A képviselõ-testület hírei

Gazdasági szereplõ: Józsa Kft., 3550 Tiszafüred, Igari út 61.
Gazdasági szereplõ: Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc
út 13/A
• Gazdasági szereplõ:Maranello 2001. Kft., 5000 Szolnok, Panel út 2
• Gazdasági szereplõ: LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
• Gazdasági szereplõ: Böjtös-Bau Kft., 1117 Budapest, Irinyi József utca
40. A. lház. I. em. 5. (Telephely: 5000 Szolnok, Szántó krt. 61-63.)
• Gazdasági szereplõ:Ladányi és Társa Bt., 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a
• Gazdasági szereplõ: Kunhegyesi Építõk Kft., 5340 Kunhegyes, Zádor
utca 4.
Döntött a BMÖFT/107-/2017 sz. „Fegyvernek Tiszavirág Óvoda és
Bölcsõde Annaházi Óvoda felújítása” címû projekt közbeszerzési
eljárás megindításáról. Az eljárást megindító felhívást saját
kezdeményezéséreaz alábbi gazdasági szereplõknek küldi meg:
• Gazdasági szereplõ:Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.
• Gazdasági szereplõ: Józsa Kft., 3550 Tiszafüred, Igari út 61.
• Gazdasági szereplõ: Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc
út 13/A
• Gazdasági szereplõ:Maranello 2001. Kft., 5000 Szolnok, Panel út 2
• Gazdasági szereplõ:LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
Döntött a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006” kódszámú „Fegyvernek
Újtelepi Óvoda felújítása és korszerûsítése, valamint Bölcsõde bõvítése 16 férõhellyel” címû projekt közbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról. A
Bírálóbizottság elõzetes vizsgálatát elfogadva az alábbi gazdasági
szereplõket kívánja az eljárásba bevonni:
• Energy Hungary Energetikai Zrt.,3526 Miskolc, Szeles u. 67-69
• JÓZSA Kft.,5350 Tiszafüred, Igari út 61. pf. 132
• Szilasi és Társa Termelõ és Szolgáltató Kft.,5231 Fegyvernek, Liszt
Ferenc út 13/a.
• Maranello 2001 Építõipari és Szállítmányozási Kft.,5000 Szolnok, Panel út 2.
• LAD-ÉP Kft.,5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
• Böjtös-Bau Kft.,5000 Szolnok, Szántó Krt. 61-63.
• Ladányi és Társa Építõipari Bt.,5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a
• KUNHEGYESI Építõk Kft., 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.
•

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete ülésein az
alábbi döntéseket hozta:
A TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006 „Zöld város kialakítása
Fegyverneken”címû projekt közbeszerzési eljárás megindította az
alábbi gazdasági szereplõk vizsgálatát javasolva a Bíráló Bizottságnak:
• Gazdasági szereplõ:Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.
• Gazdasági szereplõ:LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
• Gazdasági szereplõ: Boldizsár és Tsa. Bt., 5350 Tiszafüred, Morgó u.
26.
• Gazdasági szereplõ: Böjtös-Bau Kft., 1117 Budapest, Irinyi József utca
40. A. lház. I. em. 5. (Telephely: 5000 Szolnok, Szántó krt. 61-63.)
• Gazdasági szereplõ: Kunhegyesi Építõk Kft., 5340 Kunhegyes, Zádor
utca 4.
A TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006 „Zöld város kialakítása
Fegyverneken” és a 2018 évi Közbeszerzési Terv valamint a 2018
évi költségvetése alapján közbeszerzési eljárások megindítását határozta el.Közbeszerzési eljárás becsült összege: nettó 69.511.812
Ft, forrása: Fegyvernek Város Önkormányzata 2018 évi költségvetés, valamint TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006 támogatási szerzõdés
szerint (100 %).
Az EFOP-1.2.11-16.-20107-00033 „Esély Otthon – Esély
Fegyverneken” közbeszerzési eljárás esetén döntött az eljárás
megindításáról és a bizottság összetételérõl, valamint a Bíráló Bizottságnak az alábbi gazdasági szereplõk vizsgálatát javasolja:
• Gazdasági szereplõ: Ladányi és Társa Bt., 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a
• Gazdasági szereplõ: Józsa Kft., 3550 Tiszafüred, Igari út 61.
• Gazdasági szereplõ: Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc
út 13/A
• Gazdasági szereplõ: Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.
• Gazdasági szereplõ: LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 „Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerûsítése, valamint Bölcsõde bõvítése 16 férõhellyel” címû projekt közbeszerzési eljárás megindításáhoza
Bíráló Bizottságnak az alábbi gazdasági szereplõk vizsgálatát javasolja:
• Gazdasági szereplõ:Energy Hungary Energetikai Zrt., 3526 Miskolc,
Szeles u. 67-69

•

- dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-
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Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005
Örömmel tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata a
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, „Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása” címû projekt megvalósításához bruttó 225 millió forint Európai Uniós támogatást kapott.
A projekt céljai:
- A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól elõtörõ fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése,
- A belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezetõ rendszerek rendezése
- A települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
A projekt keretében megvalósuló beavatkozások hármas célt szolgálnak:
- Megoldani az akut elvezetési problémákat a Szent Erzsébet úton.
- Megteremteni egy megfelelõ méretû gerinccsatornát, amely a településrõl érkezõ vizek károkozás mentes levezetésére alkalmas lesz.
- Megalapozni a kijelölt vízgyûjtõn az önkormányzat saját tevékenysége során építendõ csatornák vízelvezetési lehetõségét.
A célok maradéktalan teljesülése esetén a terület csapadékvíz elvezetése az építéssel közvetlenül érintett szakaszokon megoldottnak
tekinthetõ, míg a teljes vízgyûjtõre csak újabb építési ütemek befejezésével lehet ezt kimondani.
A célok eléréshez szükséges beavatkozások
Az 1. rendszer:
- A bevezetõ nyílt csatorna és a csatornán lévõ torkolati mûtárgy átépítése a meglévõ burkolat elbontásával, a csatorna méretének bõvítésével és a meglévõ torkolati mûtárgy méretnövelésével.
- A tervezett zárt 1,0 méteres gerinccsatorna megépítése a vízgyûjtõn keletkezõ és összegyûjtésére kerülõ vizek elvezetésére.
- A meglévõ 0,6 méteres zárt beton csatorna vezetõképességének helyreállítása /iszaptalanítása és tisztítása/ a becsatlakozó föld medrû
árok becsatlakozásainak helyreállításával együtt.
- A meglévõ szikkasztó hálózat átépítése elvezetõ rendszerûvé, valamint a különálló árkok összekötése a levezetés útvonalának biztosítására. A befogadó csatorna megépítésével és a közúti alatti átvezetés megépítésével.
2. rendszer:
- A Szent Erzsébet utcai szakasz árkainak rekonstrukciója a kapubejárók tisztításával és az árkok vezetõképességének helyreállításával.
A kivitelezési munkálatok tervezett kezdete: 2018. július 17.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. június 28.
Érintett szakaszok:
- Szent Erzsébet út: Fõ út és a Gyóni G. úttól a 4.sz fõút keresztezõdéséig tartó szakaszon
- Szent Erzsébet út: Árpád úttól a Petõfi útig tartó szakaszon
- Szegfû út: Szent Erzsébet úttól a Büdöséri csatornáig tartó szakaszon
AZ ESÕVÍZ HASZNOSÍTÁSA
A vizek helyben tartása fontos környezetünk védelme érdekében, mint például a csapadékvíz, mely jelentõs vízkészlet. Nem ivóvíz
minõséget igénylõ, helyi felhasználása ma már egyre inkább elterjedt, és remélhetõleg a jövõben jelentõsége csak növekedni fog.
A TELEPÜLÉS HATÉKONY VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A LAKOSSÁG A KÖVETKEZÕ GYAKORLATI
MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSÉVEL, ALKALMAZÁSÁVAL JÁRULHAT HOZZÁ:
- A szennyvíz- és csapadékvíz-gazdálkodás fenntartható gyakorlatának elérése érdekében célszerû a különbözõ minõségû vizeknek a
keletkezés helyén történõ szétválasztása. Ez nem csupán javítja a tisztítás hatásfokát, de hatékonyabb újrahasznosítást is lehetõvé
tesz.
- A csapadékvíz, mely ellentétben a felszín alatti vízzel, nem köztulajdon, alkalmas különbözõ háztartási és ház körüli vízigény kielégítésére, és mivel kezelése nem igényel különleges képzettséget, alternatív vízkészletet jelenthet az ingatlan tulajdonosa számára. A házi
ciszternákban tárolt csapadékvíz kertöntözési és háztartási vízként hasznosítható.
- A létrehozott és létrehozandó csapadék elvezetési infrastruktúra fenntartásánál fontos a magántulajdonú ingatlanok elõtt az árkok
tisztítása.
Tisztelettel:
Fegyvernek Város Önkormányzata

Ismét egyházi iskola Fegyverneken

Rezsicsökkentés

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2018. szeptember
1-tõl, az Orczy Anna Általános Iskola az Egri Fõegyházmegye fenntartásában kezdi meg mûködését, Orczy Anna Katolikus Általános Iskola
és Óvoda néven. A jelenlegi Szapárfalui Tagóvoda az iskola tagintézményeként, Orczy Anna Katolikus Általános Iskola Szent Rita Tagóvodája néven folytatja mûködését.
Nagy öröm és történelmi pillanat ez, hiszen településünkön az intézmény mûködött már katolikus iskolaként. Ha visszatekintünk a
fegyverneki oktatás történetére, a kezdetekhez, akkor Mácsay Sámuel taksás zsellér, br. Baldácsy Antal és br. Orczy Anna nevével találkozhatunk. Mácsay Sámuel 1821-tõl 1849-ig saját házában oktatta az
írás, olvasás és vallástan elemeit a szegény urasági szolgák katolikus
magyar gyermekeinek. Az annaházi német ajkú telepesek részére br.
Orczy Anna 1879-ben önálló iskolát építtetett. 1925-re Fegyverneken
már négy római katolikus iskola mûködött.
Iskolánk fõ épülete 1928-ban épült a Szent Imre téren, öt tantermes,
eredetileg római katolikus népiskolának, a település elsõ emeletes
épülete volt. Az azóta eltelt idõ alatt új szárnnyal, tornateremmel bõvült, de mindvégig a fegyverneki fiatalok oktatását, nevelését, mûvelõdését szolgálta. Az alapítója iránti tiszteletbõl 2000-ben vette vett
az Orczy Anna Általános Iskola nevet. Az óvodánk neve Szent Rita nevéhez kötõdik, akinek szobra a szapárfalui kápolnában is megtalálható.
Most, hogy intézményünk katolikus iskola, óvodaként folytathatja tovább mûködését, lehetõség adódik, hogy városunk óvodás- és iskoláskorú gyermekei a római katolikus értékrendnek megfelelõ
nevelésben oktatásban részesüljenek. Óvodai és iskolai közösségünk
minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s vállalja a tanítványok keresztény szellemû formálását, mely napjaink társadalmi normáit szemlélve elengedhetetlenné vált. Pedagógiai hitvallásunkban
kiemelt helyet kap a hitre nevelés, a teremtett világ megismerésére
nevelés. Fontos számunkra a környezetbarát életvitel, a környezetbarát óvoda és iskola megteremtése, ahol a gyermekek megtapasztalhatják Isten szeretetét.
A 2018/2019-es tanévet 48 óvodás, és 211 iskolás tanulóval kezdjük,
akik vállalták a katolikus iskolához méltó nevelést, oktatást. A tanév
kezdete elõtt még lesz lehetõség pótbeiratkozásra, melynek idõpontjáról az iskolában tájékozódhatnak.
Az ünnepi tanévnyitó idõpontja: 2018. szeptember 1. 10 óra
Helye: Római Katolikus Templom, Orczy Anna Katolikus Általános
Iskola, Óvoda fõépület
A tanévnyitó ünnepséget jelenlétével megtiszteli fõtisztelendõ Dr.
Ternyák Csaba egri érsek úr is. Minden óvodásunk, iskolásunk családjának megjelenésére számítunk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy megjelent a kormány
1364/2018.(VII.27.) Korm. határozata a téli rezsicsökkentés végrehajtást követõen szükségessé váló intézkedésrõl.A határozat szerint
azok a háztartások, amelyek a korábbi téli rezsicsökkentésben
(12.000.- ft) nem részesültek, gáz- vagy távhõ- szolgáltatási szerzõdéssel nem rendelkeznek, igényelhetik az egyszeri téli rezsicsökkentést. Kérelmüket a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál tehetik meg, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173. szám alatt hétfõtõl-péntekig 8-16 óráig. A kérelem leadásának határideje 2018. szeptember 15.

-Hornyákné Szabó Bernadett-intézményvezetõ-

-Gondozási Központ-

Álláspályázat
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A.alapján pályázatot hirdet
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítõ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Családsegítõi (gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás) feladatok ellátása az 1993.évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet
alapján; valamint az 1997.évi XXXI. törvény és a 15/1998.(IV.30.) NM
rendelet alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: fõiskola, szakirányú felsõfokú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz;
• az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata;
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje 2018.08.24.
Munkakör betöltésének idõpontja 2018.09.01.
Pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173. Siposné Szabó Erzsébet részére,
vagy elektronikus úton gondozasi@fegyvernek.hu e-mail címen.
-Siposné Szabó Erzsébet-intézményvezetõ-
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Gyógyfürdõben jártunk

Egy kirándulás margójára

Csoportunkkal Tiszaföldváron jártunk a Gyógyfürdõben, hiszen a
tagok szinte mindegyikének van olyan jellegû betegsége, problémája, melyre a gyógyvíz áldásos hatással bír.
A víz 1040 méter mélyrõl tör a felszínre, kútfejen 69 fokos.
Magas alkáli-klorid és hidrogén karbonát, valamint jód tartalma miatt alkalmas reumatikus bántalmak, bõrbetegségek, izomfájdalmak,
nõgyógyászati problémák kezelésére. Csonttörések, mûtétek utáni
gyógyulást elõsegítõ folyamatok felgyorsítására is alkalmazható.
Négy ülõpados gyógymedencével, egy úszómedencével, és egy gyermekmedencével rendelkezik.
A belépõ árak is alacsonyak: felnõtt 1000.-Ft, nyugdíjas: 900.-Ft
gyermek:700.-Ft, további családi, csoportos kedvezmények!
S miközben a medencében fürödtünk, a strand területén zajlott a IX.
TISZAZUGI FESZTIVÁL. Mi összekötöttük a kellemest a hasznossal.
Gyógyulás közben élveztük a színvonalas elõadást. A mûsorban fellépett Farkas Istvánné és Mészáros Ildikó is, a nézõk nagy tapsa kísérte õket. A tombola sorsoláson Fegyverneknek kedvezett a
szerencse: a fõdíj egy kerékpár volt, melyet Csík Jánosné nyert.
Gyógyulás, kellemes kikapcsolódás volt a csoport minden tagjának.

„Ügyes Kezek”
2018. június 23-án a szokásos évi jól megérdemelt kirándulásunkról
szeretnék beszámolni. Úti cél Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas. A
szombat reggel egy kissé borongósan indult, ezért mindenki vastagabb ruhát öltött magára. Ez nem szegte kedvünket, jókedvûen vártuk az indulást. Jött is ifj Gyányi András a busszal és mi mindannyian
szinte gyermeki lelkesedéssel és nagy várakozással néztünk a reánk
váró élményekre, és arra a tudásra amit még nem tapasztaltunk.
Ahogy fogytak a kilométerek, jókedvünk csak fokozódott, amint közeledtünk a kitûzött célhoz.
Mikor megérkeztünk Kiskunfélegyházára, az elgémberedett tagjainkat kissé kinyújtottuk, majd a Petõfi Sándor emlékmúzeumba tettünk
látogatást.
Ezt követõen a Móra Ferenc tárlat következett, ahová egy kis séta
után érkeztünk.
Következõ múzeum Kiskunhalason várt arra, hogy a kis csapat megtekintse a gyönyörû csipkéket, melyet kézzel varrnak. Milyen sokféle
ábrák- minták beleférnek ebbe az apró-nagy csipkébe! Elismerés a
készítõknek.
Innen 10 perc séta és a Thorma János múzeum, ahol gyönyörû olajfestményeket láthattunk, s egy kis régészeti kiállítást is megtekintettünk.
Interaktív játékban is részt vettünk, mely kellemes kikapcsolódás
volt, minden percét élveztük.
S mennyi mennyi élmény belefért a mai napba, melyeket megõrzünk.
Délután 17 órára értünk haza.
Köszönjük a szervezõknek ezt az élményekben gazdag kirándulást!

-Göblyös Ferencné-

-Varrodás lányok-
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A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei
„Ellazulás” az utolsó napon
Néptánc-tábor 2018.07.02-2018.07.06-ig
A gyerekek számát, korát is figyelembe véve két csoportban, két idõpontban rendezték meg a tábort. A kicsik részére július 06-a volt
Néptánc-tábor befejezõ napja. A program: strandolás Kisújszálláson! A gyerekek örömmel és nagy izgalommal várták e napot, s bizony az idõjárásra sem lehetett panasz, mert a gyerekek kedvében
járt. Az egész héten “megdolgoztatott” lábaknak bizony jólesett az ellazulás, kikapcsolódás. Csapatépítés mesterfokon!
Jövõre veletek, ugyanitt!
-Mészáros Ildikó-

„CSICSERGÕK” a színpadon!
A Néptánc-táborban tanultakról július 05-én adtak ízelítõt az apróságok. Kecskés Gergõ és Sarkadi Andrea büszke lehet tanítványaira,
mert a gyerekek nagyon komolyan vették a bemutatót, pedig sokan
közülük még az óvoda padját koptatják.
Hiába no, a feladathoz felnõttek!
A színpadi fellépés nagy izgalommal töltötte el a gyerekeket, hiszen
többen most elõször léptek fel, táncoltak önfeledten, a jól megérdemelt taps nem is maradt el! Kecskés Gergõ bejelentette, hogy ezentúl
már nem mint a „kicsik” szerepelnek, mert a tábor alatt megtörtént
a névadás is! A gyerekek adták az ötletet, hiszen állandóan kérdeztek, csicseregtek, így nem is lehetett más, mint a : CSICSERGÕK!
Gratulálunk a felkészítõknek és minden szereplõnek, s reméljük hamarosan sok jó táncossal lesz gazdagabb Fegyvernek!
Ehhez kitartást, jó munkát, szorgalmat kívánunk.
Az est fénypontja, amikor a Mûvelõdési Ház udvarán minden gyerek
léggömböt eregetett, majd Kindert Ferenc öreglebbencsét fogyasztották (Nagyon finom volt!)
-Mészáros Ildikó-
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A Fegyverneki Horgász Egyesület 2018-ban ünnepli megalakulásának 35. évfordulóját, ezért a Közép-Tisza Vidéki Horgász Egyesületek
Szövetségének elnöksége egy serleget és emléklapot adományozott
több éves eredményes mûködéséért a megyei közgyûlésen.
Most a horgászkártya és regisztráció fontosságára hívom fel a figyelmet. Az eddig használatos horgászigazolvány megszûnik, egy horgászkártya fogja felváltani. Ezt úgy kaphatja meg minden horgász, ha
regisztrálja magát egy online felületen, befizeti a 2200 Ft regisztrációs költséget és postán kiküldik a részére a Horgászkártyát. A regisztrációt el lehet végezni önállóan, vagy a horgász egyesületen keresztül.
Hogy megelõzzék az év eleji torlódást, lehetõséget biztosít a MOHOSZ
arra, hogy 2018. szeptemberétõl kezdõdjön a regisztráció.Így arra kérek mindenkit, ne halogassa a dolgot, rendezze mielõbb a Horgászkártyát, mert azt a tájékoztatást kaptuk,hogy az idén még gyorsabban
el lehet intézni, mint jövõre, amikor már a horgászengedélyek árusítása is folyik.Aki az idén regisztrál, 2-3 héten belül megkaphatja a
Horgászkártyát, de aki jövõ év elején akarja kiváltani, 1-2 hónap várakozási idõre is lehet számítani. 2019-tõl csak ennek a kártyának a birtokában lehet horgászengedélyt váltani, így aki nem rendezte a
dolgokat, ne bennünket okoljon, ha megnövekszik a várakozási idõ. A
jelenlegi tagjaink, ha a horgászegyesületnél szeretnének regisztrálni,
kizárólag csak személyesen tehetik meg személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával és az adókártyával együtt, mert az adatok felhasználását aláírással igazolni kell. A regisztráció csak a felnõtt és ifjúsági
horgászokra vonatkozik, a gyerek horgászokra nem.
Az elkövetkezõ idõszakban eredményes horgászatot kívánok minden
horgásztársamnak.
-Tukarcs Istvánné-a Fegyverneki Horgász Egyesület elnöke-

Íjászat

Lovas sport

Az íjászat Fegyverneken is tért hódított, itt a Hírmondó hasábjain is
már több alkalommal írtunk róluk, amikor egy egy szép eredményt
értek el valamelyik versenyen. Tudom, hogy a versenyek is fontosak,
az eredményeknek örülni kell /Örülünk is!/ de mi az a plussz, amit e
versenyág ad az íjászat elmélyültebb gyakorlói számára?
Az íjászat jó példáját nyújtja annak, hogy a tradicionális civilizációkban minden tevékenység magasabb cél felé mutató, “szakrális” jelleggel rendelkezik, és még egy olyan viszonylagos jelentõségû dolog,
mint az íjászat is képes a szellemi önmegvalósítás segédeszközévé
válni. Az íjászattal ismerkedõk vagy foglalkozók tábora ma nem kicsi. Csupán Magyarországon igen különbözõ indíttatásból ugyan, de
rengetegen birtokolnak és használnak íjat az alkalom adta idõtöltéstõl és szórakozástól kezdve a hagyományõrzés vélt vagy valós formáin át a vadászíjászatig vagy az amatõr és professzionális
sportíjászatig. Afféle tömegmozgalomról lehet beszélni, amely azonban meglehetõs hiányt szenved szilárd alapelvekben. Tartozzék tehát bármely irányzathoz is az, aki íjat vesz a kezébe, legyen akár
elméletellenes “csak lövész” vagy éppenséggel túlzott “misztifikációra” hajló tradicionalista, a lényeg irányába mutató õsi gyökerek ismeretébõl kára nem származhat. Jó esetben pedig
továbbhaladásának segédeszköze lehet!
Legutóbbi versenyeik eredményei:
„Asszonyboldogító Íjász Verseny” KABA
1. helyezés Nagy László
3. helyezés Pál Sándor
4. helyezés Nagy Zoltán
Füzesgyarmati Történelmi OB Kvalifikáció
A MÍSZ Történelmi szakága és a Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományõrzõ Íjászegyesület II. Tanácserdei Történelmi Kvalifikációs versenye.
A versenyen a szakmai felkészülésen túl egyéb kitételeknek is meg
kell felelni:
Történelmi íjászversenyekre viseletajánlás
• Népi, középkori vagy korábbi (paraszti, köznépi, nemesi, fõnemesi,
vezéri) történelmi viseletek megjelenítése!
• Viseletünknek egyértelmûen népi, középkori vagy korábbi hangulatot tükrözzön.
• Nem viselhetõek egyértelmûen látható modern kori ruhadarabok
és kiegészítõk,(például: kékfarmer, napszemüveg, színeiben kirívó
sportcipõ, mobiltelefon tartó, baseballsapka, hátitáska, kempingszék ..stb)
• A viselt ruhadarabok anyagainak nem muszáj autentikusnak lennie, készülhet modern textilanyagokból is.
A versenyen elért eredmények:
Senior kategóriában: Nagy Zoltán
2., Pál Sándor 3. Helyezés
Felnõtt kategóriában: Nagy László
4. Helyezés
Volt csapatpárbaj is, ahol 4 fõs
csapatokat kellett alkotni, amit
egy baráttal kiegészülve megnyertek!
Gratulálunk, további eredményes
szereplést!

Fegyvernek Város Sportegyesület Lovas- és Fogathajtó Szakosztályának hírei
Az idei nyár ismét nagyon mozgalmasan telik szakosztályunk számára. Néhány eredmény, amit a helyi fogatosok az eddigi versenyeken
elértek, ezzel is öregbítve településünk hírnevét a sportág területén:
Berta Fruzsina:
• Áprilisban sikeres rajtengedély vizsgát tett, így CAN-C kategóriás
fogathajtásban is tud már versenyezni.
• Hagyományõrzõ Fogathajtó Verseny, Túrkeve: CAN-D kategória:
3. hely
• Földvári Lovasnapok XVIII. fogathajtó verseny: CAN-C kategória:
6. hely
• I.Fogathajtó Verseny, Mezõtúr: CAN-C kategória: 2. hely
Hubai István:
• I. Fogathajtó Verseny, Mezõtúr: CAN-D kategória: 1. hely
• Hagyományõrzõ Fogathajtó Verseny, Túrkeve: CAN-D kategória: 1.
hely
• Földvári Lovasnapok XVIII. fogathajtó verseny, Tiszaföldvár:
CAN-D kategória: 2. hely
Uring Erika:
• Szentmiklósi
Napok,
Fogathajtók
baráti
találkozója,
Törökszentmiklós: CAN-D kategória: 7. hely
• Elsõ Vámosgyörgyki Fogathajtó verseny, Vámosgyörk: CAN-D kategória: 14. hely
Kovács Bálint:
• Egyeki Lovasnap, Deli László emlékverseny, Egyek: CAN-C kategória: 11. hely
• I.Fogathajtó Verseny, Mezõtúr: CAN-C kategória: 2. hely
• XII. Abonyi Imre Hagyományõrzõ Hajtófesztivál, Abony: CAN-C
kategória: 3. hely
• Jászfényszarui Lovasnapok, Jászfényszaru: CAN-C kategória: 8.
hely
Az eddig elért eredményekhez gratulálunk a versenyzõknek!
Szakosztályunk nyári programja a Fegyverneki Fogathajtó Verseny
megrendezése, mely ebben az évben már 5. alkalommal valósul meg.
A helyi versenyre várjuk szeretettel a lakosságot, mint mindig, most
is egy színvonalas, jó hangulatú, látványos rendezvénynek lehetnek
részesei.

-Mészáros Ildikó-
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JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK
MEGYEI I. OSZTÁLY
SORSOLÁS
2. 2018.08.19 17:00 vasárnap FEGYVERNEK-KUNHEGYES
3. 2018.08.25 17:00 szombat KISÚJSZÁLLÁS-FEGYVERNEK
4 2018.09.01 16:00 szombat SZAJOL-FEGYVERNEK
5. 2018.09.09 16:00 vasárnap FEGYVERNEK-J.FÉNYSZARU
6. 2018.09.15 15:30 szombat RÁKÓCZIFALVA-FEGYVERNEK
7. 2018.09.22 15:30 szombat FEGYVERNEK-T.MIKLÓS
8. 2018.09.29 15:00 szombat TISZAFÜRED-FEGYVERNEK
9. 2018.10.07 14:30 vasárnap FEGYVERNEK-KARCAG
10. 2018.10.14 14:30 vasárnap FEGYVERNEK-MEZÕTÚR
11. 2018.10.20 14:00 szombat FEGYVERNEK-TÓSZEG
12. 2018.10.28 13:30 vasárnap CSÉPAI-FEGYVERNEK
13. 2018.11.03 13:00 szombat FEGYVERNEK-J.ÁROSZÁLLÁS
14. 2018.11.11 13:00 vasárnap JÁNOSHIDA-FEGYVERNEK
15. 2018.11.17 13:00 szombat FEGYVERNEK-ÚJSZÁSZ
1. 2018.11.25 13:00 vasárnap JÁSZKISÉR-FEGYVERNEK
A JNSZ Megyei Labdarúgó Igaztagóság a bajnokság elsõ fordulójának
mérkõzéseit egységesen 2018.11.24-25-re halasztotta.

Táboroztak focistáink
Fegyvernek VSE július 16-20-ig focitábort tartott az U7-11 korosztálynak. Naponta két edzésen vettek részt a gyerekek, pihenésképpen pedig Kisújszálláson strandoltak.

-Fegyvernek VSE-

Mûfüves bajnokság
Véget ért a Fegyverneki Mûfüves Bajnokság, végeredmény: 1. Jóómen
Fc, 2. Fegyverneki Akác Kispresszó, 3. Fegyi Fathers. Gratulálunk minden résztvevõ csapatnak.
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Az eb tulajdonosa a fent megjelölt idõben veszettség elleni védõoltásra
az ebét köteles kivezetni és az eboltási igazolványt magával hozni.
Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy A jelenlegi jogszabályi rendelkezés szerint a kötelezõ védõoltásban
az ebek veszettség elleni kötelezõ oltása 2018. évben városunkban az nem részesülõ ebeket a tulajdonos költségén ki kell irtani, valamint a
alábbi helyen és idõben történik:
be nem oltott ebek tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell kezde• Dobó tér
szeptember 03-án 8-12 óráig
ményezni. A szabálysértési összeg akár az 50.000 Ft-ot is elérheti.
-Polgármesteri Hivatal• Dobó tér
szeptember 04-én 14-18 óráig
Tá
jé
koz
ta
tom
az
eb
tu
laj
do
no
so
kat
hogy
a
ka
ma
rai ajánlás alap• Hunyadi út-Orgona út sarok
szeptember 05-én 8-12 óráig
ján
ol
tás
dí
já
nak
mér
té
ke:
3500.Ft/eb,
ami
ma
gába foglalja az
• Szapárfalu Klub könyvtár
ol
tó
anyag
árát
és
az
ol
tás
dí
ját
is.
udvarán
szeptember 06-án 8-12 óráig
A 81/2002. (IX.04.) számú FVM. rendelete alapján veszettség elleni
• Szapárfalu Klub
védõoltással egyidõben, 2003. évtõl kezdõdõen, kötelezõ az ebek székönyvtár udvarán
szeptember 07-én 14-18 óráig
les spektrumú féreghajtó szerrel való
• Dózsa Gy. útkezelése is.
Liszt F. út sarok
szeptember 10-én 8-12 óráig
A féregtelenítõ gyógyszer a helyszí• Marx K. útnen megvásárolható, amelynek ára
Damjanich u. sarok
szeptember 11-én 8-12 óráig
az eb súlyától függõen, 10 kg-onként
PÓTOLTÁS
100.- Ft, illetve recept alapján kivált• Dobó tér
szeptember 19-én 8 - 12 óráig
ható.
-Dr. Varga MihályA 164/2008. (XII.20.) FVM. rendelet alapján minden 3 hónaposnál
-hatósági állatorvosidõsebb ebet a tulajdonos köteles beoltatni.

Eboltás

Tûdõszûrés
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
2018. szeptember 11. - szeptember 21. között a Mûvelõdési Házban
idõszakos tödõszûrõ vizsgálatot tart.
Szûrési idõ naponta:
00
00
• hétfõ: 12 -17
00
00
• kedd: 8 -13
00
00
• szerda: 12 -17
00
00
• csütörtök: 8 -13
00
00
• péntek: 8 -12
2018. szeptember 14-én és 21-én (pénteki napokon) a szûrés 800-1200
óráig tart!
Az állampolgárok névre szóló értesítést nem kapnak.
TAJ-kártya nélkül a szûrés elvégzésére nincs lehetõsség!
A szûrés 40. életév felett ingyenes! Mindenki saját érdeke, hogy
részt vegyen a szûrõvizsgálaton, mert panaszmentes, korai stádiumban felismert betegség gyógyítása sokkal hatékonyabb!
• A 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.

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Kripta Sándor

48 éves

Bakondi József

93 éves

Soósné Simon Éva

60 éves

Fazekas Jánosné
született: Engler Regina

90 éves

Bauer Zoltán
Szegi József

54 éves
51 éves

Somodi András

79 áves

Palasik Ágostonné
született: Sarkadi Erzsébet
korában elhunyt.

95 éves

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.”

-Fegyverneki Orvosi Rendelõ-
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Baunok Béla nyugalmazott
igazgató Úrtól
búcsúzunk...
Tisztelt gyászoló családtagok, barátok, munkatársak és ismerõsök!
Szomorúan és mély tisztelettel állok most itt,
hogy emlékezzek egy olyan kollégára, akit azt
hiszem minden jelen lévõ ismert, tisztelt és
szeretett. Emlékezzünk rá, elevenítsük fel azt
a színes, tartalmas és eredményekben gazdag
életutat, melyet Béla bácsi élete során bejárt.
Baunok Béla nyugalmazott igazgató úr 1940. július
12-én született itt
Fegyverneken egy
hat gyermekes család 3. gyermekeként.
Édesapja
banki tisztviselõ,
édesanyja szintén
tanító volt, a pedagógiát a gyökereivel együtt kapta.
Boldog, falusi gyermekkora volt, annak minden háború utáni nehézségével együtt.
Elemi iskoláit itt Fegyverneken végezte iskolánkban, érettségi bizonyítványt a Bercsényi Miklós
Gimnáziumban szerzett. Pályáját pénzügyi területen kezdte, de csak néhány évig, mivel 1961-ben
lehetõséget kapott a tanításra képesítés nélküli
tanítóként a vaskeresztes iskolában. Ekkor, munka mellett kezdte el pedagógiai tanulmányait.
1966-ban általános iskolai tanító diplomát szerzett a Jászberényi Tanítóképzõ Fõiskolán, majd
1973-ban magyar nyelv- és irodalom szakos
egyetemi tanári diplomát a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen. Ezen idõszakban
1964-tõl két éven át a fegyverneki Mûvelõdési
Ház igazgatója volt. Ez a munkája a fegyverneki
közmûvelõdés életében üde színfolt volt. Kulturális, mûvészi érzékenysége mindig látható volt,
jelenlétével, szakmai rátermettségével az egész
település mûvelõdését szolgálta. A két év alatt
épült meg a Mûvelõdési Ház udvarán található
szabadtéri színpad, melynek avatásán a Magyar
Állami Népi ének-és táncegyüttes is jelen volt.
1962-ben kötött házasságot Tatár Elvira Katalinnal, akivel 56 évig éltek boldog, kiegyensúlyozott
családi életet. Egy lányuk született, Rita, aki két
unokával ajándékozta meg õket, Gergõ és Szabolcs. Kati néni hûséges társként, megértéssel,
türelemmel példamutatóan járult hozzá, hogy
Béla bácsi munkáját, hivatását magas színvonalon, támogató háttérrel tudja végezni.
1966-ban a tanítói diploma megszerzése után szíve visszahúzta a pedagógus pályára és ismét tanítani kezdett. Egy abból az idõbõl származó Béla
bácsiról írt jellemzésben olvastam, hogy az iskola
egyik legjobban használható, legeredményesebben dolgozó kollégái között tartották õt számon.
„Morális és esztétikai igényesség belsõ kényszerként motiválja minden tevékenységét.”
1970-tõl, az államigazgatásban kezdett tevékenykedni, hat éven át látott el a településünkön közmûvelõdési felügyelõi feladatokat. Az iskolától
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ekkor sem szakadt el teljesen, óraadó tanárként
dolgozott. Ha a szükség úgy hozta, bármilyen
tantárgyat szívesen tanított, de magyar nyelv, a
kultúra, a mûvészet állt hozzá mindvégig a legközelebb. Kollégái, munkatársai bátorítására
1977-ben Fegyvernek elsõ számú vezetõje lett, tanácselnökként folytatta munkásságát 12 éven át.
Ebben az idõben szerzett elévülhetetlen érdemeket településünk arculatának formálásában.
Nagy munkabírású, stabil, határozott fellépésû,
tevékenységéért mindenkor felelõsséget vállaló
vezetõ volt. Városunk óvodái, iskolái, egészségügyi intézményeinek arculata, épületei, tárgyi
feltételei ebben az idõben végzett tevékenységeihez köthetõk.
1989-ben tér vissza ismét a pedagógus pályára,
rövid idõn belül, pályázat útján elnyeri az Orczy
Anna Általános Iskola, annak idején Dózsa
György úti Általános Iskola igazgatói tisztét,
nyugdíjazásáig itt dolgozik. Életének talán ez volt
a legváltozatosabb idõszaka. Szakmaiságában itt
tudta magát leginkább kiteljesíteni. Iskolánkban
maradandó vezetõi és nevelõi érdemei vannak,
melyre én nagy tisztelettel tekintek vissza, közös
beszélgetéseinkbõl mindig kiderült, hogy pedagógiai gondolkodásunk, nézeteink hasonlóak.
Szerettem hallgatni élményeit, tapasztalatait, támogató tanácsait. Az utolsó pillanatokig részt
vett minden nagyobb iskolai rendezvényünkön,
meghívásunkat örömmel fogadta, jelenléte számomra nyugalmat árasztott. Mindig öröm volt
köszönteni õt, nyugdíjas pedagógus barátait, hiszen az, hogy jelen vannak, a kölcsönös tisztelet
jelképe. Amikor megjelent, tudtam, hogy kezdhetjük.
Igazgatói tevékenysége alatt megvalósította a zenei nevelés és mozgáskultúra fejlesztésére épített
népzene és néptánc oktatást. Beindította a speciális szakiskolát, lelkesen segítette a kihelyezett
zeneiskola mûködését. Kezei alatt formálódtak
mûvészeti csoportok, a belsõ indíttatású nevelni,
tanítani vágyás reális megvalósításával.
1997-ben, 57 éves korában kérte nyugdíjazását,
de kimagasló kulturális és mûvészeti tevékenysége igazán az ezt követõ 15 évben tudott kiteljesedni. A település sorsa mindig fontos volt számára,
hiszen képviselõként, alpolgármesterként mindig feladatának érezte a helyi kulturális élet ébren tartását, nagy részt vállalt Fegyvernek
életének, rendezvényeinek kulturált, színvonalas
megszervezésében.
Béla bácsi fõ foglalkozásain túl, mellett, és majd
azután közel 47 éven át végzett Fegyverneken
kulturális tevékenységet. Munkája mellett megszerezte a néptáncoktatói képesítést is, városunkban
a
néptánc
hagyományának
megteremtése az õ nevéhez kötõdik. Számos mûvészeti csoport vezetõje, melyekkel megfordult
Kárpátalján, Erdélyben, Szlovákiában, Sopronban, Gyöngyösön, s szinte valamennyi megyei településen. Szép emlékkel õrizzük az „Ecseri
lakodalmas”, az „István a király” a „Vaskúti lakodalmas”, „Zöld Marci” címû zenés produkcióit.
Felejthetetlenek a különbözõ tájegységek táncait
és dalait bemutató blokkok, ahol csoportja bemutatták a szatmári, sárközi, vagy palóc hagyományokat. 2001-ben alakult meg a Baldácsy
Mûvészeti Egyesület, melynek lelkes alapítója

volt, ezzel is egybe gyûjtve, létrehozva Fegyvernek mûvészetet, kultúrát kedvelõ közösségét.
Erõsítve a felnövekvõ nemzedék Fegyvernekhez
tartozását, régi táncos csoportjait a középiskolás
éveikben is összetartotta. Õk voltak az „Annaházi
néptánccsoport”, akikkel együtt nagyon sok kulturális élményt nyújtottak az arra vágyóknak. A
táncosok mellett támogatta, segítette a citerás,
énekkaros gyermek és felnõtt csoportokat is.
Ezen tevékenységeiért több alkalommal kapott
elismerést, díjat.
• 2003-ban Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata – Fegyvernek Tudományos és Kulturális Munkájáért Díjat adományozott neki.
• 2010-ben Budapesten a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány – a Magyar Kultúra Lovagjává avatta.
• Elnyerte a JNSZ Szolnok Megyei Közmûvelõdési díjat is.
Mint minden alkotó ember, Béla bácsi soha nem
unatkozott. Fõ hivatása, sokrétû kulturális és társadalmi tevékenysége mellett szabadidejében
kedvenc idõtöltéseinek hódolt, fotózott, olvasott.
Maradandó hagyatéka a nemrég kiadott,
Fegyvernekrõl készült fotó albuma is. Ez volt vele
az utolsó találkozásom. Amikor kezembe adta az
albumot, az iskolának ajándékozta. Megõrizzük,
és vigyázunk rá, mint minden szellemi hagyatékára.
Szívesen olvasta Darvasi László mûveit Béla bácsi, ezért az õ élettõl való búcsúzásának gondolataival zárnám:
„Elmúlik minden, és megmarad minden. Nem
tudnak majd a házról, hol laktam. Nem tudnak
majd a testrõl, amelyben éltem, és nem tudnak
majd a lélekrõl sem, amely igazgatott engem. (...)
Elfelejtenek, pedig szavak kérészeit kiabáltam és
sírtam hozzájuk. (...) Elfelejtenek, és én velük
maradok, mint egy titkos seb. Nem tudtak mit
kezdeni velem, és én sem tudtam másképpen
akarni az életet. Csak hiányozni fogok, és ez a hiány lesz az én émindenségem.”
Betegségét méltósággal viselte, a rá kiszabott életet úgy fejezte be õ, ahogyan élt. Méltósággal, alázattal, családja, felesége mellett.
Tisztelt emlékezõk!
Baunok Béla nyugalmazott igazgató úr számomra, sokak számára egy tiszteletre méltó, alkotó,
pedagógus, és igazi közösségi ember volt. Emlékét tisztelettel õrizzük. Emlékezzünk rá úgy, ahogyan, amilyennek ismertük õk, életvidám, bölcs,
mások felett sohasem ítélkezõ, a fegyverneki közösségért mindig tenni akaró, munkálkodó, gondolkodó emberként.
Egyszer el kell engednünk szeretteinket, ahogyan
majd egyszer bennünket is el kell, hogy engedjenek, hiszen mindannyian végigmegyünk ezen az
úton. Béla bácsit elengedjük, de szeretettel õrizzük õt a szívünkben, szeretettel és ne bánattal
emlékezzünk rá.
Tisztelettel adózom Baunok Béla igazgató úr emléke elõtt.
Elhangzott 2018. augusztus 7-én Bauonok Béla temetésén Hornyákné Szabó Bernadett az Orczy Anna Általános Iskola Igazgatájának megemlékezése
alkalmaból.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

EMLÉKEZÉS

NÁDAS JÓZSEF
kõmûves
életének 69. évében elhunyt
"Megállt egy szív, mely élni vágyott
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott
Nélküled szomorú és üres a házunk
És nem hisszük el, hogy Téged már
hiába várunk."
Feledhetetlen halottunkról
szûk Családi körben vettünk búcsút.
A Gyászoló Család

KAPÁS ISTVÁN
halálának 22. évfordulóján
"Megállt a drága szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Mindig csak egy célod volt a családért élni,
Ezt a kegyetlen halál tudta csak széttépni,"

Szeretõ feleséged, Gábor fiad

EMLÉKEZÉS

IFJ KAPÁS ISTVÁN
halálának 15. évfordulóján
"Csak az idõ múlik,
Feledni nem lehet,
Szívünkben örökké õrzi emlékedet."
Édesanyád és Gábor testvéred

EMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

BUDAI PÁL
halálának 4. évfordulóján
„Búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt
Elmentél, de szívünkben
örökké velünk maradsz.”
Szeretõ családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem

SZABADOS JÓZSEFNÉ
született: Bognár Erzsébet
halálának 5 évfordulóján és

SZABADOS JÓZSEF

halálának 20. évfordulóján
"Mécseseknek forró lángja, lobog tán örökké,
Ez jelzi, hogy nem feledünk sohasem el többé.
Mindig velünk voltatok, vagytok és lesztek,
Hiszen a mi emlékünkben Ti mindig is éltek."
Lányaik és Családjuk

KRIPTA SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A 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)
- 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

2018.06.01. Szabó Árpád
szülei: Varga Anita, Szabó György
2018.06.03. Mikle Alen Noel
szülei: Horváth Éva, Mikle Richárd
2018.06.18. Vékás Olivér
szülei: Hillender Roxána, Vékás Sándor
2018.06.20. Matúz Zoé
szülei: Bakondi Anita, Matúz Imre
2018.07.05. Skudrova Tóth Eszter Zsuzsanna
szülei: Bogdán Zsuzsanna, S.Tóth János
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

*****

Orvosi ügyelet: 06-70/3703-104
*****
Ortopédiai szakvizsgálat idõpontja:
2018.08.23 Csütörtök 13-15 óra Dr. Voloscsuk
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
*****

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

Kovács Judit és Baktai Miklós 2018. július 10-én,
Gúth Lilla és Oláh Tamás 2018. július 20-án,
Dóra Anett és Országh László 2018. július 28-án,
Ternák Edit és Ladányi István 2018. augusztus 3-án,
Varga Kitti és Knipfel Balázs 2018. augusztus 4-én,
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!
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