A képviselõ-testület hírei
2019. decemberi ülés
157/2019.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mûvelõdési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
• 158/2019.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról
• 159/2019.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának elfogadásáról
• 160/2019.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati ingatlanban található 77 m2
területû bérlemény használatba adásáról szóló megállapodás megkötésérõl
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti ingatlanban található 77 m2
területû helyiséget közérdekbõl ingyenesen használatba adja a
Fegyverneki Polgárõrség részére 2020. január 1-tõl 2020. december 31-ig.
• 161/2019.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Alsóréti Holt-Tiszára kiadható horgász területi engedélyek díjairól
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az alábbiak
szerint határozza meg a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tiszára kiadható horgász területi engedélyek díját 2020. január 01-tõl:
– Felnõtt éves területi engedély:
22.500.- Ft
– Ifjúsági éves területi engedély:
12.000.- Ft
– Nõi éves területi engedély
12.000.- Ft
– Gyermek éves területi engedély:
7.000.- Ft
– Csónakos-etetõhajós-stéges éves pótjegy
5.000.- Ft
– Felnõtt területi heti jegy:
10.000.- Ft
– Felnõtt területi napijegy:
2.500.- Ft
– Ifjúsági területi napijegy:
1.500.- Ft
– Gyermek területi napijegy:
800.- Ft
– Felnõtt csónakos-etetõhajós-stéges területi napi jegy 3.000.- Ft
• 162/2019.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat: A TOP-1.4.1-15JN1-2016-00006 azonosítószámú, „Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerûsítése, valamint Bölcsõde bõvítése 16 férõhellyel” elnevezésû pályázat támogatásához kapcsolódó önerõ kiegészítésérõl
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért a
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú, „Fegyvernek Újtelepi Óvoda felújítása és korszerûsítése, valamint Bölcsõde bõvítése
16 férõhellyel” elnevezésû támogatói okirathoz kapcsolódó
923.000 Ft + ÁFA (249.210 Ft) = 1.172.210 Ft-tal történõ önerõ kiegészítésével.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a bruttó
1.172.210 Ft önerõt a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
• 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete: Fegyvernek Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020. januári ülés
• 4/2020.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Az Önkormányzat által támogatott 2020. évi ünnepekrõl és rendezvényekrõl
I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK
• Január 22. Magyar Kultúra napja: Az ünnepség megrendezésének
idõpontja: 2020. január 18.
•
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Március 15. Nemzeti Ünnep: Megemlékezés idõpontja: 2020. március 15.
• Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 100. évforduló: Megemlékezés idõpontja: 2020. június 4.
• Augusztus 20. állami Ünnep: Megemlékezés idõpontja: 2020. augusztus 20-23.
• Október 6. Nemzeti gyásznap
• Október 23. Nemzeti Ünnep: Ünnepség megemlékezésének idõpontja: 2020. október 23.
II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK
• VII. Fegyverneki Verbunkverseny: Megrendezésének idõpontja
2020. március 14.
• XIX. Weöres Sándor Gyerekszínjátszó megyei Találkozó: Megrendezésének idõpontja: 2020. március 27.
• VIII. Fegyverneki Népzenei- és Népdaltalálkozó: Megrendezésének
idõpontja 2020. április 18.
• XI. Vándorló Bográcsok Találkozója Törökszentmiklós: Megrendezésének idõpontja: 2020. május 23.
• Fegyvernek Város Napja
• Szent István Napi rendezvény: Megrendezésének idõpontja: 2020.
augusztus 20-22. Sportpálya
• Adventi Gyertyagyújtások: Megrendezésének idõpontja: 2020. november 29., December 6. 13. 20.
• 5/2020.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: 2020. évi közfoglalkoztatási munkaprogramok elfogadásáról
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért a
2020. évi közfoglalkoztatási start munka-programok pályázatainak benyújtásával. A 2020 évi költségvetésében kötelezettséget
vállal a programok 1.686.116 Ft összegû önerejének finanszírozására az alábbiak szerint.
a.) Helyi sajátosságokra épülõ közfoglalkoztatás
Foglalkoztatottak száma:
14fõ
A program teljes költsége:
21.839.642Ft
A felajánlott saját forrás összege:
0Ft
Az igényelt támogatások összesen:
21.839.642Ft
b.) Szociális jellegû program:
Foglalkoztatottak száma:
53 fõ
A program teljes költsége:
74.115.529Ft
A felajánlott saját forrás összege:
1.375.909Ft
Az igényelt támogatások összesen:
72.739.620Ft
c.) Mezõgazdaság
Foglalkoztatottak száma:
20 fõ
A program teljes költsége:
41.336.492Ft
A felajánlott saját forrás összege:
310.207Ft
Az igényelt támogatások összesen: 41.026.285Ft
• 6/2020.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete nem ért
egyet és nem hagyja jóvá a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
• 7/2020.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között létrejött együttmûködési megállapodás felülvizsgálatáról
•

8/2020.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 200. sz. alatti ingatlan megvételérõl
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2020. évi
költségvetés terhére megvásárolja a Fegyvernek, Szent Erzsébet út
200. sz. alatti (90 hrsz) ingatlant Ráczi Ágnes Törökszentmiklós Ifjúság u. 24. sz. alatti tulajdonostól 2.300.000.- Ft értékben.
• 9/2020.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A fegyverneki 0321/5
hrsz.-ú ingatlan értékesítésérõl
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul az
önkormányzat tulajdonát képezõ fegyverneki 0321/5 hrsz-ú 2,7820
ha nagyságú 51 AK értékû szántó mûvelési ágú ingatlan értékesítéséhez Gombás István Fegyvernek Táncsics M. út 175/A. sz. alatti lakos részére 4.200.000.- Ft összegben.
• 10/2020.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2020. évi munkatervérõl
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja
alapján a melléklet szerint jóváhagyja a Fegyverneki Mûvelõdési
Központ és Könyvtár 2020. évi munkatervét.
• 11/2020.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi elõzetes költségvetésének elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Város 2020.
évi elõzetes költségvetési tervezetében szereplõ tervszámokat nem
fogadja el. Kéri a Polgármesteri Hivatalt, és intézményeket, hogy a
2020. évi tervezetüket vizsgálják felül, a kimutatott hiányt meg kell
szüntetni, kiadásokat lehetõség szerint csökkenteni kell, és további
forrásokat kell feltárni. A 2020. évi költségvetési rendeletet ez
alapján készítse el és terjessze a képviselõ-testület elé.
• Fegyvernek
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete A közszolgálati tisztviselõk illetményalapjáról:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetésérõl szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1.§ Fegyverneki Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek illetményalapja 2020. évtõl
47.000,- Ft.
•

-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Autóbusz menetrend változás
A Volábusz ZRT. 2020. március 1-jétõl Fegyverneket érintõ menetrend módosítások bevezetését kezdeményezi a szolgáltatást megrendelõ Innovációs és Technológiai Minisztériumnál.
4612 Szolnok-Törökszentmiklós-Fegyvernek-Tiszabõ regionális autóbuszvonalon
• A munkanapokon 7:00 órakor Tiszabõ, posta megállóhelyrõl Szolnokra közlekedõ 158 sz. járat 10 perccel korábban, 6:50 órakor indul, bõvebb eljutási lehetõséget kínálva ezzel a reggeli eljutásoknál
a Fegyverneki és a Törökszentmiklósi oktatási intézményekbe.
• A 158 sz. járat módosítása miatt a munkanapokon és szombaton
5:45 órakor Szolnok, Vasútállomás megállóhelyrõl Tiszabõre közlekedõ 151 sz. járat is 10 perccel korábban, 5:35 órakor indul.
-Szerkesztõség-

Tájékoztató a fakivágás szabályairól
Az elmúlt idõszakban több esetben okozott problémát városunkban a
fakivágás szabályainak nem megfelelõ ismerete. Ezért a jövõbeni
problémák elkerülése érdekében tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a fás szárú növények védelmérõl szóló 346/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet alapján fás szárú növényeket közterületen kizárólag
jegyzõi engedéllyel lehet kivágni. A közterületen lévõ fás szárú növények minden esetben az Önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, azokat ki ültette!
A közterületen lévõ fa kivágásának engedélyezése iránt kérelmet kell
benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A kérelem nyomtatványhoz
3.000.-Ft összegû illetékbélyeget kell csatolni. Az ügyintézési határidõ
21 nap (általános ügyintézési határidõ), azonban a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti
értéket képviselõ fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetében
45 nap.
(Az eljárással kapcsolatosan bõvebb információt, valamint kérelem
nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak vagy honlapunkról letölthetik. www.fegyvernek.hu)
A kérelem benyújtását követõen a minden esetben meggyõzõdünk a
kérelem indokoltságáról, és ezt követõen kerül sor a fakivágás engedélyezésére vagy megtiltására. A fakivágási engedély megadása esetén
a határozatban a kivágott fa pótlásáról is rendelkezünk.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki fás szárú növényt jogellenesen kivág, a kivágott fa értékétõl függõen szabálysértésnek vagy bûncselekménynek minõsül.
A fás szárú növények védelme mindannyiunk közös érdeke. Ezért kérjük, hogy környezetünk védelme, valamint az engedély nélküli fakivágások, esetleges feljelentések, bírságolások elkerülése érdekében
szíveskedjenek a tájékoztatásban foglaltak megtartására fokozott figyelmet fordítani.
-Fegyvernek Város Önkormányzata-

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 és egyéb élelmiszeripari elõkert, az idényjellegû és alkalmi árusítás, valamint 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 tájékoztatás Fegyvernek Város honlapján olvasható a http://www.fegyvernek.hu/rendeletek_mind címen.
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II. Iskolanyitógató foglalkozás

Énekkar az adventi hangversenyen

ORCZY 2020. január 15-én nagy érdeklõdés mellett került sor, már
második alkalommal hagyományos iskolanyitogató foglalkozásunkra.
Sok érdeklõdõ szülõ kísérte el gyermekét iskolánk tornatermébe, ahol
jó hangulatú, játékos sportdélutánt töltöttünk együtt.
Erzsike és Dia néni segítségével mindenki kipróbálhatta ügyességét,
bátorságát a különféle tornaeszközökön. Lehetett koordinációs létrán
szökdelni, futni, gurulós ülõkén egyensúlyozni, bordásfalon fel-le
mászni, szivacsgát alatt kúszni és tölcsérben „ûrhajózni.”
A leendõ elsõs tanító nénik vezetésével rövid idõre iskolássá válhattak
a kis óvodás gyermekek. A foglalkozás végére mindannyian kellemesen elfáradtunk.

ORCZY 2019. december 15-én, advent 3. vasárnapján az Orczy Anna
Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusokkal kiegészült
csengõhangú gyermekkórusa is fellépett. Elõadásukban az Adventi
hírnök kezdetû dal, valamint Gryllus Vilmos karácsonyi dalai csendültek fel.
Berényi Zoé 1. a és Szászi Krisztina 2. a osztályos tanulók szólóéneke és
Gerõcs Eszter fuvolajátéka színesítette mûsorukat, mindenki számára
szebbé, meghittebbé téve az ünnepvárást.

-Baksai Zsuzsanna és Szatlóczkiné Bíró Ibolya-tanító nénik-

-Gerõcs Eszter tanító néni-

Betlehemes játék
ORCZY A 17. századból származnak az elsõ magyar nyelvû betlehemes játékok. Az iskoladrámák hatására megújul a hagyomány, a katolikus iskolák diákjai elõszeretettel adnak elõ betlehemes játékokat.
Iskolánk diákjai a betlehemezés hagyományát megõrizve „házról házra” járva adták elõ játékukat, mellyel hirdették Jézus születését. A mûsort bemutatták a fegyverneki és törökszentmiklósi Idõsek
Otthonában, a Tiszapüspöki Szent Márton Római Katolikus templomban, a katolikus óvodánkban és a helyi katolikus templomunkban a karácsony elõtti szentmise keretében és december 25-én. Mindenhol
örömmel fogadták tanulóinkat, melyet ezúton is köszönünk!Vidámság
és szent áhítat hatotta át a játékot és a gyerekek lelkét. Az elõadást színesítették énekkarosaink, akik a klasszikus karácsonyi énekekkel még
inkább ünnepibbé tették a hangulatot.
„Ragyogó, csodás gyermekszemek
Vígan játsszák el Betlehemet.” (Vári Józsefné)
-Botos Judit Anita-szaktanár-

A Mikulás látogatása iskolánkban
ORCZY Nagy örömmel fogadták a gyerekek Szent Miklós látogatását
iskolánkban. Szokásához híven minden osztályba ellátogatott és minden gyermeket megajándékozott.
A bátrabbak kis dalokkal, versekkel köszöntötték. Mikulás mindenkit
név szerint ismer, sok esetben az is kiderült, hogy tud az iskolában
történt eseményekrõl, a gyerekek mindennapjairól. A csillogó szemek
arról árulkodtak, hogy igyekszik mindenki kiérdemelni a sok ajándékot, amit a Mikulástól kapott.
-Országhné Herczeg Katalin-alsós munkaközösségvezetõ-

„Angyalbatyu”- gyûjtés
ORCZY A Katolikus Karitász országos akciójához csatlakozott iskolánk és óvodánk. "Angyalbatyu" néven került meghirdetésre ebben az
évben a jótékonysági felhívás, melynek gyûjtõpontja városunkban iskolánk volt. 130 doboznyi adományt gyûjtöttünk össze. Nemcsak óvodásaink, iskolásaink családjai, de a város lakói is hoztak csomagokat,
melynek nagyon örülünk. A csomagokat elszállították, ezeket az ország
rászoruló
gyermekei
kaptak meg. Óvodásaink, kisdiákjaink és
munkatársaink örömére szolgált, hogy segíthettek.
Köszönjük
szépen a lehetõséget!
-Kocsmár Erzsébet-felsõs munkaközösség
vezetõje-
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KI MIT TUD
ORCZY 2019. november 25-én rendeztük meg hagyományainkhoz híven iskolánkban a helyi Ki Mit Tud! rendezvényünket. Ebbõl az alkalomból alsós és felsõs diákjaink 4 kategóriában (vers, próza, ének-zene
és egyéb: hangszeres játék, bûvészkedés, tornagyakorlat) neveztek a
vetélkedõre és mutatták meg tehetségüket.
Diákjaink nagy várakozással és izgatottan készültek a nagy napra. Az
alsó tagozatos tanulóink közül legtöbben az 1. és 2. évfolyamból jelentkeztek a versenyre.
A zsûri 4 kategóriában értékelte a produkciókat. Minden kategóriából
az 1-3. helyezett oklevelet és ajándékot kapott. Az egyéb kategóriában a
furulya hangszeren elõadott produkciót a zsûri különdíjjal jutalmazta.
A rendkívül oldott, jó hangulatban telt kora délutáni vetélkedõ után a
versenyzõk és a közönség is vidáman, kellemes élményekkel telve
hagyták el a rendezvény helyszínét, és sokakban megfogalmazódott a
gondolat: „jövõre veled ugyanitt”.
Minden résztvevõ tanulónak szívbõl gratulálunk a színvonalas produkciókhoz. Köszönjük a felkészítõ nevelõk munkáját.
Vers kategória:
1. évfolyam
I. helyezett: Basa Patrik
II. helyezett: Berényi Zoé, Für Lilla
III. helyezett: Kovács Dávid
2. évfolyam
I. helyezett: Mága Enikõ Aranka
II. helyezett: Gyárfás Noel Zalán
III. helyezett: Demeter Ramóna

3. évfolyam
I. helyezett: Tóth-Sipos Fanni
II. helyezett: Sipos Lili
III. helyezett: Rácz László
4. évfolyam
I. helyezett: Sipos Balázs
II. helyezett: Mányi Barbara
III. helyezett: Tóth Panka Nikolett
6. évfolyam
I. helyezett: Szuróka Letícia
II. helyezett: Mága Amanda
Próza kategória:
I. helyezett: Náhóczki Nikoletta 2.a, Domány Laura 5. b
II. helyezett: Szászi Krisztina 2. a
III. helyezett: Szabó Csanád 1. a
Ének-zene kategória:
I. helyezett: Berényi Zoé 1. a
II. helyezett: Szászi Krisztina 2. a
III. helyezett: Für Lilla 1. a
KÜLÖNDÍJ: Korpás Nóra 4. a (furulya hangszer)
Egyéb kategória:
I. helyezett: Gõdér Tamara 5.b (torna gyakorlat)
II. helyezett: Köpösdi Imre – Szegi László 5.b (roller)
III. helyezett: Domány János 5.b (bûvészkedés)
-Németh Judit-tanító néni-

Hittanverseny

Nemzeti Színházban az Orczy

ORCZY Egyházmegyei hittanversenyen az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola diákjai.
2019. november 29-én pénteken, az Orczy három ötödikes tanulója,
Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégiumban az EUCHARISTIA témájában mérte össze tudását, az egyházmegye diákjaival. Iskolánkat a versenyen, Budai Hanna,
Domány Laura és Bozsó István képviselte. A több órás verseny során,
számot adtak a tanulók, a témában szerzett Bibliai, képzõmûvészeti,
és zenei ismereteikrõl. A verseny során a lexikális tudás mellett a tanulóknak használniuk kellett kreativitásukat, plakátot készítettek és
dalt szereztek. Köszönet a tanulóknak a felkészülésért.

ORCZY A Lázár Ervin Program keretén belül Budapesten a Nemzeti
Színházban tekintettük meg nyolcadikosainkkal a Tóth Ilonka címû
színdarabot. Ez a program lehetõvé teszi, hogy minden diák eljusson
egy évben legalább egyszer térítésmentesen egy kulturális elõadásra.
A történet az 1956-os forradalom idején játszódik, ebbõl adódóan igen
szomorú, ennek a korosztálynak nehezen érthetõ, de elõzetes történelmi ismeretek és a szaktanárok felkészítése révén a nyolcadikos gyerekek számára is megrendítõ volt.
Neves színészeket láttunk a színpadon, mint Bánsági Ildikót, Bodrogi
Gyulát, Csurka Lászlót és Rubold Ödönt. Élményekkel, gondolatébresztõ információkkal tértünk haza.
Köszönjük szépen a lehetõséget!

-Antal Imre-történelem hittan tanár-

-Kocsmár Erzsébet-felsõs munkaközösség vezetõ-
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Adventi lelkinap

A kis mesemondó

ORCZY 2019. december 20. napján az Orczysok lelkinappal készültek
az Úr eljövetelére. Az elõkészület azonban, nem csak ezen az egy napon tartott az Orczyban. Advent idõszakában, minden reggel -ha nem
is roratéval- de reggeli, közös énekbefoglalt imádkozással, a jó cselekedetek számát növelõ, közösségépítõ feladatokkal készültek együtt,
tanárok és diákok az Orczyban.
A lelkinapon, Ádám Atya, az Orczy tornatermében szólt a diákokhoz,
majd meghallgattuk Jézus levelét, melyben mindenkit várt a születésnapjára. A hívásra minden osztály a tantermekben válaszolt, levélben,
és plakátok készítésével. A napot szentmisével zártuk, melynek végén
megnéztük az 5. osztály betlehemes játékát.

ORCZY
Náhóczki Nikoletta, az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és
Óvoda 2. a osztályos tanulója,
Törökszentmiklóson, az Ipolyi
Közmûvelõdési Központban megrendezett Benedek Elek mesemondó versenyen III. helyezést
ért el.
Gratulálunk!

-Antal Imre-történelem hittan tanár-

-Gerõcs Eszter-tanító néni-

Egészségnap iskolánkban
ORCZY Megrendeztük az egészségnapot. A programok hét helyszínen zajlottak. Az osztályok forgószínpadszerûen haladtak egyik helyszínrõl a másikra. A kisebbek az iskolafogorvos Dr. Polgár Anita
fogápolásról, fogszuvasodás megelõzésérõl szóló, vidám, jó hangulatú
elõadásán vettek részt.
A Vöröskereszttõl Gulácsiné Molnár Etelka ismét a segítségünkre volt
abban, hogy a felsõ tagozatos diákok tovább bõvíthessék
elsõsegélynyújtási ismereteiket és a tavalyi évhez képest, most már
gyakorlottabban végezhessék az újraélesztés technikáját, az
Ambu-babán.
Az egészség büfében mindenki finom gyümölcs /alma, banán, mandarin/ falatkákat fogyaszthatott, majd az egészséges táplálkozással,
egészséges életmóddal kapcsolatos TOTÓ-t tölthetett ki.
A dohányzás káros hatásai annál jobban érvényesülnek, minél korábban kezd valaki dohányozni. Fiatalabb korban a nikotin hamarabb kialakítja a függõséget, nagyobb az esély arra, hogy a fiatal rendszeres
dohányzóvá válik és a leszokás is nehezebb. Többek között ezért is tartottuk fontosnak, hogy a diákok halljanak a dohányzás egészségkárosító hatásairól.
A mobil eszközök terjedésével a gyerekek egyre több idõt töltenek a
különbözõ képernyõk elõtt, aminek túlzott használata káros lehet az
egészséges fejlõdésre, ezért egy másik teremben az internet függõségrõl, az internet lelki egészségre gyakorolt káros hatásairól tájékozódhattak.
A tornateremben lehetõség volt egy kis mozgásra, pulzus, légzés számolásra, változásainak megfigyelésére, összehasonlításra nyugalmi
állapotban és fizikai aktivitást követõen.
A megvalósításhoz mindenki segítségét köszönöm.
-Cseszkáné Kovács Ágnes-napközis nevelõ-

Lövei Józsefné tanító nénitõl búcsúzunk
Lövei Józsefné Margitka néni, iskolánk nyugalmazott tanítója 2019.
december 24-én hunyt el, ennek híre, minden pedagógus kollégát
mélyen megrendített.
Lövei Józsefné Margitka néni 1936.
május 10-én született Tiszakécskén.
Tanítói oklevelét Kiskunfélegyházán
szerezte, ezt követõen 1954-tõl nyugdíjazásáig a fegyverneki Orczy Anna
Katolikus Általános Iskolában, illetve
annak jogelõdjeiben dolgozott tanítóként.
Leginkább elsõ és második osztályos
gyermekeket tanított, munkássága
során nagyon sok helyi lakos tanulhatta tõle az olvasás, írás és a számtani alapismeretek tudományát. Régi
kollégái szerint, szigorú, következetes
tanító volt, de a kisgyermeket nagyon
szerette. 38 éven át oktatta-nevelte a
helyi lakosságot. Köztiszteletnek örvendett, akik együtt dolgoztak vele
korrekt, megbízható pedagógusnak ismerték, a fiatalabb kollégák
mindig számíthattak segítségére.
1991-ben vonult nyugdíjba, de az iskolával való aktív kapcsolatát ezután is megtartotta. Szívesen fogadta a meghívásokat osztálytalálkozókra, mindig hálásan gondolt volt diákjaira. Volt kollégáitól és
tanítványaitól 80. születésnapjára meglepetés szerenádot kapott. Az
iskola kulturális rendezvényein még az elmúlt években is szívesen
részt vett.
Munkája elismeréseként 1972-ben Miniszteri dicséretet vehetett át,
illetve diplomája megszerezésének 50. évfordulója alkalmából aranydiplomát is kapott.
Munkásságát, emlékét tisztelettel és szeretettel õrizzük.
-Hornyákné Szabó Bernadett-igazgató-
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Iskolanyitogató

Mikulás nap

MÓRA December 3-án tartottuk elsõ Iskolanyitogató foglalkozásunkat a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolában. Amíg az ebédlõben a szülõk az Élménysuli programunkról tájékozódtak, addig a
gyerekek az emeleten versekkel, dalokkal várták a Télapót, akinek az
érkezéséig még kézmûveskedésre is jutott idõ. A Mikulás a gyerekek
örömére hamar megérkezett, ajándékkal kedveskedett minden óvodásnak. A kellemes délelõttöt sütizés, teázás zárta.

MÓRA 2019. december 6-án délelõtt a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola alsós tantermei Mikulásról szóló daloktól voltak hangosak.
A gyerekek örömére ebben az évben is ellátogatott hozzánk a Télapó,
aki osztályról osztályra járt és megajándékozta a gyerekeket.
A felsõsök Mikulás –discóval ünnepeltek délután. A zenét a 7-8. osztályos fiúk szolgáltatták. A büfében sütemény, pizza és üdítõ várta a tánc
közben megéhezõket, megszomjazókat. Az SZMK segítségét szeretnénk megköszönni, mely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mindenki
jól érezte magát. Immáron negyedik éve rendezzük meg a Mikulás futást is, melynek elmaradhatatlan tartozéka, jelképe a mikulássapka. A
célba érkezõ gyermekeket egy bögre meleg tea, egy szem szaloncukor
és egy mézeskalács várta. Köszönjük a Fegyverneki Rendõrörs és a
Fegyverneki Polgárõrség segítségét, továbbá a Fegyverneki
Gyermekélelmezési Konyha és Varga Imréné, Editke néni
támogatását!

-Boda Ágnes -tanító-

-Ficsor Dénesné DÖK segítõ nevelõ-

Pályaorientációs nap
MÓRA A Fegyverneki Móra Ferenc általános Iskolában december
7-én pályaorientációs napot tartottunk. A felsõ tagozatos tanulóknak a
Karcagi Szakképzési Centrum intézményei mutatták be a középfokú
továbbtanulási lehetõségeket. Alsó tagozaton tevékenykedtetõ foglalkozásokkal mutattuk be a különbözõ szakmák világát. Tanulóink
megismerhették a fodrászat, a manikûrözés, a rendõrség, a vendéglátás és a boltvezetés munkáját, melyeket egyaránt nagy érdeklõdéssel
fogadtak. Köszönjük Szabó Bianka, Széman Alexandra, Tóth Nikoletta, Tukarcsné Széman Mónika, Niszper Dávid, Tukarcs Mihály és a
Gyöngyvirág Cukrászda segítségét. A hetedikesek a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium,
Általános Iskola és Óvoda szervezésében osztálykiránduláson vehettek részt. Megtekintettük a természettudományos szertármúzeumot,
lövészversenyen és bowlingozáson vettünk részt. A 8. osztályos tanulók a RAFI Hungária Kft. jóvoltából üzemlátogatáson jártak. Megtekinthették az ott folyó munkát, valamint kiscsoportos foglalkozáson
vettek részt. Köszönjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatását, valamint a RAFI Hungária Kft vendégszeretetét!

Mikulás a kastélyban
MÓRA 2019.december 6-án a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola tanulói a kétpói Almásy kastélyba látogattak el. Találkozhattak a
Télapóval, majd kézmûves foglalkozásokon vehettek részt. Süthettek
mézeskalácsot, készíthettek karácsonyfa díszeket. A karácsonyi díszbe
öltöztetett kastély területén pedig rejtélyes feladványokon keresztül ismerkedhettek meg a téli ünnepkörrel. A látogatás végén apró ajándékokkal térhettek haza.
-Alsós nevelõk-
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A szép mosoly nagy érték

Kiemelkedõ tanulót díjaztak

MÓRA A fogak ápolása, a helyes fogmosási szokások kialakítása, a
rendszeres fogászati ellenõrzés fontos része életünknek. A Fogászati
Hónap jegyében gyûltek össze a Fegyverneki Móra Ferenc Általános
Iskola alsós tanulói Fogászati vetélkedõre november 26-án. A játékos
feladványok a kikapcsolódás mellett a szájhigiénia fontosságára hívták fel a gyerekek figyelmét. A fogak egészségét támogató és rongáló
élelmiszerekrõl éppúgy szó esett, mint a fogápolás rendszerességének
fontosságáról. A délután végén még fogmakettek is készültek gyurmából. Kellemes hangulatban, gyorsan teltek a közösen együtt töltött
percek. A zsûriben szeretett nyugdíjas tanító és tanár nénik segítették
a feladatok értékelését.
Ügyeljünk tudatosabban fogaink egészségére, ne csak novemberben!

MÓRA A Karcagi Tankerületi Központ karácsonyi ajándékkal, laptoppal kedveskedett egy tanulmányi eredményekben kiemelkedõ tanulónak. Ebben az évben az ajándékot Varga Tibor 5.a osztályos tanulónk
érdemelte ki példamutató szorgalmával, versenyeken való részvételével, iskolai eredményeivel. A Szalai Sándor Általános Iskola tagintézményünkben pedig Négyesi Szonja 5. osztályos tanulónk szintén
kiemelkedõ szorgalmával, tisztelettudó magatartásával lett a laptop
boldog tulajdonosa. Gratulálunk nekik ezúton is! Ezen kívül minden
gyermek karácsonyi ajándékcsomaggal térhetett haza szintén a fenntartó jóvoltából.

-Szelei Zsuzsa tanító-

Szolnoki Színházban a Mórások
Bozsik-Intézményi Program
Téli forduló
MÓRA 2020. január 19-én vasárnap a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolás tanulói Bozsik-Intézményi Program téli fordulóján vett
részt a II. és III. korcsoportos gyerekekkel Törökszentmiklóson. A kisebbeknek kettõ gyõzelmet sikerült szerezniük, a nagyobbak egy alkalommal gyõztek, ezzel is növelve pontszámukat a versenyben. Ezen a
napon szintén négy iskola tanulói mérkõzhettek egymással. Küzdelmes meccsek voltak, ahol csapataink minden tagja kitett magáért. A
tavaszi forduló van hátra, ahol eldõl, hogy mely csapatok juthatnak be
a körzeti döntõbe. Hajrá Móra!!
-Krupa Ádám-testnevelõ-
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MÓRA 2020. január 09-én a Fegyverneki Móra Ferenc 5. évfolyamos
tanulói színházlátogatáson vettek részt a Lázár Ervin Program keretén
belül. A színdarab a Szent Péter esernyõje volt, melyet a Szolnoki Szigligeti Színház mûvészei adtak elõ. A színház épületének felújítása miatt
az elõadás az Aba Novák Agóra Kulturális Központban került megrendezésre. Az elõadás rendkívül érdekes volt, a társulat színvonalas teljesítményt nyújtott. Tanulóink közül csak kevesen láttak színházi
elõadást, ezért ezeknek a gyerekeknek ez a délelõtt kivételes eseményt
jelentett. Lenyûgözte õket a jelmezek sokszínûsége, a díszletek által teremtett varázslatos világ, valamint a színészek kitûnõ játéka. Bízunk
abban, hogy a programnak lesz a jövõben is folytatása, hiszen az ilyen
kulturális rendezvényeken való részvétel életre szóló élményt nyújt.
-Buzás Klára és Molnár Mónika -pedagógusok-

Bábszínházban jártunk

Komplex Alapprogram

MÓRA A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola 1.évfolyama
örömmel vett részt 2020. január 9-én, Tiszafüreden, a Kossuth Lajos
Gimnázium és Általános Iskolában rendezett bábelõadáson, mely a
Lázár Ervin program keretében valósult meg. A program célja, hogy
minden magyarországi kisdiák részese lehessen valamilyen kulturális
elõadásnak.
A Békéscsabai Napsugár Bábszínház elõadásában az Utazás a csacsifogaton címû elõadást láthattuk. A program felépítése, témája, tartalma
a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelt. Az elõadott produkcióban a gyerekek több általuk ismert és szeretett mondókát, verset, mesét véltek felfedezni. Az elõadók által megszólaltatott Móricz
Zsigmond, Weöres Sándor, Zelk Zoltán mûveket a gyermekek nagy
érdeklõdéssel nézték végig, önfeledten nevettek, tapsoltak. A kellékek,
és a díszlet is nagyon látványosak voltak.
Nagy élmény volt az elsõs gyermek számára ez az elõadás. Köszönjük
és reméljük máskor is lesz lehetõségünk ilyenben részt venni.

MÓRA 2019. január 14-én a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolában a Komplex Alapprogram keretein belül bemutató foglalkozást
tartottunk a Karcagi Tankerületi Központ pedagógusai számára, melyen megtekintették a testmozgás alapú alprogramunkat, mely a délutáni idõszakokban kerül megvalósításra. A látogatáson a Nyíregyházi
Egyetem mentora is részt vett. A foglalkozást a 4.évfolyamos tanulócsoportjában Fekete Eszter tanító vezetésével zajlott, s jó hangulatú
formában valósult meg. Ezt követte a pedagógusok eddigi tapasztalatainak cseréje. Az élményszerû tanórákon a tanítás és tanulás középpontjában a tanulók állnak, a személyre szabott oktatással a
pedagógusok a tanulási kedv növelésére, az egyéni érdeklõdés kielégítésére törekszenek. Tanulni élmény!
-Korpásné Nagy Judit-

-Ficsor Dénesné-tanító-

Az elhurcoltakért

Véradás
Az idei elsõ véradás január 2- án csütörtökön volt . Sokan az óév búcsúztatás hangulatából erõt merítve szép számmal jöttek ismét, hogy
segítsenek rászoruló beteg embertársainkon (60 fõ jelentkezett). Mindenki számára fontos és szükséges, hogyha ideje és egészsége
engedi, akkor jöjjön és segítsen.
Egyre több fiatal szánja rá magát,
hogy õ is a véradók nagy táborához
szeretne tartozni, önzetlenségével:
"mert SEGÍTENI jó"! Hálás köszönet hétköznapi hõseinknek! Külön
köszönet: Molnár Barnának, a Mûvelõdési Központ igazgatójának,
hogy 2020-ban is kulturált körülFotó: Hegedûs Krisztián
elsõ véradó
ményt biztosít a véradásokhoz. Köszönet önkénteseinknek, akik
szórólapot osztottak, plakátot ragasztottak, behívót vittek minden
véradónak, hogy minél sikeresebb legyen a véradás. A Gyermekélelmezési Konyhának is köszönettel tartozunk, mert minden alkalommal a meleg teát õk biztosítják a véradóinknak. Köszönjük Tatár
László Polgármester úrnak, aki véradóinknak apró ajándékkal kedveskedik.
-Ollé Lászlóné-Vöröskereszt titkára-

A Véradóvacsora idõpontja: 2020. március 21. szombat.
Következõ véradás idõpontja: 2020. április 23. csütörtök

A római katolikus templomban
Bordás Péter atya szentmisét
tartott az elhurcoltakért.
A templom falán emléktábla áll,
mely nem engedi feledni a
kényszermunkára
deportált
emberek emlékét!
Fegyvernekrõl 146 embert deportáltak, kiket elõször magyarországi gyûjtõtáborokba
vittek, mielõtt „malenkij robotra” küldték õket.
Fegyvernekrõl
elõször
Ceglédbercelre szállították az
embereket, majd néhány nap
múlva marhavagonokba zsúfolva, a Szovjetunióba.
Ott lágerekben szállásolták el õket, a legtöbbjüket szénbányában, nehéz és veszélyes munkakörülmények között dolgoztatták.
Sok ember veszett oda.
Voltak, akik már 1947-ben szabadultak a fogságból, de legtöbben
1948-49-ben látták meg ismét az anyaföldet, sajnos 34 ember soha
nem térhetett vissza.
-Mészáros Ildikó-
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Újabb telt házas elõadás

Játék Csabikáért

A Fegyverneki Színkör 2016-ban alakult Bercsényiné Varga Erzsébet
vezetésével. 2017-ben Marc Camoletti: „Leszállás Párizsban” címû darabja nem várt sikert hozott az amatõr csapat számára. Egy évvel késõbb ugyancsak Marc Camoletti: "Hatan pizsamában" címû vígjátékát
mutatták be. A színtársulat több ízben is játszotta a színdarabokat
Fegyverneken. Teltházas közönség fogadta õket Örményesen,
Rákóczifalván és Jánoshidán is. Gyakran beszéltünk Pötyivel. Egyik levelében ezt írta: „Nagyon köszönjük az elismerõ szavakat. Kemény
munka volt, de szófogadó társasággal dolgoztam, jött is a visszaigazolás folyamatosan….. Remélem, tudjuk tovább folytatni.” Sajnos ez nem
valósulhatott meg, hogy õk együtt folytassák. Hirtelen távozása megrendítette a kis csapatot, de talpra álltak, és folytatták egyedül is. 2019
tavaszán indult a Mentor-program, melynek keretén belül öt alkalommal kapott szakmai segítséget a színtársulat a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának munkatársaitól,
valamint Ónodi Gábor színmûvésztõl. Az õ biztatására választották
Vaszary János-Szántó Armand: "Bohózat egy párizsi szállodában" címû darabot. A társulathoz, a mentor program végén csatlakoztam. A
darab átírása után rendezõi és egyéb feladatokat láttam el. A próbákon
voltak nehéz pillanatok is, mit-hogyan oldjunk meg, - hiszen nem vagyunk képzett színészek- közös ötleteléssel, egymás biztatásával 2019.
november 22-én és 23-án a darabot színpadra vittük. Úgy érzem, valamennyi szereplõ tudása, játéka legjavát adta, és szívvel-lélekkel játszotta szerepét. A kapott taps alapján mondhatom: siker volt. A
darabban szereplõk: Csík János, Dávid Mária, Hajdú Zoltán, Kóródi
Petra, Kovács Szilvia, Ladányi Csaba, Molnár Barna, Oláh Anita, Ollé
Réka, Ollé Roland. A társulat a vígjátékok elkötelezett híve. Szeretik a
vidámságot, és szeretnének a közönségnek is örömteli perceket szerezni. Vallják, hogy a nevetés, egy jóízû kacagás felszabadítja a lelket és
egyéb jótékony hatása is van.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a magam és a társulat nevében
Bercsényi Péternek, aki jótanácsokkal, ötletekkel segítette munkánkat.
De köszönetet mond a Fegyverneki Színkör mindazoknak is, akik
munkájukkal, kellékekkel és egyéb más módon a társulatot segítették.

Február 8-án a Fegyverneki Színkör Szapárfaluban fellépett a "Bohózat egy párizsi szállodában" címû darabbal. A társulat az elõadás teljes
bevételét Tõzsér Csabi gyógykezelésére ajánlotta fel. Az est bevételét
magánszemélyek, csoportok is gyarapították, melynek átadására az
elõadás után került sor.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik anyagi támogatást
nyújtottak, segítettek a rendezvény szervezésében, vagy bármilyen
munkájukkal hozzájárultak Csabi gyógykezeléséhez!

-Szentpéteri Tiborné-

-Szentpéteri Tiborné-

A solymász
(Galántai Lelovich György)
Képzeletben …
most egy sólyom száll a levegõben,
-itta fegyverneki temetõben
Szárnyaival csapkod,
vad táncot jár
Hosszasan köröz, majd
megáll egy fejfán
Két szárnycsapás között
gazdájára gondol,
Szólítja, de csak a csend
válaszol
Galántai Lelovich György
a fegyverneki solymász
alussza már örök álmát,
de élete, munkássága, írásai
nem feledtetik emberi nagyságát! –
Több filmkocka is õrzi alakját,
sólyommadarát.
Egy idõben a Hortobágyra költözött,
de írásai és rajzai fölött
mindig a fegyverneki nap süt,
mindig a fegyverneki szél fúj
Most itt állunk,
most fejet hajtunk,
s az õszi napsütésben
nála jár gondolatunk
Képzeletben…
most egy sólyom száll a levegõben!
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A fegyverneki Katolikus Templomban október 27-én Galántai
Lelovich György emlékére tartottunk szentmisétt, majd emlékkoszorút és mécseseket helyeztünk
el a temetõben.
-Mészáros Ildikó-

Hatalmas álom vált valóra

„Mindent a maga valójában…”

A helyi Könyvtárban járva fedeztem fel a PONTYvilág folyóiratban megjelent cikket, mely
az Alsóréti Holt-Tiszán zajlott
3 napos horgászat szépségét
mutatja be. Fegyvernek régi álma, hogy a természetadta lehetõséget kihasználjuk. Tukarcs
Krisztiántól,
a
Sárszögi
Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület vezetõségi tagjától kérdeztem.
-Mi volt az elõzménye ennek a találkozónak?
-A Fegyverneki holtág szépségének bemutatása, a horgászás szeretete,
az ismeretségbõl adódó lehetõség kihasználása. Ezt egy három napos
nyílt nap követte, ahol a horgászaté volt a fõszerep! Egyre nagyobb
népszerûségnek örvend a bojlis horgászat.
-Mit takar a bojlis horgászat?
-A bojlis horgászat nem egy horgászmódszer, hanem annál sokkal
több, ez egy életforma! A bojlis horgászt nem a csali különbözteti meg
a többi pecástól, hanem a módszerhez hozzátartozó viselkedés, a természet iránti tisztelet, mely a kifogott hal visszaengedésében csúcsosodik ki! (azaz fogd, meg és engedd vissza)
-Kik voltak jelen és hogyan sikerült a hétvége?
-OKUMA és a PROLOGIC márka képviselõi, azok sporthorgász barátai: Kecse Roland és Benke Attila teszthorgászok, Sípos Sándor a
SVENDSEN sport képviselõje, Gergely Gábor, Zelei Endre a szabadstílusú pontyhorgászok, és velük jött a saját fotósuk is, akit elvarázsolt
a csodálatos látvány, a vadregényes táj, az õsnádasokkal körülölelt víz
a bedõlt fákkal, bokrokkal. A vendégszeretet, az eredményes fogás és a
Holt-Tisza varázsa örök élményt nyújtott számukra, nem véletlen búcsúszavuk: Jövõre találkozunk!
Tukarcs Krisztián saját gyermekének tekintette a rendezvényt, de az
Egyesület nélkül nem jöhetett volna létre. Csík János elnök az elõkészületekben, vendéglátásban, háttérmunkában jeleskedett, sok segítséget kapott még Kindert Dánieltõl.
A Holt-Tisza varázsát 4 oldalon keresztül láthatjuk, érzékelhetjük a
PONTYvilág folyóiratban, ezáltal Fegyvernek országos ismertsége vitathatatlan!

Fegyverneken járt a „Gasztroangyal”, azaz Borbás Marcsi és stábja,
november végén. „Magyaroszág finom” és úgy gondoltuk, hogy a mi
Fegyvernekünk is az… Gyors telefonváltások és szûk két hét leforgása
után, megérkezett a stáb és több helyszínen elkezdõdött a forgatás.
Ami nem is egy nap lett, hanem kettõ, s mint kiderült valószínûleg az
utolsó elõtti mûsor. Az idõjárás kegyeibe fogadott bennünket, ha nem
is virággal, de évszaknak ellentmondóan gombamezõkkel fogadott
bennünket Fegyvernek határa. Az ételek kiválasztását behatárolta a
több mint 300 adást megélt mûsor, de közben kiderült mennyi különleges elkészítésû és saját étele van városunknak. A településünk múltja pedig adta jelenét a helyszíneken és aki erre jár majd a jövõben is
találhat még más varázst környezetünkben.
Gondolatunk jó úton járt. December 14-én a „Gasztroangyal” 47. részében nem csak számunkra volt finom és szerethetõ Fegyvernek:
„Marcsi utánajár a Kálvária-domb legendájának, közben pedig gombát szed, nyulat fõz és egy csodálatos sólyommal is találkozik.” Szeretnénk megköszönni mindenkinek aki a mûsorban részt vett: Balogh
János, Dalló Ibolya, Dományné Zsóka, Gyárfásné Erzsike, Gyetvai Ilona, Hubai István, Korpás Sándor, Angyal Attila, Szász János, Strigelné
Magdolna, Ternákné Marika, és mindazoknak akik bármilyen formában segítették, hogy az adásban pozitív képet mutathassunk
Fegyvernekrõl. Bízunk a mihamarabbi folytatásban…
A mûsor megtekinthetõ folyamatosan az interneten a:
https://mediaklikk.hu/video/gasztroangyal-fegyvernek/
https://www.youtube.com/watch?v=ylbrd70EpfU linkeken.
-Molnár Barna és Molnár Lajos-

-Mészáros Ildikó-

Kép forrás:
https://forbes.hu/uzlet/exkluziv-borbas-marcsi-leall-a-gasztroangyallal-ferjevelkozos-cegeben-sajat-online-portalt-alapitanak/ 2019.12.17

Rendezvények
Kézimunka kiállításra 2020. március 30 - április 03-ig várjuk a kézzel készített munkadarabokat a Fegyverneki Mûvelõdési Központba, minden nap 8:00-16:00-ig. A kiállítás megnyitója 2020. április
08. 17:00 óra.
Fegyvernek Arckép Csarnoka I. kiállítás megnyitó 2020. március 10.
17:00 a Fegyverneki Mûvelõdési Központban.
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Óriási lehetõség
„Nagy megtiszteltetés, nagy feladat, nagy lehetõség, rengeteg
munka”
A fenti mondatot Németh Attila
azután jelentette ki, hogy a WFMC
világszervezete felkérte és kinevezte a Világszervezet magyarországi elnökének!
Gratulálunk!
Ez óriási lehetõség minden magyarországi küzdõsportot, harcmûvészetet ûzõ versenyzõ elõtt!
Feladatai és célja a tatami, ring és
MMA sportokban versenyzõ sportolók nemzetközi versenyeken való indulásának segítése és elõsegítése. A WFMC lehetõséget biztosít ezen sportágak amatõr és
professzionális versenyzõi számára az általa ( WFMC) rendezett nemzetközi, kontinentális és világversenyeken való részvételre, fiatal és
felnõtt magyar versenyzõk nemzetközi szintû versenyekre segítése
akik méltón tudják képviselni Magyarországot a nemzetközi küzdõsportok, harcmûvészeti ágak versenyein!
Németh Attila jelenleg családjával Bangkokban él, ahol többek között
15 éves fia, Németh Zsombor felkészülését is segíti, aki fiatal kora ellenére már 71 profi mérkõzésen van túl.
Jó munkát, töretlen hitet!

Népi iparmûvészet,
a megújuló hagyomány
Bárdi László az OMÉK, a Magyar Kézmûves és Iparkamara kiállításán!
A népi iparmûvészet a megújuló hagyomány. A mai igények, funkciók
kielégítésére, használatára teszik alkalmassá az eredeti népi alkotásokat megújítva, de betartják a tradicionális elvárások alapelvárásait, és
„beszélik a tárgyi, népi mesterségek anyanyelvét az alkotók”.
Fontos a kézmûves alkotások elismerése, hiszen ezek a termékek hozzájárulnak a magyar kulturális örökség közvetítéséhez, meghatározzák egy-egy régió turisztikai arculatát.
Bárdi László munkái már ismertek a Hírmondó olvasói elõtt, hiszen
több alkalommal volt kiállítása a Mûvelõdési Házban és a Táncházak
alkalmával is megismerkedhettek vele, ahol bemutatja az alkotás folyamatát.
Örülünk, hogy eljutott munkáival e rangos eseményre, és a Szerkesztõség nevében további eredményes alkotókedvet, sok szép alkotást kívánunk !
-Mészáros Ildikó-

-Mészáros Ildikó-

ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS
Tisztelt Lakosok!
Ügyvédi szolgáltatást biztosít minden héten kedden 16.00 és
18.00 óra között a Tiborcz Ügyvédi Iroda.
Az ügyvédi szolgáltatás helye Fegyvernek Város Polgármesteri
Hivatal 16. számú (kis) tárgyalója.
Jogi ügyeik intézésében állunk szíves rendelkezésükre!
Dr. Tiborcz Attila, Dr. Pásztor Anikó +36 30/834-9588

Figyelem!
Akciós farsangi jelmez és kellékvásár Szolnokon a
Széchenyi lakótelepi kis piac mögötti DÁVID
JELMEZ szaküzletben.
Óriás a választékunk: bölcsis, ovis, iskolás és
felnõtt méretû jelmezekbõl.
FACEBOOK: Dávid Jelmez Szaküzlet
Nyitva: mindennap 9-18 óráig!
Olcsó árak, óriási választék!
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni A Fegyverneki Polgárõrség
nagyszerû és önzetlen munkáját, amelyet már évek óta Városunkért, a Fegyverneki Mûvelõdési Központért, a Fegyverneki
Karitász csoportért, az Egyházakért, illetve a Fegyverneki Vöröskereszt alapszervezetéért tesznek. Külön köszönet a rendezvényeinken nyújtott munkájukért, illetve azért, hogy segítik
munkánkat.

Horgászat 2020-ban az Alsóréti
Holt-Tiszán
A Fegyverneki Mezõgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény részérõl - mint az Alsóréti Holt-Tisza halászati üzemeltetési feladataival megbízott – tájékozatjuk a horgászokat, hogy a holtág
horgászrendjében idén sem történik változás. A területi engedélyek közül szükségessé vált az éves engedélyek árainak minimális emelése, melyek az alábbiak szerint változtak:
• Felnõtt éves területi engedély: 22.500 Ft
• Ifjúsági éves területi engedély: 12.000 Ft
• Gyermek éves területi engedély: 7.000 Ft
• Nõi éves területi engedély: 12.000 Ft
A területi engedélyek kiváltásának feltétele, hogy a horgász – az
alább felsorolt - 2020. évre érvényes okmányokkal rendelkezik, azok díját a horgászegyesületénél megfizette.
• Állami horgászvizsga és vizsgabizonyítvány: 2019-tõl ingyenes
• Kötelezõ horgász regisztráció és Magyar Horgászkártya: A horgász regisztráció díjmentes, a Magyar Horgászkártya (5 évig érvényes) 2200 Ft
• Horgászokmány tok: Megvásárlása nem kötelezõ, ára maximum
600 Ft
• Egységes állami horgászokmányok (EAH):
– Állami horgászjegy: 3000 Ft
– Fogási napló: 300 Ft
Szankciós (ha nem adtad le fogási naplót idõben, vagy hiányosan): 6300 Ft!!!)
– Kedvezményes Állami horgászjegy (gyermek, 70. életévét betölt. szem.): Díjmentes
• Egységes szövetségi hozzájárulás: 2000 Ft
Mentesített ( gyermek, 70. életévét betöltött személy): Díjmentes
• Egyesületi tagdíj: Egyesületenként változó, de minimum 2000 Ft.
A területi engedélyek Fegyverneken, az alábbi helyeken válthatóak
ki:
• Fegyverneki Horgászegyesület (Iroda: Fegyvernek, Szent Erzsébet
út 95).: Szerda 15 és 17 óra között. Telefon: 56-481-782 Mobil:
20/4494504
• Sárszögi Sporthorgász Egyesület (Aranymankó Kiskocsma Fegyvernek Szent Erzsébet út 181.): Hétfõ-vasárnap: 5-21 óráig, Állami jegy
váltására csak Hétfõ és Szerda 16 és 18 óra között van lehetõség. Telefon: 70/771-1464
• Hubai Horgászbolt (Sanyika Horgászbolt, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 157.): Hétfõ-Péntek 8-10 és 14-16 óráig, Szombat 8-12 óráig, Vasárnap 8-10 óráig (Nyitvatartási idõn kívül kapucsengõ használata
lehetséges!)
Az elsõ haltelepítést - 2020. március 9-re tervezzük, mely során várhatóan 60 mázsa horogérett ponty kerül a holtágba. A telepítés után a szokásos 3 napos tilalom ismét elrendelésre fog kerülni. Amennyiben a
telepítést az idõjárási körülmények megakadályoznák, akkor az új telepítési idõpontról a horgászokat tájékoztatni fogjuk.
Az idén is meghirdettük a „Fogd ki és fotózd le az Alsóréti Holt-Tiszán”
nyereményjátékot, mely során a beküldõk között 5 db 10.000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki.
A nyereményjátékkal és az értékesítõ helyekkel, valamint a holtággal
kapcsolatos további információk megtalálhatóak www.horgaszas/fegyvernek.hu valamint www.facebook.com/FegyvernekAlsoretiHoltTisza
internetes oldalakon.
Mindenkinek fogásokban és „horgászélményekben” gazdag 2020. évet
kívánunk.
-Fegyverneki Mezõgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény-
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Tájékoztatás
Hasznos információ
1./ Ha valaki az otthonában hunyt el, akkor
az ügyeletes orvost kell értesíteni. Az orvos
kiállítja a halott vizsgálati bizonyítványt- ezzel lehet menni a további ügyeket intézni.
2,/ Az orvos intézkedik az elhunyt – lakásról
történõ elszállításáról (értesíti az illetékes
személyt)
3./További ügyintézést a fegyverneki Városüzemeltetési Csoportnál teheti meg. Baginé
Szabó Mária: 06/70 2079 763
Petõ Károly tel.száma: 06/20 591 8585
4./ Ha valaki egészségügyi intézményben
hunyt el, hozzátartozóját kiértesítik, és a késõbbiekben a 3. pontban leírtak szerint kell
eljárni.

TISZTELT ADÓZÓINK!
A 2020. évi magánszemélyek kommunális adójának mértéke 10.000,-Ft/év. Az elsõ félévi
adót: 2020. március 15-ig, a második félévi adót: 2020. szeptember 15-ig kell befizetniük. A
befizetéshez szükséges csekkek nem kerülnek kiküldésre, de a kézbesítõktõl lehet kérni, és
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben személyesen is át lehet venni. Ingatlan
eladás illetve vásárlás esetén az Önkormányzati Adóhatóságnál bevallást kell benyújtani a
változást követõ 15 napon belül.
• A helyi iparûzési adó 2020. elsõ félévi adóelõleg befizetésének határideje: 2020. március
15., a 2019. évi helyi iparûzési adóról szóló bevallás benyújtásának határideje 2020. június
02., a bevallást kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. (a hivatali portálon www.fegyvernek.hu címen vagy a NAV elektronikus felületén keresztül)
• A gépjármûadóval kapcsolatosan 2020. évben nem kerülnek kiküldésre a 2020. évi csekkek, a gépjármûadót a 2019. évben kiközölt határozatok alapján kell az adózóknak megfizetniük, azoknál akiknél mértékváltozás következett be a gépjármûadó összegében
kiküldésre kerülnek az új gépjármûadó összegek. A fizetési határidõ a gépjármûadó esetében is elsõ félév: 2020. március 15., második félév 2020. szeptember 15. A befizetéshez
szükséges csekkek nem kerülnek kiküldésre, de a kézbesítõktõl lehet kérni, és a Polgármesteri Hivatal 17. számú hivatali helyiségében is átvehetõk ügyfélfogadási idõben.
• A 2020. évi mezõõri járulék összege minden érintett részére kiközlésre került, akinél változás következett be 2019. évben annak új bevallást kell benyújtania Adóhatóságunk felé, és a
változást jelezni kell.
•

-ADÓHATÓSÁG FEGYVERNEK-

Segítsünk Együtt!
„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.”
(Teréz anya)
Az Egészséges és Biztonságos Életért Alapítvány több éve támogatja Tõzsér Csabikát, civil
egyesületeket, valamint Fegyvernek iskoláit, óvodáit. A felajánlásoknak köszönhetõen az elmúlt évben több megrendezésre kerülõ programhoz is tudtunk segítséget nyújtani.
Ahhoz, hogy az idén is tudjunk segíteni a Személyi jövedelem adójának 1 %-át szívesen fogadjuk!
Adószám: 19222710-1-16, Számlaszám: 69300114-10015816
Támogatásukat elõre is köszönjük!
Tisztelettel az alapítványi tagok nevében:
- Náhóczkiné Szõke Erika elnök-

GYÁSZHIRDETÉSEK, MEGEMLÉKEZÉSEK
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

EMLÉKEZÉS
KOVÁCS JÓZSEFNÉ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

PELYHE SÁNDOR

született: Kengyel Etelka
halálának 1. évfordulóján.

SIMON JÓZSEFNÉ

temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A Gyászoló család

“Örök az arcod nem száll el szavad,
Minden mosolyod
a szívünkben marad!”
Fiai, menyei és unokái
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Farkas Anna
temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A Gyászoló család

EMLÉKEZÉS
STEFÁN ANDRÁSRA

"...és eltelnek az évek és megszokod a fájdalmat, amivel együtt élsz.
Ismerõssé válik, mert ez maradt helyette: a fájdalom, a hiánya
-és a minden nap váratlanul felhömpölygõ, hatalmas hála,
hogy volt neked..."

Megtört szívvel emlékezünk a 9. évfordulón.
Soha nem feledünk!
Feleséged, Lányaid és családjuk

MEGEMLÉKEZÉS

CZEGLÉDI ANDRÁS

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Nagyistván Istvánné
Született: Gerõcs Margit

71 éves

Palcsi Ferencné
Született: Badai Piroska

68 éves

Lövei Józsefné
Született: Varga Margit

83 éves

Burai Istvánné
Született: Túró Ida

51 éves

Kiss Gábor Kálmán

67 éves

Pelyhe Béla Sándor

62 éves

Mihics Rozália

68 éves

Tukarcs Mihályné
Született: Losonczi Julianna

88 éves

Simon Józsefné
Született: Farkas Anna

84 éves

Szabó Zoltán

72 éves

Herman Károly

87 éves

Bauer Antal

82 éves

Tóth Józsefné
Született: Csécsei Erzsébet

81 éves

Tari Péterné
Született: Bóta Éva

72 éves

Huber István

82 éves

Budai Istvánné
Született: Kácsor Anna

87 éves

halálának 2. évfordulóján

korában elhunyt.

"Kihunyt a Földön egy fénysugár,
hogy az égen csillagként ragyoghasson..."
Emlékezik szeretõ felesége,
két lánya és családjaik

A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

EMLÉKEZÉS
EMLÉKEZÉS

KOCSIS ISTVÁN
halálának 1. évfordulóján
"Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."
Felesége, lányai, vejei és unokái

FARKAS ISTVÁN
halálának 2. évfordulóján
"Egy gyertyaláng megidéz egy lelket.
Egy láng, mely felidéz egy emléket.
Nincs hangja, nem énekel, nem zenél,
De a hang jó a lelkekhez,
szavak nélkül is beszél!"
Soha nem feledünk,
emléked szívünkben örökre
megmarad.
Szeretõ feleséged, lányod, unokád, vejed
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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
•

2019.12.04. Nagy Kristóf
Szülei: Szászi Gabriella, Nagy Márk Vilmos
2019.12.10. Lõvei Sándor
Szülei: Csavajda Enikõ, Lõvei Sándor
2019.12.22. Dudás Luca Sára
Szülei: Kovács Mária Mariann, Dudás László
2020.01.15. Mága Dzsasztin
Szülei: Horváth Eszter, Mága József
2020.01.22. Ladányi Vivien
Szülei: Baktai Vivien, Ladányi Sándor
2020.01.23. Albert Kende
Szülei: Borisov Melitta, Albert László
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

Lakatos-Vencel Erzsébet és Burai Mátyás
2020. január 7-én,

Holocsi Henrietta és Fodor István
2020. január 10-én,

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

Vincze Éva és Fekete Szabolcs
2020. február 7-én,
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!

Fegyverneki Hírmondó

Elektronikai hulladék átvétele
Aki rendelkezik elektromos, illetve elektronikai hulladékkal és szeretné szabályosan, környezetkímélõ módon elhelyezni, azt továbbra is a
Polgármesteri Hivatal udvarában díjmentesen leadhatja. Ezt követõen
a hulladék szakszerû elszállításáról/elszállíttatásáról Fegyvernek Város Önkormányzata gondoskodik.
Az átvétel ideje minden hónap elsõ hétfõje (munkaidõben). Elõzetes
idõpont-egyeztetés Iványi Attila ügyintézõnél az 56/556-010-es telefonszámon vagy az ivanyi.attila@fegyvernek.hu e-mail címen.
Köszönöm az együttmûködésüket!
-dr. Petõ Zoltán- jegyzõ -
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