A Képviselõ-testület hírei
Fegyvernek Város Önkormányzat testületi ülésein az alábbi határozatokat és
rendeleteket alkotta
• 116/2019.(VIII.14.) sz. önkormányzati határozat: A „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerûsítése” címû Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázathoz történõ önrész biztosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy a
Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár felújított könyvtárának szakmai
eszközbeszerzéséhez pályázatot nyújtson be. A Nemzeti Kulturális Alap „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerûsítése” címû
204105/312 altémájú pályázat önrészéhez az önkormányzat 2019. évi költségvetésébõl bruttó 377.570,- Ft biztosít, melyet nyertes pályázat esetén az
intézmény rendelkezésére bocsát.
• 119/2019.(VIII.26.) sz. önkormányzati határozat: Jelentés a Tiszamenti
Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyverneken végzett víziközmûvek üzemeltetési tevékenységének 2018. évi teljesítésérõl:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyverneken végzett vízi közmûvek üzemeltetési tevékenységének 2018. évi teljesítésérõl készült jelentést elfogadja.
• 120/2019.(VIII.26.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyvernek település vízi közmûveire vonatkozó
2020-2034. évi gördülõ fejlesztési tervének elfogadásáról:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyvernek település vízi közmûveire vonatkozó
2020-2034. évi gördülõ fejlesztési tervét elfogadta. A jóváhagyott gördülõ
fejlesztési terv végrehajtása során a tervben szereplõ minden egyes tevékenységet külön-külön el kell fogadtatni a Képviselõ-testülettel. Fegyvernek
Város Önkormányzat – mint ellátásért felelõs - Képviselõ-testülete meghatalmazza az üzemeltetõ Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt-t, hogy a beruházási tervrészt benyújtsa jóváhagyásra a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal részére.
• 121/2019.(VIII.26.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde 2018-2019. nevelési év értékelésérõl: Fegyver-

nek
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsõde 2018-2019. nevelési év értékelését megismerte és elfogadja és megköszöni az intézmény vezetõjének és
dolgozóinak 2018-2019. nevelési évben végzett munkáját.
• 122/2019. (VIII.26.) sz. önkormányzati
határozat: A helyi választási bizottság
megválasztásáról: Fegyvernek Önkormányzat Képviselõ-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a
alapján megválasztotta a helyi választási bizottság tagjait és a póttagokat.A Helyi Választási Bizottság címe: 5231 Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 171.
A megválasztott választási bizottság választott tagjának megbízatása a következõ általános választásra megválasztott
választási bizottság alakuló üléséig tart.
Helyi Választási Bizottság:
– Mészáros Ildikó tag
– Bognár Zsolt tag
– Sipos Miklós Jánosné tag
– Oláh Katalin póttag
– Szegi Katalin póttag
– Gyetvai Csilla Piroska póttag
• 123/2019.(VIII.26.) sz.önkormányzati határozat:A szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról: Fegyvernek Önkormányzat Képviselõ-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bek.
alapján megválasztotta települési szinten a szavazatszámláló bizottság póttagokat.
A megválasztott szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása
a következõ általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló
üléséig tart.
Szavazatszámláló Bizottság póttagjai:
– Bukta Gizella Bacsó Béla út 1.
– Baranyiné Bujdosó Ágnes Jolán Árpád út 33.
– Baginé Gál Bianka Nyiszper Márton út 2/B.
– Kovács Gábor László Szent Erzsébet út 196.
– Sarkadi Andrea Tulipán út 3.
– Szabó Zoltánné Hillender Anikó Bajcsy-Zsilinszky út 10/B.
• 124/2019.(VIII.26.) sz. önkormányzati határozat: Adó- és értékbizonyítványok elkészítéséhez ingatlanforgalmi szakértõ megbízásához
szükséges forrás biztosításához: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az elkészítésükhöz igényelt 1 millió forint forrást nem biztosítja.
• 125/2019.(VIII.26.) sz. önkormányzati határozat: a 2019. évi Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás tárgyában történõ pályázat beadásának
támogatásáról:
Fegyvernek
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete hozzájárul a Magyarország 2019. évi központi költségvetésérõl szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján történõ
közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázat benyújtásához. Ehhez a 2.500
eFt összköltségû fejlesztéshez 1.000 eFt saját erõt biztosít az Önkormányzat
2019. évi költségvetésérõl szóló 4/2019.(II.15.) rendelet 6.§. 1. bekezdés szerinti tartalék terhére.
• 127/2019.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a határozat 1. sz. mellékleteként
elfogadta a Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár alapító okiratot módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
• 130/2019.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához
való csatlakozásról:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló
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51/2007.(III.26.) Korm. rendelet alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat2020. évi
fordulójához. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja az ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának Általános Szerzõdési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el és felhatalmazza Tatár László polgármester urat
a szerzõdés aláírására.Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
döntött az A” és „B” típusú pályázatok szerzõdési feltételek szerinti kiírásáról.
• 131/2019.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Szabó Stella Vivien
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" lakhatási támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Oktatási
és Szociális Bizottság javaslata alapján Szabó Stella Vivien pályázatát támogatja.
• 132/2019.(IX.26.)
sz. önkormányzati határozat:Imre Eszter
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" lakhatási támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Oktatási
és Szociális Bizottság javaslata alapján Imre Eszter pályázatát támogatja.
• 133/2019.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat:Hillender Judit a
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Oktatási
és Szociális Bizottság javaslata alapján Hillender Judit pályázatát támogatja.
• 134/2019.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat:A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde 2019/2020. nevelési év munkatervének véleményezésérõl: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde 2019/2020. nevelési év munkatervét elfogadta, az abban foglaltakkal egyetért.
• 135/2019.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat:A TOP-2.1.2-15-JN12016-00006 számú „Zöld város kialakítása Fegyverneken” címû projekt támogatásához kapcsolódó önerõ kiegészítésérõl: Fegyvernek Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006
számú „Zöld város kialakítása Fegyverneken” címû projekt támogatói okiratához kapcsolódó önerõ 173.391 Ft-tal történõ kiegészítésével és a kivitelezés
határidejének 40 nappal történõ meghosszabbításával. A 173.391 Ft önerõt a
2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
• 136/2019.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet elõtt történõ megbízási szerzõdés megkötése érdekében
szükséges intézkedések megtételérõl: Fegyvernek Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete egyetért a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezettel kötött
megbízási szerzõdések egy gazdasági évre történõ meghosszabbításával, felhatalmazza Tatár László polgármester urat a megbízási szerzõdések aláírásával és kötelezettséget vállal az 1.350,- Ft/AK/év mértékû használati díj
megfizetésére a 2019. évi költségvetésének terhére.
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról a 18/2019.(X.28.) szóló önkormányzati rendeletet
• 138/2019.(X.24.) sz. önkormányzati határozat:A Pénzügyi Bizottság
megválasztásáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1)
bekezdése, valamint Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 46. §. (1) bekezdése alapján Pénzügyi Bizottságot választ, melynek
– Elnöknek: Burján Attila János
képviselõ
– Tagoknak: Nagy József
képviselõ
– Szatlóczki Edit
képviselõ
– Tukarcs Istvánné
nem képviselõ bizottsági tag
– Vízkeleti Lászlóné
nem képviselõ bizottsági tag
• 139/2019.(X.24.) sz.önkormányzati határozat:Az Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport Bizottság megválasztásáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1) bekezdése, valamint Fegyvernek Város
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 46. §. (1) bekezdése
alapján Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport Bizottságot választ, melynek
– Elnöknek: Molnár Barna
képviselõ
– Tagoknak: Ambrus Dénes
képviselõ
– Magyar Lászlóné
képviselõ
– Bárdi László
nem képviselõ bizottsági tag
– Fédererné Makk Erzsébet
nem képviselõ bizottsági tag
• 140/2019.(X.24.) sz. önkormányzati határozat:A Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztásáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 57. § (1) bekezdése, valamint Fegyvernek Város Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 46. §. (1) bekezdése alapján Szociális
és Egészségügyi Bizottságot választ, melynek
– Elnöknek: Szatlóczki Edit
képviselõ
– Tagoknak: Ambrus Dénes
képviselõ
– Bihari Máté
képviselõ
– Barta Józsefné
nem képviselõ bizottsági tag
– Náhóczkiné Szõke Erika
nem képviselõ bizottsági tag
• 141/2019.(X.24.) sz.önkormányzati határozat: Alpolgármester választásáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdés alapján Dr. Tatár Gábor képviselõt társadalmi megbízatású alpolgármesternek
megválasztja.
• 142/2019.(X.24.) sz. önkormányzati határozat: Alpolgármester választásáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdés
alapján Herman Józsefet társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
• 143/2019.(X.24.) sz. önkormányzati határozat:A polgármester illetményének megállapításáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71.
§ (2) és (4) bekezdése a Pénzügyi Bizottság javaslatára Tatár László polgármester illetményét2019. október 14-tõl havi 598.300,- Ftbruttó összegben állapítja meg. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (6)
bekezdése alapján a polgármester költségtérítését 2019. október 14-tõl havi
bruttó 89.745,- Ft összegben állapítja meg.
• 144/2019.(X.24.) sz. önkormányzati határozat: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 80. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a Mötv. 71. § (5) bekezdésében
foglaltakra – a Pénzügyi Bizottság javaslatára Dr. Tatár Gábor alpolgármester
tiszteletdíját 2019. október 24-tõlhavi 150.000,- Ft bruttó összegben állapítja
meg.
• 145/2019.(X.24.) sz. önkormányzati határozat: Az alpolgármester illetményének megállapításáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 80. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a Mötv. 71. § (5) bekezdésében
foglaltakra – a Pénzügyi Bizottság javaslatára Herman József alpolgármester
tiszteletdíját 2019. október 24-tõlhavi 150.000,- Ft bruttó összegben állapítja
meg.
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete módosította a
Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló
4/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletét
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete13/2018.(VIII.31.)
számú önkormányzati rendeletet alkotott az „Esély Otthon - Esély
Fegyverneken" ösztönzõ támogatásairól
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete módosította Az
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönzõ támogatásairól szóló
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét

Választási eredmények
Az október 13-ai önkormányzati választásokon a következõ eredmények születtek:
Polgármester választás
• Tatár László
1678 szavazat
78,30%
• Köpösdi István
280 szavazat
13,07%
• Nagy Mihály
178 szavazat
8,31%
• Páva Bertalan
7 szavazat
0,33%
Egyéni listás választás
• Tatár László
1279 szavazat
59,65%
polgármesternek választották, így a mandátumát a 9. legtöbb szavazatot kapó képviselõ vehette át.
• Dr. Tatár Gábor
1207 szavazat
56,3% képviselõ
• Magyar Lászlóné
873 szavazat
40,72% képviselõ
• Bihari Máté
854 szavazat
39,83% képviselõ
• Nagy József
811 szavazat
37,83% képviselõ
• Ambrus Dénes
805 szavazat
37,55% képviselõ
• Molnár Barna
754 szavazat
35,17% képviselõ
• Szatlóczki Edit
669 szavazat
31,2% képviselõ
• Burján Attila János
628 szavazat
29,29% képviselõ
• Herman József
590 szavazat
27,52%
• Szatlóczki Attila
546 szavazat
25,47%
• Fédererné Makk Erzsébet 495 szavazat
23,09%
• Csõke Gábor
471 szavazat
21,97%
• Bognár Zoltán
422 szavazat
19,68%
• Bernáth Tamás Zsolt
358 szavazat
16,7%
• Nagy Mihály
336 szavazat
15,67%
• Barta Józsefné
301 szavazat
14,4%
• Hegedüs Józsefné
275 szavazat
12,83%
• Tháler József
247 szavazat
11,52%
• Hubai Zoltán
213 szavazat
9,93%
• Börcsök József
210 szavazat
9,79%
• Tháler Katalin
171 szavazat
7,98%
• Simon Ferenc
146 szavazat
6,81%
• Bencze Sándor
143 szavazat
6,67%
• Páva Bertalan
53 szavazat
2,47%
Települési roma nemzetiségi önkormányzati választás
• Burai Pál
112 szavazat
70,44% képviselõ
• Burai Pálné
91 szavazat
57,23% képviselõ
• Burai Zoltán
79 szavazat
49,69% képviselõ
• Csõke Dávid
69 szavazat
43,43% képviselõ
• Páva Oszkár
67 szavazat
42,12% képviselõ
• Burai Lajos
51 szavazat
32,08%
• Turó Zoltán
30 szavazat
18,87%
• Teleki Kálmán
8 szavazat
5,03%
• Teleki Kálmánné Pánti Eszter 5 szavazat
3,14%
• Pongó József
visszalépett
• Pongó Karolina
visszalépett
• Burai Gézáné
visszalépett
• Pongó Ágnes
visszalépett
-Fegyvernek HVI-
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Röplabda Európa Bajnokságon a Mórások

Crazy 5K-n a Mórások

A Mórások kis csapata augusztus utolsó napjaiban Budapesten, a Nõi
Röplabda Európa Bajnokságon szurkolhatott a magyar válogatott csapatának. Az örményesi és fegyverneki felsõ tagozatos tanulóink közül a
röplabda iránt érdeklõdõ és sportág alapjaival ismerkedõ gyerekeknek
adódott meg a lehetõség. Felejthetetlen élmény volt mindannyiunknak
az óriási stadionban szurkolni.

2019. október 12-én szombaton 7. évfolyamos gyerekekkel részt vettünk a „Crazy 5K Sprint” elnevezésû sportprogramon. Ebbe a programba közös zenés bemelegítés, síkfutás és akadályfutás tartozik bele.
A pálya teljes hossza 2 km, ebbõl a pálya elején és végén található akadálypálya összesen 200 m. Kiváló lehetõség volt a gyerekek számára a
közös kikapcsolódásra, sportolásra, szórakozásra, feltöltõdésre, csapatépítésre. Mindenki jól érezte magát, minden akadályt sikerült legyõznie a csapatnak! A pályát teljesítõk érmet, frissítõ ásványvizet,
cukormentes üdítõt és sportújságot kaptak.
A csapat tagjai: Dajka Patrik, Bontovics Milán, Korpás Olivér, Gõdér
Donát, Méri Kitti, Naszek Johanna, Farkas Károly, Kiss Máté, Balogh
Imre.
Szeretném megköszönni Dajka Tibornak és Kónya Krisztinának, hogy
segítettek az utazásban, a felügyeletben, a csomagmegõrzésben és a
fényképek készítésében!
Céljaink között szerepel, hogy hasonló sporteseményeken is részt vegyünk nagyobb létszámú csapattal/csapatokkal.

-Csányi József nevelõ-

-Krupa Ádám-testnevelõ-

EU-Tanoda projekt a Mórában!
2019. október 7-én hétfõn iskolánkba érkeztek Budapestrõl a Vidéki Európai Unió-Tanoda program képviselõi.Diavetítéssel egybekötve tanulóink megismerhették az Európai Unió történetét, azEU tagállamait,
Úszásoktatás a Mórában
jellegzetességeit, szimbólumait, Európa földrajzát,az EU vívmányait. A
Eb
ben
a
tan
év
ben
is elindult az úszásoktatás a 4. évfolyamos tanulóink
"számonkérés" totó formájában történt, melyért a legjobbak jutalmat
szá
má
ra
a
Hor
váth
András Tanuszodában. A Karcagi Tankerületi
vehettek át.Köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk és részesei lehettünk
Központ jóvoltából a tantervbe illesztve, a testnevelés órák keretében,
egy ilyen élménynek.
-Nagy Györgyné tanár- minden 4. és 5. évfolyamos tanulóink számára biztosított az úszással
való ismerkedés, az alapvetõ technikák elsajátítása.
-Krupa Ádám testnevelõ-
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DÖK Közgyûlésen jártunk

A Világ Legnagyobb Tanórája a Mórában

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei diákönkormányzat 2019. szeptember
25-én megtartotta évindító közgyûlését a szolnoki Megyeháza
épületében. A megye számos településérõl képviselték magukat az iskolai diákönkormányzatok tagjai.A napirendi pontok között szerepelt a
megyei DÖK bemutatkozása és a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, mint
szakmai háttér tájékoztatása az iskolák felé nyújtott szolgáltatásokról.
Sok hasznos információ mellett a meghívott szervezeteknek köszönhetõen különféle elõadásokat is meghallgathatnak a résztvevõk. Intézményünket Korpás Olivér 7.a osztályos tanuló, a diákönkormányzat elnöke
képviselte.

Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” A Világ Legnagyobb Tanórája projektet, melynek keretében a gyermekek világszerte egy idõben megismerhetik a fenntartható fejlõdést
szolgáló Globális Célokat. A kezdeményezéshez számos ország – köztük Magyarország is – csatlakozott. Intézményünkkel idén is részt vettünk benne, a harmadik évfolyamos tanulók bevonásával.
Megismerkedtek a biodiverzitás fogalmával, megértették a globális célok fontosságát. A projekt célja, hogy minden tanulóban kialakuljon a
felelõsség érzése a fenntartható természet iránt. Ötleteket gyûjthettek
ahhoz, hogy kisiskolásként miként tehetik meg az elsõ lépéseket
ezügyben. Váltsd meg kicsiben a világot! célkitûzéssel zártuk le az interaktív tanórát.

-Ficsor Dénesné DÖK segítõ nevelõ-

-Korpásné Nagy Judit nevelõ-

Jól halad az iskola épületének felújítása

A szakemberek jelenleg az iskolaépület homlokzatának
szigetelését végzik.
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Erzsébet napközis táborok az Orczyban

Zánkai Erzsébet-tábor az Orczysokkal

Az iskolánk már több éve sikeresen pályázik az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány táborozási lehetõségeire. Az idei nyári
napközis táborainkban összesen 82 gyermek vett részt, június harmadik és negyedik hetében, két turnusban.
A táborok programját szervezõ pedagógusaink tematikus napok keretében igyekeztek minél színesebb, tartalmasabb tevékenységeket választani. A vidám, és szórakoztató öt – öt napban a gyerekek változatos
programokban vettek részt hétfõtõl péntekig 8-tól 16 óráig.
Az élményekben gazdag programokban a gyerekek szellemi, fizikai „énjüket”, közösségépítõ tevékenységüket erõsítettük.
Programjaink között szerepelt: reggeli torna, sportvetélkedõ, kézmûves
tevékenység, daltanulás furulyával, népi játékok, néptánc, sétakocsikázás, csónakázás, vízi pisztoly csata, „strandolás”, városunk nevezetességeinek megtekintése.
A változatos programok mellett kirándulást szerveztünk Tiszakürtre az
Arborétumba és Kecskemétre a Planetáriumba.
Reméljük, hogy az elkövetkezendõ években is lehetõségünk lesz sikeresen pályázni, hiszen gyermekeink felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.

A gyönyörû Káli-medencében, a Tihany és Badacsony között elhelyezkedõ zánkai balatoni táborban nyaralhatott intézményünk kb. ötven tanulója, két turnusban. A hatalmas táborkomplexum fái között lévõ,
színekkel és számokkal megkülönböztetett épületekben szálltunk meg,
hat napon és öt éjszakán keresztül. A reggelink elfogyasztását követõen,
a délelõttjeink folyamán két elõre regisztrált programon tehettük próbára ügyességünket. Volt sárkány és -séta hajózás, íjászat, utazó planetárium, lézerharc, haditechnikai park látogatás, erdei és -vízi
kalandpark. Ezzel még nem ért véget a felsorolni is nehéz, sokszínû, izgalmas programok sorozata. Ebéd után, a szikrázó napsütésnek köszönhetõen, minden délután lubickolhattunk a Balatonban. Kinn a
parton egyéni igény szerint láthattunk kutyabemutatót, különleges rovarokat és bogarakat, ásványbemutatót és kipróbálhattuk a kincsmosást, a hõsök napján betekintést nyerhettünk tûzoltók, rendõrök,
mentõk, vízimentõk, katonák munkájába, sõt kipróbálhattuk eszközeiket, és még egy igazi bevetést is megnézhettünk. Este a rendezvénysátorban különbözõ koncerteken szórakozhattunk, de volt még táncház,
trambulin, disco és tábortûz. A gyerekek napi kihívásokat teljesíthettek,
hétfõ: Szerezz 5 új barátot! kedd: Tanulj és taníts! szerda: Pacsinap!
csütörtök: Köszönet napja! Reméljük, hogy a jövõben az iskola minél
több diákja és pedagógusa átélhet még ilyen szép tábori élményeket
ugyanitt!

-Szatlóczkiné Bíró Ibolya-tanító-

Szépül az Orczy Anna Katolikus Általános
Iskola és Óvoda
A nyár folyamán régóta várt felújítási munkálatok valósultak meg intézményünkben. Nagy örömünkre, ezek saját forrásból, az Egri Fõegyházmegye jóváhagyásával történtek meg, melyet ezúton is köszönünk
fenntartónknak.
Legnagyobb beruházásként, a székhely épület (Dózsa György út 2.) teljes tetõszerkezetének felújítása valósult meg 24. 752.300 Ft értékben,
ezzel reményeink szerint az épület több mint 20 éve fennálló folyamatos beázásai szûntek meg.
Megújult továbbá az épületben az irodahelységek, a tanári szoba és egy
tanterem padlózata, a falak festése 2.211.909 Ft erejéig. Klímaberendezések felszerelése is megtörtént 481.330 Ft értékben.
A földszinti folyosókra öltözõ bútorok és szekrények beszerzésére került sor 260.000 Ft értékben az alsó tagozatos gyermekek részére.
Tagóvodánk (Ady E. út 53.) teljes épületének belsõ festése valósult meg
a nyár folyamán 741.200 Ft költséggel, s folyamatban van az óvodai
sportudvar kialakítása 1.226.062 Ft ráfordítással.
Köszönjük a helyi és törökszentmiklósi vállalkozók lelkiismeretes, pontos munkáját, az õ közremûködésükkel tudtak megvalósulni tervezett
munkálataink: Ladányi és Társa Bt., Csajági István egyéni vállalkozó,
Fischer Trans Kft., Bohács Biztonságtechnikai Bt., Demeter-Épker Bt.,
Fazekas Faipari Kft., Imre és
Társa Autómentõ Kft., Szilasi és
Társa Kft.
Az óvodás és iskolás gyermek
örömére szép, rendezett környezetben kezdtük a tanévet és
a nevelési évet, melyhez minden kedves szülõnek is kitartást
kívánok!
-Hornyákné Szabó Bernadett-igazgató-
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-Cseszkáné Kovács Ágnes-pedagógus-

Évkezdés a Szent Rita Óvodában
A szapárfalui óvoda második évét kezdte meg idén szeptemberben, az
Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként. A
kétfajta intézmény együttmûködésének vannak már pozitív hatásai. A
közös programok mellett lehetõségünk nyílt bekapcsolódni az Iskolatej
programba, így napi szinten tudjuk biztosítani a gyermekek számára az
egészséges fejlõdésükhöz szükséges tejet. Ezenkívül ingyenes szolgáltatásként az 5-6 éves gyermekek számára Ovis angolt indítottunk Sipos
Marina angol nyelvtanár vezetésével. Kreatívan, egy-egy témát több oldalról megközelítve, tréfás játékok, versek, dalok, megismertetésével
vezetjük be a kicsinyeket a nyelvtanulás örömeibe.
Arra törekszünk, hogy katolikus óvodánk légkörére az öröm, a nyitottság, az elfogadás, a szeretetteljes párbeszéd legyen jellemzõ. Mindezt a
családok bevonásával, segítségével, együttmûködésével tudjuk biztosítani.
Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekek megismerjék a szereteten alapuló keresztényi értékrendet, az egymásra való odafigyelés fontosságát, a
teremtett világ szépségeit. Zöld jeles napjaink mellett a katolikus egyházi ünnepek is jelen vannak óvodai életünkben. Heti két alkalommal
Légrádiné Varga Rita hitoktató tart ovis hittant. Játékos, saját élményekre építõ keretben ismerkednek meg
a gyerekek a szentek életével, bibliai történetekkel, imádságokkal, keresztény
dalokkal.
Köszönjük a Szülõk megtisztelõ bizalmát, hogy ránk bízták gyermekeik nevelését! A jövõben is szeretettel várjuk
mindazon családok gyermekeit, akiknek
szülei meggyõzõdéses keresztény életet
választanak gyermekeik részére, igénylik és támogatják az óvodánkban folyó
nevelõmunkát.
-Bihariné Kovács Anikó-tagóvoda-vezetõ-

VeniSancte
Fõegyházmegyei tanévnyitón az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola
és Óvoda Augusztus 28-án az egri Bazilikában tartották a Fõegyházmegyei Pedagógus Tanévnyitó ünnepséget, melyre intézményünk munkatársai is meghívást kaptak.
A tanévnyitó szentmisét Ft. és Exc. Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek, valamint Dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be az iskolák lelkipásztorainak koncelebrálásával. A fõ gondolat,
hogy Jézusra leginkább azért hallgatnak a tanítványai, azért követik õt,
mert egyéniségével hatással volt rájuk, mert megszerették õt. "Aki szeret engem, megtartja tanításomat".
A szentmise után Dr. Erdõ Ferenc „A katolikus iskolák pedagógusainak
szerepe ma” címû elõadását láthattuk. Kihangsúlyozta, hogy az
érzelemgazdag belsõ világ elengedhetetlen ahhoz, hogymegfelelõ hatékonysággal tudjuk a katolikus értékrendet közvetíteni tanulóink felé.
Majd Ft. Dr. Papp Miklós PhD, görög katolikus lelkész, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola docensének elõadása következett. Arról
beszélt, hogy teológiából a mai korban hogyan lehet hiteles pedagógusnak lenni. Olyan a jó iskolarendszert, amelynek középpontjában a gyerekek állnak. Az a cél, hogy gondolkodó, a világban eligazodni tudó
felnõtteket neveljünk.
A harmadik elõadást Molnár-Gál Béla diakónus, a kazincbarcikai Don
Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium
és Kollégium igazgatója tartotta. Hitelesen beszélt a hátrányos helyzetû
tanulókról és szüleikrõl, hiszen az egész életét mások megsegítésére tette fel. Tanulságos, a gyakorlati életben jól hasznosítható történeteket
mesélt el.
Ezután Dr. Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Fõegyházmegye fenntartásában mûködõ köznevelési intézmények vezetõinek és lelkipásztorainak javaslata alapján kitüntetéseket adott át, végül megnyitotta a
2019/2020-as új tanévet, melynek mottója:
„Aki énekel, kétszeresen imádkozik.”
Köszönjük, hogy már második alkalommal vehettünk részt ezen az eseményen! Lelkileg megerõsödve, a nap zárásaként tantestületünk egy
kellemes sétát tett a Szépasszonyvölgyben, innen indultunk haza.
-Kocsmár Erzsébet-munkaközösség-vezetõ-

„Gyémánt oklevél” elismerés
Nida István tanár úrnak
Az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó
ünnepélyén, Nida István nyugalmazott pedagógus kollégának
személyesen is gratulálhattunk
abból az alkalomból, hogy 2019.
szeptember 4-én átvehette gyémántdiplomáját.
Gyémánt oklevélben az a pedagógus kolléga részesülhet, aki 60
éve szerezte tanítói diplomáját, s
az alapján közmegbecsülésre
méltóan teljesítette hivatását.
Nida István 1940-ben született
Fegyverneken. Pedagógiai tanulmányait az Eötvös Lóránt Tudományegyetem
Tanítóés
Óvóképzõ karán, tanítói szakon
kezdte, majd 1974-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán
elõször történelem, majd 1979-ben testnevelés szakos általános iskolai
tanári diplomát szerzett.
Pályáját Tiszaszentimrén kezdte az általános iskolában, ahol elmondása
szerint nagyon sok tapasztalatot és szép emléket szerzett ottani kollégáitól. 1966-ban került Fegyvernekre, s onnantól kezdve a fegyverneki fiatalok nevelésének és oktatásának szentelte életét. Több generáció is
nevelkedett a szárnyai alatt, neve minden családban ismerõs. Nyugdíjas
pedagógusként is aktív, nagy örömünkre rendszeres vendége iskolánk
rendezvényeinek. A diáknapon, a hagyományos tanár-diák foci mérkõzésen a tanárok csapatát mai napig erõsíti.
Munkáját több alkalommal is elismerték: 1988-ban kiváló munkájáért
Miniszteri Dicséretben, 1999-ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremben,
2000-ben „Fegyvernek közszolgálatáért díj” elismerésben is részesült.
Nagy tisztelettel és szeretettel gratulálunk neki „Gyémánt oklevél” elismeréséhez, melyet családja körében, ünnepélyes keretek között vehetett át Budapesten.
További életéhez jó egészséget, és békés nyugdíjas éveket kívánok!
-Hornyákné Szabó Bernadett-igazgató-

Elsõ napok az Orczyban
Szeptember 2-án az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvodában is megkezdõdött az új tanítási év. A felsõbb évfolyamokra régi ismerõsként érkeztek vissza a nyári szünetrõl a gyerekek. Az elsõ
osztály tantermének küszöbét még édesanyjuk kezét szorítva lépték
át a legkisebbek. Nem kis dolog ilyenkor a tanító nénik feladata: el
kell nyerni a kis apróságok bizalmát, meg kell nyugtatni õket afelõl,
hogy az iskolában csupa jó dolog fog történni velük. Erre törekedtünk, amikor kialakítottuk számukra a kedves, gyermekbarát környezetet sok-sok játékkal, bábbal, színes dekorációval. Az elsõ
napokban lassan minden és mindenki a helyére került, nagy lendülettel vetettük be magunkat az iskolások komoly életébe. A 27 kis nebuló Sarkadi Andrea és Országhné Herczeg Katalin tanítónénik
irányításával megkezdte hosszú utazását a betûk és számok országa
felé.
-Országhné Herczeg Katalin.-osztályfõnök-

7

Idõsek Napja a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központnál
Ebben az évben intézményünk október 4-én
tartotta meg az Idõsek Napját a Fegyverneki
Mûvelõdési Központ és Könyvtár épületében. A borongós, esõs idõ ellenére teljesen
megtöltöttük a nagytermet. A köszöntõ után
az idõsek klubjainak tagjai által elõadott
mûsorszámokkal tettük színesebbé ezt a jeles napot. Volt versmondás, táncos majd bohókás fellépés is, mely mindegyike nagy
sikert aratott a vendégek körében. Ezzel is
bizonyították városunk, intézményünk
szépkorú tagjai, hogy milyen aktívan élik
nyugdíjas éveiket. A fellépéseket követõen
elfogyasztottuk a Gyermekélelmezési Konyha által elkészített finom ebédet, majd egy kis mulatozást, beszélgetést
követõen a tombolahúzásra került sor. A sok tombolatárgy felajánlásnak köszönhetõen rengeteg szép ajándék talált gazdára. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik valamilyen formában
hozzájárultak ünnepségünk sikeréhez.
-Siposné Szabó Erzsébet-igazgató-

Fegyvernek Város Önkormányzata nevében Tatár László
polgármester úr 2019. szeptember 12-én köszöntötte
Szombat Endre bácsit 90. születésnapja alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk neki!
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Zarándoklat
Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusai zarándoklaton vettek részt
2019. szeptember 23-án hétfõn, Máriabesnyõ Nagyboldogasszony Bazilikájába (a híres kegytemplomba) látogattunk el együtt a Fegyverneki
Katolikus Karitász tagjaival közösen.
A basilica minor rangú templomot évszázadok óta látogatják a világ
minden tájáról a hívõk. Teszik mindezt azért, mert a templomban két
kegyszobor, a Loretói Szûz Mária, és a templom építésekor csodás módon megtalált kis Szûz Mária (11 cm magas) található.
Megérkezésünket követõen a templomban a velünk tartó Bordás Péter
atya tartott szentmisét. Ezt követõen részletesen megismerkedtünk a
kegyhely történetével, a hozzákapcsolódó csodás eseményekkel, és a
templomot építtetõ Grassalkovich család históriájával.
A délutáni órákban még jutott idõ a gödöllõi Grassalkovich-kastély királyi pompájú termeinek, és parkjának a megtekintésére.
Élményekkel gazdagodva tértünk haza. Köszönjük a lehetõséget!
-Antal Imre -tanár-

Fegyverneki Gyermek Néptáncegyüttes
hírei
Mozgalmas heteken vannak túl néptáncosaink, akik mûsoraikkal rendszeres meghívást kapnak a környezõ településekre. Elmúlt két hónapban elõadásaikkal felléptek: Kétpón a III. Alföldi Lekvárfõzõ Fesztiválon,
Kisújszálláson a „Kivilágos-Kivirradtig" Fesztiválon, Tiszapüspöki X.
Vándorló Bográcsok Találkozóján, és a fegyverneki Táncházakban. A
színvonalas elõadásokhoz sok-sok próbán kell elsajátítani a tánc mûvészetét, ezért köszönöm a gyerekek és szüleik hozzáállását a rendszeres
elfoglaltsághoz. Egy-egy szóló, vagy páros táncosaink is lehetõséget
kapnak az együttesbõl, hogy próbára tegyék magukat. Gyáni Sára és
Molnár Villõ Hajna a III. „Gaál Autentika” Emlék Szóló Néptáncverseny
I. korcsoportjában „Ezüst minõsítésben” részesültek, ezúton is szeretnék nekik és felkészítõiknek gratulálni. A fegyverneki néptáncegyüttes
és tagjai, november hónapban Dévaványán mérettetik meg magukat,
szóló, páros és együttes kategóriában.
Várjuk az érdeklõdõ gyermekeket és szüleiket próbáikra és a decemberi
táncházainkba. Kövessék figyelemmel a https://www.facebook.com/
MuvelodesiHazEsKonyvtarFegyvernek/ oldalt a rendszeres programokért és hírekért.
-Molnár Barna-

Újra nyitva a felújított Könyvtár
Karitász nap
A fegyverneki Karitász Csoport Plébániai Karitász napot tartott 2019.
szeptember 7-én, melyre városunk vezetõit, intézményvezetõket, vállalkozókat, a törökszentmiklósi Karitász Csoport képviselõit, a
tiszagyendai és fegyverneki híveket hívtuk meg.
A rendezvényt a Mûvelõdési Házban tartottuk.
A vendégeket szépen megterített asztallal, pogácsával, ásványvízzel
vártuk.
A köszöntõ után elõször az Országos Karitász munkájáról mutattunk be
filmes összeállítást.
Ezután a fegyverneki csoport elmúlt 13 évének eseményeirõl, tevékenységérõl számoltunk be, majd ezt is filmvetítés követte.
A közös ebéd után rövid beszélgetésen, a nap zárásaként pedig szentmisén vettünk részt.
Mindenki jól érezte magát, kellemesen telt el ez a nap.
Minden résztvevõnek megköszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat
és lelkiekben valamint adományaikkal támogattak bennünket.

2019. október 1-jén ismét kinyitott a felújításon átesett Könyvtár. A kívül-belül megszépült intézményben elõször a gyermekeknek szóló
író-olvasó találkozót szerveztünk, melynek vendége Hajdú Kati meseíró
volt. Az írónõ saját könyveibõl olvasott fel, majd pedig egyik meséjét
bábelõadás formájában adta elõ a gyerekek legnagyobb örömére. Az interaktív elõadás végén ki is próbálhatták a bábokat, valamint megnézhették a könyveit, amelyek természetesen a könyvtárunkból
kikölcsönözhetõek.
Idén szeptember 30. és október 4. között zajlott az Országos Könyvtári
Napok, melynek mottója a „Könyvtárak az emberért, felelõsség a Földért” volt. Ennek jegyében hívtuk meg M. Csejtey Andreát – a Mosolykuckó ügyes kezû alkotóját – aki petpalackokból „tündérlak”
elkészítését tanította meg az érdeklõdõknek. Az újrahasznosított palackok így a lakás díszeivé váltak, de egy kis átalakítással akár kiakasztható
madáretetõként is szolgálhatnak.

-Magyar Lászlóné-csoportvezetõ-

Véradás
2019. október 24-én, csütörtökön volt az utolsó véradás városunkban.
Szép számmal jöttek a segítõkész véradóink, akiket meleg teával és
nagy szeretettel vártunk. Mindíg nagy tiszteletet érzek azok iránt, akik
önzetlen segítséget nyújtanak embertársainknak, szabadidejüket feláldozva, bátran nyújtják karjukat, hogy életet mentsenek. Õk a mi hétköznapi hõseink! Nem tudjuk elégszer megköszönni, szavakkal
kifejezni, bátorságukat és odaadásukat. Kívánok mindenkinek nagyon
jó egészséget, magánéletükben sok boldogságot!
Következõ véradás idõpontja: 2020. január 2. csütörtök.
November hónapban is lesz rendezvényünk, az Országos Rajzfilmün-Ollé Lászlónénephez kapcsolódóan november 16-án szombaton 9 órától várjuk a gyerekeket közös mesenézésre. A részletekért és további programokért
Hatékony együttmûködés
érdemes figyelni a Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár facebook
A Törökszentmiklósi Rendõrkapitányság lopás vétség elkövetésének oldalát, valamint a www.kultura-fegyvernek.hu weboldalt.
gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, aki 2019. szep- Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat a Könyvtárban!
tember 30-án a reggeli órákban a fegyverneki orvosi rendelõ elõl egy
-Ollé Orsolya-könyvtároslezáratlan kerékpárt tulajdonított el. A helyi rendõrök jó hely és személyismeretének köszönhetõen, valamint az adatgyûjtések eredméNyitvatartás:
nyeként néhány napon belül azonosították a bûncselekmény • Hétfõ: zárva,
Péntek: 9 00-1700,
feltételezett elkövetõjét.
00
00
• Kedd: 9 -17 ,
Szombat: 8 00-1200,
A rendõrség által már korábbról ismert elkövetõ házának udvarán ta- • Szerda: 1200-1700,
Vasárnap: zárva
lálható fészerben megtartott kutatás alkalmával sértetlen állapotban
00
00
•
Csü
tör
tök:
9
-17
,
elõkerült az Országos Polgárõr Szövetség tulajdonát képezõ
„POLGÁRÕRSÉG” feliratú bicikli. A lefoglalást követõen a Fegyvernek
Városi Polgárõr Egyesület helyi elnökének a rendõrök visszaadták a
több mint százezer forint értékû kerékpárt.
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Egészségnap - Séta a mellrák ellen

Fogyatékkal élõk Kulturális Találkozója

Szerte a világon megmozdulásokkal, sétával, prevenciós tanácsadásokkal és tudományos elõadásokkal igyekeznek felhívni a figyelmet az emlõrák korai felismerésének fontosságára. Ehhez a gondolathoz
csatlakozott városunk is, immár 5. alkalommal. A rendezvény magánszemély kezdeményezésére jött létre, melynek fõvédnöke: Tatárné Ollé
Csilla.
A délelõtt folyamán különbözõ vizsgálatok (szemészeti, hallás vizsgálat,
vérnyomás mérés, vércukor, koleszterin mérések).
13 órakor az ORVOSI RENDELÕ elõtt találkoztak a séta résztvevõi. Itt
mindenki megkapta a kitûzõt és a luftballont. Szabó Ferenc köszöntése
és F.Kovács Sándor országgyûlési képviselõ szavai után gyönyörû, napsütéses,õszi idõben indult el a menet, egészen a Mûvelõdési Házig, ahol
az egyszerre elengedett luftballon szép látványában volt részünk. Ezzel
(is) felhívtuk a figyelmet a mellrákkal kapcsolatos szûrõvizsgálatokon
való részvétel fontosságára.
Az egészségnap prevenciós elõadásokkal folytatódott, melynek elõadói:
F. Kovács Sándor országgyûlési képviselõ, Dobos Zoltán r.hadnagy,
bûnügyi alosztályvezetõ, Dr. Tóth Katalin népegészségtan szakorvosa,
Dr. Gajdos László gyógyszerész, Illyés Annamária védõnõ.
A nap zárasaként a szervezõk színvonalas kultúrmûsorokkal kedveskednek a jelen lévõknek.
A mûsor elõadói: Hornyák Luca és Kolozsvári Patrik, Sarkadi Andrea és
Kecskés Gergõ, Mészáros Ildikó, MIRELLA NÕI KAR, I.sz. Annaházi Idõsek Klub dolgozói, Újtelepi Idõsek Klub tagjai.
Köszönet a szervezõknek és mindazoknak, akik bármilyen formában
segítették e megmozdulást.

Kenderes
Az ember nap mint nap találkozik olyan emberekkel, akik valamilyen
fogyatékkal élnek. Ennek ellenére a legtöbben vagy félve közelednek
hozzájuk, vagy teljes egészében elkerülik a velük való kontaktust.
( A fogyatékosság annak a maradandó állapotnak vagy sajátosságnak a
megnevezése, amikor egy személy érzékszervi, mozgásszervi, értelmi
vagy kommunikációs képességei számottevõen elmaradnak az emberek átlagától és ez a társadalmi életben való részvételét jelentõsen akadályozza vagy lehetetlenné teszi).
Azonban hangsúlyozni kell, hogy a fogyatékosság nem betegség, hanem
állapot. Bár sokan badarságnak tartják, igen is fontos, hogy milyen szavakat használunk, amikor róluk beszélünk, mert egy szó jelentõsen befolyásolja azt, hogy miként gondolkodunk!
A harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ Fogyatékkal élõk Kulturális Találkozójára Kenderesen került sor.
A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a társadalom minden tagja
számára fogyatékossággal élõ embertársaink értékteremtõ munkáját,
küzdeni tudását, akarását és lelki erejét, s ezzel felhívja a figyelmet a sérült emberek integrációjának fontosságára!
Göblyös Ferencné Marika a helyi Mozgássérült Csoport vezetõje évek
óta töretlen hittel, lelkesedéssel vezeti a csoportot. A benne rejlõ hatalmas energiát igyekszik átadni a csoport minden tagjának, és megragad
minden alkalmat, hogy a tagok jól érezzék magukat. Segít, irányít, szervez – mint most is. Így jutottunk el a Kulturális Találkozóra! S ha már
eljutottunk, három mûsorszámot is vittünk magunkkal. Ének, vers és
egyéb színpadi produkciónk nagy sikert aratott a jelen lévõk körében!
Szerintem ez a találkozó nem csak egy programsorozat, hanem egy üzenet, egy ünnep és egy együttmûködés is!
Üzenet azért, mert azt gondolom, hogy pusztán attól, hogy megszülettünk és akarjuk az élet ajándékait megélni, már jobb és gazdagabb velünk a világ!
Ünnep is nekünk ez az esemény, hiszen mindannyian pótolhatatlan
csodának érezhetjük magunkat.
Együttmûködés, hiszen ez a gondolatkör összehozza az embereket, és a
különbözõ szektorokat, hogy valós lépéseket tegyenek a fogyatékkal élõ
emberek integrációjának megteremtéséért.
Ma már nem betegként tekintünk a fogyatékkal élõ emberre, és nem képességbeli hiányaira koncentrálunk, amikor segíteni szeretnénk, hanem közösségeink értékes erõforrásaiként számítunk rájuk.
Minden olyan kezdeményezés ösztönzést és bátorítást érdemel, amely
ebben az értelemben teremt esélyt a fogyatékkal élõ emberek számára!

-Magyar Lászlóné Piroska-Vöröskereszt Alapszervezet elnöke-

-Mészáros Ildikó-

Fegyvernek, Zagyi I. u. 1. szám alatt
(2 szoba, konyha, fürdõszoba,
spejz, zárt folyosó) gázkonvektoros, melléképülettel, nagy udvarral,
kerttel rendelkezõ
családi ház eladó.
Érdeklõdni:
0620/265-0041
0670/558-1030
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Felhívás tanulmányi ösztöndíj
pályázatra!
(Fegyvernek nappali tagozatos tanulóinak)
A Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért Alapítvány pályázatot hirdet. A pályázat célja a kiváló teljesítményû tanulók teljesítményének elismerése,
teljesítményük fokozása.
A Pályázat kategóriái:
„A” kategória: havi támogatás diákok részére
1 . Felsõfokú intézményben tanuló diákok pályázhatnak
támogatásra, akiknek a tanulmányi átlaguk elérte a 2018/2019-es
tanévben a 4.5 átlagot.
2. Gimnáziumban, szakközépiskolában tanulók pályázhatnak,
akiknek tanulmányi eredménye a 2018/2019-es tanévben elérte a
4.7-es átlagot és idegen nyelvi eredménye 4-es, 5-ös.
3. A 2018/2019-es tanév végén kitûnõ tanulmányi eredményt elért
általános iskola 8. osztályt végzett tanulói, akik az általános iskola
7. és 8. osztályát kitûnõ bizonyítvánnyal zárták.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.
A pályázathoz csatolni kell a tanuló:
– iskolai bizonyítványának másolatát
– bankszámlaszámot (bank nevével, számlaszám tulajdonos nevével)
– motivációs levél
A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyesen lehet eljuttatni az
Alapítvány székhelyére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), az
Alapítványnak címezve.
A támogatás odaítélésérõl és összegérõl az alapítvány kuratóriuma
dönt. A nyertes pályázók 2019. december 15-ig értesítést kapnak.
„B” kategória: Egyszeri tanulmányi támogatás kiemelkedõ teljesítményért
1. Jutalom kimagasló eredmény eléréséért: Egyszeri juttatásban részesül azon tanuló, aki miniszteri jegyzék alapján szervezett megyei tanulmányi versenyen 1. helyezést ért el, vagy országos
verseny I. II. vagy III. helyezettje volt a 2018/2019-es tanévben.
A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges
mellékelni.
2. Idegen nyelvi tanulmányok és vizsgák: Jutalom felsõfokú nyelvvizsga megszerzéséért. Támogatásban részesülhet az a tanuló, aki
felsõfokú nyelvvizsgát tett a 2018/2019-es tanévben.
A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges
mellékelni, valamint motivációs levelet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.
A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyesen lehet eljuttatni az
Alapítvány székhelyére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), az
Alapítványnak címezve.
A támogatás odaítélésérõl és összegérõl az alapítvány kuratóriuma
dönt. A nyertes pályázók 2019. december 15-ig értesítést kapnak.
Mindkét kategóriában a pályázók szigorúan vegyék figyelembe a pályázati kiírás feltételeit.

Kirándulás a jógásokkal
2019.10.29-én indultunk útnak a jógások által szervezett kirándulásra.
Úti célunk Tiszadob és a Diósgyõri vár. Szerencsére az idõ is kedvezett,
ragyogó napsütés várt ránk,amikor a délelõtti órákban megérkeztünk
Tiszadobra. Elõször az Andrássy-kastélyt tekintettük meg. Tárlatvezetõnk részletesen beszámolt a kastély történetérõl, melybõl többek között megtudtuk, hogy Andrássy
Gyula elképzelései alapján építtették meg a kastélyt, melyet halála után az ifjú Andrássy gróf
örökölt meg. Megtekinthettük a
lovagtermet, zenetermet, ebédlõt, melyet gyönyörû üvegablakok díszítenek.
1918-ban forradalmárok összetörték a bútorzatot és berendezési tárgyakat. 1945-tõl állami
tulajdonba került az építmény és
1950-tõl
gyermekotthonként
mûködött, majd 2007-ben másik épületbe költöztették a gyerekeket. Felújítása 2014-ben
fejezõdött be.
A kastély érdekessége, hogy a 4
bejárat a 4 évszakot, a 12 torony a 12 hónapot, 52 szoba az 52 hetet és a
365 ablakszem a 365 napot jelképezi!
A hozzá tartozó parkban található a gondozott sövénylabirintus.
Utunk a Helytörténeti gyûjtemények házába vezetett,ahol láthattunk
egy régi iskolai tantermet, konyhai részletet,halászati és paraszti élet
eszközeit, a folyosón az Andrássy család családfáját és címerét. Megnéztük a Tiszát és átsétáltunk a pontonhídon.
Délután indultunk tovább a Diósgyõri várba, amely Nagy Lajos király
uralkodása alatt élte fénykorát. A várkastély négy hatalmas toronnyal
rendelkezik, a tetejére 75 lépcsõfok vezet.
A kilátás gyönyörû,érdemes volt felmenni.
A várban korhû berendezési tárgyak láthatók. Betekintést nyerhettünk
hogyan élhetett akkoriban a király és udvartartása.
Este teli élményekkel tértünk haza!
Köszönet a szervezõknek ezért a szuper napért!

-Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért Alapítvány-Kuratóriuma-
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„X. Vándorló Bográcsok Találkozója
Tiszapüspöki”
Szeptember huszonnyolcadikán, Fegyvernek csapata sikeresen képviselte városunkat, a X. Vándorló Bográcsok találkozóján
Tiszapüspökiben. A színvonalas rendezvényen, Fegyvernek az alábbi
díjakat kapta: „Legötletesebb Udvarház” címet, köszönet érte az „Ügyes
kezek klubjának”
„A legfinomabb sütemény” kategóriában II. helyezett lett Strigelné
Magdolna készítette finomság.
III. helyezett lett sárkányhajó csapatunk, amiben 3 örményesi, 1 kengyeli, 1 törökszentmiklósi lakos húzta velünk együtt a lapátot, így igazán
„nehéz” térségi volt a hajónk. Nagy köszönet a hajós társaságnak!
Köszönjük a finom ételeket Simon József, Bernáth Tamás, Gõdér József,
Dikácz Mihály csapatnak.
A színvonalas mûsorért nagy gratuláció jár a Pacsirta citera együttesnek,
Szapáry
népdalkörnek,
a
Fegyverneki
Gyermek
Néptáncegyüttesnek.
Külön köszönet mindenkinek, akik kilátogattak és bármilyen formában
segítették a rendezvényt, hogy képviselhessük városunkat.
Együtt a Térség összetartásáért jövõre Törökszentmiklóson.

Fegyverneki Színkör szakmai napon
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet szeptemberben-Kunszentmártonban
tartotta az Amatõr színjátszó körök szakmai napját. A családias hangulatú rendezvényen, a Fegyverneki Színkör tagjai tartottak bemutatkozó
elõadást és próbababa szerepet a pozitív és negatív építõ jellegû kritikákra. A módszertani ismereteket és tanácsokat Horváth Gábor
Bodex-díjas (2002) színész, a Szigligeti Színház mûvésze adta át. Majd
közös szituációs gyakorlatokat Rigó József a HÍD Szenior Színház-Szolnok vezetõje, a színjáték és valóság tükrében próbálta fejleszteni a csapatot. Eredményes és tudásbõvítõ volt a nap, melynek hatásait
nemsokára láthatjuk a színpadon…
-Molnár Barna-

-Molnár Barna-

Programok
november 20. Fegyverneki Színkör elõadása (fõpróba) 17 óra
• november 22. Fegyverneki Színkör elõadása 19 óra
• november 23. Fegyverneki Színkör elõadása 19 óra
az elõadásokra a jegyek ára: 1.000.- Ft, melyet nov.11-20-ig lehet
megvásárolni a Mûvelõdési Házban, 8-16 óráig
• november 30. Mesevilág a gyerekeknek
helyszín: Mûvelõdési Ház
kezdési idõpont: a facebokoon és plakátokon hirdetve
• december 01. I. Adventi gyertyagyújtás 14 óra városi adventi koszorúnál
• december 06. Mikulás-napi Táncház 18 óra
• december 08. II. Advent 15 órakor Katolikus Templomban, majd adventi gyertyagyújtás a városi adventi koszorúnál
• december 10. MINDENKI KARÁCSONYA
kezdési idõpont: a facebokoon és plakátokon hirdetve
• december 14. Rockfesztivál
kezdési idõpont: a facebokoon és plakátokon hirdetve
• december 15. Adventi Hangverseny 15 órakor a Református Templomban
III. Adventi gyertyagyújtás (Hangverseny után)
• december 17. Karácsony-köszöntõ a piacon
• december 22. IV. Advent. 15 órakor a Katolikus Templomban, majd
gyertyagyújtás a városi adventi koszorúnál
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
•

Zenei Világnap
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KÓTA Felnõtt Énekkari Tagozata
Marfû városában rendezte meg idén októberben a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Felnõttkórusok XXIX. Találkozóját a ZENEI VILÁGNAP
tiszteletére. A tizennégy megyei kórus között a fegyverneki Mirella Nõi
kar képviselte városunkat. A színvonalas elõadások közben köszöntötték a jubiláló kórusokat, majd a mûsor végeztével a baráti esten folytatódott a találkozó.
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A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei
A Fegyverneki Horgász Egyesület augusztusban horgászversenyt rendezett tagjai részére az fegyverneki Alsóréti-Holt-Tiszán. Szép, napos
idõben mérhették össze tudásukat a horgászok. Családtagok,ismerõsök
iseljöttek buzdítani a versenyzõket. Rendezvényünket megtisztelte többek között Tatár László polgármester és családja, Herman József, alpolgármester is. A verseny után összesen 17-en mérlegelték le a kifogott
zsákmányt, 59 kg hal akadt a horogra, fõként törpeharcsa. A következõ
eredmények születtek:
Felnõtt kategória:
Ifi-gyerek kategória:
1. Ladányi Richárd 6,35 kg 1. Simon András 3,75 kg
2. DományIstván 6,20 kg 2. Kollár Hunor 2,45 kg
3. Németi József 5,75 kg
3. Mravik Máté László 2,15 kg
4. MravikLászló 4,90 kg
4. TónaiAttila 1,75 kg
5. Csajági Gábor 4,00 kg
5. Lipcsei Milán 1,45 kg
6. Gál István 3,25 kg
6. Jónás Kristóf 1,25 kg
A nyerteseket horgászeszközökkel jutalmaztuk, amiket Tatár László
polgármester és Tukarcs Istvánné, az egyesület elnöke adott át. A legidõsebb és a legfiatalabb versenyzõt, Suszter Zsigmondot és Mravik
Máté Lászlót külön köszöntöttük egy-egy ajándékcsomaggal. Az ifi-gyerekkategóriában legnagyobb halat fogó versenyzõek járó különdíjat,
Kollár Hunor vehette át. Az eredményhirdetés után sertéspörkölttel
vendégeltük meg a megjelenteket. Ezúton szeretnénk megköszönni Tatár László polgármester úrnak, hogy támogatásával hozzájárult a verseny megrendezéséhez, Herman Józsefnek pedig a fényképezést. Külön
köszönetet mondunk a Fegyverneki Polgárõrségnek, akik munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.

Az íjászat mestere, aki
nemcsak az íjat kedveli!
Nagy Lászlót, a Hírmondó olvasóinak
szeretném bemutatni. Sokunk számára
ismerõs,
hiszen az eredményeirõl már több
alakalommal írtam,
de pályafutásáról
most részletesebben szeretnék írni.
Örömmel fogadta
felkérésemet, hogy
mutatkozzon be olvasóinknak. Mûhelyében amikor meglátogattam, a falon érmek, oklevelek, kupák sorozata
fogadott.
-Mennyi idõ alatt sikerült ennyi díjat nyerni? –
kérdeztem, a sokaságot látva.
-2016-ban ismerkedtem meg az íjászattal, ami
elõször hobbinak indult. 2017-ben volt az elsõ
versenyem, és ebben az évben már több versenyen is indultam, váltakozó helyezéseket értem el, ez év májusában Karcagon már sikerült
a III. helyezés.

Nagy megtiszteltetés érte horgászegyesületünket. A Közép-Tisza Vidéki
Horgász Egyesületek Szövetsége harmadik alkalommal köszönte meg „
Horgászegyesületért „ kitüntetéssel elnökünk eddig végzett munkáját.
Tukarcs Istvánné 1985 óta tagja a Fegyverneki Horgász Egyesületnek.
1990-tõl az Ifjúsági Bizottság tagja. A közgyûlés 1997-ben megválasztotta az egyesület titkárának, majd 1999-tõl látja el az elnöki tisztséget.
Munkáját nagy odaadással végzi, a feladatok megoldásában a horgászok érdekeit képviseli. A horgászengedélyek árusítása mellett szervezi
az egyesület programjait, intézi a horgászok ügyes-bajos dolgait. Nyomon követi a haltelepítéseket. Elnöksége alatt az egyesületi élet szervezettebb, programjaink, rendezvényeink színesebbek lettek.
Gratulálunk a kitüntetéshez és a továbbiakban eredményes munkát
kívánunk!

2019 szeptemberében a Kaposmérõ Országos
és Nemzeti Történelmi Íjász Bajnokságban
(korosztályomban) VII. helyezést értem el.
A hobbi szinten indult íjászat mára szerelemmé változott. Edzõ nélkül, munka mellett ilyen
szép eredményeket elérni ily rövid idõ alatt
csakis kitartással, szinte ösztönös tehetséggel
lehet.
A beszélgetésünkben egy lélegzetvételnyi szünet, amikor is fotózni készültem a díjakat. A
mûhely azonban más „titkokat” is rejtett.
Szobrok, trófea alátétek…..
Kíváncsiságomat felkorbácsolta.
Nagy László 50 évesen ismerkedett meg a famûvesség egy újabb „szeletével” : Famegmunkálás.- bár eredeti szakmája mûszerész volt,
30 évesen lett asztalos szakmunkás. Szívesen
emlékszik vissza kezdeti munkáira, hiszen
nem egy hintó felújításában találta meg a
szakma szépségét!
Ma kb. 30 féle kézi faragott alátéteket készít
trófeákhoz, kb 20 féle gépi alátéteket trófeákhoz. A mûhelyben kiemelt helyen áll egy gyönyörû szobor. A címe: Alázat. (hirtelen ötlettõl
vezérelve, pár nap alatt készítette el)
Beszélgetésünk alatt az is kiderült, hogy
Makovecz Imre építésznek is dolgozott, több-

-Pfeiffer Vilmos-Fegyverneki Horgász Egyesület titkára-

ször készített makettet részére. Pl. Egri
tanuszoda makettje.
Makovecznek volt egy álma, Teátrum-hajó
(régi vitorlás hajó). Ennek makettjét barátjával, Danka Istvánnal készítették el.
Mikor terveirõl kérdeztem, elárulta, hogy
Galántai Lelovich Györgyrõl is szeretne egy
szobrot készíteni. Lelkesedését, kitartását látva, azt hiszem erre nem kell sokáig várnunk.
A fényképezõgépem pedig kattogott. Egy pár
fotó erejéig ismerjék meg Önök is Kedves olvasók Nagy László munkáit.
A szerkesztõség nevében gratulálunk az eddigi
eredményekhez, és további sikeres alkotásokat! - az íjászatban pedig sikeres szereplést!
-Mészáros Ildikó-
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT A
KÖZINTÉZMÉNYEK
ENERGETIKAI
FEJLESZTÉSE
FEGYVERNEKEN

FIGYELEM!
Tájékoztatni szeretném kedves vásárlóimat, hogy a BABA-BOLT
mellett megnyitottam játékboltomat! Karácsonyra készülõdve
sok újdonság rendelhetrõ, extra kívánságokat is igyekszem teljesíteni! Ajándékok, kiegészítõk, kellékek, könyvek és csodaszép ruhanemûk változatlanul kaphatók nagy választékban a
BABA-BOLT-ban, bébitõl a kamasz méretig!
Várom szeretettel az Ünnepek alatt is a meglévõ és leendõ új vevõimet.
Szabó Zoltánné Hillender Anikó

Hermann Zsófia és Cabbarpur Canku
2019. augusztus 10-én,

Bana Erika és Domány Sándor
2019. augusztus 16-án,

Vitáris Andrea és Simon Roland
2019. szeptember 14-én,
Baktai Vivien és Ladányi Sándor Zoltán
2019. szeptember 21-én,
Mága Melinda és Bagi László
2019. október 25-én

Kónya Boglárka és Csõke Zsolt
2019. november 8-án
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!
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Fegyvernek Város Önkormányzata 168.800.998 Ft-ot nyert a
„Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban” címû, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azonosító számú pályázaton, melynek keretében önkormányzati intézmények, a
Polgármesteri hivatal, a Központi óvoda, valamint a Könyvtár
épülete kerültek fejlesztésre. A projekt megvalósulása jelentõs költségmegtakarítást eredményez az önkormányzat számára,
valamint
jelentõs
mértékben
nõ
az
energia-megtakarítás is.
Fegyvernek Város Önkormányzata fontos küldetésének tartja a
környezettudatos, energia-hatékony intézményfenntartást.
Ennek érdekében számos beruházást hajtott már végre és
szándékozik megvalósítani a jövõben is. Az Önkormányzat
tulajdonában több olyan közintézmény áll, amelyek
fenntartása, üzemeltetése és rendeltetésszerû karbantartása
nagy anyagi terhet ró az Önkormányzatra, technológiája
elavult.
Jelen projekt keretében 3 épület fejlesztésére került sor: a
Polgármesteri hivatal (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), a
Központi óvoda (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.), valamint a
Könyvtár (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146.). Ezen épületek
50-100 éves múlttal rendelkeznek, így energiahatékonysági
megújításuk indokolt volt. Mindhárom épület esetében
megtörtént a homlokzat és a zárófödémek hõszigetelése,
valamint a nyílászárók cseréje. A Polgármesteri hivatalra és az
Óvodára napelemes rendszer is telepítésre került, továbbá az
Óvoda
és
a
Könyvtár
épületek
projektarányos
akadálymentesítése is megvalósult.
A fejlesztés eredményeként jelentõs energia- és
költségmegtakarítás
valósul
meg:
a
primer
energia-megtakarítás 305,1 MWh, azaz 1.099 GJ. A korábbi, évi
átlagos 5.763 eFt-os földgázra és villamos energiára fordított
költségek a fejlesztés eredményeként jelentõs mértékben, 503
eFt-ra csökkennek. A megújuló energiafelhasználás 23,18
MWh-val, azaz 83,4 GJ-lal növekszik. A projekt 2017. október és
2019. december között valósul meg.
A beruházás szemléletformáló hatásaként említhetõ, hogy a
napelemes rendszeralkamazásokkal egy ingatlan energiaigénye
jelentõs mértékben csökkenthetõ, amely a település
lakosságának példaként is szolgálhat, ösztönözve õket a
környezet- és energia-hatékony berendezések saját
otthonaikba való beépítésére.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
További információk:
Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171

EMLÉKEZÉS
PÁL SÁNDOR
halálának 1. évfordulóján.
"Annyira akartam élni,
a betegséget legyõzni.
Búcsúztam volna tõletek,
de erõm nem engedett.
Így búcsú nélkül
szívetekben tovább élhetek"
Szereteted szívünkben
örökké élni fog."
Szeretõ feleséged és családja

EMLÉKEZÉS
MOLNÁR ISTVÁN
halálának 1. és

MOLNÁR ISTVÁNNÉ
halálának 2. évfordulóján
"Itt jókat alszunk, mert itt örök az álom,
Örök a szél és a lomb a fákon,
Örök a magány és örök az emlék,
Bennünket lágyan ringat az nemlét.
De ha gondolsz ránk, mi felébredünk,
De ha gondolst ránk, érinted kezünk,
De ha gondolsz ránk, abban örömöt lelünk,
De ha gondolsz ránk, akkor itt vagy velünk..."
Gyermekeitek és unokáitok

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Csortos István

84 éves

Ternák Sándorné
Született: Hubai Rozália Aranka 70 éves
Hubai Lajos
75 éves
Bognár Ferencné
Született: Kis Anna

85 éves

Demeter Ferenc

58 éves

Szõke János

73 éves

Kovács Jánosné
Született: Magyar Magdolna
Török Aranka

62 éves
97 éves

Budai László

55 éves

Négyesi Sándor

79 éves

Fehér Istvánné
Született: Demeter Júlia

65 éves

Négyesi Simonné
Született: Fekete Magdolna
Csajági Gábor

80 éves
81 éves

Varró István

65 éves

Müller József

73 éves

Angyal Mártonné
Született: Tóth Eszter

91 éves

Pataki László

68 éves

Molnár Lajos

77 éves
korában elhunyt.

A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

EMLÉKEZÉS
GÁCSI FERENC
halálának 1. évfordulóján

Köszönetnyilvánítás
"A mélybe csak tested merült el,
csak õ tûnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk marad"
Szeretõ Családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett lányom

SZENTPÉTERI ATTILÁNÉ
született Karkusz Ilona
temetésén részt vettek
és utolsó útjára elkísérték.
Szeretõ édesanyja

15

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
•

2019.08.05. Domán Réka
Szülei: Tukarcs Adrienn, Domán Richárd
2019.08.15. Nork Attila
Szülei: Szabó Alexandra, Nork Attila
2019.08.18. Pataki János
Szülei: Stalmájer Csilla, Pataki János
2019.08.22. Matykó Levente
Szülei: Schmidt Erika, Matykó Tibor
2019.08.23. Kozma Benedek
Szülei: Mányi Mária, Kozma Gábor
2019.08.28. Egyed Máté Dominik
Szülei: Burai Klára, Egyed László
2019.09.10. Varga Nadin
Szülei: Tháler Edit, Varga Imre Lajos
2019.09.11. Nachtigál Máté
Szülei: Köpösdi Éva, Nachtigál Attila
2019.09.14. Kiss József Gábor
Szülei: Köpösdi Laura, Kiss József
2019.09.15. Czakó Jázmin Ivett
Szülei: Petõ Márta, Czakó József
2019.09.18. Selymes Letti
Szülei: Nagy Magdolna, Selymes Gergõ
2019.09.19. Burai Szimonetta Anita
Szülei: Burai Anita, Nagy Mihály
2019.09.19. Ladányi Réka, Ladányi Emese
Szülei: Gyenis Bernadett, Ladányi Péter
2019.09.21. Ollé Zsófia
Szülei: Mészáros Anita, Ollé András
2019.09.27. Aranyi Máté Richárd
Édesanyja: Aranyi Anikó
2019.09.28. Szegi Csaba Áron
Szülei: Turó Valentina Gyönyi, Szegi Csaba
2019.10.11. Mága Marcell
Szülei: Mága Éva, Kollár Norbert
2019.10.15. Burai Jenõ Krisztián
Szülei: Burai Alexandra Bianka, Völgyi Jenõ
2019.10.20. Bencsik Máté
Szülei: Négyesi Antonietta, Bencsik Lajos
2019.10.24. Szabó Tibor
Szülei: Tóth Angéla, Szabó Tibor
2019.10.28. Huber István
Szülei: Szilvás Krisztina, Huber István
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
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
Kiadja: Fegyvernek Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: dr. Petõ Zoltán jegyzõ
Fõszerkesztõ: Derecskei Edina
Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó
Tördelõszerkesztõ: Faragó Zsolt
fotók: Herman József
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2019. évi lapzárta idõpontjai: megjelenést megelõzõ hónap 25-e.
A Szerkesztõség cikkeket, véleményeket digitális formában várja a
Polgármesteri Hivatal Szent Erzsébet út 175. szám alatti épületébe,
vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail címre.
A hirdetéseket személyesen szíveskedjenek leadni lapzártáig.
Nyomdai elõállítás: Ronin-Rol Bt.
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.
Megjelenik 1850 példányban, Fegyvernek Város
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