezetõjének és dolgozóinak 2016-2017. nevelési évben
végzett munkáját.
• Elfogadta a település egészségügyi helyzetérõl készült tájékoztatót.
• Módosította a Fegyvernek Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelési szerzõdést.
• A 2017. évi költségvetés terhére megvásárolja Izsold Erika 5900
Orosháza Rákóczi u. 6. 1/1. és Ravaszné Izsold Ildikó 6600 Szentes
Somogyi B. u. 3. 1/6. sz. alatti lakosoktól a fegyverneki 0251 hrsz-ú
szántó és csatorna mûvelési ágú 4,0216 ha nagyságú 56.56 AK értékû ingatlanból 141/11312 – 141/11312 tulajdoni hányadban tulajdonukat képezõ ingatlanrészt, személyenként 50.000.- Ft áron,
összesen 100.000.- Ft-ért közfoglalkoztatás céljára.
• A Fegyvernek, Elõre út 14. sz. alatti ingatlant értékesíti Hadadi Szilvia Fegyvernek, Elõre út 14. sz. alatti lakos részére 450.000.-Ft értékben.
• A Fegyvernek külterületén lévõ, Fegyvernek Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezõ 0384/43 hrsz-ú ingatlanát értékesíti a Kunsági Sertésértékesítõ és Beszerzõ Szövetkezet részére.
• Módosította a szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.
• Rendeletet alkotott az önkormányzati támogatásokról.
SZEPTEMBER 21. rendkívüli ülés
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Tiszamenti
Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyvernek település vízi közmûveire vonatkozó 2018-2032. évi gördülõ fejlesztési tervét elfogadta.
• Elfogadta a Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos
Életéért Alapítvány elektronikus úton benyújtandó alapító okiratát.
-Dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Köszönjük Mindenkinek, akik velünk voltak lélekben,
gondolatban felénk fordultak és kifejezték együttérzõ
szeretetüket férjem, édesapánk búcsúztatásán.
Dr. Kiss Györgyné Judit
Enikõ, Nóra, Judy

Felhívás tanulmányi
ösztöndíj pályázatra!
(Fegyvernek nappali tagozatos tanulóinak)
A Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért Alapítvány pályázatot hirdet. A pályázat célja a kiváló teljesítményû tanulók teljesítményének elismerése,
teljesítményük fokozása.
A Pályázat kategóriái:
„A” kategória: havi támogatás diákok részére
1. Felsõfokú intézményben tanuló diákok pályázhatnak támogatásra, akiknek a tanulmányi átlaguk elérte a 2016/2017-es tanévben a 4.5 átlagot.
2. Gimnáziumban, szakközépiskolában tanulók pályázhatnak,
akiknek tanulmányi eredménye a 2016/2017-es tanévben elérte a
4.7-es átlagot és idegen nyelvi eredménye 4-es, 5-ös.
3. Gimnáziumban, szakközépiskolában, felsõfokú intézményben tanulók pályázhatnak támogatásra, akiknek a tanulmányi átlaguk a 2016/2017-es tanévben legalább 4.2 volt. Valamilyen
területen hosszúidõ óta kiváló teljesítményt nyújtanak, és ezt igazolni tudják. Pályázatukhoz az oklevél fénymásolatát csatolni kell,
melyeket magasabb szintû (nem iskolai házi) versenyeken szereztek.
4. A 2016/2017-es tanév végén kitûnõ tanulmányi eredményt
elért általános iskola 8. osztályt végzett tanulói, akik az általános iskola valamennyi osztályát kitûnõ bizonyítvánnyal zárták.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 27.
A pályázathoz csatolni kell a tanuló:
• iskolai bizonyítványának másolatát
• bankszámlaszámot (bank nevével, számlaszám tulajdonos nevével)
A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyesen lehet eljuttatni az
Alapítvány székhelyére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), az
Alapítványnak címezve.
A támogatás odaítélésérõl és összegérõl az alapítvány kuratóriuma
dönt. A nyertes pályázók 2017. november 25-ig értesítést kapnak.
„B” kategória: Egyszeri tanulmányi támogatás kiemelkedõ teljesítményért
1. Jutalom kimagasló eredmény eléréséért: Egyszeri juttatásban részesül azon tanuló, aki miniszteri jegyzék alapján szervezett
megyei tanulmányi versenyen 1. helyezést ért el, vagy országos
verseny I. II. vagy III. helyezettje volt a 2016/2017-es tanévben.
A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges
mellékelni.
2. Idegen nyelvi tanulmányok és vizsgák: Jutalom felsõfokú
nyelvvizsga megszerzéséért. Támogatásban részesülhet az a tanuló, aki felsõfokú nyelvvizsgát tett a 2016/2017-es tanévben.
A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges
mellékelni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 27.
A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyesen lehet eljuttatni az
Alapítvány székhelyére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), az
Alapítványnak címezve.
A támogatás odaítélésérõl és összegérõl az alapítvány kuratóriuma
dönt. A nyertes pályázók 2017. november 25-ig értesítést kapnak.
Mindkét kategóriában a pályázók szigorúan vegyék figyelembe a pályázati kiírás feltételeit.
-Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért Alapítvány Kuratóriuma-
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Megújul az iskola
Fegyverneken

Erzsébet táborok az
Orczyban és a Mórában

Örömmel tájékoztatom a tisztelt szülõket, hogy az
EFOP-4.1.2-17-2017-00070 azonosító számú pályázati kiírás keretei
belül, nyertes pályázatként a „A fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése” címmel városunkban a Móra Tagintézmény
345.525.099 forintos beruházási összeggel felújításra kerül.
A projekt részeként az épületben energiahatékonysági beruházások
(nyílászáró csere, hõszigetelés, fûtéskorszerûsítés), új szaktantermek
kialakítása (nyelvi labor, könyvtár, természettudományos labor), a
vizes blokkok teljes korszerûsítése, burkolatok cseréje, akadálymentesítés, valamint eszközbeszerzések fognak megvalósulni.
A munkálatok elõreláthatóan tavasszal elkezdõdnek, mely érinteni
fogja a tanév szorgalmi idõszakát. Ezen idõszak alatt a gyermekek elhelyezésérõl természetesen gondoskodni fogunk, a szülõk idõben
megkapják errõl a tájékoztatást.
A következõ tanévet várhatóan a diákok egy megújult, korszerû épületben kezdhetik meg. A beruházás megvalósítása alatt kérjük a szülõk, a diákok türelmét, segítségét a zökkenõmentes megvalósítás
érdekében.

Az Orczy Anna Általános Iskola valamint a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye összesen hat pályázatot nyújtott be az „Erzsébet
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány” felé, lehetõséget biztosítva a fegyverneki gyermekek számára is a nyári szünet minél
hasznosabb eltöltéséhez. A beadott hat pályázatból öt pályázat nyertes lett, ebbõl kettõ táborban közel 80 gyermek a Balatonon, háromban pedig itt helyben, nyári napközis tábor keretein belül 120
gyermek tölthette hasznosan idejét.
A Mórások Zánkán, az Orzcysok Fonyódligeten nyaraltak, ahol a
strandolás mellett, kenuztak, vitorláztak, kalandparkban voltak,
koncerteken vehettek részt. Ezeket a programokat, valamint az étkezést, szállást a pályázatból fedeztük, az szülõknek az utazás költségeit kellett kifizetnie.
A helyi táborok megvalósítására 2.160.000 forint támogatást kaptunk a pályázatoknak köszönhetõen, melybõl a gyerekek étkezését, a
kirándulások költségeit, valamint eszközök beszerzését tudtuk biztosítani.
Az öt tábor alatt 22 pedagógus foglalkozott a gyermekekkel, akiknek
kitartó munkáját ezúton szeretném megköszönni.
Az idei tanévben ismét pályázni fogunk, hiszen mind a szülõk, mind
a diákok örömmel fogadták a nyári programokat.

-Hornyákné Szabó Bernadett-intézményvezetõ-

Bursa Hungarica Ösztöndíj
Pályázat - 2018.
Felhívás!
Fegyvernek Város Önkormányzat az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve kiírta 2018. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõoktatási hallgatók
illetve a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázat beadáshoz a pályázó tanuló/hallgató részérõl regisztráció
szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer).
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel és a honlapról kinyomtatott és kitöltött mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázatot a Fegyverneken lakóhellyel rendelkezõk a polgármesteri
hivatal 5. sz. irodájában nyújthatják be. Telefonon az 56/556-021-es
számon lehet érdeklõdni.
A pályázat rögzítésének és az
önkormányzatokhoz történõ
benyújtásának
határideje:
2017. november 7. (kedd) 1600
óra.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. pályázati felhívással
kapcsolatos részletes és további
információ
letölthetõ
a
www.emet.gov.hu internetes
oldalról.

-Hornyákné Szabó Bernadett -intézményvezetõ-

Orczysok a
környezetvédelemért!
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért! akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, mely idén, immár hetedik
alkalommal került megrendezésre. Az országos, önkéntes akció 2017. szeptember 15-17.
között várta a környezetükért
tenni akaró, felelõsen gondolkodó jelentkezõket.
Számunkra fontos a környezeti
nevelés, ezért iskolánk is több tanulóval képviseltette magát alsóból, s felsõbõl egyaránt. A reggeli
órákban a regisztrációt követõen
részt vettünk a megyei megnyitón, ahol meghallgattuk Kovács
Sándor Jász-Nagykun-Szolnok

megyei közgyûlés elnökének,
Búsi Lajos zöld ipari támogatások kezeléséért felelõs helyettes
államtitkár és nem utolsó sorban
Tatár László polgármester úr beszédét a környezetvédelem fontosságáról. Majd megfogadva a
tanácsokat az összeszedhetõ hulladékokról elindultunk a kijelölt
területeinkhez.
A dolgunk végeztével tértünk
vissza a sportpályára ahol játékkal, és közös ebéddel zártuk a napunkat. Úgy gondolom kellemes
és hasznos délelõttöt tölthettünk
el diákjainkkal egy jó ügy érdekében. Ezúton szeretnénk megköszönni
a
lehetõséget
a
szervezõknek, segítõ pedagógusoknak.
-Páncél Tímea-

-Polgármesteri Hivatal-
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Barta Józsefné Évike nyugdíjba A Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ nyári
vonulása
programjai
Barta Józsefné Évike 40 éves munkaviszonnyal a háta mögött úgy
döntött, igénybe veszi a nõk kedvezményes nyugdíjazásáról szóló lehetõséget. 2017. január 1-jével kérte felmentését a nyugdíjba vonulása miatt, 2017. május 1-jétõl a munkavégzés alóli felmentését kezdte,
közalkalmazotti jogviszonya 2017. augusztus 31-jével szûnt meg. Évi
1986. március 1. óta dolgozott az intézményben, elõször klubvezetõként, majd házi gondozónõként, vezetõ gondozónõként segítette az
idõsek mindennapjait. 1996. február 14-tõl intézményvezetõként irányította az intézményt. Munkáját a lelkiismeretesség és az idõsek
iránti szívbõl jövõ szeretet, gondoskodás jellemezte. Dolgozói nyugodtan fordulhattak hozzá munkahelyi és magánjellegû problémáikkal is, mindig segítõkész volt és nyitva állt elõttünk az ajtaja. Az
idõsektõl az Anyák Napi rendezvényünk keretében búcsúzott el. Az
intézmény dolgozóitól, nyugdíjas dolgozóitól és a fenntartó társulás
polgármestereitõl, jegyzõitõl 2017. augusztus 25-én köszönt el a
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha éttermében, melyen Évi nagyon finom hidegtállal, saját készítésû süteményekkel vendégelte
meg a meghívottakat. Ezúton is kívánunk neki még egyszer aktív,
egészségben és élményekben gazdag nyugdíjas éveket!

Strandolás Kisújszálláson
A nyári programok keretében
kettõ alkalommal volt strandolás
a kisújszállásiKumánia Gyógy- és
Strandfürdõben. Ez nem zártkörû programunk, a településrõl
bárki részt vehet rajta, idõsek és
fiatalok egyaránt. A résztvevõk
nagyon élvezték az egész napos
fürdõzési lehetõséget.
Névnapi köszöntés az I. számú
Annaházi Idõsek klubjában
Június 9-én tartották meg a névnapi köszöntéseket az Annaházi
Idõsek klubjában bográcsozással
egybekötve. Az idõsek és a dolgozók közös munkájának eredményeképpen
nagyon
finom
csülökpörkölttel és süteménnyel
ünnepeltük meg a névnaposokat.
Bográcsozás a II. számú Újtelepi Idõsek klubjában
Ebben az évben, a nyár eleji szabadtéri fõzésünk után a másodikat,
szeptember
közepén
szerveztünk meg, ahol nagyon finom babgulyás készült el. Már
kora reggel klubtagjaink szorgosan dolgoztak, a dolgozók és a
klubtagok együttes erejébõl délben gõzölve az asztalra is került a

finom ebéd, mely után a dolgozók
által készített finom almás és
meggyes lepény volt a desszert.
Mindenki jóízûen, jókedvûen fogyasztotta el az ételt. Köszönetünket fejezzük ki az idõseknek és
a dolgozóknak a felajánlásokért,
Földi Zsoltnak a kedvezményes
alapanyagért, továbbá Kindert
Ferencnek a hangulatos zenés
délelõttért.
Színházi elõadás
A Fegyverneki Színkör meghívta
intézményünk ellátottjait és a
dolgozókat 2017.09.20-án megrendezésre kerülõ „Leszállás Párizsban”
címû
vígjáték
fõpróbájára. A jelenlévõk nagyon
élvezték az elõadást, és köszönjük
a lehetõséget a megtekintéshez.
Idei programjaink közé tartozik
még októberben a budapesti kirándulás, mely során megtekintjük
a
Parlamentet,
a
Mezõgazdasági Múzeumot, ezt
követõen rendezzük meg az idei
Idõsek Napját a Mûvelõdési Házban. Ezen élményeinkrõl a következõ hírmondóban számolunk
be.
-Siposné Szabó Erzsébet-igazgató-

A Mûvelõdési Ház
programjai
Október 21. Dogs koncert
• Október 22-23. Búcsúvásár
• Október 23. Nemzeti ünnep
• Október 25. Solymászmise
• Október 26. Véradás
• November 4. Városi Egészségnap
• November 11. Márton-napi táncház
•
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2017.09.07-én Fazekas Jánosné, Regina nénit 90. születésnapja
alkalmából köszöntötte Tatár László , árosunk Polgármestere.
Regina néni kedves, mosolygós hölgy, akit az élet nehéz
megpróbáltatásai sem törtek meg.
Kívánjuk, hogy boldogságban-egészségben legyen gazdag,
minden jót megkapjon, amit az élet még adhat!
Náhóczkiné Szõke Erika

Kirándulás
a Kárpátaljai Viskre, testvérvárosunkba

A reggeli 6 órai induláskor ködös
idõ fogadott bennünket, de ez
nem
szegte
kedvünket.
Vásárosnaményen
át
Beregsurány felé indultunk, és
már 10 órakor a határ másik oldalán álltunk, ahol már várt kísérõnk. Az õ vezetésével indultunk
tovább Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Múzeumot tekintettük
meg és pénzt váltottunk. A múzeum falánál elhelyezett emléktáblánál
csoportunk
koszorút
helyezett el. Kora délután érkeztünk a Munkácsi várhoz, ki gyalog, ki kocsival tette meg a
számunkra kissé meredek oldalt.
Kísérõnk részletesen bemutatta,
ismertette a vár történetét.
Viskre az esti órákban érkeztünk,
kissé fáradtan, de annál több élménnyel szívünkben, sõt a szállá-

sunk felé igyekezvén még Huszt
várát is láthattuk, bár a sötétedés
miatt csak távolról tekintettük
meg a szépen kivilágított vár
romjait.
Szolyvai emlékparkban tett látogatásunk mély nyomott hagyott
bennünk.
A település neve szorosan összefonódik a sztálini terror idején
„malenkij robotra” elhurcolt emberek, fõként magyarok és németek emlékére létrehozott parkkal.
Szolyván, a volt gyûjtõtábor helyén 1994. november 27-én avatták fel az emlékparkot, ahol a
fekete márványtáblákon 124 település több mint 12 ezer áldozatának állítottak emléket.
Vereckei-hágó
Õsidõk óta használt út. 895-ben a
honfoglaló magyarok többsége a
Vereckei-hágón keresztül érkezett a Kárpát-medencébe. Az emlékmûnél csapatunk elhelyezte a
koszorút. Idegenvezetõnk Thököly Imre és Zrínyi Ilona elsõ találkozásának
színhelyét
is
bemutatta, mely napjainkban
múzeumként mûködik.
Vasárnap Visken városnap volt,
ahol a Baldácsy Mûvészeti Egyesület képviseletében Gál Levente
és Patyi Zsófia bemutatót tartott,
kalotaszegi táncuk hatalmas sikert aratott!
A három nap eseményére, a változatos programokra, szép tájakra sokáig emlékezni fogunk!
-Mészáros Ildikó-

Néptánc
A szeptember hónap nagyon mozgalmasan telt a Fegyverneki
Annaházi Ifjúsági néptánccsoport növendékeinek. Sorban kaptuk a felkéréseket, ahol a gyerekek színvonalas elõadásokat mutattak be.
Az iskolakezdés után szeptember 3-án az Óballai Falunapon mutatták
be a már jól begyakorolt koreográfiákat. A szervezõk szívesen fogadtak
minket és nagy szerencsénkre az idõjárás is a táncosok mellé állt.
Egy héttel késõbb Kétpón állták meg a helyüket a gyerekek, a Vándorló
Bográcsok Találkozóján. A reggeli hûvös idõ ellenére a táncosok a legjobb formájukat nyújtották, és még a kellemes idõt is elõhozták. A
nagyszerû mûsor után a gyerekeket több játék is várta, majd egy finom
ebédet fogyaszthattunk el a fegyverneki csapat jóvoltából.
Szeptember 23-án Kisújszállásra látogattunk a Kivilágos Kivirradtig
Fesztiválra. A gyerekek bár picit fáradtan, de nagyszerû mûsort nyújtottak a színpadon, ahol a Bürkös zenekar kísérte õket. A fellépés után
finom töltött káposzta várta a gyerekeket, melyet nagy örömmel fogyasztottak.
Ezúton szeretnénk megköszönni a gyerekek odaadó munkáját, és a lelkes szülõk segítségét, akik mindenben támogattak minket.
A fiatal táncosokra most egy kis pihenés vár, de már készülünk a legközelebbi fellépésre.
-Sarkadi Andrea-oktató-

Szapáry Népdalkör
2017. szeptember 12 -én meghívást kaptunk a Szolnoki Gulyásfesztiválra. A Tiszavirág gyaloghíd lábánál volt a gyülekezõ. A hídon sétálva végig népdalokat énekeltünk, zenekari kísérettel. A színpad elõtt
kb. 150 fõ énekelte az ország dalát: Jászkunsági gyerek vagyok. Köszönet Csányi Sándornak a meghívásért, hogy részesei lehettünk a
rendezvénynek.
2017. szeptember 16-án Mezõtúrra kaptunk meghívást a
Mongol-Agrár Zrt. Népdalkör megalakulásának 45. évfordulójára.
Nagy lelkesedéssel készültünk, a meghívásra a Pacsirta és a
Hétszinvirág citerásokkal együtt. Közös produkciónk nagy sikert
aratott. Mi ezzel a jól sikerült produkcióval, virággal és apró ajándékkal köszöntöttük a népdalkört. Szeretetteljes fogadtatásban volt részünk.
Köszönet: Gerõcs Eszter tanárnõnek, felkészítõnknek.
-Ollé Lászlóné -

5

A Fegyverneki Horgász
Egyesület hírei
A Fegyverneki Horgász Egyesület augusztus 19-én horgászversenyt
rendezett tagjai részére az fegyverneki Alsóréti Holt-Tiszán. Ragyogó
jó idõben mintegy 60 horgász mérte össze tudását. A családtagok,
ismerõsök is eljöttek buzdítani a versenyzõket. A Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény a verseny elõtt rendbe tette a versenypályát
és gondoskodott a sátorról, illemhelyekrõl és szemetes kukákról.
Pénteken 4q horogra érett pontyot telepítettek a holtágba, ami után
horgászati tilalom lett elrendelve a verseny kezdetéig. Összesen 21
versenyzõ mérette le a kifogott zsákmányt, 76 kg hal akadt a horogra,
ponty, törpeharcsa és keszeg. Az értékelés az országos versenyszabály alapján történt. Így minden hal 1 pontot, minden gramm 1 pontot ért. A legeredményesebb versenyzõink a következõk voltak:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Felnõtt kategória
Páva László
7083 pont
Domány István 5147 pont
Bartus Mihály 4810 pont
Mányi István
4706 pont
Csõke István
4001 pont
Mága Zsolt
3962 pont

Ifi- gyerek kategória
Korpás Olivér 7206 pont
Simon András 4303 pont
Jónás Zoltán
2818 pont
Jónás Kristóf
2615 pont
Nagy Mihály
1777 pont
Kollár Hunor
1745 pont

A nyerteseket értékes horgászeszközökkel jutalmaztuk, amiket Tatár
László polgármester és Tukarcs Istvánné, az egyesület elnöke adott
át. Külön köszöntöttük egy kis ajándékcsomaggal a legidõsebb és a
legfiatalabb versenyzõt, Csõke Istvánt és Kollár Hunort. A verseny
alatt szakácsaink ,Korpás Sándor, Demeter János és Angyal Attila
nagy odaadással fõzték az ebédet. A sertéspörkölt illata csiklandozta
a horgászok és kísérõik orrát, amit az eredményhirdetés után jó hangulatban fogyasztottunk el. A verseny fõ támogatója Tatár László polgármester volt, aki gondoskodott az enni- és innivalóról, valamint az
értékes díjakról. Ezúton szeretném neki megköszönni, hogy hozzájárult, hogy ilyen kellemesen tölthessük ezt a délelõttöt. A horgász
egyesület ajándéka a reggeli csomag , az itóka , a fõznivalók kiegészítése és a vezetõség áldozatos munkája volt, amit ezúton is szeretnék
megköszönni.
Külön köszönetet mondunk a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény dolgozóinak,Fegyverneki Polgárõrségnek és a halõrnek, akik
munkájukkal nagymértékben segítettek rendezvényünk lebonyolításában.
-Tukarcs Istvánné-Fegyverneki Horgász Egyesület Elnöke-

A volt
Gyógynövény
bolt
pultja eladó!
Érdeklõdni:
06-30-264-2691
06-56-481-213
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Fokozott
figyelemmel
közlekedjünk
Véget ért a szünidõ, itt a szeptember, elkezdõdött az iskola.
Ilyenkor egyre több gyermek jelenik meg az utakon gyalogosként és utasként egyaránt.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendõr-fõkapitányság ismételten kéri a szülõket, ha tehetik, a
kisebbeket az elsõ hetekben kísérjék el az iskolába. Izgalmas és
hasznos program lehet, ha a szülõ a gyermekkel együtt gyalogosan körbejárja az iskola
környékét és átbeszélik a közlekedési szabályokat. Beszélgessenek gyermekükkel arról, hogy
mire kell nagyon odafigyelni reggel, szürkületkor, esõben, sötétedés után-, hol és hogyan szabad áthaladni az úttesten.
Tudatosan készítsék fel õket, milyen veszélyek, nehézségek
adódhatnak a közlekedés során.
Sok helyen beszerezhetõek már a
balesetmegelõzés szempontjából
fontos fényvisszaverõ matricák,
ragaszok. Kérjük, helyezzék el
ezeket gyermekeik kabátján, táskáján észrevehetõségük, testi épségük megóvása érdekében!

Különösen a kisgyermekekre jellemzõ, hogy nem ismerik fel a
veszélyt, s így könnyen bajba kerülhetnek, ezért kérjük, hívják fel
figyelmüket, hogyha bármilyen
problémájuk adódik, bizalommal forduljanak azokhoz a rendõrökhöz, akikkel az utcán és az
iskolájuk közelében találkozhatnak!
A gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez alapvetõ, hogy a szülõ
maga is példát mutasson akár
gyalogosan, akár jármûvezetõként közlekedik. Közös érdek,
hogy a gyerekek minél hamarabb megtanulják a helyes közlekedés alapjait, s ezáltal megóvjuk
õket az esetleges baleseti helyzetektõl.
Kérjük a gépjármûvezetõket és a
kerékpárosokat is, hogy az iskolai tanévkezdés miatt fokozott
óvatossággal közlekedjenek az
oktatási intézmények környékén
és számoljanak a megnövekedett
forgalommal!
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!
-dr. Barath Éva r.százados-Törökszentmiklós Rendõrkapitányság
-

EMLÉKEZÉS

BORSÓS FERENC halálának 25. és
BORSÓS FERENCNÉ halálának 9. évfordulójára
"Sok száz gyertya ég, Könnycsepptõl áznak,
Lelketekre odafenn az angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szátok,
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rátok."
A szeretõ Család

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Molnár György

78 éves

Mányi József

78 éves

Borgulya Istvánné
született: Náglics Margit

70 éves

Kengyel József
Bognár Zoltánné
született: Vona Edit

63 éves

Patkó János

76 éves

58 éves

korában elhunyt.
A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

EMLÉKEZÉS

KAPUSI JÁNOSNÉ
Hajdú Veronika
halálának 1. évfordulóján
"Suhan az idõ, múlnak az évek,
Nélküled olya szomorú az élet.
Szívünk örökké fájni fog érted,
Már csak fényképen látunk Téged,
Soha-soha nem feledünk Téged."

Férjed, fiaid, testvéreid

MEGEMLÉKEZÉS
"Búcsúszó, mit nem mondtál ki elmaradt.
Elmentél, de szívünkben
örökké velünk maradsz."

EMLÉKEZÉS

NAGY SÁNDOR
Legyen e pár sor köszönet és hála
mindazoknak, akik szeretetük és tiszteletük
jeléül részvétüket fejezték ki és mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló Felesége és Családja.
BAGI ANDRÁS
halálának 9.

MEGEMLÉKEZÉS
KENGYEL JÓZSEFNÉ

BAGI ANDRÁSNÉ
CSÖRGÕ IRÉN
halálának 2.

IFJ. BAGI
ANDRÁS
halálának 4.

évfordulóján.

halálának 1. évfordulóján
"Bennünk él egy arc egy meleg tekintet
Egy simogató kéz,egy sóhaj egy lehelet,
Bennünk él a múlt,egy végtelen szeretet
Amit tõlünk soha senki el nem vehet
Egy a reményünk mely éltet és vezet
Hogy egyszer még találkozunk veled!"

"Elfeledni Titeket
nem lehet,
csak megtanulni élni
nélkületek."
Szeretõ lányotok és családja

Szeretõ Családja
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Tûzijáték
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Vendel napi búcsú alkalmából 2017. október 21-én
szombaton 21 órakor a Dobó téren tûzijáték kerül megrendezésre.

Oláh Andrea és Csík Zsolt
2017. augusztus 19-én
Kovács Mária Mariann és Dudás László
2017. augusztus 25-én
Bencsik Erika és Kovács Bálint
2017. szeptember 2-án
Nagy Mária és Ollé István
2017. szeptember 8-án
Deák Diána és Czifra Martin
2017. szeptember 9-én
Diószegi Ibolya és Varga Tibor
2017. szeptember 30-án
Tóth Angéla és Szabó Tibor
2017. október 3-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-

Véradás
Tisztelt fegyverneki lakosok !
2017. október 26-án, csütörtökön VÉRADÁS a Fegyverneki Mûvelõdési Házban reggel 9-tõl 1530 ig. Mindenkit nagy szeretettel várunk,
akinek ideje és egészsége engedi jöjjön!
SEGÍTSÜNK beteg embertársainkon.
-Ollé Lászlóné-Vöröskereszt titkár-

Fegyverneki Hírmondó
2017.09.01. Mága Dávid Mihály
Mátyás Ramóna, Mága Dávid Mihály
2017.09.03. Balogh Sándor Noel
Kökény Vivien, Balogh Sándor
2017.09.11. Túró Letícia Júlia
Kolompár Júlia Mária, Túró Krisztofer Dávid
2017.09.12. Kiss Tamás
Bárdos Tímea, Kiss Ferenc
2017.09.29. Kovács Zsófia
Gyarmati Anita, Kovács Tibor
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!
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