Fegyvernek Díszpolgárára emlékezünk
Egy élet elindult….. 1943.03.11-én Budapesten, és megérkezett kö- tevékenységéért kapta meg az akkori nagyközségi tanács „Társazénk, hogy elvégezze a dolgát itt e Földön, és jelet hagyjon a világ- dalmi munkáért” kitüntetõ plakett arany és ezüst fokozatát. Kivette
ban.
részét a kulturális életbõl is Fogarasi György munkájának támogaNyomot hagyni sokféleképpen lehet: élére állni ügyeknek, hivatást tásával, a Mûvelõdési Házban a vásárhelyi festõiskola képviselõinek
találni és hatni, alkotni abban, részévé válni mások életének, gyer- bemutatásával, mely kiállítások házigazdája volt. Életében jelentõs
szerepet kapott a vallás, hiszen
mekeket nevelni, szeretni õket,
hívõként nevelték, számára
majd tovább élni bennük.
természetes, hogy minden vaFegyvernek Díszpolgáráról,
sárnap Istentiszteleten vett
Dr. Kiss Györgyrõl emlékerészt családjával. De nemcsak
zünk, aki letette névjegyét csarészt vett, hanem szerepet is
ládjáért,
hazájáért,
vállalt Tiszántúli egyházmeembertársaiért.
gyei küldöttként, képviselõBudapesten, pedagóguscsaládként.
Az
egyházmegye
ban
született,
majd
tanácsosa, jegyzõje is volt a viTörökszentmiklósra
került,
lági oldalát képviselve, valaahol a Bethlen úti iskolában tamint presbiter és gondnok, 30
nult. Középiskolai tanulmáéven keresztül. Fegyvernek tenyait Mezõtúron kezdte meg,
lepülés 2003-ban Fegyvernek
majd a Törökszentmiklósi BerKözszolgálatáért díjban részecsényi Miklós Gimnáziumban
sítette. A Református Egyházfolytatta, és ott is érettségizettközség felterjesztése alapján
kitûnõen.
Fegyvernek város Képviselõ-testülete az életmûvével
Elsõ munkahelye a Chinoin
szerzett általános elismertsége,
Gyógyszergyár, majd vegyipari
kimagasló teljesítményének
és gyógyszergyártó szakiskola
megbecsülése és tisztelete jelékövetkezett, ennek elvégzése
ül ebben az évben Fegyvernek
után egyetemi elõkészítõ. A
Város Díszpolgára címet adoSemmelweis Orvostudományi
mányozott Dr. Kiss György réEgyetemen fogorvosként végszére. Mindig nyitottsággal,
zett 1968-ban, majd fogorvosi
érdeklõdéssel fordult a város,
tevékenységét városunkban
az ország és a nagyvilág felé,
kezdte meg, amely Tiszabõ
ám azok közé az emberek közé
fogorvosi ellátását is jelentette.
tartozott, akik nem csupán
Az õ érdeme, hogy a települészemlélni, hanem egyszersen a fogászati munkát a mai
smind formálni, jobbítani prónapig röntgen készülék is segíbálták a környezetüket. Még
ti. Folyamatosan képezte manyugdíjas napjaiban sem pigát a szakorvosi ellátás
Midõn a roncsolt anyagon
hent, míg ereje engedte, dolgoszínvonalának
emeléséért,
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zott. 2017. augusztus 28-án
ezért fogszakorvosi, lézerS megnézve bátran a halált,
egy kiteljesedett élet ért véget.
gyógyászati,
lézerterápiai,
Hittel, reménnyel gazdagon
Elment, de mély nyomokat haszájsebészeti, sugárvédelmi
Indult nem földi útakon,
gyott a világban és példát, himinõsítéseket
szerzett.
Egy volt közös, szent vigaszunk
szen életútja mindnyájunk
Fegyverneken
ismerkedett
A LÉLEK ÉL: találkozunk!
számára mintát és reményt jemeg feleségével, Balla Judittal.
(Arany János)
lenthet. Nem tört meg sohaMegnõsült, és házasságukból 3
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felelõs állampolgár, a köz- és
di életében óriási boldogság volt számára az unokák érkezése Munkáját egész életében becsülettel ellátta, nemcsak a fegyverneki, de a a családi élet színterén egyaránt példaszerû életet élt.
környékbeli emberek is özönlöttek hozzá. Az iskolafogászat mellett DR. KISS GYÖRGY FEGYVERNEK VÁROS DÍSZPOLGÁRA
felvilágosító munkát végzett a prevenció érdekében. Társadalmi Egy élet véget ért… Nyugodjék Békében!
szerepet vállalt a Vöröskeresztben, melynek 20 évig elnöke is volt.
A rendszeres véradásokon túl egészségügyi elsõsegély tanfolyamokat, valamint a korszerû táplálkozás megismerése érdekében ételbemutatókat szervezett, külön segítette a nagycsaládosokat. E

A Képviselõ-testület hírei
Fegyvernek
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
18/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletével technikai módosítást
hajtott végre 2017. évi költségvetésében.
• A Képviselõ-testület döntött a 0105/27 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló bázisállomás építéséhez szükséges földterület bérbeadásáról
• A Képviselõ-testület módosította a Fegyverneki Gyermekélelmezési
Konyha Alapító Okiratát
• A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde 2017/2018. nevelési év
munkatervét elfogadta.
• 117/2017.(IX.28.) sz. önkormányzati határozatában elfogadta az Integrált Településfejlesztési Stratégiát.
• 116/2017.(IX.28.) sz.önkormányzati határozában egyetért azzal,
hogy a Start közfoglalkoztatás keretén belül használt Nemzeti Földalapba tartozó Fegyvernek 0374/9 hrsz-ú (179,9 AK) és Nagykörû
0196/50 hrsz-ú (89.94 AK) ingatlanokat az önkormányzat 1 évre
bérbe vegye.
• 114/2017.(IX.28.) sz. önkormányzati határozatában döntött a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására kiírt pályázaton való részvételrõl. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2017. évi központi költségvetésérõl szóló 2016. évi XC. törvény
3. melléklet III. 1. pont szerint kiírt támogatásra igényt nyújt be a település 2017. évi költségvetési forrás hiányának fedezésére.
• 113/2017.(IX.28.) sz. önkormányzati határozatában a hulladékgazdálkodással összefüggõ intézkedésekrõl szóló elõterjesztés napirendrõl való levételérõl döntött.
• 112/2017.(IX.28.) sz. önkormányzati határozatában döüntött a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2018. évi fordulójához való csatlakozásról
•

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
Fegyvernek Város Önkormányzat sikerrel pályázott a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tûzte ki a
közigazgatás minõségi színvonal emelése érdekében az
adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi
kapacitásának
javításával
a
hatékony
közigazgatáshoz történõ hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az elõzõ fejlesztési
ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetõségeivel
élve, országos szinten.
Fenti célok helyi szinten történõ megvalósítása érdekében
Fegyvernek Város Önkormányzat a nyertes pályázat keretén belül nyolc darab – az ASP csatlakozás feltételeinek
megfelelõ - számítógépes munkaállomás, egy darab központi nyomtató beszerzését, a csatlakozáskori adatállomány ASP rendszerbe történõ migrációját, valamint az
érintett munkavállalók képzését valósítja meg.
A támogatás összege 7 millió forint.
A támogatás mértéke 100%.
A projekt tervezett befejezése 2018. június 30.
Projekt azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00685

TRV ZRT új hibabejelentõ

elõfordulhatnak elõre nem várt mûszaki
problémák, így az elvárásoknak megfelelõen,
most e téren szerettünk volna egy gyorsabb,
hatékonyabb megoldást kínálni felhasználóink számára.
Éppen ezért örömmel számolunk be arról,
hogy immár az Ön településérõl is elérhetõ minden felhasználónk számára a

-Dr. Petõ Zoltán jegyzõ-

nal az illetékes mûszaki ügyintézõvel tudnak
egyeztetni!
Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy a Társaságunkat érintõ egyéb felhasználói megkereséseket továbbra is várjuk személyes, telefonos
és internetes ügyintézési lehetõségeinken.

Központi
ügyfélszolgálati
e-mail
címünk:
2017. október 1-tõl bevezetett ugyfelszolgalat.szolnok@trvz
új mûszaki hibabejelentõ rt.hu. Ügyfeleink hívását telefonos ügyfélgálatunk (Call Center) fogadja ügyfélforendszerünk. A szolgáltatásunknak szol
gadási idõben (Hétfõ, Kedd, Csütörtök 8:00

A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.-nek
fontos törekvése a megfelelõ vízellátás biztosítása mellett, hogy olyan szolgáltatásokat
nyújtson, melyek segítségével egyre gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés. Emiatt idõrõl-idõre áttekintjük mûködésünket és
korunk követelményeihez igazodva korszerûsítünk. Mivel pedig minden szolgáltatásnál
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köszönhetõen felhasználóink a mûszaki
Szerda
8:00-20:00,
péntek
probléma észlelését követõen azonnal tár- -16:00;
8:00-14:00 óra között) a +36 40/180-124-es
csázhatják ingyenesen hívható telefonszámon, ahol felkészült munkatársakészséggel nyújtanak továbbra is segítsé+36 80/205-157-es telefonszá- ink
get az ügyintézésben.
munkat. A vonal túlsó végén közvetlenül
-Szabó Péterszakembereinkkel beszélhetnek, akik a nap
-TRV ZRT24 órájában várják a mûszaki problémákkal
-Önkormányzati kapcsolattartókapcsolatos hívásokat. Ráadásul, az új rend-osztályvezetõszer lehetõvé teszi, hogy felhasználóink a mûszaki hiba kapcsán érintett település
irányítószámának megadását követõen azon-

Szüreti mulatság a elkészített almás süteményeket,
Kelep, kelep gólya madár,
Központi Óvodában sült tököt.
Itt van az õsz, elmúlt a nyár!
Hagyományainkhoz híven idén A falatozgatás után mindenki tais fergeteges szüreti mulatságon vehettek részt a Központi
Óvodába járó gyerekek.
Az ovisok már napokkal az esemény elõtt készülõdtek, szüreti
dalokat tanultak, szüreti játékokat játszottak és verselgettek.
Az óvoda is szüreti hangulatba öltözött, amikor a szülõk, önkormányzat által felajánlott õszi
termésekbõl, zöldségekbõl, a dolgozók feldíszítették az óvoda épületét, udvarát.
A rendezvényünket a kiscsoport
által elõadott vers és dal nyitotta.
Ezután a másik két csoport tagjai
is szüretelõs dalokkal, versekkel,
népi játékokkal és tánccal örvendeztették meg a gyermekközönséget, nagy sikert aratva azzal. A
mûsort egy össznépi, jó hangulatú gyermektánc követte, amely
mindenkit megmozgatott.
A mûsor után minden gyermek a
megterített asztaloknál megkóstolta számára ízletes gyümölcsöket, az elõzõ nap közösen

lált magának a - hagyományokat
ápolva- elfoglaltságot. Kukoricát
morzsolt, csutkavárat épített.
mogyorót, diót tört - bekebelezve
a finom magvakat - valamint a
különbözõ természetes anyagokból készült ügyességi játékokkal
játszott. Mindenki helyszínrõl
helyszínre vándorolt, hogy egyszerre részese lehessen minden
„mulatságnak”.
A felnõttek segítségével használatba vették a gyerekek a szõlõprést,
ami
mindig
nagy
népszerûségnek örvend, nem is
beszélve annak ízletes végtermékérõl, a mustról.
Köszönjük a szülõk támogatását,
hogy adományaikkal hozzájárultak rendezvényünk sikerességéhez!
Élményekben gazdag, tartalmas
napot hagytunk magunk mögött,
reméljük jövõre is hasonlóan jó
hangulatban lehet majd részünk!

Õsz az Újtelepi
Óvodában

szépségeire, élvezhették a közös
játék, séta örömeit.
Néhány nagycsoportos kis mesemondó a Szapárfalui óvodában
tett tanúbizonyságot meseszeretetérõl és csalt mosolyt az arcokra.
Az õszi óvodai élet, és õszi hagyományaink központi programja a
Szüreti mulatság volt. A szülõkkel, gyerekekkel közös gyûjtögetés
és
elõkészületek
eredményeként, és mivel az idõjárás is kegyes volt hozzánk, az ovi
udvarán rendeztük meg a mulatságot. Verssel, tánccal,
közös
mókázással, népi játékokkal, szõlõpréseléssel,
kukoricamorzsolással és közös lakomával
vidám
és
kellemes délelõttöt
töltött el itt az ovi apraja-nagyja.

Elérkezett az õsz, az ovikezdés
ideje. A hosszú nyári szünet után,
újra birtokba vehették az ovit a
gyerekek. Az óvó nénik, amellett,
hogy igyekeztek kellemes, barátságos környezetben fogadni a kicsiket, vidám, tartalmas õszi
programokkal is kedveskedtek
nekik. Míg a legapróbbak éppen
csak ismerkedtek az óvoda „rejtelmeivel” a nagyobbak õszi sétákon,
barangolásokon
csodálkozhattak rá a természet

Az Õsz megérkezésével az Annaházi Óvodában is megkezdõdtek a
munkálatok.
Szorgos apró kis gyerek kezek gyûjtögették a gesztenyét, diót, gereblyézték a faleveleket. Az élményszerzõ séták alkalmával a gyerekekkel
együtt figyelhettük meg, hogy az apró kis állatok (sünik, csigák) a lehullott falevelek alatt bújnak a hûvösebb idõ elõl. Idén a gyerekek közvetlen környezetükben tapasztalhatják meg a vízi-világ nyújtotta
élményeket, hiszen az Újtelepi óvoda segítségével telepíthettünk egy
kerti tavat. A gyerekek kedvence lett a kerti tó, szeretnek hosszasan üldögélve a halakat számlálni, mozgásukat, színeiket csodálni.

-Kisné Borsos Anita-Intézményvezetõ helyettes-

-Vereb Olga-Intézményvezetõ
helyettes-

Elkészült a ceruza-kerékpártárolónk is, amit a gyerekek nagy örömmel
használnak, örülünk, hogy egyre több gyermek érkezik reggelente kerékpárral.
Az õszi mulatság is megrendezésre került. Annaházi óvoda két csoportja együtt ropták a táncot, préselték a szõlõt. Törték a diót, mogyorót, morzsolták a kukoricát, ami igazán jó kedvû hangulatban telt.
Élménydús, jókedvû napjaink voltak idén õsszel is.
-Varga Tímea-Szakmai munkaközösség vezetõ-

Véradás
Plakátok, behívók segítették a toborzást . Hívó szavunkra most is szép
számmal jöttek véradóink. 77 bátor, önzetlen ember nyújtotta karját
rászoruló, beteg embertársainknak. A helyi Vöröskereszt meleg teával,
kávéval, keksszel kínálta az érkezõket. Több fiatal is csatlakozott a véradó mozgalomhoz. Példaértékû, bátor cselekedet, ezért tisztelet és
megbecsülés minden véradónak. Fegyvernek Város Önkormányzata
minden alkalommal apró ajándékkal kedveskedik véradóinknak. Így
volt ez most is: kulcstartót kapott minden résztvevõ. Véradóink nevében nagyon szépen köszönjük! Köszönet az AVON képviselõjének,
Kámán Anitának, aki hölgy véradóinknak apró ajándékot adott. Minden véradónak nagyon jó egészséget kívánok, magam és önkéntes kollégáim nevében!
Következõ véradás: 2018. január 4-én csütörtökön,
a Mûvelõdési Házban: 9:00- 15:30-ig.
Mindenkit szeretettel várunk! Akinek ideje, és egészsége engedi jöjjön.
-Ollé Lászlóné vk, titkár-
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Mesemondó délelõtt a
Szapárfalui Óvodában
2005 tavaszán a Magyar Olvasótársaság
felhívással fordult mindazokhoz, akiknek
fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élõ bölcsesség továbbadása, hogy
csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,
amely szerint szeptember 30. - Benedek
Elek születésnapja- legyen a Népmese napja.
Õ volt az elsõ író, aki a gyermekirodalom
ügyét fontosnak tartotta. Azt, hogy a gyermekek ismerjék meg a népmeséket, hiszen a mese a nép lelkét, örömét, bánatát tárja eléjük.
Óvodánk is csatlakozott ehhez a felhíváshoz,
2005 óta minden év szeptember 30-án meg-

rendezzük a mese délelõttöt. A helyi pedagógiai programunk is tartalmazza, hogy minden
nap hallgassanak a gyerekek mesét. Mi, pedagógusok nagyon jól tudjuk, hogy a harmonikus
személyiségfejlõdéshez,
a
lelki
egészséghez a mesék is hozzátartoznak. A mese nem egyszerû szöveg, hanem élni segít, eligazodni tanít. A mese a lélek tápláléka. A
mesével óvodás és kisiskolás korban kell feltarisznyázni a gyerekeket. Vannak benne próbatételek, nehézségek, akadályok, de vannak az
út során segítõk is. A mese varázslata adja a
gyerekeknek a belsõ hitet ahhoz, hogy szembeszálljon a legyõzhetetlennel és a mindennapokban is képes legyen a megoldásokat
keresni.

„Amíg mese él az emberek körében, kevesebb
hely jut ott a rossznak.”
(Bánffy György)
2017. szeptember 29-én a mesemondó délelõttön a négy tagóvodából érkezõ gyerekek
mondták el kedvenc meséiket:
Újtelepi Óvoda:
• Vakhal Villõ: A só
• Czimmer Boglárka: A kisgömböc
Felkészítõ óvónõ: Andrási Tímea
• Burai Rajmund Jenõ: Három kismalac
Felkészítõ óvónõ: Kóródi Petra
Központi Óvoda:
• Faragó Zsolt: A kõleves
• Molnár Bulcsú Vajk: A kiskakas gyémánt
félkrajcárja
• Gyáni Zsófia: Kisgömböc
Felkészítõ óvónõ: Csehné Nagyistván Erika
Szapárfalui Óvoda:
• Börcsök Lili Panka: Az okos lány
• Návai Gábor: A vén kutya
Felkészítõ óvónõ: Galsi Imréné
Annaházi Óvoda:
• Korpás Rita: Ki ette meg a málnát?
• Kovács János: A kesztyû
Felkészítõ óvónõ: Kóródiné Ekker Júlia
Köszönjük a sok szép mesét a gyerekeknek, a
felkészítést az óvodapedagógusoknak és a
szülõknek!
-Galsi Imréné óvodapedagógus-

Testvérvárosunkban kincstárnak voltak kötelesek
fizetni. Az egykori koronavárosok
jártunk
Visk és Fegyvernek 2016 nyarán
testvérvárosi szerzõdést kötött,
ezáltal is megerõsítve kulturális
és emberi kapcsolatait. Visk nagyközség Ukrajnában, Kárpátalja
régiójában, a Huszti járásban. A
Tisza bal partján Huszttól 25
km-re, Técsõtõl 12 km-re fekszik.
Viskhez több környezõ kisebb település tartozik, lakóinak száma
több mint 8000, közülük 4000-en
vallják magukat magyarnak.
Károly Róbert városi rangot adományozott a településnek, így
Visk – Huszttal, Técsõvel,
Máramarosszigettel és Hosszúmezõvel együtt - az öt koronavárosok egyike lett. Lakosait
felmentették a földesúrnak járó
pénzbeli és természetbeni járulékok alól, adóikat közvetlenül a
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fontos szerepet játszottak Kárpátalja történelmében.
A Fegyverneki Katolikus Karitász
csoport 2013-ban vette fel a kapcsolatot Viskkel, az orosz-ukrán
háború kitörésekor nehéz helyzetbe került családok megsegítésével.
Évente
ellátogatunk
hozzájuk, részt veszünk a városnapon, a koronavárosok találkozóján;
a
hagyományõrzõ
tánctáborba pedig fegyverneki
gyerekeket viszünk a Baldácsy
Mûvészeti Egyesülettel karöltve.
Visk Római Katolikus Egyháza a
XVI. században alakult. A fõtéren
álló
plébánia
templomát
1897-ben Szent Miklós püspök
tiszteletére szentelték fel. A temp- ahol átadtuk városunk adomá- atya köszönetét fejezi ki Tatár
lom alapításának 120 éves évfor- nyát. Kvascsuk András plébános László polgármester úrnak.
dulóján hat fõvel vettünk részt,
-Leblanc Lajosné-

Idõsek Napja
Az õsz beköszöntével kezdetét veszi a készülõdés az Idõsek Napjára, amit hagyományosan
október elején szoktunk megrendezni a három településrész idõseinek tiszteletére. Mint
mindig, úgy most is már hetekkel korábban
törték a fejüket a dolgozók és a klubtagok a
programok összeállításán, valamint készítették a dekorációnak szánt asztal- és függönydíszeket. Ebben az évben is ebéddel,
zenés-táncos mulatsággal kedveskedtünk
vendégeinknek, melyre klubtagjainkon kívül
meghívtuk önkormányzatunk vezetõit, vala-

mint a nyugdíjas dolgozóinkat is. Örömünkre
szolgál, hogy sokan fogadták el a meghívást,
szinte teljesen megtöltöttük a Fegyverneki
Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagytermét. A
megnyitó beszéd után következett a mûsor,
amit Mészáros Ildikó, valamint a II. sz. Újtelepi Idõsek Klubjának tagjai adtak, akik Kindert
Ferenccel kiegészülve dalokkal, versekkel, közös énekléssel készültek, majd a klubtagok a
dolgozókkal közösen egy fergeteges elõadással szórakoztatták a megjelenteket. A finom és
bõséges ebéd elfogyasztása után, amit a
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha fõzött, cukrászsütemény, kávé és egy kis házi
pálinka következett. Miután mindenki jóllakott és kibeszélgette magát az ismerõsökkel,
barátokkal, a tombolahúzás következett, ahol
számtalan és értékes tárgy került kisorsolásra. A rendezvény zárásaként, aki úgy érezte,
hogy nem fáradt még el eléggé, az a mulatós
zenére rophatta.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
hozzájárultak eme remek hangulatú rendezvényünk sikeréhez!

Kirándulás Budapestre
Tatár László polgármester úr megszervezésével, 2017. október 3-án klubtagjainkkal Budapestre kirándultunk, hogy megnézhessük az
Országházat. A délelõtt folyamán, elsõ úti célunk a Vajdahunyad vára volt, ahol a Magyar
Mezõgazdasági Múzeum kiállítását tekinthettük meg. Ezt követõen busszal a Kossuth térhez mentünk, ott volt szerencsénk látni a
Parlament elõtti déli õrségváltást. A rövid séta
és nézelõdés után hivatalosak voltunk a Földmûvelésügyi Minisztériumba egy kiadós ebédre. A nap utolsó programja a Parlament
látogatása volt, ahol egy idegenvezetõ kalauzolt körbe bennünket – nagyon sok érdekes
dolgot láttunk és hallottunk. 16 órakor indultunk haza, de elõtte még az ajándékboltban
vásárolhattunk emléktárgyakat. A hosszúra
sikeredett hazaút alatt Tatár László polgármester úr tájékoztatta az idõseket a
Fegyverneken jelenleg folyó és tervben lévõ
fejlesztésekrõl, felújításokról, átalakításokról.
Köszönjük ezt az utazást!

gálva. Délben már az asztalon volt a csülök- Szabadtéri fõzés
pörkölt fõtt burgonyával, hozzá savanyúságot Szapárfaluban
lehetett fogyasztani, a desszert pedig bécsi
krémes volt. Az ebéd igazán finomra sikerült, A III. sz. Szapárfalui Idõsek Klubjában elkövetkezett az õszi fõzés ideje. Szükség van ilyen leAz idei utolsó õszi szabadtéri programunk az az idõseink nagyon jól érezték magukat.
hetõségekre, mert amellett, hogy jól érzik
annaházi városrész klubtagjainak megvendémagukat az emberek, közösségformáló ereje
gelése volt. Már kora délelõtt finom illatok
is van. Ez alkalommal csülökpörkölt készült,
szálltak a klub udvarán, ugyanis javában romelyet szabadtéren, vasüstben, Hangyásiné
tyogott a csülökpörkölt, amit Baunok László
Ildikó fõzött meg. A pörkölt mellé fõtt burgoklubtagunk fõzött meg. Az idõsek már nagyon
nya és savanyúság került még az asztalra. Navárták ezt a napot, hiszen ez egy újabb lehetõgyon jól sikerült az ebéd, a vörösbor
ség a találkozásra, kikapcsolódásra, beszélgeelfogyasztása után a desszert szalagárés túrós
tésre, ami a mindennapok monotonságát egy
sütemény volt, mellé sajtos rudat lehetett még
kissé felvidítja.
fogyasztani. Az idõjárás szerencsére kedvezett
Az ebéd elõtt, hogy mindenkinek meghozza az
nekünk, így egy remek hangulatú fõzéssel zárétvágyát, vörösbor és házi pálinka lett felszoltuk a "szezont" Szapárfaluban.
Köszönjük mindenkinek a sok segítséget és a
ro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részvételt!
Interaktív szakmai
közös szakmai délutánt tartott a családon bedélután
lüli erõszak témakörében. A szakmában elisA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai mert két elõadó Titkosné Sziklai Teréz
Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintéz- szakpszichológus és Czédli Gyula, a Törökmény Fegyverneki Telephely és a Csorba Mik- szentmiklósi Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztály hadnagya vezetett információkkal teli,
elgondolkodtató, gyakorlatközpontú interaktív beszélgetést. Fegyvernek település jelzõrendszeri tagjain kívül jelen voltak a
szomszédos település védõnõi, pedagógusai,
vezetõk, szakszolgálati szakalkalmazottak.
Reméljük, sikerül a jövõben is ilyen tartalmas,
hivatásunk végzését támogató, közös szakmai
nap megszervezése.

Bográcsolás az I. sz.
Annaházi Idõsek
Klubjában

-Szabó Ildikó PSz telephely vezetõ-Siposné Szabó Erzsébet igazgató-
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Könyvtári napok

Röviden

"Hol van a boldogság forrása?"- kérdeztük és kerestük a választ a
Könyvtári Napok szervezésében megrendezett esten. A résztvevõk,
akik szép számmal jelentek meg, érdeklõdõ kérdéseikkel, inspiráló
hozzászólásaikkal tették élõvé, interaktívvá az elõadást. Megvitattuk a
neves egyetemeken (Harward, Yale) végzett átfogó, több évtizedet felölelõ vizsgálatok eredményeit. Beszélgettünk arról, hogy mennyire határozza meg személyes boldogságunkat a genetikánk, nemzeti
hovatartozásunk. Beszéltünk a megküzdési stratégiákról (ami sokak
kíváncsiságát felkeltette), a személyiségünkbõl fakadó különbözõ látásmódokról, az oktatás- nevelés fontosságáról. Érintettük- mivel a témához illeszkedik- a férfi-nõ kapcsolat, intimitás szerepét a boldogság
megélésében. Egyetértettünk abban, hogy társas kapcsolataink minõsége, saját hasznosságunk érzése megnövelheti elégedettségünket. Végül arra a következtetésre jutottunk (mint sokan elõttünk), hogy saját
boldogságunkért mi magunk tehetünk a legtöbbet.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki eljött az elõadásra, hogy megtiszteltek jelenlétükkel és személyes tapasztalataikat, érzéseiket is
megosztották velem és egymással!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MEOSZ Tagegyesületek Kulturális
Találkozóján (KENDERES) a Fegyverneki csoportot Mészáros Ildikó, Fejes Istvánné, Karkusz Jánosné képviselte, nagy sikerrel.
• Október 6-án csendes megemlékezést tartotttak az Aradi Vértanúk
emlékére, majd mécsest helyeztek el az emlékmûnél a résztvevõk.
• Október 23-án esõs idõ várta az ünnepségre igyekvõ embereket, de
ernyõk alatt elénekeltük a Himnuszt és Szózatot , majd koszorúzás,
mécsesek elhelyezése október 23 emlékére.
• 2017.10.14-én Törökszentmiklóson, MEOSZ Csoport meghívására
,az Ipolyi Kulturális Központban Máté Péter: Egyszer véget ér a lázas ifjúság….. címû gyönyörû számát néma tolmácsolással adta elõ
Mészáros Ildikó. Sokan az én „tolmácsolásomon” keresztül értették
meg ennek a nagyon szép számnak a mondanivalóját.
• Fegyverneki Református Egyházközség 2017. 10. 31-én oszlopos Jegenyetölgyet ültetett a templom udvarában. „ REFORMÁCIÓ 500.”
évforduló alkalmával.
•

-Csíkné Gábli Erika-tanácsadó szakpszichológus-

Mûvelõdési Ház Programjai
2017. november 29. kiállítás megnyitó
2017. december 03. I. Gyertyagyújtás a városi Adventi koszorúnál
• 2017. december 09. Mikulásnapi táncház, Mûvelõdési Ház
• 2017. december 10. II. Gyertyagyújtás a városi Adventi Koszorúnál
• 2017. december 12. Mindenki Karácsonya
• 2017. december 17. Adventi Hangverseny 15:00 órakor Református
templom
• 2017. december 23. Rockfesztivál

Városunk híres solymásza

•

1913. július 7-én született Galántai Lelovich György ornitológus,
solymászmester, szakíró, a magyar solymászat egyik legnagyobb
alakja. Könyvein egész generációk nõttek fel.
Írói tevékenysége azonban nem korlátozódott az önálló kötetekre,
szintén a solymászat népszerûsítése érdekében kifejtett munkásságáról tanúskodik az a számtalan publikáció, amely nem csak az itthoni olvasókhoz jutott el, hanem külföldi szaklapokban is hozzáférhetõvé
vált. Solymász pályafutásának legizgalmasabb idõszakát a Hortobágyon töltötte, ahol korlátlan lehetõséget kapott képességeinek kipróbálására, s ifjúkori álmainak, „a nagy pusztán lóháton, sólyommal való
vadûzésnek” a megvalósítására, illetõleg egy solymásztelep
létrehozására.
Galántai Lelovich György pályája legelején munkát vállalt természetfilmekben, és minden olyan bemutatózási lehetõséget megragadott,
ahol számot adhatott kivételes solymásztudásáról.
A madarak iránti vonzalma, e téren szerzett szakmai ismeretei, valamint hatalmas tudása egyedülálló.
2017.10.29-én a Fegyverneki Szent Vendel Katolikus templomban
Szentmise volt, majd a temetõ csendjében elhelyeztük a megemlékezés
koszorúját, mécsesét.

•

-Mészáros Ildikó-

Kedvencünk a TÁNCHÁZ
A fegyverneki Táncház-nak kezdetektõl nagy sikere van. Nagyon jó,
sikeres ötletként indult, de talán még az ötletgazdák sem remélték,
hogy ilyen hosszú idõn keresztül is megmarad népszerûsége! A nyári
szünet után már alig várták a fiatalok és a kevésbé fiatalok, hogy ismét
egy kellemes estét tölthessenek el. A hangulatról a Garaboly zenekar
gondoskodott. Sok új arccal, kicsikkel találkozhattunk az est folyamán, ez nagyon jó dolog, hiszen a zene és tánc közelebb
hozza az embereket, nem utolsó sorban az itt magukat jól érzõ kicsikbõl lesznek késõbb a
táncosok! Az Ügyes Kezek Klub
segítségével pedig az õsz színeit varázsolták a papírra kicsik
és nagyok. A pihenés perceiben
mindenki jóízûen fogyasztotta
a felszolgált zsíros kenyeret.
Az est házigazdái: Sarkadi
Andrea és Kecskés Gergõ
-Mészáros Ildikó-
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Leszállás Párizsban
Több mint egy éve, hogy egy gondolat a
„tettek” mezejére lépett. Elõször csak mi
lenne ha?- aztán csináljuk, vágjunk bele!
Innen vezetett az út a sikeres megvalósításig. Hány nap is ez? Nem számoljuk. A mérce nem kicsi volt, hiszen több évtizeddel
ezelõtt Fegyvernek már büszkélkedhetett
több sikeres elõadással. (Cigánybáró – János Vitéz) Bercsényiné Varga Erzsébet elvállalta, hogy elindítja, szervezi, rendezi, és
megszületett a FEGYVERNEKI SZÍNKÖR. A
darab kiválasztása, szereplõk, díszletek, olvasópróbák.
Marc Camoletti: Leszállás Párizsban címû vígjáték elindult hosszú útjára…
A hónapokig tartó próbák,- hiszen a szereplõk
nem profik -(bár az elõadás végére azzá váltak) egyre jobban érzékeltette, hogy itt és most
valami nagy dolog van készülõben, mert próbáról próbára egyre jobban érezték az elõadás
ütemét. Mily öröm volt, mikor már a kész díszletek között játszhattak!- és a jelmezek is a
próbák részesei lettek. Munkájukat még nagyon sok háttérszereplõ segítette, hogy az elõadás fõpróbájára minden készen álljon.
És elérkezett a várva várt nap…..
Mikor a telt ház elõtt felgördült a függöny, nem
tudni ki izgult jobban: a szereplõk, vagy a rendezõ.

Fantasztikus elõadás volt!
Egy elõadás lehet jó, lehet szép, érdekes, magával ragadó, de mégis a közönség visszajelzése az igazi mérce! Ezért, álljon itt név nélkül
egy- két hozzászólás az elõadásról!
• Minden várakozást felülmúló siker!
• Fergeteges volt a profi csapat!
• Jó lenne, ha újból elõadnátok, szívesen megnézném még egyszer!
• Szervezzétek az újbóli elõadást, megyek én
is!
• Gratulálunk, jól éreztük magunkat, köszönet
érte!
• Gratulálok a rendezõnek, szereplõknek, szuper elõadás volt!

Nagyszerû elõadás, köszönöm az élményt,
imádtam minden percét. Gratulálok!
• Nagyon jól szórakoztunk! Gratulálunk a
munkátokhoz!
• Nagyon ügyesek voltatok, jókat nevettünk,
szuper elõadás volt!
• Vidám hangulat, örömteli percek, sok nevetés, nagyszerû elõadás. Mindenkinek egy
nagy gratuláció. Kiváló díszlet, szuper rendezés, köszönet azoknak is, akik a háttérbõl
tettek sokat a sikeres elõadás érdekében. Ez a
színházi elõadás bárhol, bármelyik színpadon megállja a helyét!
• Fegyvernek büszke lehet „fiaira”. Ezen elõadás sikere, élménye örökre bevésõdött a
történelembe.
•

Hangosító: Bárdi
László
Világosító: Kindert
Károlyné,
Gaál
Norbert
Videós: Herman József
Kellékes: Magyar
Lászlóné
A darabot rendezte:
Bercsényiné
Varga Erzsébet.
„Rendkívül
örülünk a hatalmas sikernek. Köszönjük
az elismerõ véleményeket, a buzdító szavakat.
Dolgozunk azon, hogy a sok kérésnek eleget téve, találjunk egy idõpontot az újbóli elõadásra.
Készülhet az, aki lemaradt a szeptemberi bemutatóról, vagy újra szeretné élvezni az elõadók fergeteges játékát!” mondta az elõadást
követõen Bercsényiné Varga Erzsébet.
Köszönjük az élményt!
-Mészáros Ildikó-

Gratulálunk, nagyon jó elõadás volt, a vastaps sem maradhatott el!
• Gratulálok, nagyon tetszett az elõadás, le a
kalappal, minden a helyén volt, a díszlet, a
szereplõk. A sok munka meghozta az eredményt! Várjuk a következõt!
• Nagyon jó elõadást hoztatok össze. Nagy teljesítmény ettõl az amatõr kis csapattól. Gratulálunk Neked és rajtad keresztül minden
közremûködõnek. További sikereket, hajrá!!!
• Minden elismerésem a Tiétek. A szereplõk, a
díszlet, az öltözet, a rendezés….minden kiváló. Ezen csak rontani lehet… A sok munka beérett. Kókai Gergõt, mint ötletgazdát külön
kiemelném, hogy ilyen kitartóan küzdött az
álmaiért. Igazán jó kis csapatot szedtetek
össze. A sikerélmény erõt ad a hétköznapokra, amit tiszta szívembõl kívánok mindenkinek, hogy minden elõadásotok a maihoz
hasonlóan sikerüljön!
És most álljon itt azon szereplõk neve, akik e
nagyszerû élményt nyújtották nekünk:
– Dávid Mária
– Kókai Gergely
– Kóródi Petra
– Oláh Anita
– Ollé Roland
– Rézsó Gabriella
Súgó: Nagy Attila, Baginé Gál Bianka
•

Fõ támogatóink:
• Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár
• Fegyvernek Város Önkormányzata
További szponzoraink:
• Baldácsy Mûvészeti Egyesület
• Bárdi László
• Bercsényi János Sándor
• Budainé Náhóczki Mária
• Csajági István
• Csõke Gáborné
• Dr. Bognárné Szabó Ildikó
• „Marietta Virágház”
• Mészárosné Újlakán Marianna
• Nagyabonyi Színkör
• Négyesi Henriett
• Négyesi Tiborné
• Tóthné Török Tímea
• Tukarcs Mihály
• Varga Józsefné
Az elõadás sikeréért Golyha Attila, Magyar Mónika, Szabó Imréné, Szerémi Nikoletta is fáradhatatlanul dolgozott.
TÖRTÉNET: Bernard a francia gavallér, a
Párizs felett szálló gépekhez igazította szerelmi életét. Stewardesseket fogad és bocsát hálószobájába, óramû pontossággal
megtervezett ütem szerint. A rendkívül csinos égi hölgyek persze mit sem tudnak egymásról. A gépek jönnek-mennek, és néha
hamarabb érkeznek. Váratlanul ….Szív
összetör – botrány kitör? Már csak egy vidéki barát segíthet.
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10 éves az Ügyek Kezek Klub

Rendõrségi hírek
Hatékony intézkedés
A rendõrjárõr 2017. október 18-án
20 óra 3 perckor megállított és ellenõrzött egy gépjármûvet Fegyvernek, Szent Erzsébet úton. A
rendõr az intézkedés során megállapította, hogy a jármû 3 személy szállítására alkalmas, ennek
ellenére 6 fõ tartózkodott benne,
valamint nem rendelkezett kötelezõ felelõsség biztosítással és a
jármû mûszaki állapota sem volt
megfelelõ, ezért a jármû vezetõjét
az intézkedõ rendõrök szabálysértés miatt feljelentették. Az utasok
igazoltatása során az is kiderült,
hogy az egyikõjüket a Karcagi
Rendõrkapitányság több ügyben
is körözte helyszíni bírság meg
nem fizetése miatt. A rendõrök az
utast elfogták és elõállították a
rendõrségre.
2 nap 3 ittas vezetõ
A rendõrök Fegyvernek belterületén 2017. október 21-én több ittas
jármûvezetõt is kiszûrtek a
forgalomból. Az alkoholszonda három esetben is
pozitív értéket mutatott. A
rendõrök megállapították,
hogy az egyik jármû vezetõjének szervezetében - a hiteles
légalkoholmérõ
készülék adatai alapján bûncselekményi mértéket
megvalósító alkoholkoncentráció található. A férfit
másnap gyanúsítottként kihallgatták, és ügyét a bíróság gyorsított eljárásban
bírálta el.
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Nem lehet elégszer hangsúlyozni,
hogy az ittas vezetés potenciális
balesetveszélyt hordoz magában!
Az alkoholos befolyásoltsággal a
jármûvezetõk saját és mások testi
épségét is veszélyeztetik. Az alkohol jelentõsen növeli a reakcióidõt
és tompítja az érzékszerveket, ezzel fokozódik a balesetveszély.
Az ittas vezetés következménye a
bíróság által kiszabott pénzbüntetés és a jármûvezetéstõl eltiltás.
Ne feledkezzenek meg arról sem,
hogy az a jármûvezetõ, akit a jármûvezetéstõl több mint 6 hónapra eltiltottak, utánképzésen kell,
hogy részt vegyen. Ennek a költsége annyi, mintha valaki új vezetõi
engedélyt szerezne.
Kérjük, fontolják meg! Nem éri
meg kockáztatni! Tekintsék meg a
rendõrség e témakörben készített
rövidfilmjét!
(www.police.hu/hu/hirek-es-info
rmaciok/baleset-megelozes/aktua
lis/mese-a-halalrol-az-eloknek-vi
deoval)

Jólesõ érzéssel fedeztük fel a meghívót, mely az Ügyes Kezek Klub 10.
kiállítására invitált bennünket. Megalakulása óta mindig színvonalas,
szépséget, ügyességet hirdetõ, hagyományainkat tisztelõ, de az újak
iránt is elkötelezettséget vállaló kézimunkák remekeit láthattuk, s gondoltuk, ez most sem lesz másképp.
A Mûvelõdési Ház kistermében valóban a sok, szebbnél szebb kézimunkák várták a látogatókat. A megemlékezés, mûsorral egybekötve a
nagyteremben volt, telt ház elõtt.
Strígel Józsefné, Magdika a Klub jelenlegi vezetõje kivetített videón
mutatta be az elmúlt 10 év eseményeit, nem feledkezve meg az ötletgazdákról :Dr.Kiss Györgyné és Rimóczi Imréné.
A Klub vezetõje kezdetben Rimóczi Imréné volt, köszönet neki az elindított, sikeres útért. Magdika ezt a lendületet viszi tovább, és sikeres
vezetõje a csoportnak.
A videó vetítést mint narrátor vezette és mutatta be nekünk évenkénti
megbontásban a szakkör munkáját.
A mûsor a néptáncos gyerekek elõadásával folytatódott, ami nagyon jó
ötlet volt, hiszen vidámságot hoztak a terembe, majd Mészáros Ildikó
erre az alkalomra írt versét olvasta fel.
Molnár Barna, a Mûvelõdési Ház igazgatója is gratulált az eddigi munkához, és az asszonyok kézimunkáját emléklappal, virággal köszönte
meg, a tagok pedig egy kitûzõt kaptak, melyen a megalakulás éve is
szerepelt.
Az ünnepségen résztvevõk az Ügyes Kezek által készített süteményekbõl falatoztak az est végén, majd átmentünk a kisterembe megcsodálni
a kiállítást. Igen, nem tévedés. Csodálni!
Mert mindegyik munka gyönyörûséget hirdetett, hiszen a bemutatott
kézimunkák már valódi mûvészettel értek fel!
Mindegy, hogy a hagyományos hímzések, horgolások vagy az új keletû
papírfonás, zentangle rajz, harisnyavirág készítés, mind egy új világot
nyitott meg, nem csak alkotói, hanem csodálói elõtt is, hiszen minden
alkotás egyedi üzenettel bír. A kézimunkázáshoz türelem, alázat, kitartás, hûség, a szépség iránti vágy szükséges, hogy szépet, maradandót
alkossanak és értéket teremtsenek!
„Fegyvernek – kezek által formált – kincsei ezek!”
Köszönjük az élményt, további munkájukhoz erõt, egészséget, kitartást!
-Mészáros Ildikó-

A Fegyverneki Horgászegyesület hírei
Vándorbiblia
„A teljes Írás Istentõl ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az
Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2 Tim 3,16)
Templomunkban ismét ünnepi alkalomra került sor, hiszen 2017.
szeptember 28-án délután 6 órakor gyülekezetünkbe, majd másnap
reggel általunk az Angolkert Idõsek Otthona Fegyverneki Intézményébe is megérkezett a Vándorbiblia. Dr. Fekete Károly püspök úr 2017 január 1-én ezt a Bibliát azzal a céllal indította el, hogy a Reformáció
500. és a Tiszántúli Református Egyházkerület 450. évfordulójának
évében az Egyházkerület minden gyülekezetébe eljusson a Szentírás
ezen példánya. Az ünnepi alkalomra a Kenderesi Református Egyházközség lelkésznõje, nagytiszteletû Cseh Judit lelkésznõ és gyülekezetének küldöttsége hozta át számunkra ezt a különleges könyvet. Az
Egyházkerület minden gyülekezet számára kijelölt egy ószövetségi és
egy újszövetségi igeszakaszt is, melyet az Istentiszteleten fel is olvastunk.
A reformáció 500. évfordulójára egy példányban készült szentírásból
elõször az újévi istentiszteleten olvasnak fel a debreceni Nagytemplomban, majd Záhonytól Szegedig minden tiszántúli református gyülekezetben továbbolvassák az Ószövetséget és az Újszövetséget is
magába foglaló szentírást. A felolvasás 2017. december 31-én, a debreceni Református Nagytemplomban ér véget, majd a különleges biblia
a református kollégium nagykönyvtárába kerül, így zárják le a „Reformáció 500” programsorozatot. Külön köszönetet szeretnénk mondani
Mészáros Ildikónak, Czifra Botondnak, és Ifj. Molnár Istvánnak, akik
szolgálatukkal még ünnepélyesebbé tette alkalmunkat!
Gyülekezetünk sem szakította meg a „vándorutat”, hiszen másnap,
szeptember 29-én egyházközségünk küldöttsége Törökszentmiklósra
vitte át a Bibliát. Az ottani Református Templomban is ünnepi Istentisztelet keretein belül adhattuk át a díszes könyvet. Isten áldása kísérje tovább a vándorutat!
-Gazdag Edit-református lelkész-

Protestálok
Reformáció ünnepéhez közeledve ismét egy ünnepi alkalom került
megrendezésre Templomunkban. A Szegedi Látványszínház Cédrus
társulatának „Protestálok” címû elõadását tekinthettük meg. A közel 1
órás színdarabban a szereplõk szemünk elé tárta a pontosan 500 évvel
ezelõtti eseményeknek, a Reformáció elindulásának történéseit. Luther Márton, a protestantizmus elindítójának harcai, küzdelmei nem
voltak egyszerûek, hiszen az akkor uralkodó katolikus egyház esetleges tévedéseire hívta fel a figyelmet, ezáltal sok ellenséget szerzett magának. Számára a legfontosabb az volt, hogy mindenki a saját
nyelvén hallhassa az igehirdetéseket, és mindenki anyanyelven olvashassa a Szentírást.
Az elõadók nagy lelkesedéssel és igazi alázattal tettek közöttünk bizonyságot a színdarab által, és hívták fel figyelmünket arra, hogy a
mai korban is ki kell tartanunk hitbeli meggyõzõdésünk mellett, és
visszatérve az bibliai alapokhoz, vallva a Reformáció jelmondatát: „
Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, ahol sütemény és tea mellett
kötetlenül beszélgethettünk, egymásra szeretettel figyelve építhettük
közösségünket.
-Gazdag Edit-református lelkész-

Horgászegyesületünk évadzáró küldöttközgyûlést tartott, ahol értékeltük az
elmúlt idõszakban végzett munkát, megbeszéltük a problémákat és az elõttünk álló feladatokat.
Néhány aktuális dologra szeretném felhívni a horgász tagjaink figyelmét. Az
mindenki elõtt ismert, hogy a 2017-ben váltott horgászengedély 2018. január 31-ig érvényes. Eddig lehet vele horgászni, ha az idõjárás megengedi. Az
állami jeggyel egybe épített fogási naplót 2018.február 28-ig kell leadni a
horgász egyesületnél. A fogási naplókat a Vörtösmarty u. 22-nél a postaládába nem lehet bedobni. Kizárólag személyesen lehet leadni a horgászirodában ügyfélfogadási idõben. A vezetõségi tagok leellenõrzik, hogy rendben
van-e a kitöltés . A fogási napló vezetését törvény írja elõ, ezt mindenki elolvashatja a horgászengedélyében. Otthon mindenki összesítse a horgászattal töltött napok számát és a kifogott halat vízterületenként és halfajtánként.
Csak így kerüljön leadásra. Aki késett a fogási napló leadásával, vagy hiányosan töltötte ki a következõ évre válthat horgászengedélyt, de 2000 Ft-tal
többet kell fizetnie, mert neki az állami jegy duplába fog kerülni.2000Ft helyett 4000 Forintos díjat kell fizetni az illetõnek és ilyen névértékû bélyeg
kerül az állami jegyére. Illetve a 70 éven felülieknek és a gyermek horgászoknak megszûnik az állami jegyek illetékmentessége abban az esetben, ha nem
adták le a fogási naplót, õk is kifizeti a 2000 forintos büntetést. A gyerekeknek is meg kell õrizni az állami jegyét és a hosszabbítás számukra is bélyeggel történik. Erre kérem, hogy figyeljenek oda, mert ha elkallódik a gyerek
horgászengedélye, õ is fizeti a 2000 Ft-os pótdíjat. Ezt a horgászegyesületünk találta ki, hanem törvény írja elõ a fogási napló pontos vezetését is. Ez
az összeg nem az egyesületeknél marad, hanem utalni kell tovább a kormány hivatalba. Mivel az adatok egy központi internetes adatbázisban szerepelnek, így a horgász nem tudja elkerülni ezt a szankciót. Hiába megy át
valaki másik horgászegyesülethez, ugyanez szabály érvényes rá.
A küldöttközgyûlés határozata értelmében azokról a horgászokról, akik más
horgász egyesületnél váltanak horgászengedélyt, majd 1-2 év múlva jönnének vissza, egy három fõs bizottság dönt, hogy vissza veszi-e õket a horgász
egyesület,vagy nem. Amennyiben a felvételi kérelmük elfogadásra kerül,
5000 Forintos pótdíjat kell fizetniük.
A 2018. évre érvényes horgász engedélyeket elõre láthatólag februártól lehet váltani. A lakáson megszûnt az engedélyek kiadása. Kizárólag csak a horgászirodában lehet kiváltani nyitvatartási idõben. Egyesületünk a megye
összes horgászvizére árusít területi jegyet. Jövõre is várunk minden olyan
horgászt, aki elfogadja a horgászás és horgásztatás szabályait, aki betartja a
horgászversenyeken a rendezõk utasításit, akik meg vannak elégedve a vezetõség munkájával. Aki viszont nem, azok elõtt nyitva áll a kapu. Nekünk
csak olyan horgászokra van szükségünk, akik a horgász szabályokat és horgászetikát betartják. A küldöttközgyûlés döntése értelmében 2018-tól nem
folytatjuk azoknak a horgászoknak a vizsgáztatását, akik eddig még nem
rendelkeztek horgászengedéllyel. Vizsgázni a Közép-Tisza-Vidéki Horgász
Egyesületek Szövetségénél lehet Szolnokon.
A telepítések a fegyverneki holtágon befejezõdtek. A tavaszi és az õszi nagytelepítések után 3 napos tilalom lett elrendelve. Ezt a horgászok vegyesen
fogadták. Volt, aki örült neki, sõt nem bánná, ha minden telepítés után lenne, mások viszont azt szeretnék, ha nem lenne tilalom. A horgászok egy része örül az elhúzódó, folyamatos telepítésnek, mások viszont azt szeretnék,
ha egyszerre több hal kerülne bele a holtágakba. Mindenkinek nem lehet a
kedvébe járni.
Rendszeresen meghívást kapunk a szövetségi telepítésekre is. A legutóbb az
élõ Tiszába helyeztek ki 12q kétnyaras és 15q háromnyaras pontyot. A telepítés úgy történik, hogy a mérlegeléstõl a vízbehelyezésig követjük a hal útját.
Horgász egyesületünk novemberben rabló-halfogó versenyt rendezett a vezetõségi tagok részére a Nagykunsági Fõcsatornán. A legeredményesebb
versenyzõink: Tukarcs István, Korpás Sándor és Demeter János.
Végül megköszönöm mindazoknak a támogatását, akik az adójuk 1%-át a
horgász egyesületünknek ajánlották fel. Jövõre is várjuk a felajánlásokat.
A horgász egyesület vezetõsége nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kívánok!
-Tukarcs Istvánné A Fegyverneki Horgász Egyesület elnöke-
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Éremhalmozók
Íjászat
Kunhegyesen, a Kõrössy Íjászversenyen
1. Pál Sándor
2. Nagy László
4. Albert László
Nõi kategóriában
1. Borisov Melitta
Szeptember 16-án Sándorfalván Borisov Melitta aranyérmet szerzett.
Szeptember 23-án Budapesten, a Citadella
Országos Bajnokságon negyedik, míg a

Eredményes évzárás
Ju-jitsu
Eredményes évet zárt az örményesi „Vörös Sárkány” Goshin Ju-jitsu Egyesület
Az idei év eredményei
bizonyították az egyesületben folyó szakmai
munka színvonalát.
Sportolóink hibátlanul
teljesítették az övvizsgák követelményeit,
így az idõsebbek már a
mesterjelöltséget jelzõ
barna öv anyagát gyakorolják, készülve a
februári vizsgára.
Versenyzõink
az
összes olyan hazai versenyrõl, ahol indultak,
aranyéremmel tértek haza, megerõsítve ezzel
helyüket a válogatott keretben.
Krupa Ádám és Sági István Duo System kategóriában megõrizte veretlenségét a keszthelyi
rangsorversenyen.
Krupa Ádám és Ledneczki Péter Duo Show kategóriában Keszthelyen, Dunakeszin 2 alkalommal, illetve a Jászberényben megrendezett
Jászviadalon gyõzedelmeskedett. A nyári Euró-

Nemzeti Bajnokságon második helyezést ért
el.
Szeptember 30-án a Sárrétudvari XII. Történelmi Öröm Íjászversenyen újra fegyverneki
sikerek születt.e Nagy László ezüst, míg Pál
Sándor bronzéremnek örülhetett.
Október 14. Füzesgyarmat I. Tanácserdei
verseny Pál Sándor újabb aranyérmet szerzett.
Gratulálunk a nagyszerû eredményekhez!
-Mészáros Ildikó-

Kiss Lili 2017. október 8-án Kaposváron
megrendezett Leány
Birkózó
Országos
Bajnokságon bronzérmet szerzett. Gratulálunk az újabb
éremhez, és további
sikereket!
-Mészáros Ildikó-

pa bajnokságot követõen „beleerõsítettünk”,
több, nehezebb technikát, akrobatikai elemet
tettünk a gyakorlatba, így a legutolsó megmérettetésen már egy teljesen átdolgozott, nemzetközi mércével is erõs „show-t” tudtunk
bemutatni és megérdemelten állni a dobogó
legfelsõ fokán.
A versenyek mellet több helyen is lehetõséget
kaptunk egyesületünk munkájának bemutatására, így a fegyverneki városnapon, az
örményesi és kétpói falunapon is bemutatót
tartottunk. A szakma elismerése, hogy Krupa
Ádám és Ledneczki Péter meghívást kapott a
Csomádon megrendezett nemzetközi versenyre, hogy tartson bemutatót.
Lehetõséget kaptunk, hogy heti 2 alkalommal
foglalkozhassunk a legfiatalabbakkal, így az
alaptechnikák elsajátítása mellett elkezdtük a
legfiatalabbak versenyre való felkészítését.
Papp László a földharc elemeit tanítja, míg
Krupa Ádám akrobatikát tanít. Terveink szerint
a tavaszi idényben a mi fiataljaink is résztvevõi
lesznek a hazai versenyeknek földharc és Duo
Show kategóriában. Ez utóbbi azért érdekes,
mert az országban rajtunk kívül még egy egyesület van, amelyik bevállalja ezt a kategóriát a
gyerekeknél.

A megyei forduló legjobbja!

Labdarúgás
Faragó Zsolt, a Fegyverneki Hírmondó tördelõszerkesztõjeként
már nagyon sok sikeres sporteredményrõl számolt be.
Most örömmel tudatom az újság
olvasóival, hogy elérkezett az a
perc, mikor mi köszönthetjük õt.
Gratulációnk neki szól, hiszen
Faragó Zsolt a Megyei forduló
legjobbja!, melyet nagyon magas (47%-os eredménnyel ért
el)
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Ismét csillog egy érem!
Birkózás

Azt gondolom, hogy az elért eredmények önmagukért beszélnek. Amit terveztünk, azt teljesítettük és itt kell megköszönni mindazoknak a
támogatását, akik biztosították az edzési lehetõségeinket, anyagilag –és más formába támogattak minket, hogy rendelkezhessünk azokkal a
versenyfelszerelésekkel, amelyek nélkül nem
lehet tatamira lépni. Köszönjük a lehetõséget,
hogy eljuthattunk a versenyekre. Azt gondolom, hogy az az összefogás, amit Örményes, és
Fegyvernek településtõl, vállalkozóitól és lakóitól kaptunk az példaértékû.
Ami a jövõ évi terveinket illeti, szeretnénk megtartani itthon a Duo Show kategóriában elért
eredményeinket, de a jövõ évi lengyelországi
Európa bajnokságon és a svédországi világbajnokságon való tisztes helytállás az, amit minimumként
elvárhatunk
a
felnõtt
versenyzõinktõl. Ami a gyerekeket illeti, nekik
népes mezõnyben kell kiharcolni a gyõzelmet,
ami nem kis feladat – fõleg úgy, hogy még nincs
versenytapasztalatuk, de egyszer ezt is el kell
kezdeni.
Bízom benne, hogy támogatóink a jövõ évben
sem fordulnak el tõlünk, biztosítva ezzel egyesületünk további munkáját.

Ki volt a megye legjobbja a
2017.09.30.-10.01.-i fordulóban?
Jelöltek:
1: Angyal Csaba (Szajol KLK) - eldöntötte a hétvége rangadóját és élre állt a
csapata.
2: Héja Dávid (Besenyszögi SE) - mesterhármast szerzett és az õ 89.perces
gólja hozta meg a csapatának a 3 pontot.
3: Faragó Zsolt (Fegyvernek VSE) utolsó tíz perces duplájával fordított a
Fegyvernek Karcagon.

-Szabó János-egyesületi elnök-

4: Tóth Csaba (Szászberek SE) -36 perc
alatt szerzett 3 góljával vendégben simán nyert a csapata.
5: Czibak Tibor (Jászalsószentgyörgy
KSE) - triplázott és az õ 92.perces gólja
jelentette, hogy 1 pontot otthon tudtak
tartani (85.perctõl emberhátrányban
voltak).
6: Varga Dániel (Kengyel LSE) - duplájával sikerre segítette a csapatát és már
14 gólnál tart 6 meccsen.
Jó egészséget, további eredményes gólokat!
-Mészáros Ildikó-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága elhunytunk

SZABÓ LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és
a kegyelet virágaival megtisztelték.
"Nem integet többé
az elfáradt kezed,
Nem dobog értünk jóságos szíved.
Számunkra te nem lehetsz halott,
Örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
A Gyászoló Család

MEGEMLÉKEZÉS
SZEGI ANDRÁS ISTVÁN
„Búcsúszó, mit nem mondtál ki elmaradt.
Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz”

Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak,
akik szeretetük és tiszteletük jeléül részvétüket fejezték ki és mély
fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki Dr.
Tóth Saroltának és Kelemen Csabánénak.
Szeretõ Feleséged

EMLÉKEZÉS
SÁRÁNDI JÓZSEF

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Lévay Istvánné
született: Botlik Mária
86 éves
Bognár György
82 éves
Náhóczki Jánosné
született: Bozik Irén
63 éves
Völgyi Attila
47 éves
Csajbók Jánosné
született: Borsós Erzsébet
69 éves
Szabó László
63 éves
Ondok Sándor
50 éves
Kengyel János
63 éves
Szegi András István
77 éves
Nagy Sándor
67 éves
Vona Miklósné
született: Lõgyi Mária Magdolna 61 éves
Balogh Mihályné
született: Ábrók Erzsébet
52 éves
Molnár Sándor Istvánné
született: Kovács Margit
75 éves
Kovács András
53 éves
Kocsmár János
86 éves
Budai Istvánné
született: Ollé Mária
60 éves
Dajka István Tiborné
született: Kereskényi Erzsébet
63 éves
Forgács Zoltán
31 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.”

halálának 5. évfordulóján
Pihenj, te drága szív,
már megszûntél dobogni.
Szeretõ jóságod nem tudjuk feledni,
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk
Ezután élni Nélküled!

Szeretõ Családod

EMLÉKEZÉS
LOSONCZI SÁNDOR
halálának 1. évfordulóján
"Szíve nemes volt, keze dolgos, élete nehéz volt,
álma legyen boldog.
Csak az hal meg akit elfeledünk örökké él,
akit nagyon szeretünk"

Szeretõ Felesége, lányai, unokái
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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)
- mûszaki hibabejelentõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- 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.
email: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Tel.: 06-40/180-124
*****
Orvosi ügyelet: 06-20/388-97-87
*****
Szelektív hulladékszállítás
(Sárga tetejû kuka)
Régi 3-as 4-es körzet: (hétfõ) december 11.
Régi 1-es, 2-es körzet: (kedd) december 12.
Zöldhulladék szállítás
Szolgáltató logójával ellátott zsákban,
illetve kévébe kötve
Régi 3-as 4-es körzet (csütörtök): december 14.
Régi 1-es, 2-es körzet (péntek): december 15.
*****
Ortopédiai szakvizsgálat idõpontjai
2017.12.11.
Hétfõ
13-15
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
www.ortoprofil.hu
*****
December 4-tõl megváltoznak az E.ON
ügyfélszolgálati telefonszámai
Általános ügyintézés:
06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00,
06-70-459-96-00
Mérõállás bejelentés
vezetékes telefonról* (ingyenes) 06-80-210-211
mobiltelefonról sms-en
06-30-3-444-999
* A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról
nem elérhetõ.
Hibabejelentés: 06-80-210-310

Lengyel Krisztina és Zilahi István
2017. november 17-én
Bartha Edit és Fekete Gábor
2017. október 25-én
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-

2017.10.08. Csõke Zsombor
Zulinger Krisztina, Csõke Zsolt
2017.10.18. Szabó Dominik
Bordács Vivien, Szabó Norbert
2017.10.19. Csemány István Bence
Vadász Ildikó, Csemány István
2017.10.23. Lakatos Richárd Dominik
Lencse Rozália, Burai Richárd
2017.10.25. Vígh Boglárka
Rézsó Ibolya, Vígh András
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

Fegyverneki Hírmondó
Kiadja: Fegyvernek Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: dr. Petõ Zoltán jegyzõ
Fõszerkesztõ: Négyesiné Derecskei Edina
Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó
Tördelõszerkesztõ: Faragó Zsolt
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ISSN 2060-4203
2017. évi lapzárta idõpontjai: minden hónap 25-e.
A Szerkesztõség cikkeket, véleményeket digitális formában várja a
Polgármesteri Hivatal Szent Erzsébet út 175. szám alatti épületébe,
vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail címre.
A hirdetéseket személyesen szíveskedjenek leadni lapzártáig.
Nyomdai elõállítás: Ronin-Rol Bt.
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.
Megjelenik 1850 példányban, Fegyvernek Város
közigazgatási területén ingyenesen.
A Fegyverneki Hírmondó letölthetõ Fegyvernek Város
honlapjáról: a www.fegyvernek.hu címrõl.

