A Képviselõ-testület hírei
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete ülésein az
alábbi döntéseket hozta:
• A 160/2017 (XII.14.) számú TOP-2.1.2-15JN1-2016-00006 „Zöld város
kialakítása Fegyverneken”címû projekt közbeszerzési eljárás megindításához, a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti építési közbeszerzési eljárás megindításához, a Bíráló Bizottságnak az alábbi
gazdasági szereplõk vizsgálatát javasolja:
1. Gazdasági szereplõ: Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.
2. Gazdasági szereplõ: LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
3. Gazdasági szereplõ: Krupatechnika Kft., 5231 Fegyvernek, Ady
Endre út 13.
4. Gazdasági szereplõ: Böjtös-Bau Kft., 1117 Budapest, Irinyi József
utca 40. A. lház. I. em. 5. (Telephely: 5000 Szolnok, Szántó krt.
61-63.)
5. Gazdasági szereplõ: Kunhegyesi Építõk Kft., 5340 Kunhegyes,
Zádor utca 4.
• Döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld város kialakítása
Fegyverneken” címû projekt közbeszerzési eljárás megindításáról. A
közbeszerzési eljárás becsült összege: nettó 69.511.811.- Ft.
• A „BMÖFT/107-26/2017 azonosító jelû támogatói okirat alapján, a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde, Annaházi Óvoda felújítása” elnevezésû közbeszerzési eljárás eredményérõl, melyben a Kbt.
77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a Szilasi és Társa Termelõ és Szolgáltató Kft (5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.)
• Elfogadta a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyverneken végzett vízi közmûvek üzemeltetési tevékenységének 2017. évi teljesítésérõl készült jelentést
• Megismerte és elfogadta a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde
2017/2018. nevelési év értékelését, és egyben megköszönte az intézmény vezetõjének és dolgozóinak 2017/2018 nevelési évben végzett
munkáját.
• A 2018. évi költségvetés tartalékának terhére 2.869.007 Ft összeggel
hozzájárul a Városi Sportegyesület lelátó fejlesztéséhez.
• Elfogadta a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyvernek település vízi közmûveire vonatkozó 2019-2033. évi gördülõ fejlesztési tervét
• Módosította a Fegyvernek Város Önkormányzata és a Karcagi Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerzõdést
• Határozott arról, hogy köznevelési feladat ellátását szolgáló helyiséghasználat céljából aFegyvernek, Ady Endre út 50. sz. alatti,

Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtárban található
helyiségettornaszobaként használatba adja az Egri Fõegyházmegye
részére
• Módosította a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde Szapárfalui
tagintézményének (Fegyvernek, Ady Endre út 53.) alapító okiratát
tekintettel a fenntartó változására. A tagintézmény új fenntartója az
Egri Fõegyházmegye.
• Egyetért a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezettel kötött megbízási
szerzõdések egy gazdasági évre történõ meghosszabbításával
ésfelhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzõdések aláírásával.
• Döntött a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú Támogatói
Szerzõdés alapján, „Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerûsítése, valamint Bölcsõde bõvítése 16 férõhellyel” elnevezésû közbeszerzési eljárás eredményérõl. Az eljárás eredményeképpen a
Ladányi és Társa Építõipari Bt(5231 Fegyvernek, Martinovics út
25/a) ajánlattevõt jelölte meg nyertesnek.
• Döntött az EFOP-1.2.11-16.-20107-00033 „Esély Otthon – Esély
Fegyverneken” címû projekt közbeszerzési eljárás megindításáról és
a Bíráló Bizottságnak az alábbi gazdasági szereplõk vizsgálatát javasolja:
1. Gazdasági szereplõ: Ladányi és Társa Bt., 5231 Fegyvernek,
Martinovics út 25/a
2. Gazdasági szereplõ: Józsa Kft., 3550 Tiszafüred, Igari út 61.
3. Gazdasági szereplõ: Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt
Ferenc út 13/A
4. Gazdasági szereplõ: Lisznyai Kft., 5420 Túrkeve,
Szabadság u. 7.
5. Gazdasági szereplõ: LadÉp Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
6. Gazdasági szereplõ: Célbeton Kft., 5331 Kenderes, Vasút út 5/A
7. Gazdasági szereplõ: KC BAU Építõipari és Szolgáltató Kft., 4481
Nyíregyháza, Aranykalász sor 191
8. Gazdasági szereplõ: FISCHER-TRANS Kft., 5231 Fegyvernek,
Bajcsy-Zsilinszky út 10.
• Döntött a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú Támogatói
Szerzõdés alapján, „Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerûsítése, valamint Bölcsõde bõvítése 16 férõhellyel” elnevezésû közbeszerzési eljárás eredményérõl.Az eljárás eredményeképpen
Ladányi és Társa Építõipari Bt. (5231 Fegyvernek, Martinovics út
25/a)ajánlattevõt jelölte meg nyertesnek.
-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-
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Sajtóközlemény
Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005
2018. júliusában hivatalosan is elindulhatott a Fegyvernek Várost
érintõ csapadékvíz elvezetõ hálózat fejlesztése.

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. május 31. napi hatállyal Támogatási Szerzõdést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének
megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó
225.000.000 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendõ támogatási összeg. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A kivitelezõi közbeszerzés nyertes ajánlattevõje a KC
BAU Kft. és CZETÕ Kft. konzorciuma lett, akivel az Önkormányzat 2018. június 12-én kötött szerzõdést. A szerzõdés nettó összege 161.705.020.- Ft.
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-es 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-es rendszer:
– A Szent Erzsébet utcai szakasz árkainak rekonstrukciója a kapubejárók tisztításával és az árkok vezetõképességének helyreállításával.
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
A kivitelezési munkálatok kezdete: 2018. július 17.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. június 28.
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VeniSancte
Fõegyházmegyei tanévnyitón az Orczy Anna Katolikus Általános
Iskola és Óvoda
Augusztus 29-én az egri Bazilikában tartották a Fõegyházmegyei Pedagógus Tanévnyitó ünnepséget, melyre intézményünk munkatársai
is meghívást kaptak.
A több mint 1800 résztvevõt Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei
Katolikus Iskolák Fõhatóságának elnöke köszöntötte.
Ezt követõen Dr. Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár elõadását láthattuk. A mûvészetek által gazdagított belsõ világ és az információrobbanás hatásai a kreatív gondolkodó képességekre témát
ölelte fel. Kihangsúlyozta, hogy az érzelemgazdag belsõ világ elengedhetetlen ahhoz, hogy a külvilág információit megfelelõ hatékonysággal tároljuk el agyunk olyan mélységeibe, amelyekbõl a kreativitás
is táplálkozik.
Majd Dr. Csépe Valéria akadémikus, egyetemi tanár Szövetté szõtt
tudás címû elõadása hangzott el. A tanulást és a tanulócentrikus tartalmi megújulás lényegét elemezte a köznevelésben. A Nemzeti Alaptanterv kidolgozásával megbízott miniszteri biztos elmondta, hogy
olyan iskolarendszert szeretnének létrehozni, amelynek középpontjában a gyerekek állnak. Az a cél, hogy gondolkodó, a világban eligazodni tudó felnõtteket neveljünk.
Az elõadások után Dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be a szent
misét, az iskolák lelkipásztorainak koncelebrálásával. Az érsek atya
szentbeszédében elmondta: Minden pedagógus törekszik arra, hogy
sikeres, eredményes legyen, hogy diákjaiból jó és felkészült embert
faragjon, olyat, aki tudja a leckét, aki figyel a tanítójára. Hangsúlyozta, hogy Jézusra leginkább azért hallgatnak a tanítványai, azért követik õt, mert egyéniségével hatással volt rájuk, mert úgy beszélt, mint
akinek hatalma van, mert megszerették õt. Igen, mindez leírható
ilyen egyszerû állítással: "Aki szeret engem, megtartja tanításomat".
Ezután Dr. Ternyák Csaba érsek, az Egri Fõegyházmegye fenntartásában mûködõ köznevelési intézmények vezetõinek és lelkipásztorainak javaslata alapján kitüntetéseket adott át.
Köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a szép
eseményen! Lélekben gazdagodva tértünk haza a tanévnyitó után.

Tanévnyitó az Orczy Anna Katolikus
Iskolában
2018. szeptember 1-jén tanévnyitó ünnepség alkalmával az Orczy
Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda megnyitotta kapuit az Egri
Fõegyházmegye fenntartásában a fegyverneki katolikus templomban.
Hagyományainkhoz híven a nyolcadikos tanulók kísérték be a leendõ elsõsöket a jeles eseményre. Bordás Péter plébános Úr és Péter
Ferenc hitoktató köszöntõje után szentmisét tartott a fõtisztelendõ,
excellenciás Dr. Ternyák Csaba egri érsek.
A jeles eseményre meghívást kaptak a katolikus egyháztanács és a
városi önkormányzat képviselõi, valamint Kovács Sándor
országgyûlési képviselõ úr.
A szentmisét Hornyákné Szabó Bernadett igazgatónõ tanévnyitó beszéde követte, melyet a gyermekek kis mûsora színesített. A rendezvényt a jelenlévõ óvodás és iskolás gyermekek, szüleikkel együtt
hallgatták meg a templomban.
Az ünnepség után fõtisztelendõ, excellenciás Dr. Ternyák Csaba egri
érsek úr megáldotta az Orczy Anna Katolikus Általános Iskolát, ezt
követõen a szapárfalui Szent Rita Tagóvodáját a meghívott vendégek, az iskola és óvoda dolgozói jelenlétében.
A 2018/2019 tanévben 42 óvodás- és 211 iskolás korú gyermek nevelkedhet immáron római katolikus értékrendeknek megfelelõen az
intézményünkben.
-Páncél Tímea-pedagógus-

-Kocsmár Erzsébet-pedagógus-

Nyári Erzsébet-táborok az Orczy Anna
Katolikus Általános Iskolában
Június elsõ, és augusztus utolsó hetében valósultak meg iskolákban a
nyári napközis táborok.
Hétfõtõl péntekig 8:00 és 16:00 között számos színes program –
kézmûveskedés, hagyományõrzés, sport és egészséges életmód, környezettudatosság – mellett napi négyszeri étkezés volt biztosított tanulóink számára.
A napközis tábor „ fénypontja”- ként Budapesten jártunk, ahol csodálatos dunai hajóúton vettünk részt, majd a Tropicarium varázslatos élõlényeivel ismerkedtek tanulóink. A délutánt az
Elevenparkban, vidám hangulatban töltöttük el.
A táborban színes élményekkel és vidám percekkel gazdagodtak tanulóink.
-Baksai Zsuzsanna-tanító néni-
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In memoriam „SÁRGA ISKOLA”

Balatoni Erzsébet tábor

Az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatának margójára
1986. szeptember elsején tanítói pályafutásom elsõ állomása a Dózsa
György úti Általános Iskola 5. számú tanterme volt. Osztályfõnöke
lettem az akkori 4.b osztálynak. Örültem nekik. Szerettem ott dolgozni. Jó volt együtt a „nagyokkal”, együtt azokkal a pedagógusokkal,
akik engem is tanítottak. Nagy létszámú osztály volt, betöltöttük a
termet. Kedves emlékeim vannak az együtt töltött órákról, napokról,
hetekrõl, hónapokról. Sokszor emlegetem mostani diákjaimnak azokat a „régi,szép emlékû” osztálykirándulásokat, farsangokat.
Néhány évvel késõbb elsõs osztályfõnök lettem a Sárga Iskolában. Új
helyszín, új feladatok vártak rám. Az alsós tanítónénik „tündérvarázsló klubjába” kerülni kiváltság volt. A hatalmas füves-fás udvar
vonzotta a gyerekeket szünetekben. Sok-sok év alatt külön birodalom
épült itt, biztonságot nyújtva a kisgyerekeknek. Itt is nagyon szerettem dolgozni. Barátságok szövõdtek munkatársakkal, akik közül többen már vidám nyugdíjasok. Jó szívvel emlékszem a szülõkkel és a
gyerekkel együtt töltött közös rendezvényeinkre.
Az idei tanévet az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatának 2., 3. és 4. évfolyama a Dózsa György úti épületben
kezdte meg. Az elsõsök a „Nagyiskola” melletti volt könyvtár épületét
kapták meg,ahol a szép tantermük mellett fejlesztõ szoba,csak az elsõsök által használt mosdó és saját kis udvar áll a rendelkezésükre.Szünetekben áthallatszik hozzánk a vidám gyerekzsivaj.A magyar
és matematika tanítási órákon 2 tanító néni egy asszisztens segítségével okítja a betûvetés tudományára és vezeti be a számok világába a
lurkókat. A kicsik biztonságban érzik magukat.A „tyúkanyók” hozzásegítik õket,hogy nyugodtan és vidáman éljék meg az átmenetet óvoda és iskola között. Jó dolog nálunk elsõsnek lenni.
Én a 4.b osztállyal, mint osztályfõnök visszakerültem az 5. terembe.
Együtt vagyunk kicsik és nagyok. Tanuljuk „egymást”, és ez mûködik.
Kéznél van a könyvtár,az informatika teremmel egybekötve. Szünetekben jó látni, ahogy a nagyobb testvérek pátyolgatják a kisebbeket.
Osztályommal tervezzük az osztálykirándulást és a farsangot, épp
úgy, mint 32 évvel ezelõtt.
Újra jó itt lenni!

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda
A tavalyi tanévhez hasonlóan az idén is egy sikeres pályázat keretében lehetõségünk adódott, hogy részt vehettünk Fonyódligeten a balatoni Erzsébet táborban. Idén augusztus utolsó hetében 23 fõ tanuló
és 3 fõ felnõtt pedagógus utazott el erre a csodás helyre. A kedves fogadtatást követõen minden csoportot külön altáborokba helyeztek
el. Mindenki más színû pólót és sapkát kapott, nekünk a piros szín
jutott. Altáborvezetõnk minden reggel és este segítette munkákat, ismertette a gyerekekkel a programokat. Nagyon meghatódtunk, amikor a szülinapos gyerekek külön tortát és rajzot kaptak. Tanulóink
között is volt egy kisfiú, aki ebben a meglepetésben részesült.
A tábor ideje alatt számos programokban vettek részt tanulóink. Kiemelt programként szerepelt a Hõsök napja, melyen a tûzoltóság, a
rendõrség, a mentõk és a katonaság munkáiba pillanthattak bele a
gyerekek. A vészhelyzet-szimuláció során a legbátrabbak bele is ülhettek és kipróbálhatták, hogyan mûködik a szerkezet.
Az 5 napos balatoni tartózkodás alatt sétahajókázáson, gokarton, íjászaton, zenei foglalkozáson, kerékpáros ügyességi versenyen, sárkányhajózáson, éjszakai akadályverseny képviseltük a piros altábort.
A bogárháton kalandozó foglalkozáson a Balaton élõvilágával ismerkedtek meg tanulóink. A gyerekek körében nagy sikert aratott a
vízikalandpark. Természetesen a balatoni fürdõzést sem hagytuk ki,
annak ellenére sem, hogy az idõjárás az elsõ napokban nem volt kegyes hozzánk.
Reméljük, hogy a következõ tanévben is lehetõségünk lesz eljutni
Fonyódligetre, mert büszkén mondhatjuk, hogy a gyerekek felejthetetlen élménnyel gazdagodtak. Ezúton szeretnénk megköszönni a
vezetõség és a segítõ szülõk támogatását!

-Baranyiné Bujdosó Ágnes-tanító-

-Tanár nénik-

Táncos "Tekergõk"
Augusztusban sem pihentek a Tekergõ tánccsoport táncosai. A próbák már augusztusban elkezdõdtek, hiszen számos felkérés érkezett
szeptember hónapra. Szeptember 8-án Óballára kaptunk meghívást. A gyerekek színvonalas mûsort mutattak be, majd utána finom
ebéd várta õket.
Szeptember 15-én, Kétpón álltak színpadra a táncosok a Lekvárfõzõ
fesztiválon. A rendezvény jó hangulatban telt a gyerekek mellett színesítette a programot a Szapáry népdalkör és Pacsirta citerazenekar.
A nagyszerû bemutató után nagyszerû ebéd várt minket és a lekvárt
is megkóstolhattuk.
Sok pihenésre nem volt idõ, mert szeptember 17-én hétfõn a
fegyverneki Coop-party-n mutatták be a gyerekek a koreográfiákat.
A fellépés jó hangulatban telt a gyerekek mellett a Szapáry népdalkör
is megmutatkozott.
A táncosok minden lehetõséget szívesen vállaltak és alig várják a következõ programokat.
-Sarkadi Andrea-oktató-

Forgalomból kivont, 1946 után kiadott
forinthoz kapcsolódó pénzérméket,
bankjegyeket keresek.
Tel.: 56-481-288
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Felhívás tanulmányi ösztöndíj
pályázatra!
(Fegyvernek nappali tagozatos tanulóinak)
A Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért Alapítvány pályázatot hirdet. A
pályázat célja a kiváló teljesítményû tanulók teljesítményének elismerése, teljesítményük fokozása.
A Pályázat kategóriái:
„A” kategória: havi támogatás diákok részére
1. Felsõfokú intézményben tanuló diákok pályázhatnak támogatásra, akiknek a tanulmányi átlaguk elérte a 2017/2018-as tanévben a 4.5
átlagot.
2. Gimnáziumban, szakközépiskolában tanulók pályázhatnak, akiknek tanulmányi eredménye a 2017/2018-as tanévben elérte a 4.7-es átlagot és idegen nyelvi eredménye 4-es, 5-ös.
3. Gimnáziumban, szakközépiskolában, felsõfokú intézményben tanulók pályázhatnak támogatásra, akiknek a tanulmányi átlaguk a
2017/2018-as tanévben legalább 4.2 volt. Valamilyen területen
hosszúidõ óta kiváló teljesítményt nyújtanak, és ezt igazolni tudják. Pályázatukhoz az oklevél fénymásolatát csatolni kell, melyeket magasabb
szintû (nem iskolai házi) versenyeken szereztek.
4. A 2017/2018-as tanév végén kitûnõ tanulmányi eredményt elért
általános iskola 8. osztályt végzett tanulói, akik az általános iskola 7. és
8. osztályát kitûnõ bizonyítvánnyal zárták.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.
A pályázathoz csatolni kell a tanuló:
• iskolai bizonyítványának másolatát
• bankszámlaszámot (bank nevével, számlaszám tulajdonos nevével)
• motivációs levelet
A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyesen lehet eljuttatni az
Alapítvány székhelyére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), az
Alapítványnak címezve.
A támogatás odaítélésérõl és összegérõl az alapítvány kuratóriuma
dönt. A nyertes pályázók 2018. november 25-ig értesítést kapnak.
„B” kategória: Egyszeri tanulmányi támogatás kiemelkedõ teljesítményért
1. Jutalom kimagasló eredmény eléréséért: Egyszeri juttatásban részesül azon tanuló, aki miniszteri jegyzék alapján szervezett megyei tanulmányi versenyen 1. helyezést ért el, vagy országos verseny I. II. vagy
III. helyezettje volt a 2017/2018-as tanévben.
A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges mellékelni.
2. Idegen nyelvi tanulmányok és vizsgák: Jutalom felsõfokú nyelvvizsga megszerzéséért. Támogatásban részesülhet az a tanuló, aki felsõfokú nyelvvizsgát tett a 2017/2018-as tanévben.
A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges mellékelni, motivációs levelet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.
A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyesen lehet eljuttatni az
Alapítvány székhelyére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), az
Alapítványnak címezve.
A támogatás odaítélésérõl és összegérõl az alapítvány kuratóriuma
dönt. A nyertes pályázók 2018. november 25-ig értesítést kapnak.
Mindkét kategóriában a pályázók szigorúan vegyék figyelembe a pályázati kiírás feltételeit.
-Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért Alapítvány-Kuratóriuma-
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Beszélgetés az JNSZ Megyei Területi
Prima-díjas Mészáros Ildikóval.
Tizennegyedik alkalommal köszöntötték
szeptember 16–án megyénk legjobbjait a
Szolnoki Szigligeti Színházban.
- Drága Ildikó! Munkásságod elismeréséül megkaptad a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Príma
–díjat irodalom kategóriában. Láttam, mikor
mûvészek, országgyûlési képviselõk vastapssal
köszöntöttek és gratuláltak Neked. Mit éreztél,
mikor ilyen emberi nagyságok, közismert személyek ünnepeltek téged?
- Öröm, boldogság járta át a szívem és megemelkedett az adrenalin
szintem.
- Egy pillanatra lépjünk vissza a kezdetekhez, vajon melyik vers volt az
ami a szívedhez nõtt?
- A legjobban a „ Remény” címû vers az, amely annyira szívemhez közel áll. Ezt a verset elõször Budapesten, a Csokonai Mûvelõdési Központban adtam elõ az Adagió zenei aláfestéssel, mely nagy sikert
aratott.
- Több köteted is megjelent, különféle témákkal. Hogyan születik az
ötlet amirõl írsz?
- Esti író vagyok. Ilyenkor ábrándozom a felkapcsolt lámpánál, egy
–egy kulcsszót leírok, melyet másnap igyekszem verssé vagy történetté alakítani.
- Mennyi kötetet mondhatsz magadénak?
- 4 verses kötet, 1 mondókás könyv, 1 novellás-, 1 humoros- és 2 meséskönyvem jelent meg eddig. 2018-ban látott napvilágot az ünnepi
könyvhétre APEVA VERSEIM címû verseskötetem. Ez a kötet a
WIKIPÉDIA /többnyelvû internetes enciklopédia/ szerint is az elsõ
olyan kötet Magyarországon, amely csak egy szerzõtõl tartalmaz
APEVA verseket.
- Több díjat is mondhatsz magadénak. Melyikre vagy a legbüszkébb?
- Természetesen minden díjra büszke vagyok, mert minden díj, oklevél elõre visz, segít, bátorít munkám során.
- Az Irodalmi Rádió tagja vagy. Zsoldos Árpád nem fukarkodott a
dícsérõ szavakkal, ha rólad volt szó. Verseidet sokszor adják elõ neves
színészek, mûvészek. A néma tolmácsolás szépségét is megmutattad
nekünk, melyhez Máté Péter „ Egyszer véget ér” címû dalát hívtad segítségül.
- Azért, hogy teljes legyen a kép rólad, elmondom: harisnyavirágot is
készítesz , festesz kávéval s ki tudja még mivel lepsz meg minket. Egy
örökké alkotó energiabomba vagy! Emberi értékeidet nemes és hasznos célra fordítod. Ritka, példamutató mûvész vagy, akire méltán vagyunk büszkék. Elárulod, hogy melyek a legközelebbi terveid?
- „Szabadság tüze” címû versemmel szeretném elérni azt, (amely pályázat keretében már megzenésítésre került és hozzá klip is készült),
hogy ez legyen 1956 himnusza.
- Szeretnél üzenni valamit?
- Köszönöm a jelölést, mely nagy megtiszteltetés volt számomra. Köszönöm a szavazóimnak, akik bíztak bennem és kitartottak mellettem,
megkönnyítve a Tanácsadó Testület döntését.
- Végszóként engedd meg, hogy téged idézzelek. Mottód: Soha nem
szabad feladni! Így legyen drága Ildikó!
-Balogh Éva-

EuroSkills 2018. Budapest
A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói 2018.
szeptember 27-én lehetõséget kaptak arra, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében ellátogassanak Budapestre, az EuroSkills 2018. kiállításra.
AEuroSkills, vagyis a fiatal szakemberek Európa-bajnoksága, látványos bemutatója a szakmáknak és a legfrissebb európai fejlesztéseknek.
A pályaválasztás elõtt álló fiatalok a helyszínen interaktív, látványos
formában próbálhattak ki különbözõ szakmákat. A saját élmény,
megtapasztalás, inspirációt nyújthatott a szakmai életpálya választáshoz.
AEuroSkills karrierlehetõségek széles választékát mutatja be, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelõbbet.
Diákjaink nagyon élvezték az érdekes bemutatókat, kipróbálhattak
többféle munkafolyamatot, betekintést nyertek a technikai újdonságok kulisszatitkaiba is. A nap végén fáradtan, de élményekkel gazdagon tértek haza.

Európai Mobilitási Hét Fegyverneken
A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola 2018. szeptember 21-én
csatlakozott az Európai Mobilitási Hét fegyverneki programjaihoz,
melynek keretein belül megvalósult a Kresz- és Ügyességi Verseny
iskolánk tanulói részvételével.
A gyerekek plakátkészítõ versenyen vettek részt, melyen lerajzolhatták az általuk elképzelt közlekedést 12 év múlva Fegyverneken.
Kerékpáros ügyességi versenyeken mutathatták meg tudásukat, különbözõ nehézségi feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a biztonságos közlekedés szabályaival. A versenyek lebonyolításához az
iskola udvara adott helyszínt . A megvalósításban Krupa Ádám testnevelõ tanár és a helyi mûvelõdési ház képviselõje vett részt szervezõként.
A legügyesebb diákok éremmel gazdagodhattak, a részt vevõ tanulók
pedig apró ajándékoknak örülhettek.
-Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola-

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁJÉKOZTATÓ
AZ„EGYÜTTMÛKÖDÉS
MEGVALÓSÍTÁSA A
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
ÉRDEKÉBEN” C.
PROJEKTRÕL
Fegyvernek Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztéscímû konstrukció keretében nyert 340 millió Ft vissza nem térítendõ európai uniós
támogatás segítségével tervezi megvalósítani négy járás 8 településének konzorciumi összefogásával települési közlekedésfejlesztését.
A fejlesztés célja, hogya településeken a lakókat és az átutazókat is egy rendezett, egységes kép fogadja; mindez párosításra
kerül forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági beavatkozásokkal, amely eredményeképpen mind a közösségi közlekedés,
mind a településeken belüli közlekedés biztonságosabbá, kényelmesebbé és hosszú távon fenntarthatóvá válik.
Jelen konzorciumi projekt olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtõ éserõsítõközlekedésfejlesztési intézkedések megvalósulását szolgálja a települések között,
melyhozzájárul az élhetõ városi és települési környezet kialakulásához.
Fegyvernek, mint projektgazda mellett 8 település együttmûködése és fejlesztése valósul meg a projektben: Kétpó, Kuncsorba,
Kunhegyes, Nagyiván, Örményes, Tiszaigar, Tiszaszentimre és
Tomajmonostora.
A konzorcium 9 települése közötti közlekedési rendszer szerves
egésznek tekinthetõ, hiszen ugyanazon tömegközlekedési szolgáltató(Középkelet-Magyarországi Közlekedési központ Zrt.)
látja el a feladatát a területen. A települések aközlekedési útvonal tekintetében egyjól körülhatárolható É-D irányú közúti kapcsolattal rendelkeznekegymással. A megépülõ egységes képet
mutató autóbuszöblök és autóbuszvárókezt a szinergiát kívánják erõsíteni.
A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor kerül (RoadShow elem BringaAkadémia ügyességi és
közlekedésbiztonsági pálya; interaktív kerékpáros KRESZ órák;
bringa párbaj; bebiciklizés)
A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpárosközlekedésbizonsági kiadvány, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó
tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor kerül.
Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó tervdokumentációk engedélyezés alatt állnak, azok elfogadását követõen kerül
kiírásra a kivitelezési munkálatokat magába foglaló közbeszerzési eljárás.
A projekt megvalósítására a Támogatási Szerzõdés hatályba lépését követõen legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
A projektrõl további információ a www.fegyvernek.hu oldalon
olvasható.
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Emléktáblát avattak

Csónakázótó

A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetõsége magyarországi települések (önkormányzatok ) részére "Humanitárius település" cím elnyerésére pályázatot hirdetett.
A pályázat fõ célja a Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, céljai megvalósításában aktívan résztvevõ közösségek
elismerése.
2017-ben a beadott pályázatunkat emléklap átadásával ismerték el. A
cím odaítélése egy évre szól, mely - a feltételek teljesítése esetén évenként meghosszabbítható.
A cím megtartása (második alkalom) emléktábla avatás keretén belül
került elismerésre. 2018. május 26-án városunk elnyerte a "Humanitárius település" táblát, amit Soponyán vettünk át, és a Városháza falára lett kihelyezve.
2018. augusztus 20-án tartottuk az ünnepélyes táblaavatást.
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet elnöke, Fodor Antalné
dr köszöntött minden részvevõt, méltatta az önkormányzat és a helyi
Vöröskereszt jó kapcsolatát.
Majd Juhász Éva, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vöröskereszt
elnökasszonya gratulált a cím elnyeréséhez, megköszönte Tatár
László, városunk polgármesterének a Vöröskereszt részére nyújtott
támogatását s mindazoknak akik részt vettek, dolgoztak azért, hogy
sor kerülhetett erre a megtisztelõ ünnepségre.
Büszkék vagyunk, hogy Szolnok megyében három település közül az
egyik elismerés Fegyvernek városáé.
Továbbra is azon dolgozunk, hogy a harmadik fordulót is megpályázzuk.
A folyamatosan, harmadik évben elnyert cím feljogosítja a települést,
hogy a határán található üdvözlõ tábláin elhelyezze a "Humanitárius
település" jelzést.
Köszönjük minden résztvevõnek, szereplõnek, hogy jelen voltak ünnepségünkön!
Külön köszönet azoknak az embereknek, akik azon dolgoztak, hogy
sikeres és színvonalas legyen ez a nap!

Városunk legújabb büszkesége a Csónakázótó. A helyi adottságot kihasználó, a lakosság ezen igényét kielégítõ több éves álom vált valóra. Csodás környezetben élvezhetjük a természet szépségét,
hódolhatunk a csónakázás, szörfözés, vízi biciklizés örömének, vagy
csak egyszerûen sétálunk, kikapcsolódunk a sétányon, miközben jó
levegõn vagyunk. Több éves, nehéz munka áll a háttérben, köszönjük a megvalósítást! Óvjuk, szépítsük továbbra is, hogy minél több
ember gyönyörködjön benne, hisz ez Fegyvernek egyik olyan nevezetessége, melyet mi alkottunk, magunk és mások örömére! Az eltelt
idõszak is megmutatta, hogy kedvenc kirándulóhellyé vált, sokan keresik fel.

-Ollé Lászlóné-Vk. titkár-

Véradás
Következõ véradás idõpontja: 2018. október 25-én, csütörtökön
900-1530-ig
Mindenkit szeretettel várunk!
-Ollé Lászlóné-Vk. titkár-
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-Mészáros Ildikó-

Osztálytalálkozó
Nádas János osztálytalálkozót szervez a Fegyverneken 1957-1958.
évben végzett, VIII. C. osztályba jártaknak.
Nádas Úr kéri, hogy aki a tablókép alapján magáról, vagy másokról,
hollétükrõl, címükrõl, egyéb elérhetõségükrõl tud, küldjön neki levelet, e-mailt, vagy hívja az alábbi telefonon:
Cím: Nádas János 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 18.
e.mail: nadasjanos4@gmail.com
Tel.: 05702257828
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EMLÉKEZÉS

LOSONCZI SÁNDOR
halálának 2. évfordulóján
"Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Megpihent a drága apai szíved,
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Téged nem hozhatunk vissza."
Feleséged, két lányod és unokáid

EMLÉKEZÉS
RÓZANT JÁNOS
halálának 2. évfordulóján
"Kinek gyermekét nem fedi sírhalom,
az nem is tudja,
mi az igaz fájdalom"
Szeretõ Szüleid és Családod,
Egyetlen Bátyád és családja
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EMLÉKEZÉS
NÁHÓCZKI
ISTVÁN
halálának 10. évfordulóján
"Sohasem halványul
Szívünkben emléked.
Sohasem szûnik meg
Lelkünk gyásza érted"
Szeretõ Családod

"Jósága, mely miénk volt.
E sirban nem veszett el."

MEGEMLÉKEZÉS
NAGY SÁNDOR
halálának 1. évfordulóján
Elvitted a derût, a fényt, a meleget
Csak egy sugarat hagytál itt az emlékedet.
Bennünk él egy arc végtelen szeretet
Amit tõlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet
Csak próbálunk élni nélküled!

Szeretõ Családod

EMLÉKEZÉS

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Baunok Béla

78 éves

Lakatos János

34 éves

György Vencel

83 éves

Mága Aladár

88 éves

Potori Lászlóné
született: Nagy Anna

89 éves

Szabó István

72 éves

Kovács Miklósné
született: Barta Mária

66 éves

Bognár Béláné
született: Müller Terézia

85 éves

Budai Mihályné
született: Kõrösi Margit

83 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.”

MEGEMLÉKEZÉS
BAGI ANDRÁS
születésének 87.
halálának 10.

BAGI ANDRÁSNÉ
CSÖRGÕ IRÉN
születésének 86.
halálának 3.
évfordulóján.

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

IFJ. BAGI
ANDRÁS
születésének 61.
halálának 5.

GAÁL SÁNDOR
halálának 3. évfordulóján
„Szomorú az út mely sírodhoz vezet,
megpihent a drága békés szíved
virágot is viszünk egy néma sírra,
de ezzel téged nem hozhatunk vissza”
Szeretõ feleséged és családod

EMLÉKEZÉS
SZEGI ANDRÁS ISTVÁN
halálának 1. évfordulóján
"Elfeledni Téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled"
Szeretõ feleséged Kati
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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

2018.08.02. Nagy Viktória
szülei: Demeter Judit, Nagy Márton
2018.08.11. Pápai Panna
szülei: Nachtigál Kinga, Pápai József
2018.08.16. Knipfel József Krisztián
szülei: Szegi Anita, Knipfel Krisztián
2018.08.29. Imre Laura
szülei: Imre Kata, Imre István
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

*****

Orvosi ügyelet: 06-70/3703-104
*****
Ortopédiai szakvizsgálat idõpontja:
2018.10.11. 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

Bóné Vivien Alexandra és Domány László 2018. augusztus 11-én,
Mravik Zsanett és Lipcsei Miklós 2018.. szeptember 7-én,
Farkas Viktória és Nagy Róbert 2018. szeptember 14-én,
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!
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