A Képviselõ-testület hírei
Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselõ-testülete ülésein az alábbi döntéseket hozta:
• Döntött a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft-ben lévõ önkormányzati 3,33% üzletrész névértéken
való értékesítésérõl a Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság részére a
13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatok
közül támogatást ítélt meg: Török Barbara, Szabó Stella Vivien, Fazekas Edina részére.
• Fegyvernek Város Önkormányzat 47.000.000 Ft összegû folyószámlahitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. A hitel végsõ lejárata: 2019. december 31. A Képviselõ-testület
kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.
• A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerûsítése Fegyverneken címû projekt
136/2018.(IX.27.) számú határozatával EKR 000715472018 számon
megindított eljárást és ajánlattételi felhívását visszavonja és új közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint a gazdasági szereplõk kiválasztásáról döntött
• 19/2018.(XI.26.) számú önkormányzati rendeletében támogatja a 70.
életévet betöltött lakosokat a lakó-ingatlanjukhoz kapcsolódó kiadásokban. A támogatást 2019. január 1-jétõl lehet igénybe venni azon
70. életévét betöltött Fegyverneki lakosok részére, akik a támogatás
igénybevétele elõtt folyamatosan, megszakítás nélkül legalább 20
éven keresztül Fegyverneki bejelentett állandó lakcímmel rendelkeznek. A támogatási igényt a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjánál lehet elõterjeszteni a rendelet mellékletét képezõ
kérelem - nyomtatványon.
• Módosította a közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendeletet, új közterület- használati díjakat állapított meg
(megtekinthetõ…..HONLAP, KIFÜGGESZTÉS…..stb)
• A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási
díját módosította:
– begyûjtés és szállítás díja:
760.- Ft/m3 + ÁFA
– ártalmatlanítás díja:
680.- Ft/m3 + ÁFA
– összesen:
1.440.- Ft/m3 + ÁFA
• módosította a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendeletet:
A havi lakbér mértéke:
– összkomfortos lakás esetén
365,- Ft/m2
– komfortos lakás esetén
335,- Ft/m2
– félkomfortos lakás esetén
310,- Ft/m2
– komfort nélküli lakás esetén
235,- Ft/m2
– szükséglakás esetén
110,- Ft/m2
– garázs
450,- Ft/m2
• Döntött az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 azonosítószámú Támogatói
Szerzõdés alapján, „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” elnevezésû
közbeszerzési eljárás nyertesérõl. Az eljárás érvényes és Ajánlatkérõ
számára a legjobb ár/értékarányú ajánlatot a Kbt. 77. § (4) bekezdése
alapján a Ladányi és Társa Építõipari Bt (5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a) Ajánlattevõ nyújtotta.
• Döntött arról, hogy az EURO-POLI-DENTÁL Kft-vel a II. sz. fogorvosi
körzet mûködtetésére kötött feladat-ellátási szerzõdést 2018. november 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti és felhatal-
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mazta polgármestert tárgyalások folytatására a lehetséges fogászati
szolgáltatókkal a fogászati alapellátás folyamatos biztosítása érdekében.
• Módosította a vásárok tartásának rendjérõl szóló 30/1995.(XI.27.)
önkormányzati rendeletét
• Módosította a Fegyvernek Város területén fenntartott temetõkrõl,
valamint a temetkezési tevékenységrõl szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendeletet
Temetkezési díjak:
I. Sírhely:
– 1-es sírhely
34.000,- Ft
– 2-es sírhely
47.500,- Ft
– gyermek sírhely
10.500,- Ft
– urnasírhely
22.000,- Ft
– urnafal
20.000,- Ft.
II. Sírbolt díjtételei:
– A sírbolt használati díja
105.- Ft/m2/év
III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai:
– 1-es sírhely
34.000,- Ft
– 2-es sírhely
47.500,- Ft
– gyermek sírhely
10.500,- Ft
– urna sírhely
14.500,- Ft
– urnafal
14.500,- Ft
IV. Vállalkozók által fizetendõ fenntartási és hozzájárulási díj:
– 1.) A temetõ területén végzett vállalkozási tevékenységért
– (síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként
– a.) egyéni alkalmi díj
15.500,- Ft/db + ÁFA
– b.) évi átalánydíj
220.000,- Ft + ÁFA
A Fegyvernek Városi Sportegyesület vezetõsége,
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván
sportolóinak, tagjainak, támogatóinak, szurkolóinak
és Fegyvernek teljes lakosságának.
Nagy tisztelettel köszönjük támogatóink
2018-ban nyújtott támogatását!
Fegyvernek VSE elnöksége

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EGÉSZSÉGBEN, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES CSOPORTTÁRSUNKNAK
ÉS VÁROSUNK LAKÓINAK!
MOZGÁSSÉRÜLT CSOPORT VEZETÕSÉGE

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet
Kívánunk Fegyvernek Lakosságának!
Kerekes család Zsámbékról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fegyvernek Város Önkormányzat
Esély otthon – „Esély Fegyverneken”
Képzési támogatására
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Esély otthon – „Esély Fegyverneken” ösztönzõ támogatásairól szóló
13/2018(VIII.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet)
alapján pályázatot hirdet a város jövõje szempontjából értékes végzettséggel rendelkezõ fiatal szakemberek városba történõ letelepedésének
támogatására.
A támogatási rendszer részletes szabályai a Rendeletben kerültek rögzítésre.
1. A Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a Rendelet szerinti hiányszakmával, valamint Fegyverneken lakcímmel rendelkeznek vagy Fegyvernekre kívánnak költözni vagy Fegyvernek
Város közigazgatási területén mûködõ munkáltatóknál, illetve vállalkozóként kívánnak munkát vállalni.
2. A támogatás feltételei
A képzési támogatás pályázat útján nyerhetõ el.
A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél
fennállnak az alábbi együttes feltételek:
2.1. aki Fegyverneken lakcímmel rendelkezik és életvitelszerûen
Fegyverneken él, vagy Fegyvernekre kíván költözni és a pályázat
benyújtásával egyidejûleg az új fegyverneki lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére
vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
2.2. a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelezõ tagozaton
felsõfokú, vagy érettségire épülõ szakképesítés (hiányszakma)
megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
2.3. a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
2.4. vállalja, hogy a projekt programjaiban évente legalább 2 alkalommal részt vesz, és évi 20 óra Önkéntes munkát vállal jelen pályázat kiírója által kijelölt intézményben vagy civil szervezetnél
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselõ-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.
3. A pályázat tartalmi elemei:
3.1. A Rendelet melléklete szerinti pályázati adatlap,
3.2. A pályázó részletes önéletrajza,motivációs levél
3.3. a Rendelet 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:
3.3.1. jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatban szereplõ adatokat alátámasztó dokumentumok a nyilatkozat
nyomtatványon megjelöltek szerint
3.3.2. a pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat
3.3.3. a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonatának
másolata
3.3.4. a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
3.3.5. fegyverneki székhelyû vagy telephelyû munkáltatóval munkaszerzõdés, kinevezés, megbízási szerzõdés megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat amennyiben rendelkezésre áll
3.3.6. a pályázó által a pályázat benyújtása elõtt Fegyverneken
mûködõ civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézményben

végzett önkéntes munkáról szóló igazolás amennyiben rendelkezésre áll
3.3.7. nyilatkozat a Fegyverneken végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon)
3.3.8. nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselõ-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (a pályázati kiírás szerinti nyomtatványon
3.3.9. nyilatkozat egyedülállóságról (a pályázati kiírás szerinti
nyomtatványon)
4. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
A képzési támogatás összegeszakképesítés megszerzésére irányuló
képzés esetén bruttó 20.000 Ft/hó, felsõfokú tanulmányok esetén bruttó 30.000 Ft/hó, a folyósítás ideje maximum 24 hónap. A támogatás
csak tanulmányi idõszakban folyósítható. Nyári szünet idejére (július,
augusztus) nem folyósítható támogatás.
4.1. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázat benyújtásának határideje 2018. december 31.
A pályáztató egyszeri hiánypótlás kiírására jogosult. A hiánypótlásra
rendelkezésre álló határidõ 8 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.
A képzési támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerzõdés
megkötése.
A szerzõdéskötés határideje a képviselõ-testületi döntés meghozatalát
követõ 15 nap.
A képzési támogatás folyósításának kezdõ idõpontja: 2019. január 1.
A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig
kerül átutalásra a képzõ intézmény igazolása alapján.
A pályázatot 1 eredeti példányban a FegyvernekVáros Önkormányzat
(5231 Fegyvernek,Szent Erzsébet út 175.) címére kell megküldeni postai úton. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az „Esély otthon Esély Fegyverneken”képzési támogatására”.
5. Egyéb információk
A támogatás elbírálásáról az Oktatási és Szociális Bizottság elõzetes véleményezése alapján a képviselõ-testület nyílt ülés keretében dönt. A
pályázatok elbírálása a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A képviselõ-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A képviselõ-testület döntésérõl a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A
pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.
A pályázatról további információkat kaphat Fegyvernek Város Önkormányzat honlapján (eselyotthonfegyvernek.hu, Esély otthon program
Facebook elérhetõségén eselyotthon@fegyvernek.hu e-mail címen,
vagy a 06-56-556-010 (központi) telefonszámon.
A pályázati felhívás mellékletei:
1. jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat
2. nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
3. nyilatkozat összeférhetetlenségrõl
4. nyilatkozat egyedülállóságról

Hogyan elõzzük meg a fagy okozta
vízhálózati károkat?
Pár tanács a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt-tõl
A téli fagy maradandó kárt okozhat a háztartások belsõ vízhálózatain,
az elfagyott szerkezetek cseréje akár 20.000 Ft, vagy azt meghaladó
összeg is lehet, nem beszélve a fagy okozta csõtörésbõl eredõ vízelfolyásról. A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. néhány hasznos tanáccsal hívja fel a figyelmet arra, hogy kis odafigyeléssel a fagykárok
megelõzhetõek, a plusz kiadások pedig elkerülhetõek.
• Havonta többször ellenõrizzük a vízmérõaknát! Figyeljünk arra,
hogy fedele mindig lehajtott állapotban legyen, megfelelõ zárással,
hézagok nélkül. Amennyiben a fedlap törött vagy hiányzik, mihamarabb pótoljuk!
• Gondoskodjunk a vízmérõakna megfelelõ szigetelésérõl! Fontos
hogy olyan anyagot használjunk, amely nedvesség hatására sem
veszít hõszigetelõ képességébõl. A hungarocell kiváló hõszigetelõ,
akárcsak a hó, ezért a havat csak vízmérõ-leolvasás elõtt célszerû
eltávolítani az aknáról.
• A vízmérõaknának mindig mobilnak kell lennie. Bármilyen védelmi eljárást alkalmazunk, figyeljünk arra, hogy könnyen eltávolítható és visszahelyezhetõ legyen.
• Ellenõrizzük rendszeresen a fûtetlen helyiségekben, raktárban,
pincében, garázsban, társasházi tárolókban elhelyezett vízmérõket
is, hiszen nem csak az aknákat fenyegeti fagyveszély.
• Ha a mérõ vagy a vezetékek nyomvonala egy méternél kisebb
mélységben van a talajszinttõl, gondoskodjunk hõszigetelésükrõl!
A leggyakoribb elfagyás a kiskerteknél, használaton kívüli ingatlanoknál és hétvégi házaknál tapasztalható.
Víztelenítsük a belsõ vízhálózatot és magát a vízmérõt is! Miután elzártuk a vízmérõ elõtti csapot, nyissuk meg az ingatlan felõli víztelenítõ csapot. Kerti csap esetén, a felszínen húzódó vezetékszakasz
vízmentesítése érdekében, célszerû elõbb kiengedni a csapot, majd
elzárni a téli elzárót. Fontos, hogy a víztelenítés után is marad a csõvezetékben víz, ezért javasolt azt is szigetelni. Ha késõn láttunk hozzá
a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk elfordítani az elzárócsapot, elõbb meleg vízzel lassan olvasszuk fel a benne lévõ jeget,
majd ezután víztelenítsünk.
Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.
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Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunknál korábban nem elérhetõ, de a
mai kornak megfelelõ, és jogosan elvárható funkciókkal bõvült az
ügyfélkiszolgálás: E-számla, mobil applikációs ügyintézés, vízcenter
oldal, online bankkártyás fizetés.
Amint arról korábban tájékoztattuk Önöket, az új, korszerûbb integrált vállalatirányítási rendszerre történõ átállás a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.-nél 2018 júliusában megvalósult. Augusztus
hónaptól kezdve elindult az alaptevékenységi számlák tömeges kibocsátása is. Sajnos az eltelt idõben néhány elõre nem látható technikai
probléma lépett fel, melynek következtében az adatfeldolgozás jelenleg hosszabb idõt vesz igénybe és esetenként elõfordulhatnak téves
adatok a számlák tartalmában is. Ennek tudható be az is, hogy a folyószámlákon közölt egyenleg nem minden esetben tükrözi a naprakész állapotot. Amennyiben Ön a számlabefizetéseit határidõn belül
teljesíti, úgy Társaságunk felé tényleges tartozása nem áll fenn, a
számlán megjelenõ érték a banki feldolgozás késedelmes volta miatt
nem irányadó.
Kérjük, amennyiben fizetésigazolást igényel Társaságunktól, az akadálytalan ügyintézés érdekében a befizetéseket igazoló dokumentumokat szíveskedjék bemutatni, vagy az írásban benyújtott kérelem
mellé csatolni.
A megnövekedett ügyfélforgalom miatt az ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunk, a Call Center korlátozottan elérhetõ, valamint az írásos megkeresések válaszadási határideje is hosszabb idõt
vehet igénybe. Társaságunk a lehetõ legjelentõsebb erõforrást bevonva, folyamatosan azon dolgozik, hogy mielõbb rendezõdjenek e
fennakadások, és munkatársaink minél rövidebb idõn belül a normál üzemszerû mûködésnek megfelelõen tudják Felhasználóinkat
az összes ügyintézési csatornán kiszolgálni.
Az átmeneti idõben tapasztalt kellemetlenségekért szíves elnézését
kérjük!
Ügyfélszolgálatunk elérhetõségei:
Call Center: 06 80 205 157
E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Vízcenter: www.vizcenter.hu/trv/
Türelmét, megértését köszönve,
Tisztelettel:
Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.

Pályaválasztási Nap és pályaválasztási
szülõ értekezlet az Orczyban
2018. november 8-án továbbtanulási napot szerveztünk iskolánkban
a vezetõséggel és a kollégákkal együttmûködve, melyen minden évfolyam részt vett. Az elsõtõl a hetedik osztályokig a tanulóink üzemlátogatás alkalmával meglátogatták többek között a Kübler céget és
Hermann galvanizáló üzemet, városi konyhát, könyvtárat. Megnézhették a szakemberek munkáját, tapasztalatokat gyûjtve, testközelbõl.
A nyolcadikos diákjainkra a közeli pékség meglátogatásán kívül az iskola épületén belül várt számos program. A szolnoki Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tanácsadását követõen a gyerekek
találkoztak iskolánk „régi” tanulóival, akik megosztották velük tapasztalataikat diákszemmel az új intézményükrõl. Ez a „nosztalgiata-

Egészségnap
November 19-én délután rendeztük meg iskolánkban az egészségnapot. A rendszeres testmozgás az egészséges életmód része, ezért
Héder Robi tanár bácsi irányításával zenére tornáztunk.
Meghallgattuk Kocsmár Erzsike tanár néni elõadását a mindennapos
tisztálkodás, szájhigiénia fontosságáról.
A Magyar Vöröskereszt képviselõjétõl, a felsõ tagozatos diákok
elsõsegélynyújtási ismeretekre tehettek szert, így pl.: sérült testrész
rögzítése, stabil oldalfekvés, ájult beteg ellátása, idegentest eltávolítása a légutakból, felelevenítették a mentõ hívás szabályait, a komplex
újraélesztést gyakorolhatták az ambu babán, láthatták, hogyan kell
használni a félautomata újraélesztõ készüléket (defibrillátor).
Az osztályfõnökök vezetésével minden osztályban tevékenykedtek a
gyerekek az egészséges életmóddal kapcsolatban. Készült rajz, plakát, táplálékpiramis, gyümölcssaláta. Volt, aki filmet nézett az állatok
feldolgozásáról, húskészítmények készítésérõl.
Köszönjük a vöröskereszttõl Gulácsiné Molnár Etelkának, hogy eleget
tett meghívásunknak.
A gyerekek játékos formában sok érdekes és hasznos információval
gyarapíthatták tudásukat.
-Cseszkáné Kovács Ágnes-szervezõ-

lálkozó” több éve hagyomány már iskolánkban,melyet szeretnénk továbbra is megõrizni. Majd ezt követte a délelõttre meghívott
középiskolák részletes bemutatkozása.
A napot pályaválasztási szülõi értekezlettel zártuk, melyhez a helyszínt a Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár biztosította számunkra. A hetedik és nyolcadik évfolyamos diákjainknak és
szüleiknek közel 20 középiskola és a szolnoki Városi Kollégium mutatkozott be. Széles palettát kaptak az iskolák továbbtanulási ajánlataiból, legyen szó szakmatanulásról, vagy gimnáziumi képzésekrõl.
Kérdéseikre elsõ kézbõl kaptak választ a képviselõktõl.
A jó együttmûködésnek köszönhetõen nagyon tartalmas és emlékezetes napot zártunk, tele élményekkel és tapasztalattal gazdagodva. Ezúton is köszönjük a közremûködést mindazoknak, akik hozzájárultak
e napunk sikeréhez!
-Páncél Tímea Kulturális élet munkacsoport vezetõ-

Iskolanyitogatók az Orczy Anna
Katolikus Általános Iskola és Óvodában
December 5-én tartottuk a második iskolanyitogatónkat. Sokan voltunk. 23 nagycsoportos óvodás látogatott el hozzánk. Együtt vártuk
a Mikulást. Megérkezéséig a gyerekek megismerkedtek a Beet-Bot
robot méhecskével, meghallgattak egy szép mesét Szent Miklósról,
játszottunk és bábot készítettünk. A Mikulást énekszóval fogadtuk. A
gyerekek örültek az ajándéknak. A várakozó szülõknek Hornyákné
Szabó Bernadett igazgató asszony tartott tájékoztatást iskolánkról.
Fédererné Makk Erzsébet és Gerõcs Eszter tanítónõk az olvasás, írás,
számolás tanítási módszerérõl számoltak be. Végül vendégeink egy
rövid filmet nézhettek meg iskolánk életérõl.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a harmadik iskolanyitogatónkra 2019. január 16-án, szerdán 15 órakor iskolánk nagy tornatermébe.
-Baranyiné Bujdosó Ágnes-tanító-

Dugonics András Matematika Verseny
November 14-én került megrendezésre a Katolikus Iskolák Dugonics
András Matematika Versenyének idei elsõ fordulója iskolánkban. A
versenyen 29 tanuló vett részt. A negyedik, ötödik és hatodik évfolyamokon 20, a hetedik és nyolcadik évfolyamokon 25 feladat várt a
versenyzõkre. A 20 feladatra 60 perc, míg a 25 feladatra 90 perc állt
rendelkezésre.
-Illés Péter-

Mikulás Kupa az Orczyban
Iskolánkban megrendezésre került a – már hagyományosnak számító – Mikulás Kupa. A hetedik és nyolcadik évfolyamosok mérhették
össze erejüket kosárlabda sportágban. Kellemes, sportszerû délutánt töltöttek együtt a tanulóink.
Eredmények:
1. helyezett: 8. osztály 8.a csapata
2. helyezett: 8. osztály 8.b csapata
3. helyezett: 7. b osztály
Legtechnikásabb játékos: Kiss Dávid 7.a
Legsportszerûbb játékos: Nagy Vanda 8.a
Legtöbb kosarat dobó: Kiss Krisztián 8.a
-Héder Róbert-

Európai Hulladékcsökkentési Hét
Iskolanyitogató foglalkozás a Mórában
2018. november 22-én intézményünkben megrendezésre került az
Iskolanyitogató foglalkozás. Hagyományosan a nagy tornateremben
láttuk vendégül elõször az iskola kapuját átlépõ ovisokat. A kezdeti elfogódottság hamar eltûnt az arcukról és lelkesen, odaadással végezték a feladatokat. Volt itt minden, mókázás, számlálás, ugrálás és
mézes kenyér majszolás. A feladatokat összeállította és ezt a napot levezényelte Ficsor Dénesné és Fekete Eszter tanító néni.

Karácsonyi Mosolymanók a Mórában
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a PontVelem Okos Program, az
EMMI és a GLS együttmûködésével idén is megvalósításra került a
cipõsdoboz adománygyûjtõ akció, melyhez idén is csatlakozott a
Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola.
Tanulóink, illetve szülõi támogatással idén 49 cipõsdoboznyi ajándékkal tudunk segíteni a rászoruló gyermekeken, s ezáltal ünneppé
varázsolni számukra a karácsonyt.
Ezúton is köszönjük a támogató szülõk, nagyszülõk, gyerekek segítségét, adományait.
-Korpásné Nagy Judit-

A kezdeményezés minden év november utolsó hetében kerül megrendezésre. Ennek keretében önkéntesek hívják fel a figyelmet a hulladékhasznosítás és többek közt a keletkezõ hulladék
csökkentésének, a termékek újrahasznosításának fontosságára. Intézményünk is csatlakozott a programhoz, melynek megvalósításaként a legkisebb tanulóink a PET palack környezetkárosító hatásáról
és az újrahasznosítás lehetõségeirõl beszélgettek. Ezután Kriszti néni és Zsuzsa néni irányításával teknõst alkottak a palackok felhasználásával. A 2. osztályos tanulók Csilla néni és Edit néni irányításával
a délelõtt elfogyasztott iskolatejes dobozokat felhasználva készítettek bábokat és kuglit, melyekkel a napközis idõben is játszhatnak.
Technika órán, Ildikó nénivel dobozokból készítettek város-makettet, melyet a fiúk az otthonról hozott játékautókkal birtokba is vehettek. A 3. osztályos gyerekek technika órán a háztartási hulladék
csökkentésérõl, a szelektív hulladékgyûjtés fontosságáról beszélgettek. Szerda délután Ildikó néni és Ági néni közremûködésével
wc-papír gurigából hóembert varázsoltak. Miután megtáncoltatták a
hóembert, aki akarta haza is vihette, aki szerette volna a tanteremben hagyhatta dekorációnak. A negyedikes tanulók szintén ebbõl az
alapanyagból kiindulva páva madarakat készítettek. Vilmos bácsi és
Mónika néni közremûködésével festettek, dekorpapírral dolgoztak
és a madarakkal a termüket díszítették. Az ötödik évfolyamosok
egész napi hulladékukat gyûjtötték a Klárika néni által kiosztott szemeteszsákokba, majd a nap végén szelektálták azt, valamint a keletkezõ hulladék mennyiségének csökkentésérõl beszélgettek. A
hetedik osztályosok Ildikó néni tematikus technika óráján a háztartásban keletkezõ hulladékok csökkentésének fontosságával foglalkoztak. A hulladékok újrahasznosítása céljából az 5-ös napközis
csoport üres PET palackokból szerelt össze egy mûanyag széket. Az
anyagok szempontjából a palackokon kívül csupán egy erõsebb ragasztószalagot kellett használniuk a szék elkészítéséhez. Ezek után
csak némi idõbe, és kreativitásba került, hogy egy funkcionálisan jól
használható, könnyû, mégis erõs széken ülhessenek.
A beszélgetések során kiderült, hogy nagyon sok család szelektíven
gyûjti a hulladékot, sok gyermek számára már magától értetõdõ a
szelektív hulladékgyûjtés fontossága. Az iskolás gyerekeinken keresztül a családokra is hatást tudunk gyakorolni az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel. Fontosnak tartjuk az iskolánkba járó
gyermekeknek a környezet szeretetére, tiszteletére és védelmére,
vagyis a környezettudatos életmódra való nevelését.

Rendezvényünk támogatói: Lipcsei János, Nagy Dávid, Kóródi Imre,
2018. november 16-án iskolánk is csatlakozott az Európai Mézes Reg- Köpösdi Tibor, Kovács József, Kneipfel István, Tukarcsné Széman Mógeli Programjához, melyen a tanulóink helyi méhészek segítségével nika
megismerkedhettek a magyar méhészettel valamint a mézzel, mint Felajánlásukat ezúton is köszönjük!
-Korpásné Nagy Juditalapanyaggal.
Rendezvényünk nyitásaként Lipcsei János mutatta be a méhészek
munkáját, mesélt a méhek életérõl, a méz betakarításáról. Majd kisfilmek keretében a gyerekek bepillantást nyerhettek a leggyakoribb hazai mézfajtákba és a méhészetbe, mint foglalkozásba, s a méhek életét
is megismerhették.
Interaktív bemutató keretében megfigyelhették a méhészruházatot, a
kaptárt, megfoghatták a füstölõt, megtekinthették közelrõl az igazi
méheket is. Az eszközök bemutatását két helyi méhész, Kneipfel Sándor és Kovács János segítette.
A bemutatók, elõadások végén mézes-vajas reggelivel zártuk a rendezvényt.
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„Mikor meglátták a csillagot, igen nagy
volt örömük.” Mt 2,10
Bármerre is nézünk, minden arról beszél, hogy ünnepre készülünk.
Minden pompában áll körülöttünk Kis üzletektõl a nagy áruházak kirakatáig minden csillog-villog. Elvarázsol az utcák és terek esti ragyogása. Még az otthonok ablakaiból is látni lehet azokat a jelképeket,
amelyek ilyenkor karácsonyra figyelmeztetnek. A villogó apró kis fények, a csillagok, a mézeskalács figurák: mindenik szimbólum jelentése
hordoz valamit a karácsony misztériumából. Minden jelkép egy-egy
üzenet a mában élõ ember számára is. Sok gyermek szeret csillagokat
rajzolni és készíteni a karácsonyfára. Elõkerültek az aranyos, ezüstös
papírok, csillagdíszeket rajzolnak és vágnak ki. Az elkészült csillagokra
mindenki ráírja a maga nevét és karácsony estéjén az ünnepléskor, a
közös ének és versmondás alkalmával az elkészített személyes csillagjainkat a karácsonyfára akasztják fel vagy átadják ajándékba valakinek.
Ilyen alkalommal merült fel a kérdés, hogy valóban csillagok vagyunk-e? Csillagok vagyunk-e egymásnak, a közösségnek, a társadalomnak? Erre a kérdésre keresném a választ most karácsony ünnepén.
Karácsony ünnepét sok szép díszítõ elem teszi varázslatossá. Ott van a
jászolbölcsõ, mely az élet üzenetét hordozza. Ott van az angyalok kara,
a csillagot követõ napkeleti bölcsek, a gondterhelt pásztorok. Ez alkalommal a karácsonyt megjelenítõ sok elem közül most a csillagot emelem ki. Erre akarom figyelmeteket irányítani. Azt szeretném megtudni,
hogy ebben a csillogásban, ragyogásban, melyet ma mesterségesen
magunk köré varázsoltunk, észre tudjuk-e venni a csillagot. Azt a csillagot, mely utat mutat, eligazít és elvezet bennünket Bethlehemig. A karácsony ünnepe elképzelhetetlen a csillag nélkül. A csillag megjelenése
adta tudtára a világnak Jézus születését. A fényes csillagot látták meg a
Biblia leírása szerint a napkeleti bölcsek, és az egyszerû pásztorok.
Hogy ez így történt-e vagy sem, hogy késõbbi korok embereinek a képzeletében született meg a gondolat és kötötték össze Jézus születésével,
ez a kérdésen nem változtat. Az sem, ha csillagászati számításokkal
akarjuk igazolni az Írás állítását, mert itt nem az a lényeg. A fontos a
ma is eleven erõvel feltörõ evangéliumi üzenet: „mikor meglátták a
csillagot igen nagy volt örömük” (Mt 2,10).
A csillag beépült vallásos világszemléletünkbe még Jézus születése elõtti korból, a kereszténység elterjedésével pedig még jobban elmélyült a
csillagra figyelés, a csillag jelképes üzenete. Karácsonyt pedig nem is
tudjuk gyertyafény, csillagszóró és csillag nélkül megünnepelni. Jézus
tanításának értéke azonban nem a csillag megjelenéstõl függ, személyének a nagysága ettõl független. Jézus nem azért nagy tanítónk, mesterünk és megváltónk, mert születését égi jelek adták tudtára a
világnak, hanem azért, mert megmutatta, hogy mint Isten teremtményei és gyermekei tudunk csillagfénnyel és melegséggel világosságot és
jóságot árasztani magunkból. A csillag, mint szimbólum végigkíséri
életünket, történelmünket. Csillagot faragtak apáink kapufélfákra, csillagmintát szõttek anyáink szövõszékek fölé hajolva, tele vannak meséink, dalaink csillagokkal, melyek utat mutattak a szegénylegénynek,
vagy reményt adtak katonáinknak a harctéren. Ma is, mikor megszületünk, szüleink életének egén, mint csillagok ragyogunk. Bölcsõnk fölé
hajolva hányszor emeltek magasba ajkukat elhagyó vallomással: életem csillaga, fénye. A csillag jelképe ott van bennünk, körülöttünk, de
karácsony csillaga valami egészen mást jelent. A megfogalmazódott
kérdésre a válasz megadása elõtt mélyüljünk el jobban az evangélium
tanításába. Karácsony ünnepén ebben a harsonában és csillogásban
csendesedjünk el, és Jézus élete, tanítása és példája segít a feleletet
megadni. Az összetett és bonyolult emberi életre Jézus egyszerû és mindenki által érthetõ példát állított. E példa követésére hívta el tanítványait. Nemcsak magáról állította, hogy „én vagyok a világ
világossága…” (Jn 8,12a), hanem tanítványairól is kijelentette, hogy „ti
vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Nemcsak arra intett, hogy „aki
engem követ, nem jár sötétségben” (Jn 8,12b), hanem tanítványait is

buzdította, hogy „úgy ragyogjon ti világosságotok az emberek elõtt,
hogy lássák a ti jócselekedeteiteket” (Mt 5,16).
A csillag a csillagászat szaknyelvében olyan égitest, amely energiát termel, így saját fénnyel rendelkezik, szemben a bolygókkal, amelyek központi csillaguk fényét verik vissza, és elenyészõ saját sugárzást
bocsátanak ki. A népi gondolkozás nyelve régebben valamennyi égitest
szinonimájaként használta a csillag szót. Ezt a gondolatmenetet tovább
folytatva ez esztendõ karácsony ünnepén a bennem megfogalmazott
kérdésre így próbálom megadni a választ: ha csillagok vagyunk, akkor
van fényünk, energiánk a jóra, szépre és igazra. A legfõbb jó, szép és
igaz Isten világához tartozik, és bennünket oda emel. Jézus evangéliumában olyan Istenrõl beszél, aki mindannyiunk Atyja, aki képesnek
tart, hogy életünkben bizonyságot tegyünk a jóról, széprõl és igazról.
Jézus élete megmutatta, hogy ez hogyan lehetséges: a gondolkodni tudás erejével ismereteket gyûjteni, a szív szeretetével élni, és a jóságot
cselekedni tudó akarattal Isten országa munkásai lenni. Nekünk csak
Jézus tanításait kell megtartanunk és követnünk õt. Ha pedig a csillagászati nyelv szerint bolygók vagyunk, akkor a központi isteni „naprendszerünk” fényét kell visszavernünk. Akár csillagként, akár bolygóként
az ember életének értéke abban van, hogy a szeretet fényét és energiáját sugározza, de ezt ne csak karácsonykor. Jézus születése ünnepén
hangzik felénk újra az üzenet: nem lehetsz csak kellék vagy díszítõ
elem. Küldetésed van, hogy csillagként ragyogj, hogy a keresõ,
bolyongó földi halandó, a testvér, a barát, a sorstárs, ha meglát, nagy
örömmel tudjon örvendezni.
A napkeleti bölcsekrõl szóló bibliai tudósítás a múltból üzen, hogy neked a jelenben, a mában kell tudnod örvendeni. Világítanunk kell egymásnak és a bennünk lobogó fénnyel utat mutatni. Legyünk
egymásnak örömöt adó, a szeretet energiáját átadó karácsonyi csillagok. Ebben a hivalkodóan díszes karácsonyi pompában ragyogjon a
magunk egyszerû kicsi csillagfénye.
A Fegyverneki Református Egyházközség nevében áldott, békés, igazi
lélekbõl jövõ adventi ünneplést, és csodás Karácsonyi Ünnepet kívánok
mindenkinek!
-Gazdag Edit-református lelkész-

Rajzpályázat
Kedves Gyermekek és Szülõk!
A Fegyverneki Református Egyházközség rajzpályázatot hirdet,
melynek témája „ Az én Karácsonyom”.
A rajzok leadási határideje 2018. december 20.
Eredményhirdetés: 2018. december 23, 11 óra Református Templom.
A beérkezett rajzok a közül a zsûri - amely Egyházközségünk presbiteribõl áll- ki fogja választani a legjobb rajzokat.
Kategóriák:
• óvodás korúak
• 1.-2. osztály
• 3.-4. osztály
• 5.-6. osztály
• 7.-8. osztály
A rajzok mindenképpen karácsonyi témájúak legyenek, de kérünk
mindenkit, hogy lehetõleg ne legyen rajtuk HÓEMBER,
RÉNSZARVAS ÉS SZÁN SEM, mert ezek nem a karácsonyhoz kötõdnek!
A rajzok mérete A4-es kell, hogy legyen és a készítõ neve ne szerepeljen a rajz elején, a nevet, osztályt a lap hátuljára kérnénk ráírni! Lehet
használni színes ceruzát, festéket, zsírkrétát, zselés, csillogós tollat is.
Áldott készülõdést kívánunk!

Adventi gyertyagyújtás

Dalok estje ABONY

Városunkban a Szent István téren a közösen elkészített Adventi koszorún december 2-án meggyújtottuk az elsõ gyertyát, hogy együtt
örülhessünk, készülõdjünk testben és lélekben a Karácsonyra!
A hittanos gyerekek kedves kis mûsorát öröm volt nézni, és a Mirella
Nõi Kórus Ünnephez méltó mûsorát felemelõ érzés volt hallgatni.
Gazdag Edit nagytiszteletû lelkipásztor asszony és Bordás Péter plébános együtt gyújtották meg az adventi koszorún az elsõ mécsest.
A mûsor után a Fegyverneki Karitász forró teát, forralt bort kínált, az
önkormányzat felajánlásaként pedig hurka s kolbászt kóstoltunk.
Köszönetünk azoknak, akik az adventi koszorú elkészítéséhez hozzájárultak: Bozsó János, Ügyes Kezek Klub, Önkormányzat dolgozói, és
Pataki Józsefnek a szalmát.
Köszönjük a város fenyõfáit (Fegyverneken és Szapárfaluban felállított) Czakó Ferencnének, Kozma Józsefnének és Berta Mihálynak.

A Szapáry Népdalkör Csányi Sándor mesterszakács, rendezvényszervezõ meghívására 2018.11.9-én Abonyban vendégszerepelt. Ez
az est a dalok estje volt, hiszen több mint 15o fellépõ gondoskodott a
jó hangulatról.
Csányi Sándor megnyitója után kezdetét vette a több mint két órás
mûsor, amely nagy örömöt adott, nemcsak a mûsorban résztvevõknek, hanem a lelkes közönségnek is, akik egy-egy sikeres produkció
után felállva tapsoltak. A tartalmas, jó hangulatú est közös vacsorával és közös énekléssel ért véget.
A mûsorban résztvevõk:
• Kéknefelejcs Népdalkör
• Ferenczi Béla (karcagi nótaénekes)
• Szapáry Népdalkör (Fegyvernek)
• Radics Sándor (cimbalommûvész, rekorder)
• Leskovszky Laura (énekmûvész)
• Karancslapujtõi Asszonyok
• Balla Tibor (tekerõlantos)
• Emõdi Pincegazdaság Férfikórus
• Simon Évike (népdalénekes)
• Szösz Comedy
• Nagymadi Bicsakfa Asszonykórus( Szlovákia-Felvidék)
• Bihari János Zeneiskola Népdalcsoportja
• Kevi Babarózsa Asszonykórus
• Sarkantyú Tamburazenekar (Vajdaság-Zenta)
• Hagyományõrzõ Abonyi Néptánc Együttes
• Sodrás zenekar
• Németh György hangszerkészítõ
Köszönjük, hogy részesei lehettünk a csodás estnek!

-Magyar Lászlóné-

-Mészáros Ildikó-

Márton-napi Táncház
A legújabb Táncházat a Márton-naphoz kötötték a szervezõk, mely nagyon jó ötletnek
bizonyult, hiszen a tánc mellett az Ügyes Kezek Klub segítségével kicsik és nagyok szorgalmasan készítették, rajzolták, ragasztották
„libuskájukat”. A Márton-naphoz kötõdõen a
plakáton liba vers volt olvasható, elõtte pedig
a kosárkában liba-bábu vigyázott az estre. A
Táncház mindig nagyon sok embert vonz, különösen igaz volt ez a mostani estére, hiszen
zsúfolásig megtelt a Mûvelõdési Ház parkettje
a táncolni vágyókkal. Az est táncoktatói
Sarkadi Andrea és Kecskés Gergõ volt, zenélt
Nagy Albert és Zenekara. Idõnként jólesett a
fáradt lábaknak a pihenés, no meg a finom
zsíros-kenyér!
Bízunk benne, hogy legközelebb is ilyen érdeklõdés kíséri a Táncházat.
(Mészáros Ildikó)
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Újra színpadon a Fegyverneki
Színjátszó Kör társulata
Hatan pizsamában
No, nem egyben, hatban. Pizsama parti, vagy éjszakai krimi egy társasházban? Mondanám, hogy jöjjön el és megláthatja, de nem teszem,
mert bizony a jegyek néhány nap alatt elõvételben elkeltek, és akinek
nem jutott az már csak jövõre nézheti meg az elõadást.
Aki szerencsés volt, és ott lehet (vagy lehetett) a tavalyi darabhoz hasonlóan, felhõtlen kacagással töltheti november harmincadikai, vagy
december elsejei estéjét.

Világbajnoki aranyat ért a fáradtságos
munka gyümölcse!
A portugáliai CasinoEstorilban rendezték november 25-én a WABBA
Universum világbajnokságot, ahol Polgár Anita Miss Fitness kategóriában indult- és lett Világbajnok! Ebbõl az apropóból kérdeztem Anitát
a sporthoz kötõdõ viszonyáról, a világbajnoki címhez vezetõ útról. Így
vall magáról:
A sport mindig is az életem fontos része volt. Kézilabda, kosárlabda,
röplabda mint csapatjátékok, valamint bowling és tenisz volt fiatalabb
korom kedvence. Amint kikerültem az egyetemrõl, beléptem a dolgozó felnõttek táborába, onnan nehezebb volt az idõmet beosztani, így
otthon aerobik gyakorlatokat végeztem. Idõvel kiegészítettem 1-1
súlyzóval, gumiszalaggal, steppaddal, de ereztem hogy ez kevés. Így
közel 7 éve belevágtam az edzõtermi testépítés és fitness világába. Azóta rendszeres ez a sport nálam. Heti minimum 5 súlyzós (erõnléti)
edzést végzek, mellette kardio mozgás is megy (szobabicikli, futópad,
elliptikus tréner). Hogy hogy fér bele ez az idõmbe a kislány, két rendelõ és a háztartás mellett? Nos ehhez egy jól felépített napirend és
nyilván egy kissé redukált alvásidõ szükségeltetik. A versenyforma eléréséhez rendkívül fontos az étkezés. Ahogy mondani szoktak: a
kockahas a konyhában készül! Nálam ez a mostani szezonban 5 hónap szigorú diétát jelentett. Grammra pontosan kimért fehérje és
szénhidrát (abból minimális). És az sem mindegy mikor érkezem.
Szerencsére segítségemre volt a felkészülésben Huszár Ernõ, a
WABBA testépítõ szövetség magyarországi elnöke. Az elsõ versenyem
október 20-an a Bodysport Kupa volt, ahol a 40 év alatti Figure kategóriában ezüstérmes lettem. November 17-én a Superbodyn, Magyarország legrangosabb testépítõ versenyen megnyertem a Woman’s
Physique kategóriát. Végül a fõ verseny amire igazából készültem a

A Társulat Marc Camoletti vígjátékát adta elõ, melynek szövegkönyvét Bercsényiné Varga Erzsébet (Pötyi) még átdolgozta egy kicsit, a
„társulathoz igazította”, mint jó szabó a próba nélkül megvásárolt ruhát, de sajnos a színpadra vitelt már nem valósíthatta meg.
Camoletti története röviden: Valahol egy franciaországi nyaralóban
Bernárd (szerepét Kókai Gergely alakítja) és neje Jacqueline (Oláh
Anita) vendégeket várnak egy kellemesnek ígérkezõ hétvégére.
Az egyik meghívott, Robert (Ollé Roland), aki akarata ellenére rokonokat és szeretõt szerez magának. Csatlakozik a társasághoz Brigitte,
a szobalány, vagy unokahúg, mert Brigitte nevét két hölgy is viseli
(Kóródi Petra és Rézsó Gabriella) s ezzel meg is van a vígjátékok egyik
alapeleme a félreértés. A szerepcserék és bonyodalmak elõhozzák
még Gerardot (Csík Jánost) a kertészt, aki csak úgy befut egy puszira,
de hogy kihez, valamelyik Brigittehoz, vagy netán Jacquelinehez,
vagy, hogy kinek milyen a pizsamája? Megláthatja, aki szerencsés volt
és kapott jegyet.
Néhány szó a segítõkrõl:
Súgó: Dávid Mária
Hang, fénytechnikus: Hajdú Zoltán
Közremûködött: Magyar Lászlóné és Molnár Barna
A darab megvalósulását támogatta:
Fegyvernek Város Önkormányzata, Fegyverneki Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Fegyvernek Városüzemeltetés Intézmény, Henn János,
Nagy József, Csajági István, Dr. Bognárné Szabó Ildikó, Faragó Róbert,
Marietta Virágház, Négyesi Tiborné (Anikó), Rézsó Katalin, Örményes Község Önkormányzata, Tóthné Török Tímea, Tukarcs Mihály.

WABBA Universum, a portugáliai CasinoEstorilban. Gyönyörû
helyszín, elképesztõ fények, hangulat. A versenyzõket a süllyeszthetõ
színpaddal alulról emeltek a nézõtérre. Eszméletlen közönség és szervezés jellemezte ezt a világversenyt. A fáradságos munka meghozta a
gyümölcsét, MissFitness kategóriában aranyérmet nyertem. Amit ad
nekem ez a sport, vagyis inkább életmód, az legfõképp a fegyelem.
Emellett kitartásra, küzdésre is nevel. Senki nem állítja hogy ez egy
könnyû út, de én szeretem a kihívásokat, ettõl érzem magam értékesebbnek. Jövõbeli terveim már körvonalazódnak, de most inkább a
családra és a munkára próbálom az összes energiám belefektetni, kissé háttérbe helyezve az önös dolgaimat.
Gratulálunk és további eredményes versenyzést!
-Mészáros Ildikó-

„Díjugratás „ Jancsó Jankával

A Díjugratás "követe"

A cím nem véletlen, hiszen riportalanyomnak a lovas sportok közül
a díjugratás a kedvence. De térjünk vissza a kezdetekhez. Janka az
Orczy Anna Katolikus Általános Iskola 7. osztályos növendéke, aki
már 7 évesen lovagolt. Édesanyja a Kunhalom Agrária Kft-ben dolgozott, ahol – többek között- lovak is voltak. Itt ismerkedett meg a
késõbb kedvenccé vált lovakkal. Elõször lépés, ügetés, vágta volt a
mûsoron, majd fokozatosan tért át a díjugratásra, mellyel 3-4 éve
foglalkozik. Edzõje Monokiné Fórizs Beatrix lovas edzõ és Csilló Balázs ugró edzõ. Kezdetben amatõr versenyeken indult, az elsõ I. helyezését Mezõtúron szerezte meg, és már rögtön abban az évben –
kezdõ kategóriában- az éves versenysorozatot I. helyen zárta Hortobágyon.
2016-ban már haladó kategóriában indult, és az éves összesítésben
IV. helyezést ért el. 2017-ben 70-80 cm-es ugrókategóriában pedig a
III. helyezésnek örülhetett.
2018-tól már Profi versenyeken indul, és elsõ profi versenyén a 90
cm-es ugrókategória II. helyezését, 100 cm-es ugrókategóriában pedig az I. helyezést érte el.
(Csak rajtengedély vizsga után indulhat bárki profi versenyen,
amely elméleti és gyakorlati részbõl áll.- a szerk.-)
Edzéseit heti 4 alkalommal Örményesen végzi, melybõl két alkalom
ugró edzés.
2017-ben kapta meg azt a lovat, mellyel most is versenyez, és elmondása szerint ez elõnyt jelent, mert a ló és lovasa között az összeszokás
nagyon fontos! A nyári szünidõkben lovas táborban készült fel a versenyekre, amely esetenként egy-egy hét.
Legutóbbi eredményei:
Hortobágyon 90 cm. ugrókategória VIII. helyezés
100 cm ugrókategória III. helyezés
Kecskeméten 100 cm ugrókategória II. helyezés Stílusverseny.
Gratulálunk Jankának az elért eredményeihez, további sikeres versenyzést, eredményes tanulást! Úgy gondolom, hogy csak a ló szeretete, tisztelete mellett szabad csak vállalni ezt az életformát, és ez
adja az alapot a ló és az ember kapcsolatához! Beszélgetés közben kiderült, hogy a családban nemcsak Janka, hanem húga, Jancsó Jázmin
is a lovak bûvöletében él. Jázmin nagyon hamar, már két évesen lovon ült! Jelenleg 8 éves, és három éve versenyzik! 2016-ban és
2017-ben MINI kategóriában is I. helyezett, 2018-ban kezdõ kategóriában I. helyezett. Megismerve õket, bátran állíthatom, hogy az
eredmények tükrében nem ez lesz az egyedüli riportom velük! Sok
sikert lányok!- a pályán és azon kívül is!

"A lovaglás az egyetlen olyan sport ahol a "sporteszköz" egy élõ, saját
gondolatokkal rendelkezõ állat. Õ nem egy sporteszköz... Õ egy társ."
A fenti gondolatokkal szeretném bemutatni Hubai Istvánt, egy 17
éves fiatalembert, aki a lovassportok közül a díjugratás követe.
Hubai István 3 évvel ezelõtt került Nyíregyházára a középiskolába, a
TIMPEX Lovasklub tagja is ekkor lett. Szeretete a lovak iránt hamar
megmutatkozott, hiszen a szülõi istállókban is tartottak lovat. Iskolát
is ennek megfelelõen választott. Kezdetben fogathajtással foglalkozott, majd fokozatosan áttért a díjugratásra. A most érettségizõ fiatalember Csuka Balázs edzõ irányításával készül versenyeire.
Önellátó, hiszen a klub biztosította szálláson lakik, onnan jár edzésekre és az iskolába. Iskola, majd napi 2-3 óra edzés következik, utána
tanulás.
(A lovassport technikai sportág, amelyben a lovas és a ló összehangoltan végzi a szakágnak megfelelõ gyakorlatokat. A sportág szakágai:
díjlovaglás, díjugratás, military (másképpen:lovastusa), fogathajtás,
lovastorna (voltizsálás), távlovaglás. A díjugratás talán a leglátványosabb és legismertebb lovassport. Az elsõ magas- és távolugró lovasversenyt 1868-ban rendezték Írországban. A mai modern
versenyeken a lovasok különféle, egymástól eltérõ magasságú és szélességû akadályokból álló pályán ugratnak át. A versenyt természetesen a feladatsort a legkevesebb verõhibával a szintidõn belül teljesítõ
lovas nyeri. (szerk.)
A sportszerû életmód mellett talán a legnehezebb az „idõvel” gazdálkodni, hiszen az iskola-edzés-tanulás-pontos napi terveken alapul.
Nyáron naponta 6-7 lovat is lovagol, hogy minél több tapasztalatot
szerezzen, hiszen minden lónak más a mozgása, temperamentuma,
akarata, és ezt neki érzékelni kell! Mindig a lovasnak kell alkalmazkodni a lóhoz.
Az elsõ kisebb sikerek korán érkeztek, már 2012-ben (akkor még
fegyverneki edzés háttérrel), majd 2016-ban Platthy József Regionális
Bajnokságon kezdõ lovas kategóriában II. helyezés, 2017-ben Heves megye, helyszín: Szilvásvárad
ifi kategóriában IV. helyezés
2018-ban
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Ifjúsági Bajnok!
Érettségi után is szeretne a lovakkal foglalkozni, versenyeken minél jobb eredményeket elérni,
mert mint mondja: a lóval való
kapcsolatnak pszichés hozadékai
is vannak: javítja a stressztûrõ képességet, segíti a koncentrációt,
hozzájárul ahhoz, hogy határozottá és magabiztossá váljunk, türelemre és alázatra nevel, fejleszti a
pozitív gondolkodást. A lovagláskor ló és lovasa szoros együttmûködésbe
kerül,
kizárólag
egymásra összpontosítanak. A ló
egyenrangú társ, barát!
A szerkesztõség nevében kívánunk sikeres érettségi vizsgát,
eredményes szereplést a versenyeken és sikeres életet!

-Mészáros Ildikó-

-Mészáros Ildikó-
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akik szeretett férjem és édesapánk

PÁL SÁNDOR
temetésén megjelentek és a család fájdalmáben osztoztak.
Felesége és Gyermekei

EMLÉKEZÉS
DAJKA ISTVÁN TIBORNÉ
halálának 1. évfordulóján
"A Sírodnál ott vagyunk,
Lehajtott fõvel siratunk.
Az hal meg akit elfelejtenek,
Mi nem feledünk míg élünk,
Emléked itt van velünk."
Szeretõ Családja

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Diószegi Istvánné
született: Tarjányi Erzsébet

78 éves

Kovács Gábor
Tarjányi János

64 éves
88 éves

Nagygyörgy Sándorné
született: Csurdi Erzsébet

76 éves

Matuz Imre Pál

75 éves

Kovács László

57 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.”

Közösen, egymásért
Novemberben tartotta soron következõ rendezvényét a Fegyverneki
Mozgássérült Csoport. Már hagyomány a csoport életében, hogy más
településekrõl is szívesen látjuk a vendégeket, de most a helybéli jelentkezõk mindegyikét fogadta a csoport. A kulturális mûsor elõadói
megalapoztak egy kellemes szombati délutánt. A találkozót megtisztelte Murányi Zsigmondné is, a MEOSZ elnök asszonya. A finom ebéd
után kezdetét vette a kikapcsolódás zenével, tánccal. A szeretet, a mások iránti õszinte figyelem, összetartozás szép példája volt ez a délután. A betegségeket, a reszketõ lábakat, a magányt – ha csak egy
pillanatra is- de elfeledve tudtunk örülni. Mily szép, nemes dolog, ha
lelkünk összeér! A tombola húzásra késõ délután került sor.
(Itt szeretném megköszönni az adakozóknak a sok és értékes nyereménytárgyakat!)
Ezzel még nem ért véget a délután. A kiváló zenészünk tovább húzta a
talpalávalót. De… lassan mindenki elfáradt, és bizony odakint már sötét fogadta az embereket, mikor hazatértek.
-Göblyös Ferencné-

Véradás!
2019. január 3-án kerül sor a következõ Véradásra, ahol egy súlyos
beteg fegyverneki kislánynak lesz irányított véradás!
Véradás helye: Fegyverneki Mûvelõdési Ház
Kérünk mindenkit, hogy aki teheti segítse Csõke Panni gyógyulását!
Köszönjük! Aki Vért ad, Életet ad!
-Magyar Lászlóné-

ADVENTI VÁSÁR!
A BABA-MAMA BOLT
2018. november 26. hétfõtõl 2018. december 31-ig
Adventi játékvásárt tart
a Baba melletti új üzletben!
Ugyanitt minõségi használt
ruha boltomat megnyitom!
Szeretettel várom Kedves Vásárlóimat!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Békés Boldog Új Esztendõt Kívánok
a város lakosságának!
Szabó Zoltánné Hillender Anikó

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
•

2018.09.11. Bakondi Zalán Zoltán
Szülei: Czifra Orsolya, Bakondi Zoltán
2018.11.05. Radics Csaba
Szülei: Radics Katalin, Burai Csaba
2018.11.05. Kindert Lotti
Szülei: Bognár Anita, Kindert Tibor
2018.11.06. Kovács-Nagy Máté
Szülei: Nagy Gabriella, Kovács Csaba
2018.11.11. Strigel Benett
Szülei: Balogh Beáta, Strigel Dávid
2018.11.12. Lukács Csenge
Szülei :Sipos Edina, Lukács Károly
2018.11.28. Fridrik Zselyke Zoé
Szülei: Dobler Andrea, Fridrik József Ferenc
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

S.O.S! Hívd!
Ha baj van: Lelki segély telefonszolgálatok
Ha úgy érzi, túl sok a teher, képtelen tovább hordozni, és most rögtön
szeretne valakivel beszélni: Van segítség! Hívja fel az egyik számot.

Lelki Elsõsegély telefonszám: 116-123
(Éjjel, nappal, mobilról, vezetékesrõl hívható, mindkettõ
ingyenes)
• Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat: 06-80-505-503
(Este 6-tól reggel 6-ig, vezetékesrõl, ingyenes)
• Kék vonal (gyermek és ifjúsági telefonszolgálat): 116-111
(éjjel, nappal, ingyenes)
• Délutáni telefonszolgálat, lelki segély idõseknek:
06-80-200-866 este 6-9-ig!
•

Áldott Karácsonyt és Békés, Boldog Új Esztendõt
Kívánunk Olvasóinknak!
Szerkesztõség
Mûvelõdési Ház Programjai:
december 15. 9:30-12:00 "Karácsonyi zsibongó" (mesefilmvetítés
és kézmûves foglalkozás gyermekeknek) Helyszín: Könyvtár, Szent
Erzsébet út 146.
• december 16. 15:00 Adventi Hangverseny, Katolikus Templom
• december 23. 15 óra 4. Adventi Gyertyagyújtás, Katolikus Templom
•

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: 06-70/3703-104
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.
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