A Képvielõ-testület hírei
A Képviselõ-testület elõzõ ülésein az alábbi határozatokat hozta:
• 50/2019.(II.26.) sz. önkormányzati határozat: A Móra Fe-renc
Általános Iskola Intézményi Tanácsába történõ önkormányzati delegálásról
Fegyvernek Város Önkormányzata részérõl Tatár László polgármestert és dr. Tatár Gábor alpolgármestert delegálja a Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsába.
• 52/2019.(III.07.) sz. önkormányzati határozat: Társadalmi szervezetek 2019. évi támogatásának pályázati felhívásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete jelen határozat mellékleteként elfogadja a 17/2017.(IX.01.) önkormányzati rendelet alapján a társadalmi szervezetek részére 2019. évben
meghirdetendõ pályázati kiírást, valamint a támogatási szerzõdés-tervezetet. A pályázati kiíráshoz kapcsolódó támogatási forrás
12.522.000 Ft.
• 53/2019.(III.07.) sz. önkormányzati határozat: Kötelezettségvállalás a IX. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud középdöntõjében résztvevõ Idõsek Klubok tagjainak szállásköltségérõl
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal a IX. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud középdöntõjében
résztvevõ Idõsek Klubja tagjai szállásköltségének kifizetésére
424.150,- forint összeg erejéig a 2019. évi költségvetésének terhére.
• 56/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Az Oktatási és
Szociális Bizottság megválasztásáról szóló 17/2017.(I.26.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Oktatási
és Szociális Bizottság megválasztásáról szóló 17/2017.(I.26.) sz.
önkormányzati határozatot 2019. április 1-tõl az alábbiak szerint
módosítja:
A határozat elnökét és tagjait felsoroló rész az alábbira módosul:
– Elnöke: Molnár Barna
képviselõ
– Tagjai: Ambrus Dénes
képviselõ
– Burján Attila János
képviselõ
– Magyar Lászlóné
képviselõ
– Szatlóczki Edit
képviselõ
– Bognár Ildikó
nem képviselõ bizottsági tag
– Gábli Simonné Csík Ágnes nem képviselõ bizottsági tag
– Hornyákné Szabó Bernadett nem képviselõ bizottsági tag
– Szarvák Pálné
nem képviselõ bizottsági tag
• 57/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: A II. sz. fogorvosi
körzet betöltésére kiírt pályázatról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a benyújtott
pályázatok közül dr. Polgár Anita pályázatát fogadja el.
• 58/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: A II. sz. fogorvosi
körzet betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatos szándéknyilatkozatról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete kijelenti,
hogy dr. Polgár Anitát a fogorvosi körzet betöltését követõen legalább 6 év idõtartamra foglalkoztatni kívánja a Fegyvernek II. sz.
fogászati körzetben.
• 59/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: A tagóvodák mûködési körzeteirõl
1. Annaházi Tagóvoda Mûködési Körzete
Tópart út, Béke út, Marx K. út, József A. út, Háy M. út, Vajda út,
Szent Erzsébet út 163-239. és 170-248., Damjanich út 9/a-119. és
2-90., Táncsics M. út 69/a-197. és 56/a-176., Bajcsy Zs. út 11-25. és
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22-32., Jávorka S. út 1/a-15. és 2-2/a., Dankó út, Dankó köz, Arany
J. út 18/a-32. és 31-31/d., Dobó I. út, Zrínyi út, Szántó-Kovács J. út,
Szondi Gy. út
2. Központi Tagóvoda Mûködési Körzete
Árpád út, Kossuth L. út, Schönherz Z. út, Lehel út, Rózsa út, Vörösmarty út, Petõfi út, Hársfa út, Gárdonyi G. út, Gát út, Bacsó B.
út, Arany J. 2-16. és 1-29., Bajcsy Zs. 2-20/a. és 1-9., Hunyadi út
2-22. és 1-17., Szent Erzsébet út 79-161. és 102-168., Dózsa Gy. út
2-84. és 1-55., Engels út, Martinovics út 55-71. és 48/c-50/a.
3. Újtelepi Tagóvoda Mûködési Körzete
Zagyi I. út, Gyóni G. út, Kiss J. út, Csillag út, Tulipán út, Rozmaring út, Orgona út, Gyöngyvirág út, Árvácska út, Viola út, Temetõ
út, Nefelejcs út, Torony út, Platán út, Hunyadi út 24-34., Szent Erzsébet út 33-77. és 46-100., Dózsa Gy. út 86-130. és 57-109., Táncsics M. út 25-69/b. és 26-56., Víztorony út, Jávorka S. út 2-6.,
Bocskai út 37-65. és 36-66/a., Martinovics út 29-53. és 30/a-46.,
Damjanich 1-7/a
Angolkert út, Nyiszper M. út, Kodály Z. út, Katona I. út, Szent Vendel út, Kápolna út, Rákóczi út, Ady E. út, Berényi út, Móricz Zs. út,
Deák F. út, Asztalos F. út, Fõ út 2-50., Frankel L. út, Lelovich Gy.
út, Boróka út, Liszt F. út, Elõre út, Verseny út, Bem J. út, Budai
Nagy A. út, Bartók B. út, Bocskai út 1-35. és 2-34., Szegfû út, Munkácsy M. út, Rezeda út, Szivárvány út, Brigád út, Táncsics M. út
1-23. és 2-24., Dózsa Gy. út 132-162. és 111-157., Szent Erzsébet út
1-31. és 2-44., Martinovics út 1-27. és 2-28.
• 60/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: A Szapárfalui
Óvoda épület tulajdonjogának átadása az Egri Fõegyházmegye részére
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 108. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elvi hozzájárulását
adja az önkormányzat tulajdonában álló 5213 Fegyvernek, Ady
Endre út 53. sz. alatt lévõ Óvoda elnevezésû ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásához az Egri Fõegyházmegye részére.
• 61/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Beszámoló a
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2018. évi mûködésérõl
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. §
(3) bekezdés f) pontja alapján a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
2018. évi mûködésérõl szóló beszámolót elfogadja.
• 62/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki
Polgármesteri Hivatal adóigazgatási tevékenységérõl készült 2018.
évi beszámoló elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal adóigazgatási tevékenységérõl
készült 2018. évi beszámolót elfogadja.
• 63/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek településen folytatandó kártevõ irtásról
• 64/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: A fegyverneki
0242/29 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2019. évi
költségvetés terhére megvásárolja Imre István 4028 Debrecen,
Apafi u. 42-44. I/36. sz. alatti lakostól a fegyverneki 0242/29
hrsz-ú szántó mûvelési ágú 1,4024 ha nagyságú 18.95 AK értékû
1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képezõ ingatlant, 400.000.Ft-ért közfoglalkoztatás céljára.
• 65/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: A „Szerves hulladék kezelése Karcagon” címû pályázat megvalósítására vonatkozó
Konzorcium létrehozásáról

Fegyvernek
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6/2019.(III.08.) önkormányzati rendeletével módosította a A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati
rendeletét. A rendelet teljes szövegét megtalálja a www.fegyvernek.hu/rendelet weboldalon.
• 67/2019.(IV.10.)
sz.
önkormányzati
határozat:
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azonosítószámú Támogatói Szerzõdés
alapján, „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerûsítése Fegyverneken” – Polgármesteri Hivatal elnevezésû közbeszerzési eljárás eredményérõl.
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azonosítószámú Támogatói Szerzõdés alapján, „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerûsítése Fegyverneken” – Polgármesteri Hivatal elnevezésû
közbeszerzési eljárás eredményérõl az alábbiak szerint dönt:
Az ajánlat nyertese: LAD-ÉP Építõipari Tervezõ, Kivitelezõ és Kereskedelmi Kft.
Nettó ajánlati ár: 59.972.841.- forint
• 68/2019.(IV.10.)
sz.
önkormányzati
határozat:
Az
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 – Együttmûködés megvalósítása a
fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében – Fegyvernek,
Kuncsorba, Kétpó elnevezésû közbeszerzési eljárás eredményérõl.
1. ajánlati rész: Közlekedésfejlesztés Fegyverneken
Nyertes ajánlat: LISZNYAI ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÓ Kft
Nettó ajánlati ár: 101.605.929.- forint
2. ajánlati rész: Közlekedésfejlesztés Kétpón
Nyertes ajánlat: LISZNYAI ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÓ Kft
Nettó ajánlati ár: 15.584.754.- forint
3. ajánlati rész: Közlekedésfejlesztés Kuncsorbán
Nyertes ajánlat: LISZNYAI ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÓ Kft
Nettó ajánlati ár: 18.056.956.- forint
• 71/2019.(IV.25.) sz. önkormányzati határozat: A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság támogatásáról
A testület egyetért a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság évi 1.570.000,- forint összegû támogatásával.
• 72/2019.(IV.25.) sz. önkormányzati határozat: A Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetõi megbízásra érkezett pályázat véleményezésérõl
A Képviselõ-testület a Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetõi (magasabb vezetõ) beosztás ellátására támogatja Kovács
Ildikó pályázót.
• 73/2019.(IV.25.) sz. önkormányzati határozat: Az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. sz. ingatlan II. sz. fogászati körzet által
használt rendelõ magánrendelés céljából történõ bérbeadásáról
A testület egyetért azzal, hogy Dr. Polgár Anita egyéni vállalkozó
részére az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. sz. ingatlanban lévõ II. sz. fogászati körzet rendelõjét 2019. június 1-tõl bérbe
adja 35.000,- Ft/hó összegért.
• 74/2019.(IV.25.) sz. önkormányzati határozat: A „Szerves hulladék kezelése Karcagon” címû pályázat megvalósítására vonatkozó
Konzorcium létrehozásáról
• 76/2019.(V.17.) sz. önkormányzati határozat: A „Start 2019. önkormányzati anyagbeszerzés” közbeszerzési eljárás megindításáról,
a közbeszerzési bizottság összetételérõl és a gazdasági szereplõk
kiválasztásáról
•

Tájékoztatás a közterület-használat
szabályairól
Tisztelt Fegyverneki Lakosok!
Az alábbiakban a közterület-használattal kapcsolatban szeretnék
megosztani néhány fontos tudnivalót.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a közterület használatról szóló 26/1995. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete szerint a közterület rendeltetésétõl eltérõ használatához a
használatot megelõzõen kiadott engedély szükséges. Ez többek között kiterjed
• közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármû/jármûszerelvény
• 3,5 tonna összsúly fölötti gépjármû, nyergesvontató, mezõgazdasági vontató, pótkocsi
• egyéb vontatott eszköz
• építõanyag (1 hónap idõtartamig ingyenes)
• hirdetõ berendezés, hirdetõtábla
közterületen történõ elhelyezésére, tárolására.
Továbbá engedélyhez kötött még a vendéglátóipari elõkert, az idényjellegû és alkalmi árusítás és a nem helyhez kötött mozgó árusítás is.
A fent megjelölt esetekben, továbbá a rendeletben meghatározott
egyéb tevékenységek esetén használati díj fizetéséhez kötött a közterület használata. Részletesebb tájékoztatásért kérem, hogy keresse
fel Fegyvernek Város honlapját a http://www.fegyvernek.hu/rendeletek_mind címen.

-dr. Petõ Zoltán jegyzõ-
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arra a hónapra járó zsákot nem igényli utólagosan már nem jogosult.
Kérjük Önöket, hogy a zöldhulladékokat a szállítást megelõzõ nap este
Tisztelt Lakosság!
10 óra és szállítási nap reggel 7 óra között helyezzék ki az ingatlan elé.
Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. mint Fegyvernek Város hulladékgazdál- Továbbá tájékoztatjuk, hogy az adott napokon csak a zöldhulladékot
kodási közszolgáltatója a 2019. április 25. és április 26. napján megszer- tartalmazó zsákok kerülnek elszállításra. Azt a zsákot, ami egyéb hullavezett házhoz menõ zöld hulladék gyûjtés és szállítás kapcsán az alábbi dékot is tartalmaz, nem szállítjuk el.
észrevételt teszi.
-Vendel Zsolt-ÜgyvezetõFelhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a 2018. decemberben minden
-NHSZ Tisza Nonprofit Kft.ingatlanhoz eljuttatott szórólapon feltüntetett tájékoztató tartalmára. A
tájékoztató tartalmazza a gyûjtés és szállítás idõpontját utcajegyzékkel
továbbá az elszállítható zöld hulladék mennyiségét.
Elektronikai hulladék átvétele
Tapasztalataink szerint az ingatlanonként! kihelyezett zöld hulladék
meghaladta az elõírások szerinti elszállítható mennyiséget ezért több Tisztelt Fegyverneki Lakosok!
lakó ingatlannál csak a meghatározott mennyiség került gyûjtésre és Aki rendelkezik elektronikai hulladékkal és szeretne megszabadulni
szállításra. Több lakóingatlannál kihelyezésre került nem az NHSZ Ti- tõle, az idén májustól már a Polgármesteri Hivatal udvarában díjsza Nonprofit Kft. lógójával ellátott zsák amelyek szállítását nem végez- mentesen leadhatja. A hulladék szakszerû elszállításáról/elszállíttatük el.
tásáról Fegyvernek Város Önkormányzata gondoskodik.
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. által Az átvétel ideje minden hónap elsõ hétfõje (munkaidõben). Idõpont
kihirdetett szállítási ütemtervben leírtak betartására.
egyeztetés Iványi Attila ügyintézõnél az 56/556-010-es telefonszáTájékoztató
mon vagy az ivanyi.attila@fegyvernek.hu e-mail címen.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS:
Köszönöm az együttmûködésüket!
A zöldhulladék szállításnál továbbra is az NHSZ Tisza Nonrofit -dr. Petõ ZoltánKft, logójával ellátott zöld 120 literes zsákban kihelyezett kerti - jegyzõ zöldhulladék kerül elszállításra. A kihelyezett zöldhulladékok
mennyisége ingatlanonként max. 2*120 liternek megfelelõ mennyiség/alkalom lehet. A zöld hulladék gyûjtésére szolgáló zsák átvehetõ
Fegyverneki ügyfélszolgálatunkon. Amennyiben az ingatlan tulajdonos

Zöldhulladék szállítás
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Diákolimpián a Mórások

Játékos délelõtt a Mórában

MÓRA 2019. március 29-én Kisújszálláson vettünk részt csapatunkkal a Diákolimpia – Labdarúgás IV. korcsoportos alapfokú döntõjén. A mérkõzések mûfüves pályán zajlottak. Az elsõ két egymást
követõ mérkõzést (pihenõ nélkül)sikerrel zártuk, a harmadik – már
az elsõ helyért menõ –meccset a házigazda csapat ellen vívtuk, de itt
már nem tudtunk gyõzedelmeskedni, így végeredményben a 2. helyezést sikerült megszereznünk. Igaz, hogy nem jutottunk tovább a
megyei döntõbe, de a játékosok így is büszkén térhettek haza ezüstéremmel a nyakukban, hiszen õk mindent megtettek, ami tõlük telt.
A csapat tagjai: Kenéz Máté, Bohács Martin, Kovács Márk, Nagy
Zsombor, Sárándi Kevin,Pap István, Palcsi Krisztián, Burai Jenõ,
Knipfel Péter.

MÓRA Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a Fegyverneki Móra
Ferenc Általános Iskola tanulói április 24-én. A Tisza-menti Leader
Közhasznú Egyesület „Szelektív közösségépítés a gyerekek világnapja alkalmából” címmel játékos délelõttöt tartott az iskolában az alsó
tagozatosaknak. A tanulók rövid elõadást hallgattak a hulladék környezetre gyakorolt hatásáról, a
szelektív hulladékgyûjtés fontosságáról, azután játékos vetélkedõkön
mérhették össze tudásukat, ügyességüket a csapatok. A program végén mindenki kapott hot dogot,
üdítõt, ajándékcsomagot. A boldog
mosolyok, csillogó szempárok magukért beszéltek. Ezúton is köszönjük a szervezõknek a vidám,
játékos délelõttöt!

Mórások mezei futóversenyen
MÓRA 2019. március 27-én Martfûn Diákolimpia – Mezei futóversenyen vettünk részt csapatunkkal és kollégámmal, Szabó Gyulával.
A versenyzõk korcsoportonkénti és nemenkénti bontásban indulhattak. Ettõl függõen a teljesítendõ távok az alábbiak voltak: 2000
m, 2500 m, 4000 m.
Résztvevõk és idõeredményeik:
5-6. osztályos lányok
- Bárdi Anikó
11:15
- Burai Dorina
11:18
5-6. osztályos fiúk
- Márton Tamás
11:39
- Balogh Imre
11:40
- Gõdér Donát
12:23
- Kiss Máté
13:17
- Korpás Olivér
15:09
7-8. osztályos fiúk
- Bohács Martin
13:02
- Kenéz Máté
15:51
- Pap István Gábor
18:22
Gratulálunk nekik és büszkék vagyunk rájuk kitartásukért!
-Krupa Ádám-testnevelõ-

-Boda Ágnes-tanító-

Mórás csapatok a Katasztrófavédelmi
versenyen
MÓRA 2019. április 3-án, Szolnokon a Tiszaligetben Ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen vettünk részt két négy fõs csapattal. A tavalyihoz hasonlóan ismét egy színvonalas, izgalmas verseny volt, melyet
köszönünk a Szervezõknek! A katasztrófavédelemmel kapcsolatos elméleti kérdések megválaszolása mellett izgalmas gyakorlati
feladatokmegoldása volt a feladat, melyekhez az idõjárás ismét kedvezett, így egy nagyon jó hangulatú, tartalmas napot zárhattunk.
Köszönjük Nagy Attila Sándor tû. alezredes Úrnak a felkészülésben
való segítséget!
• 1-es csapat tagjai: Tatár Andor Levente, Szabó Artúr, Nagy Máté,
Nagy Attila
• 2-es csapat tagjai: Méri Kitti, Náhóczki Gabriella Csilla, Gõdér Donát, Korpás Olivér
Köszönjük Fegyvernek Város Önkormányzatának, hogy biztosították
számunkra kisbuszukat, megkönnyítve ezzel a versenyre való utazásunkat!
-Krupa Ádám-testnevelõ-
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Miért szép a magyar népdal?

Költészet Napja az Orczyban

MÓRA „A magyar népdal szép. Szép nekünk, magyaroknak. Szép
másoknak is, vagy azért, mert kuriózum, az övéktõl eltérõ, vagy, mert
olyan zenei jegyeket hordoz, melyeket valahonnan már ismernek.
Alapvetõen azonban nekünk szól. A mi belsõ húrjainkat pendíti
meg…” – vallja Dr. Fehér Anikó népzenekutató. Ennek a gondolatnak
a jegyében idén második alkalommal,2019. április 2-án került megrendezésre a tavaszi Népdaléneklési verseny a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolában. A versenyen örményesi és fegyverneki
diákok adták elõ legkedvesebb dalaikat, szóló és kisegyüttes kategóriákban. Szívet, lelket melengetõ volt a szép énekszó. Több korcsoportban jelentkeztek az énekelni szeretõ gyerekek. A zsûritagok és az
érdeklõdõ közönség egy kellemes délutánt tölthetett együtt a magyar
népzenekultúra jegyében.
Díjazottak:
Szóló kategóriában:
1. Fodor Lilla 4.a (Fegyverneki Móra F. Ált. Isk.)
2. Kecsõ Gréta 4.a (Fegyverneki Móra F. Ált. Isk. Szalai S. Ált.
Isk. Tagint.)
3. Pelyhe Melinda 3.a (Fegyverneki Móra F. Ált. Isk.)
Kisegyüttes kategóriában:
1. Czakó Zorka Anna, Négyesi Liliána, Csortos Csilla Katalin, Sípos Alexandra 3.a (Fegyverneki Móra F. Ált. Isk.)
2. Tokai Lili Hanga, Nagy Liliána, Burai Lívia Ivett 3.a
(Fegyverneki Móra F. Ált. Isk.)
4. Mága Anita Ágnes, Kállai Adrienn, Nagy Kiara 4.a
(Fegyverneki Móra F. Ált. Isk.)
Színvonalas elõadása miatt a zsûri Különdíjjal jutalmazta Nagy Fanni
5.a osztályos tanulót, aki a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola
Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézményének tanulója. Kivételes
tetszést aratott, hogy a sok lány mellett egy fiú is kitûnt szép éneklésével, Varga Tibor 4.aosztályos tanuló (Fegyverneki Móra F. Ált. Isk.).
Bizakodva nézünk a jövõbe, hogy ezek a gyerekek majd tovább viszik
a magyar népzene legõsibb formáját. Formálva ezzel saját belsõ világukat, értéket közvetítve környezetük számára is.

ORCZY 1964-tõl minden évben április 11-én, József Attila születésnapján tartják Magyarországon a Költészet Napját. Iskolánk is megemlékezett e jeles napról. Idén rendhagyó módját választottuk az
ünneplésnek. Tanulóink tanáraikkal közösen szavalták el a tragikus
sorsú költõ Mama címû versét. A szavalást még színesebbé tette a
MAMA felirat közös megalkotása az iskola udvarán. Külön köszönjük Herman József alpolgármester úrsegítségét, aki drónnal
videófelvételt is készített az eseményrõl!
Köszönjük minden diák és pedagógus részvételét!
„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplõ ruhákat gondosan õrizzük
meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.” (József Attila)

-Biró Mónika és Szelei Zsuzsa-

Szavalóverseny Fegyverneken
ORCZY 2019. április 11-én Ady Endre halálának 100. évfordulója és a
költészet napja alkalmából megrendezett helyi szavalóversenyen iskolánk is képviselte magát. A versenyre Ady Endre egyik versével lehetett nevezni. A zsûriben Juhász Róza színmûvész és rendezõt is
megismerhettük. Iskolánkból 7. osztályos tanulóink közül Budai Lili és Horváth Tamara Edina vettek részt ezen a
kellemes délutáni programon.A gyermekek jól érezték magukat, sõt tapasztaltabb
szavalókat
is
meghallgathattak, amely építõ jelleggel hatott rájuk.
A 7-8. osztályos tanulók korcsoportjában Horváth Tamara Edina II. helyezést ért el. Gratulálunk!
Köszönjük a lehetõséget!
-Botos Judit Anita-szaktanár-
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-Botos Judit Anita-szaktanár-

Szakmák éjszakáján a Mórások
MÓRA Minden évben egy tavaszi estén a környékbeli középiskolák
is megnyitják kapuikat, és színes programokkal készülnek a látogatók számára, hogy népszerûsítsék iskolájukat.A rendezvény a Szakmák éjszakája elnevezést kapta.
A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola 7. osztályos diákjaink ismét szerencsésnek mondhatták magukat, hisz 2019. április 12-én
meglátogathattak néhány szolnoki középiskolát.
Az SZMSZC Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziumban megismerkedhettek a CAD-CAM informatikával, 3D-s legófigurát tervezhettek, betekinthettek a modellezés tudományába, az SZSZSZC
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskolában remek palacsintát kóstolhattak, süteményeket díszíthettek, a pincérkedéssel barátkozhattak. Az SZSZSZC Ruhaipari Középiskolában varázslatos
holland hajfonatot, ragyogó sminket kaptak a lányok, kézmûves foglalkozáson textíliából készítettek ajándéktárgyat, valamint az
érdeklõdõk a húsipari termékgyártó szakmával is rendhagyóan
ismerkedhettek meg.
Ezúton is köszönjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara közremûködését, mellyel hozzásegítették tanulóinkat
ehhez különleges élményhez!
-Molnár Mónika-pedagógus-

Orczysok „Határtalanul” kirándulása
Erdélybe
ORCZY 2019. május 14-tõl három napos erdélyi kiránduláson vettünk részt a hetedikeseinkkel. Festõi tájakat, csodálatos kastélyokat,
várakat láttunk, határon túli magyar emberekkel ismerkedtünk meg.
Utunk elsõ napján jártunk Nagykárolyban a Károlyi kastély gyönyörû
termeiben, Zilahon megtekintettük a Wesselényi szobrot, Érmindszenten Ady Endre szülõházában és emlékmúzeumában voltunk,
ahol elszavaltuk a Séta szülõhelyem körül címû versét és koszorúval
tisztelegtünk szobra elõtt. Kolozsváron Mátyás király szülõházát és
szobrát néztük meg, majd szálláshelyünk, Torockó felé vettük az
irányt, ahová este érkeztünk meg kellemesen elfáradva. Egész nap
végigkísért minket az idegenvezetõ, aki érdeklõdésünket felcsigázva,
izgalmas elõadásmódban mindig tudott újat mondani, mellyel történelmi tudásunkat gyarapította.
Második napunkon szintén tartalmas programok vártak minket.
Tordára utaztunk a sóbányához, ami történetében és méreteiben is
lenyûgözõ. Ezután a tordai hasadékhoz vitt utunk, ahol az idõjárás is
szép napsütésesre fordult, így végigtúrázhattuk a nem kifejezetten
könnyû, de annál izgalmasabb és gyönyörû sziklafolyosót függõhidakon, sziklapárkányokon keresztül.
Harmadik nap a hazaindulásé volt, de utunk során még számos állomás várt minket. Vajdahunyadon a mesés Vajdahunyadi várban sétáltunk, ahol egykor Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János is sétált.
Ellátogattunk Dévára, a várromnál a Kõmíves Kelemen címû népballadát olvastuk fel. Arad volt a következõ célunk, az aradi vértanúk
emlékmûvénél Ady Endre: Október 6. címû versét szavaltuk és koszorúval tisztelegtünk hõseink elõtt.

Orczys horgászpalánták
ORCZY A Törökszentmiklósi Horgász Egyesület tanulmányi versenyt hirdetett „Irány a vízpart!” címmel, melyre iskolánk két csapattal nevezett. A verseny igen összetett, két levelezõ forduló után
egy gyakorlati vetélkedõ és horgászat volt, amivel pontokat szerezhettek a csapatok. 24 csapat indult a versenyen, melybõl horgászni
18 csapat jött el a Fegyverneki Alsóréti Holt-Tiszára. A horgászat külön díjazást kapott, a vetélkedõ eredményeit pár hét múlva tudjuk
meg.
I. helyezést ért el a Pontyvadászok csapat: Budai Bence, Domán András, Kovács Attila Dávid, Páva Oszkár 7. b osztályos tanulók.
III. helyezést ért el az Édesvízi pontyhorgászok csapat: Gombik Árpád, Gombik Milán, Jónás Zoltán 8. a osztályos tanulók.
Ezúton is gratulálunk nekik!
-Kocsmár Erzsébet-biológia tanár-

-Kocsmár Erzsébet-

Anyák napja
ORCZY Május elsõ vasárnapja az édesanyák ünnepe. Iskolánk alsó
tagozatán - a hagyományokhoz híven - ezekben a napokban valamennyi osztályközösség megemlékezett errõl a napról. A szép versek,
a szorgos gyermekkezek alkotta kedves ajándékok könnyeket csaltak
az ünnepeltek szemébe. A harmadik osztály tanulói mûsorukkal
megörvendeztették az ”Aranykor” Idõsek Otthona lakóit is, és mûsorukat a városi anyák-napi rendezvényen is elõadták. Képünk a harmadikosok mûsora közben készült.
- Országhné Herczeg Katalin-

Regionális döntõben az Orczys
Pitypangok
ORCZY A fegyverneki Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és
Óvoda 4.b osztályának Pitypangok színjátszó csoportja összetartó,
vidám gyerekközösség. Negyedik éve lépnek fel az iskolai gálákon.
Most a Vendégség a bakterházban címû komédiát adták elõ, nagy sikerrel. Leírhatatlan volt az a boldogság, ami az arcukon látszódott,
hogy bizony õk most megnevettették a közönséget. Idén a XXVIII.
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulóján „ARANY” minõsítést szereztek, maguk mögé utasítva a szolnoki Kassai úti dráma tagozatosokat, a törökszentmiklósi
tehetséggondozósokat és a tiszatenyõi 8.- osokat. Így részt vehettek a
regionális döntõn, ahol Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok
megye legjobbjaival álltak
egy színpadon május 4-én
Szarvason, ahol egy felejthetetlen napot töltöttek el
a Cervinus Teatrumban. A
gyerekek nem csak a színpadon, hanem az iskolapadban is szép sikereket
érnek el. A jövõ tanévet tele tervekkel, ötletekkel,
mint 5. évfolyamos Pitypangok szeretnék elkezdeni itt a mi iskolánkban.
-Baranyiné Bujdosó Ágnes-felkészítõ tanító-
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Osztálykirándulás -EGER
ORCZY Gárdonyi Géza csodálatos regénye az „Egri csillagok” már
évtizedek óta vonzza Egerbe a kirándulni vágyó osztályokat.
2019.05.15-én,Baranyiné Bujdosó Ágnes és Gerõcs Eszter tanítónõk
által szervezett kirándulás keretében mi is ellátogattunk ide az 1.a 4.a
4.b 5.a osztályos tanulóinkkal. Sétánkat a Bazilikánál kezdtük, majd a
szemközti épületben található Varázstornyot„fedeztük fel”, ahol izgalmas kísérleteket végezhettünk.Az épület tetején található Camera
Obscurával is megismerkedtünk, mely kontinensünk legrégibb, mûködõ panorámakivetítõje. Ezt követõen sétáltunk le az Egri várhoz,
ahol megtekintettük a vártörténeti kiállítást, a Középkori Börtönmúzeumot, majd a Fegyvermustra gyûjteményét,mely kézzel fogható
közelségbe hozta a vár múltját, mindennapjait.Végül sétát tettünk a
Kazamatában, az Egri Vár földalatti titkos alagútrendszerében, mely
az 1552-es ostrom idején kulcsszerepet játszott a törökök felett aratott magyar gyõzelemben.Végül a Széchenyi utcán, a város barokk
stílusú, hangulatos fõutcáján lesétálva megpillantottuk a város
fõterét a Dobó teret.
Fáradtan, de élményekben gazdagodva tértünk haza.
-Fédererné Makk Erzsébet-

Kézimunka kiállítás
A Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár immár 16. alkalommal
rendezte meg kézimunka kiállítását. Ez a kiállítás tükrözi a
Fegyvernekiek kézimunka szeretetét és azt, hogy milyen széles az érdeklõdési körük. A kiállított munkák közt láthattunk népszerû kalocsai hímzéssel készült terítõket, kötényeket, régi idõket felidézõ
szálöltéssel készült falvédõt, terítõt, különbözõ horgolási technikákat:
recehorgolást, zsinórhorgolást valamint amigurumival készült darabokat is, továbbá szõtt szõnyeget, kása gyöngybõl
készült nyakékeket, dekupázs
technikával készült lakásdíszítõ tárgyakat, papírfonással
készült kosarakat, dísztárgyakat. A vitrinben pedig horgolt
kosarakat, tyúkokat, tojásokat, harisnya virág technikával készült angyalokat és
kazacsi techikával készített
karácsonyfa díszeket is.
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VII. Népzenei és Népdaltalálkozó
2019-ben már hetedik alkalommal rendezte meg a Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár a Népzenei és Népdaltalálkozót. Mindig
nagy sikere van ennek a találkozónak, szívesen és örömmel jönnek
hozzánk a környezõ településekrõl a szólóénekesek, csoportok.

A magyar népdal a magyar népzene legõsibb formája. Népi és emberi
érzelmeket, gondolatokat testesít meg, fejez ki. Szerzõiket nem ismerjük, a legtöbbjük nemzedékrõl nemzedékre szállva, szájhagyomány
útján keresztül maradt ránk. Népdalnak tekintjük azokat a dalokat is,
melyeket eredetileg ismert szerzõ írt, de a nép „befogadta”: szöveg- és
dallamváltozatokat formált belõle
Népdalaink a népi kultúra virágai, zengõ ajkakon élõ remekmûvek!
A magyar népdal szép. Szép nekünk, magyaroknak, de szép másoknak is, vagy azért, mert kurózium, az övéktõl eltérõ, vagy, mert olyan
zenei jegyeket hordoz, melyeket valahonnan már ismernek. Alapvetõen azonban nekünk szól, ami belsõ húrjainkat pendíti meg.
Dr.Tatár Gábor alpolgármester megnyitója után a helyi Szapáry Népdalkör és Pacsirta citerazenekar Szatmári dalokat adott elõ, Gerõcs
Eszter és Szabó Ferenc vezetésével.
Kék Nefelejcs Népdalkör Abonyból érkezett hozzánk, és Csányi Sándor citerakíséretével adták elõ népdalcsokrukat.
Székács László Törökszentmiklósról érkezett hozzánk és bujdosó dalaival örvendeztetett meg bennünket.
A kisújszállási 48-as Olvasókör Asszonykórusa Székelyföldi és Kalocsai népdalokat hozott a találkozóra.
A Törökszentmiklósi Népdalkör Gondáné Árvai Mária vezetésével
Rozmaring népdalok és Csak a pohár forogjon…tréfás bordalokkal örvendeztette meg a hallgatóságot.
A Madarász Károly Népdalkör Sebõk Jánosné vezetésével Madarász
Katalin dalaiból egy válogatással érkezett hozzánk.
Horváth Lajos Túrkevérõl érkezett, tagja a Túrkevei Vadvirág Népdalkörnek, valamint a Kisújszállási 48-as Olvasókör Férfi Dalárdájának
de 2016-tól szólóénekes.
Rövid szünet után Tiszapüspökibõl érkezett Tiszavirág Népdalkör
mûsorát láthattuk. A jelenlegi tagok 2010 óta énekelnek együtt, és a
mostani találkozóra Dunántúli népdalcsokrot, és bordalokat hoztak. A
Kisújszállási 48-as Olvasókörben immár negyedik éve az Asszonykó-

rus mellett férfiakból álló 48-es Dalárda alakult. Vásárhelyi
népdalokat és a legkedvesebb népdalaikat hozták el a találkozóra.
Turba Gabriella Törökszentmiklósról érkezett, és Kalocsai kertek
alatt- címmel Kalocsa környéki népdalok Csery József gyûjtésébõl szerepelt mûsorán.
Mongol-Agrár ZRT Népdalkör, Mezõtúr. Tagjai nyugdíjasok, õrzik a
Kávási Sándor által gyûjtött helyi népdalokat. Seres Attiláné vezetésével Szatmári népdalcsokor szerepelt mûsorukon.
Következett Angyal Ferenc, aki több
díj birtokosa, de nagyon büszke a
Nagykunság legjobb citerása díjra!
A megyei PRÍMA díjra jelölték, szurkolunk neki, hogy sikerüljön. 28 éve
citerázik, mestere Tuka Zsiga bácsi.
Kedvelt
népdalai
szerepeltek
mûsorán.
Abádszalókról érkezett a Csillaghúr
Népdalkör és Citerazenekar, Sáfár
Lászlóné vezetésével és két dalcsokrot énekeltek: Virágos énekek,
jászsági dalok.
A Margaréta Népdal és Hagyományõrzõ kör Tiszaszentimrérõl érkezett
és Mucza Andrásné vezetésével
Legéndi nóták, Bihari dalokat
hallhattunk.
A találkozó utolsó dalai a Szapáry Népdalkör és Pacsirta citerazenekar
elõadásában hangzott el, melynek kedves színfoltja volt, hogy a színpadon megjelentek az utánpótlás képviselõi is, a nézõk nagy örömére!
A csitári hegyek alatt régen leesett a hó…. énekelte a találkozó minden
résztvevõje. Az együttlét öröme, a közös éneklés szépsége mindenki
számára kedves emlék marad.
-Magyar Lászlóné Piroska-
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XXVIII. Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó
Találkozó
Nagy öröm és egyben nagy feladat is, hogy immár XXVIII. alkalommal megrendezésre kerülõ Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Találkozónak a Fegyverneki Mûvelõdési Ház
és Könyvtár adott otthont.
2019. március 29-én lelkes kis csapatok várták, hogy bemutassák a zsûri és a jelenlévõ közönségnek tudásukat.
Dr. Tatár Gábor alpolgármester megnyitója
után a Fegyvernek Gyermek Néptáncegyüttes
„Csicsergõk” csoportja köszöntötte a rendezvényt.
A rendezvénysorozat – a hagyományoknak
megfelelõen- három fordulós lesz. Az elsõ forduló a mai, mely a megyei és a fõvárosi bemutatókat foglalja magába, a regionális döntõk
májusban, az országos döntõkre pedig júniusban kerül sor.
A zsûri tagjai:
• Domány Mária drámatanár a zsûri elnöke
• Urai Péter koreográfus, rendezõ, a zsûri
tagja
• Szentpéteri Tiborné a zsûri tagja

Országos Nyugdíjas KI
MIT TUD
Év elején még azt sem tudtam, hogy létezik
ilyen szervezés. Véletlenül találtam rá, de innen felgyorsultak az események! Lelkes
nyugdíjasok jelentkeztek, akik vállalták a
megmérettetést, és elkezdõdött a készülõdés….. Mikor és honnan is indult ez a kezdeményezés?
2010 októberében a Hontravel Kft. részérõl
született egy projekt ötlet, melynek eredményeként elindította elsõ rendezvénysorozatát,
Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud címmel,
amely a tavaszi idényben hívja versenyzésre
az ország összes nyugdíjas csoportjának
versenyzõjét különbözõ mûvészeti ágakban.
Az elsõ év sikerein felbuzdulva és a résztvevõk pozitív visszajelzései alapján került megrendezésre a második, majd a harmadik KI
MIT TUD, mely - ma már nyugodtan állíthatjuk - országos jelentõségû rendezvénnyé
nõtte ki magát.
A nyugdíjas csoportok, csoportvezetõk visszajelzései és a mérhetetlen szeretetük ad erõt az
újabb és újabb találkozások megszervezéséhez. 2019-ben kilencedik alkalommal került
megrendezése az Országos Nyugdíjas KI MIT
TUD. A KI MIT TUD célja egyébként a szervezõk megfogalmazása szerint nem elsõsorban
csak a verseny, hanem a hagyományõrzés, a
kulturális és közösségi kapcsolatok kiépítése,
valamint azok elmélyítése.A rendezvényen
indulók egyéni számban léptek fel, illetve
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Amikor a Sómanók színpadra léptek, a
telt-házas közönség nagy tapssal köszöntötte
õket. Népmese dramatizálással elõször próbálkoztak, elõadásuk témája a szeretetrõl
szólt. Felkészítõ nevelõ: Moldvai Ibolya
Következett a hazai csapat, elõadásuk címe:
Vendégség a bakterházban. Felkészítõ nevelõ:
Baranyiné Bujdosó Ágnes. A nézõtéren hangos kacagás, taps! A csoport nem hiába ragaszkodott olyan színdarab elõadásához
mellyel megnevettetik a közönséget, hiszen
mûsoruk nagy tetszést aratott!
Egy rövid szünet után a Tiszatenyõrõl érkezett csoport Jelenetek egy iskola életébõl címmel mutatta be produkcióját. Felkészítõ
nevelõ: Szatlóczki Edit. Mûsorukban a mai diákok életérzését, lazaságát, humorát, olykor
szemtelenségét jelenítették meg. Kifigurázták
a tanár-diák kapcsolatot - a diákok javára!
Következett a törökszentmiklósi Refi-Szín diákszínjátszó kör elõadása, mely Lázár Ervin
meséjének átdolgozása, a gyerekek saját ötletein keresztül. Felkészítõ nevelõk: Bencur
Barbara, Nagy Rajmund.
Befejezésül a Fegyvernek Néptáncegyüttes
„Tekergõk” csoportja jászsági táncokat mutatott be, melynek címe: A becsali csárda. Felké-

szítõk: Sarkadi Andrea, Kecskés Gergõ. Míg a
zsûri tanácskozott, addig a gyerekeknek különbözõ elfoglaltságot szerveztünk:
Az elõtérben kézmûves foglalkozást, a
fegyverneki Ügyes-Kezek Klubja vezetésével,
a nagy teremben Mesevilág bohócainak mûsorát, akik a gyerekeket megtanították a lufi kutyus készítésre! – majd Sarkadi Andrea
vezetésével pedig vidám táncház következett.
A rendezvényünk elérte a célját, mert hiszem,
hogy a gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, mely a gyermekek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget
teremt, melynek során megtapasztalja a közös
alkotómunka örömét. A gyermekszínjátszás
céljai közé tartozik olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, empatikus, értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a
gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek.
Bronz minõsítést kapott: Tiszatenyõi csoport
Ezüst minõsítést kapott:
„Sómanók” csoport, Bethlen Refi-Szín csoport
Arany minõsítést kapott: Pitypangok csoport,
Fegyvernek

együttesek adták elõ produkcióikat, így a
közönség láthatott többek között táncokat,
népdalokat, színjátékot, hangszeres elõadást,
verset és prózát a különbözõ kategóriákban.A
rendezvényt szervezõ cég ügyvezetõje szerint
egy-egy ilyen verseny a pihenésrõl, a kikapcsolódásról és az ismerkedésrõl is szól. Hozzátette, hogy szép számmal érkeztek a
fellépõk, ami azt mutatja, hogy nyugdíjasként
is lehet aktív, tartalmas életet élni. A magánkezdeményezésû nyugdíjas KI MIT TUD versenyt az országban elõször a selejtezõkkel
indítják. A mi kis csapatunk Szolnokon lépett
fel. Izgatottan vártuk az eredményt, amely rövidesen jó hírrel szolgált. Csapatunk minden
tagja tovább jutott a középdöntõbe! A csapat
tagjai: Bognár Ildikó, Burai Gyuláné, Csiga
Józsefné, Fábián Gáborné, Fejes Istvánné,

Gyárfás Sándorné, Karkusz Jánosné, Kindert
Ferenc, Kovács Józsefné, Kónya Istvánné, Magyar Lászlóné, Mester Károlyné, Mészáros Ildikó, Molnár Zoltánné. A középdöntõ
megrendezésére 2019. április 1-2-3-án került
sor, Harkányban. A zsûri a produkciókat
1-50-ig pontszámmal értékelte. Ha a zsûrinek
feladata lett volna a közönségdíj pontozása is,
büszkén mondhatom, hogy Fegyvernek kapta
volna a legmagasabb pontszámot! A közös
éneklésre buzdítás, a versenyen kívüli elõadással méltán lett népszerû a csapatunk.
Igazi élmény, kikapcsolódás, tapasztalatszerzés volt! Csapatunkat Náhóczikné Szõke Erika Klub-vezetõ készítette fel, kísérók voltak:
Síposné Szabó Erzsébet a Csorba
Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltató Központ igazgatónõje, Tukarcs Péterné Klub-tag,
Farkas Istvánné Klub-tag, Dobler Györgyné
Klub-tag. És itt még nincs vége….
május31-június01-június02-án a Harkányban
rendezett országos KI MIT TUD döntõn is ott
lesz csapatunk! Bármi is legyen az eredmény
majd, bebizonyítottuk, hogy nyugdíjas
korban is lehet minõséget adni és a
lelkesedés,
gyakorlás
meghozza
az
eredményt is. Szurkoljatok! Természetesen
ez nem valósulhatott volna meg támogatások
nélkül. Köszönjük a képviselõ testület és a
polgármester úr támogatását. Bízunk benne,
hogy az országos döntõn is eredményesen
szerepelünk, ezzel is megköszönve a
támogatást!

-Magyar Lászlóné Piroska-

-Mészáros Ildikó-

Versünnep és költészet napja a
Mûvelõdési Házban
A Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár örömmel fogadta a
fegyverneki Irodalmi Kör megkeresését, hogy az idei évben a költészet
napját rendhagyó módon egy szavalóversennyel ünnepeljük. Intézményünk számára fontos, hogy a településen mûködõ kulturális csoportok
munkáját támogassa, ezért szívesen segítettünk a verseny megszervezésében.
A tervezés szakaszában találtunk rá a Versünnep Alapítvány felhívására, amely támogatja a hasonló helyi kezdeményezésû szavalóversenyek
megrendezését. Sikeresen csatlakoztunk az országos rendezvényhez és
ennek köszönhetõen lehetett jelen a zsûriben Szentpéteri Tiborné pedagógus és Bihari József mûvelõdésszervezõ mellett Juhász Róza színmûvésznõ-rendezõ, aki szaktudásával segítette a zsûritársait, a verseny
végén pedig hasznos tanácsokkal látta el a versenyzõket.

Ady Endre halálának 100. évfordulója apropóján a költõóriás verseibõl
kellett készülniük a szavalóknak. A versenyt három korcsoportban hirdettük meg, így az I. korcsoportban a 7-8. osztályos tanulók indultak, a
II. korcsoportban a középiskolás tanulók, a III. korcsoportban pedig a
18 éven felüliek. Nem csak Fegyvernekrõl, hanem a környezõ településekrõl is jelentkezhettek a versenyzõk. A helyezettek könyvjutalomban
és oklevélben részesültek. A korcsoportok gyõztesei pedig a Versünnep
Alapítvány jóvoltából meghívást kaptak a 2019. június 8-án a Pesti Vigadóban megrendezésre kerülõ seregszemlére, ahol ismét megcsillogtathatják tehetségüket.
Eredmények:
I. korcsoport:
1. helyezés: Szabó Tímea (Örményes)
2. helyezés: Horváth Tamara Edina (Fegyvernek)
3. helyezés: Balogh Bianka (Fegyvernek)
II. korcsoport:
1. helyezés: Mezõ László (Kenderes)
2. helyezés: Kiss Adrienn (Fegyvernek)
III. korcsoport:
1. helyezés: Herman József (Fegyvernek)
2. helyezés: Siposné Balog Éva (Fegyvernek)
3. helyezés: Mészáros Ildikó (Fegyvernek)
Ezúton is gratulálunk minden versenyzõnek és sikeres szereplést kívánunk a továbbjutottaknak!
-Ollé Orsolya könyvtáros-
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A Fegyverneki Horgászegyesület hírei
A Fegyverneki Horgász Egyesület a tavaszi horgász versenyét szélsõséges idõjárás elõzte meg. Így, annak ellenére, hogy aznap megúsztuk
esõ nélkül, kevesebb tagunk nevezett be a megszokottnál. De, aki eljött, jól érezhette magát a szép környezetben és jó társaságban. A kapásra sem lehetett panasz. Igaz, hogy csak egy ponty akadt a horogra,
és ezzel Mravik László elnyerte a legnagyobb halat kifogónak járó különdíjat, melyet Domány István ajánlott fel. A többiek „
törpeharcsagyérítést” végeztek. A verseny folyamán összesen 58 kg
akadt belõlük horogra. Szokásunkhoz híven két kategóriában történt
az értékelés, kategóriánként 6-6 díj lett kiosztva.
A legeredményesebb versenyzõk:
Felnõtt kategória:
1. Domány István
2. Mravik László
3. Németi József
4. Csajági Gábor
5. ifj.Domány István
6. Ladányi Richárd

Humanitárius település
Harmadik alkalommal nyerte el a Humanitárius Település címet
Fegyvernek város
A címet és az azzal járó oklevelet és táblát 2019. május 24-én
Biatorbágyon megrendezett ünnepségen vette át Hermann József alpolgármester és a helyi alapszervezet részérõl Magyar Lászlóné,
Strigel Józsefné és Ternák Józsefné.
A címrõl bõvebben:
A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetõsége magyarországi települések (önkormányzatok) részére „Humanitárius település” cím elnyerésére pályázatot hirdet.
A pályázat fõ célja:
A Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, céljai megvalósításában aktívan részvevõ közösségek elismerése.
A cím odaítélése egy évre szól, mely – a feltételek teljesítése esetén –
évenként meghosszabbítható.
A cím elnyerése emléklap átadásával jár. A cím megtartása (második
alkalom) emléktábla avatással kerül elismerésre Harmadik évben
(folyamatosan) az elnyert cím feljogosítja a települést, hogy határán
található üdvözlõ tábláin elhelyezze a „Humanitárius település”
jelzést.
A harmadik fokozatot elért településeknek ötévente szükséges címüket – újabb pályázat benyújtásával – megerõsíteni, különben a cím viselésére jogosulatlanná válnak.
-Magyar Lászlóné-Fegyverneki Vöröskereszt Alapszervezet elnöke -
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Ifi-gyerek kategória:
1. Simon András
2. Jónás Kristóf
3. Monzéger Szirom
4. Tónai Attila
5. Molnár Dominik
6. Domán András
A nyertesek jutalma értékes horgász eszközök voltak, melyeket Tatár
László polgármester és Tukarcs Istvánné, az egyesület elnöke adott át.
A legidõsebb és a legfiatalabb versenyzõt, Mravik Lászlót és
Monzéger Sziromot külön köszöntöttük egy-egy ajándékcsomaggal.
Az eredményhirdetés után sertéspörkölttel vendégeltük meg a megjelenteket. Ezúton szeretném megköszönni Tatár László polgármester úrnak, hogy támogatásával hozzájárult
a verseny
megrendezéséhez.
Külön köszönetet mondunk a Fegyverneki Polgárõrségnek, akik
munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
-Tukarcs Istvánné-Fegyverneki Horgász Egyesület Elnöke-

Vöröskereszt és Vörös Félhold Világnap
A Vöröskereszt és Vörös Félhold világnapja a Vöröskereszt megalapítójának, Henry Dunantnak a születésnapjára esik. Ezen a napon
minden évben különbözõ rendezvényeken próbálják felhívni a közvélemény figyelmét e két szervezet pótolhatatlan tevékenységére. Ez
a két nemzetközi humanitárius szervezet immár 150 éve létezik, és
emberek millióinak segít elviselni szenvedéseiket. Évente több mint
190 ország mintegy félmillió vöröskeresztes dolgozója és 11,6 millió
önkéntese nyújt segítséget 160 millió embernek. A segítõ jobbot
minden esetben a szervezet 7 alapelve szellemében nyújtják – emberség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység és sokoldalúság.
A mozgalomhoz megyénk is csatlakozott, ezen belül Fegyvernek is.
2019 .május 07-én Szajolban, e mozgalomban résztvevõk közül a
legjobbak kitüntetésben részesültek.
Nagy öröm számunkra, hogy Fegyvernekrõl két fõ is a kitüntettetek
között van, mellyel sok éves kitartó munkájukat ismerték el, és díjazták.
Az év önkéntese díját Strigel Józsefné kapta, Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés BRONZ fokozatát pedig Ollé Lászlóné érdemelte ki.
További munkájukhoz erõt, egészséget, kitartást!
-Magyar Lászlóné-Vöröskereszt elnöke-

13

50 éves osztálytalálkozó
Ötven éves osztálytalálkozót tartottunk a Móra iskolában 2019. április 6-án. 1969-ben végeztük a nyolcadik osztályt. Rózsavári Lászlóné
volt az osztályfõnökünk, akit a mostani találkozónkra is meghívtunk
és örömmel fogadtuk, hogy férjével Rózsavári Lászlóval el is jöttek.
Köszönjük nekik.
Szeretnénk megköszönni a Móra Ferenc Általános Iskola vezetõinek,
hogy részünkre biztosították a rendezvény lebonyolítását.
-Az osztálytalálkozó résztvevõi-

Stalmájerék
kombájnozást,
mezõgazdasági
munkákat
vállalnak!

LEHEL hûtõ,
fagyasztó egyben,
ELIN mikrosütõ,
hifitorony,
táskaírógép,
mázsa súlyokkal eladó!

Tel.:
06-30-3417659

Tel.: 56/796-838
30/264-2691

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Patkó István

54 éves

Szabó Sándor

86 éves

Németh Györgyné
Született: Fodor Etelka

85 éves

Emlékezés

B. Tóth József
Szabados Lajosné
Született: Fazekas Erzsébet Éva

89 éves

szüleink

Nagy Csaba Ferenc

74 éves

Nagy Lajos

69 éves

Kovács János

79 éves

Nagy Ferenc

74 éves

Kurcsinka Andrásné
Született: Gyetvai Ilona

79 éves

79 éves

korában elhunyt.
A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!
"Sírhatnékom van, ha eszembe jut
A szeles éj, amelyen elaludt
S valahányszor hörögve sír a szél,
Mindig azt gondolom, hogy õ beszél."
Móra Ferenc
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NAGY SÁNDOR
halálának 10. évfordulójára és

NAGY SÁNDORNÉ
halálának 5. évfordulójára
"Búcsú nélkül mentünk el Tõletek,
de nem búcsúzunk, ma is élünk köztetek
Szíveteket ne eméssze fájdalom, vigasz legyen,
hogy csak örökké álmodunk."
Attila, Anikó és családjaik

EMLÉKEZÉS

PAPP ERNÕNÉ
(SZECSEI ILONA)
2016.05.18.
halálának 3. éves
évfordulóján
"Csoda volt, hogy éltél
és bennünket szerettél.
Nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.
Egy reményünk van,
mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd
találkozunk Veled."
Férje és Leányai

Emlékezünk

Emlékezés
IFJ. FODOR JÁNOS
halálának 20. évfordulójára
„Én nem haltam meg. Az ami nektek
voltam, még mindig vagyok.
Nevezzetek a nevemen, beszéljetek
hozzám olyan könnyen és
egyszerûen, ahogy mindig.
Nevessetek és gondoljatok rám,
hiszen én itt vagyok veletek, csak én
az út másik oldalán megyek.”
Szeretõ szüleid, testvéred, nagymamád,
rokonaid és barátaid

NAGY MIKLÓS
halálának 7. évfordulójára
"Bennünk él egy arc,
egy meleg tekintet.
Egy simogató kéz,
egy sóhaj egy lehelet.
Bennünk él a múlt,
egy végtelen szeretet.
Amit Tõlünk senki,
soha el nem vehet.
Egy a reményünk,
mely éltet és vezet.
Hogy egyszer majd odafenn
találkozunk Veled!"
Soha nem feled családod

Emlékezés

BAGI JÓZSEF
halálának 5. évfordulóján

"Míg éltél szerettünk,
Míg élünk soha nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk."
Feleséged, két leányod és családjuk

Saját halálunk sose fáj úgy,
mint mások halála.
Ó, könnyû neked,
elbírod nélkülem a sírt, de
bírjam, nélküled, az életet?
Weöres Sándor
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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
•

2019.04.01. Bán András
Szülei: Szabó Zsuzsa, Bán András
2019.04.03. Péntek Emma Zoé
Szülei: Péntek Diána - Fehér László
2019.04.07. Borsós András Tibor
Szülei: Vincze Barbara, Borsós András
2019.04.23. Simon Romina
Szülei: Vitáris Andrea, Simon Roland
2019.04.30. Szántó Máté Dániel
Szülei: Dudás Beatrix, Szántó Márkó
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

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

Csuka Tímea és Donkó József
2019. május 17-én,
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!

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

Fegyverneki Hírmondó
Szelektív hulladék szállítás
1-es gyûjtõjárat havonta egyszer (hétfõ): május 13., június 17.
• 2-es gyûjtõjárat havonta egyszer (hétfõ): május 20., június 24.
•

Zöldhulladék szállítás
1-es gyûjtõjárat havonta egyszer (csütörtök): június 27.
• 2-es gyûjtõjárat havonta egyszer (péntek): június 28.
•

Kiadja: Fegyvernek Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: dr. Petõ Zoltán jegyzõ
Fõszerkesztõ: Négyesiné Derecskei Edina
Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó
Tördelõszerkesztõ: Faragó Zsolt
fotók: Herman József
ISSN 2060-4203
2019. évi lapzárta idõpontjai: megjelenést megelõzõ hónap 25-e.
A Szerkesztõség cikkeket, véleményeket digitális formában várja a
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