Rendeletek, határozatok
A 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet
miatt a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testületének hatáskörében eljáró polgármester a következõ rendeleteket, határozatokat hozta:
• 6/2020.(IV.02.) önkormányzati rendelet A szociális ellátások
szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet
módosításában: a rendelet 11.§ 5-6-10 bekezdés b) pontja az alábbira módosul: Ebéd házhozszállítás: 0 Ft/nap
• 7/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati
képviselõk tiszteletdíjáról szóló 18/2019.(X.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról: 6. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testületének hatáskörében eljáró polgármestere az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló rendelet végrehajtását
2010. május 1. – 2020. december 31. közötti idõszakban felfüggeszti.
• 8/2020.(V.13.) önkormányzati rendelete „Esély Otthon - Esély
Fegyverneken" ösztönzõ támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról:
A rendelet 13.§-a az alábbiak szerint módosul:
13. § A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát,
akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
a) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, és a szerzõdés hatályba lépésekor nem töltötte be a 35. életévét.
b) a pályázó lakóingatlan tulajdonjoggal (1/1) nem rendelkezik,
c) vállalja, hogy életvitelszerûen, lakcímmel rendelkezve
Fegyverneken tartózkodik a támogatás végéig
d) kötelezõ közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente
20 óra a kijelölt intézményben, valamint a projekthez kapcsolódó
rendezvényeken való részvétel évente 2 alkalommal,
e) a beköltözõ fiatal (vagy a család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen, vagy résztvevõ legyen a
Projekt Pályázati Felhívásának 3.1.1 fejezet 4., 5. tevékenységében
(melyet nyilatkozattal vállal),
f) valamennyi nagykorú beköltözõ személy esetén feltétel a büntetlen elõélet
g) aki a rendelet hatályba lépését követõen tölti be a 35. életévét,
annak a szerzõdése a pályázatban kiírt lakhatási idõ végéig, de
maximum 24 hónap idõtartamra meghosszabbítható.
• 9/2020.(V.18.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város településképének védelmérõl szóló 5/2018.(III.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról:
Fegyvernek Város településképének védelmérõl szóló
5/2018.(III.26.) önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete mûvi értékvédelem - értékleltár – kiegészül a következõ sorszámú
védendõ objektummal:
Sorszám: 14.
A védendõ objektum megnevezése: Népi lakóház és gyûjtemény
Vizsgálat ideje: 2020. március hó
Címe: Táncsics Mihály út 185
Helyrajzi szám: 380/1
Javasolt védelem: Mûvi értékvédelem
• 26/2020.(IV.07.) sz. Nepomuki Szent János emlékmû restaurálásával kapcsolatos pályázat benyújtásáról:
A Nemzeti Kulturális Alap Mûemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint mûemlékek elválaszthatatlan részét képezõ
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képzõmûvészeti alkotások restaurálásának támogatása címû
pályázati felhívására pályázatot nyújt be Fegyvernek település. A
beruházás értéke 3.99.848 Ft, melyhez 1.995.424 Ft saját erõt vállal.
• 27/2020.(IV.16.) sz. A fegyverneki 0384/25 hrsz-ú szántó mûvelési ágú ingatlanból az önkormányzati tulajdonrész értékesítésérõl:
A fegyverneki 0384/25 hrsz-ú 5,5232 ha nagyságú 192.21 AK értékû szántó mûvelési ágú ingatlanból az önkormányzat tulajdonát
képezõ 18606/172650 tulajdoni hányad (5952 m2, 20.71 AK) értékesítéséhez hozzájárul
• 29/2020.(IV.21.) sz. Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza területén a
holtág népszerûsítését szolgáló teszthorgászatok szabályairól:
kérelem és egyedi elbírálás alapján területi engedéllyel nem rendelkezõ horgászok, - akik a horgászati eszközök tesztelését végzik,
média felületet biztosítanak, ezzel népszerûsítik az Alsóréti
Holt-Tiszát – számára az alábbi napidíj került megállapításra:
felnõtt napidíj: 500,- Ft/fõ
• 30/2020.(IV.23.)
sz.
határozatával
elfogadta
a
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006
„Zöld
város
kialakítása
Fegyverneken” címû projekt feltételes közbeszerzési eljárását és
az eljárás dokumentumait
• 31/2020.(IV.24.) sz. határozatával a Dr. Tatár Gábor alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 144/2019.(X.24.)
sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezte
• 32/2020.(IV.24.) sz. határozatával Herman József alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 145/2019.(X.24.) sz.
önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezte
• 33/2020.(V.15.) sz. A településképi arculati kézikönyvvel és
Fegyvernek Város településképének védelmérõl szóló rendelettel kapcsolatos fõépítészi feladatokról készült tájékoztató elfogadásáról szóló határozatával Kiszelovics Ildikó településmérnök,
fõépítész - a településképi arculati kézikönyvvel és Fegyvernek Város
településképének védelmérõl szóló rendelettel kapcsolatos – tájékoztatását elfogadta.
• 34/2020.(V.26.) sz. határozatával elfogadta a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde Alapító Okiratának módosítását
• 35/2020.(V.26.) sz. határozatával elfogadta a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság 2019. évi tûzvédelmi
tevékenységérõl szóló beszámolót és megköszöni a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság 2019. évben végzett
munkáját.
• 36/2020.(V.26.) sz. határozatával elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének felnõtt szociális szolgáltatásairól, az intézmény szakmai
munkájáról szóló beszámolót, a szakmai munka eredményességét
jónak értékeli és megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók
munkáját.
• 37/2020.(V.26.) sz. határozatával elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi tevékenységérõl készült beszámolóját
• 38/2020.(V.26.) sz. határozatával elfogadta a gyermekvédelmi
törvény helyi végrehajtásáról készült 2019. évi beszámolót.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testületének hatáskörében eljáró polgármester az éves szakmai munka eredményességét
jónak értékeli és megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók
munkáját.
• 39/2020.(V.26.) sz. határozatával elfogadta a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal adóigazgatási tevékenységérõl készült 2019.
évi beszámolót
-dr. Petõ Zoltán jegyzõ-

100 éve TRIANON
A Kárpát-medencében szóljanak száz másodpercig a harangok Trianon
százéves évfordulója alakalmából június 4-én, magyar idõ szerint 16 óra
30 perckor!
1920. június 4-én írták alá a
versailles-i Nagy Trianon
palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával
megcsonkította a történelmi Magyarországot.
A trianoni békeszerzõdés
(vagy trianoni békediktátum) az elsõ világháborút
lezáró Párizs környéki békeszerzõdések rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az
Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban gyõztes
antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerzõdés volt, amely
többek között az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait.
A gróf Apponyi Albert által vezetett magyar delegáció hosszas munka
után, Teleki Pál „vörös térképével”, etnikai, néprajzi, történelmi munkák és érvek tucatjával érkezett meg 1920. januárjában Párizsba - mindhiába. A magyar küldöttséget a tárgyalások ideje alatt házi õrizetben
tartották, szót pedig csak 1920. január 16-án, a béketervezet véglegesítése után adtak Apponyi Albert vezérszónoknak. A konferencián Magyarországnak nem volt lehetõsége érveket hozni a csehszlovák, román
és délszláv területi követelések, a hamisított etnikai adatok és kérdõívek
ellenében, az antantnak lényegében semmi másra nem volt szüksége,
mint két megbízottra, akik aláírják majd a kész szerzõdést. Erre az aktusra végül 1920. június 4-én, a Nagy-Trianon palotában került sor,
ahol két politikus, Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd írta alá a trianoni békediktátumot, ezzel szentesítették a történelmi Magyarország
szétszakítását.
A trianoni béke pontjai ismertek: Magyarország elveszítette területének
és lakosságának mintegy kétharmadát, ennek megfelelõen 320 ezer
négyzetkilométer területû, húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált. Románia
megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket,
Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke minden más
szempontból is gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelõseként tetemes jóvátételt szabott ki Magyarországra, hadseregét 35
000 fõben határozta meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés
kapcsán sértette a vesztes állam szuverenitását.
Az erõszakos trianoni diktátum megtagadta mindazon elveket, melyek
nevében megszületett. Annak ellenére, hogy a területeket gyarapító országok célja hivatalosan a nemzeti önrendelkezés megvalósítása, önálló
nemzetállamok létrehozása volt, a békekonferencián valójában az a cél
vezérelte õket, hogy Magyarország területébõl minél nagyobb részt szerezhessenek meg.
Az elcsatolt országrészeken kisebbségbe szorult magyarság sorsa ezzel
súlyosan megpecsételõdött, a 20. század második felében a trianoni
döntésnek köszönhetõen kollektív történelmi tragédiák sora kezdõdött
el, melyek sebeit a Kárpát-medencében, és a világon szétszóródva élõ
magyar nemzeti közösség a mai napig nem heverte ki.
A trianoni diktátumot 1920. június 4-én, budapesti idõ szerint
16.32-kor a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon kastély
52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján, a Galériedes Cotelles-ben
írta alá a magyar küldöttség.

A Magyar Vöröskereszt Kitüntetései
A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom Világnapja alkalmából hagyományosan minden év májusában megrendezett Világnapi ünnepségünk, melyen a Magyar Vöröskereszt kitüntetéseinek átadására is
sor kerül, az új koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt 2020-ban
nem valósulhatott meg. Az éves díjak és elismerések átadása természetesen nem maradt el. A Magyar Vöröskereszt Támogatói Kitüntetést 2020-ban 10-en kapták meg, köztük Fegyvernek város
önkormányzata.
A Vöröskereszt szervezetével való együttmûködésünk 2000 óta támogatói funkcióban történik.
Eddig háromszor érdemelte ki Fegyvernek települése a Humanitárius település címet, melyet 2017-2019 között minden évben átvehettünk.
Az önkormányzat hosszú ideje támogatja a Vöröskereszt helyi szervezetének rendezvényeit mind anyagilag, mind természetbeni juttatásokkal. Térítésmentesen biztosít helyszínt az alapszervezet
mûködéséhez, ahol hetente kétszer történik adományosztás is a Gyermekszáj program keretében. Évente háromszor támogatja a véradó
események megszervezését, a donorok kalória-utánpótlását, támogatást nyújt a többszörös véradók tiszteletére szervezett vacsoraest
megvalósításához.
Fegyvernek minden lakosa nevében gratulálunk e rangos kitüntetéshez!
-Mészáros Ildikó-

Szeretnél mesehõs lenni?
Kedves gyerekek! Karanténvers, gyerekeknek.
Szeretnél mesehõs lenni? Akkor nincs más dolgod, mint az alábbi verset felolvasni, vagy elmondani. Kérd meg szüleidet, hogy vegye fel a
vers tolmácsolását, és küldje el. Az elsõ három helyezett Mesehõssé
válik, ugyanis mesét írok személyesen nekik, ahol a díjazott lesz a mesehõs!
Tûnj el!
Ez a vírus nagyon csúnya
Nincsen szája, nincsen orra
Szárnyak nélkül szálldogál
Lába sincsen, mégis jár
Ez a vírus olyan huncut
Mondtam. Tûnj el, mégse mozdult
Nem hívtuk mégis jött
Ott áll a kapunk elõtt
Utálja a langyos vizet
Nem szereti az ecetet
Kezet sem mos, mindig piszkos
Szappant ha lát, elfutkos
Ezért én mindig kezet mosok
Az arcomra maszkot rakok
Ettõl aztán úgy megijed
Gyorsan elfut, nem integet.
Határidõ: 2020. július 31.
A felvételt Mészáros Ildikó várja a facebook oldalán.
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Cseh Péter ismét remekelt

Fruzsina, a lovak bûvöletében

Mindig öröm tájékoztatni a Kedves
Olvasót, ha egy fegyverneki diák
újabb sikerérõl számolhatunk be.
Cseh Pétert már tavaly bemutattuk itt
a Hírmondó hasábjain, hiszen Országos megmérettetésben sikerült a nagyon elõkelõ II. helyezést elérnie
biológia tantárgyból. Ebben az évben
is jelentkezett az 5+1 fordulós versenyre.
Cseh Péter a döntõben bizonyította
tehetségét, felkészültségét, és ismét a
remek II. helyet szerezte meg a 9-12
évfolyamosok kategóriájában.
Azonban itt nem állt meg, hisz történelem tantárgyból elindulva, szintén remekelt: az országos V. helyezést érte el!
Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk a Szerkesztõség nevében!

Fruzsina a Fegyverneki Lovas és Fogathajtó Szakosztály tagja. A fiatal,
19 éves lánynak már „múltja” van, hiszen 2012 óta indul versenyeken.
S, hogy lesz-e jövõje? Igen, ebben biztos vagyok, hiszen aki ilyen céltudatosan, határozottan fogalmazza meg céljait, és minden nap ezért
dolgozik kora reggeltõl késõ estig, annak elõbb vagy utóbb eredménye
lesz. Beszélgetésünk során megkérdeztem tõle, mi a távlati célja, és õ
gondolkodás nélkül rávágta. „C „ kategóriás 1-es fogat, Országos Bajnokság!
Fruzsina szinte az anyatejjel szívta magába a lovak szeretetét, hiszen
édesapja és nagyapja is indultak versenyen, és õ mindig ott sündörgött
körülöttük. Jelenleg a családi vállalkozásban segít, lóháton járja a határt, de ha kell az állatok etetésében is segít, hiszen szülei, nagyszülei
mezõgazdasággal foglalkoznak. Szolnokon érettségizett, de a másik
hobbijának is szívesen hódol, nemrégiben fotográfus végzettséget is
szerzett. Szerinte minél sokoldalúbb az ember, annál könnyebben boldogul az életben. Elõször póni 2-es fogattal versenyzett, majd nagyló
1-es fogattal. Nincs könnyû helyzetben, hiszen ebben a sportágban
nincs külön nõi és férfi versenyszám, s bizony törékeny termetével kitûnik a mezõnybõl, de elszántsága legyõzi ezt a hátrányt. Legtöbbször
Bogár nevû lovával versenyzett és ért el eredményeket, most Ízisz lova
a társa a versenyeken. Két évvel ezelõtt szerezte meg a „C” kategóriás
vizsgát.
Fruzsina a barátok, ismerõsök biztatására elindult a Gazdász szépe
versenyen, mely két fordulós. Nagyon drukkolunk, hogy sikerüljön,
most a cél, hogy az elsõ fordulóban helyezést érjen el, ami lépcsõ a második fordulóhoz.
A szerkesztõség nevében gratulálunk az eddigi eredményeihez, és további elszántságot, kitartást!

-Mészáros Ildikó-

Íjászaink újabb sikere
MARADJ OTTHON, MARADJ
FORMÁBAN!
300 db vesszõfogót ajánlott fel a
Magyar Íjász Szövetség a versenyzõi számára, hogy elõsegítse az otthoni edzésüket.
A vesszõfogókra azok az íjászok
tarthatnak igényt, akik 2019-ben
kültéren (vagy 2020-ban beltéren)
legalább harmadosztályú minõsítést szereztek. Nagy László és Pál
Sándor teljesítették a feltételeket,
így megkapták a vesszõfogót.
A vírushelyzet miatt nagyon kevés
versenyre jutottak el, de eredményeik mutatják, hogy Fegyvernek
remekel ebben a sportágban. Pál
Sándor három örömíjász versenyen indult, ahol egy harmadik és két
negyedik helyet szerzett. Februárban a terem OB indult, ahol önmagához képest nem lõtt jól (elmondása szerint), de még így is az induló
60 senior között az elõkelõ 13. helyet
szerezte meg. A MISZ által rendezett
versenyeken arany, ezüst és bronz minõsítést is sikerült meglõnie!
Nagy László három versenyre jutott el
az idén. Egy ötödik, egy negyedik és
egy elsõ helyet sikerült megszerezniemely igazi sikertörténet, hiszen egy
nappal elõtte még kórházban volt, és
verseny elõtt még az is kérdéses volt,
hogy egyáltalán talpon tud e maradni!
Gratulálunk az eredményekhez, és további kitartást, eredményes szereplést
kívánunk!
-Mészáros Ildikó-
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-Mészáros Ildikó-

Gazdász Szépe verseny gyõztese:
Berta Fruzsina
Lapzártakor érkezett! A döntõre az idén a megváltozott rendkívüli
helyzet miatt online került sor. Sokan a döntõ elõtt már ott voltunk a
képernyõk elõtt, és talán nem túlzás azt állítanom, hogy jobban izgultunk Fruzsináért, mint Õ maga. (Fruzsina a verseny után elmondta,
hogy az esélytelenek teljes nyugalmával vett részt a versenyben)
A döntõben a mûsorvezetõ bemutatta a három döntõs lányt, majd a
választott borítékok rejtették azt a jelet, amivel a lányokra lehetett szavazni. Fruzsina az ölelés jelet kapta.
Itt kezdetben volt egy kis félreértés, mert sokan az ölelés szót írták be
szavazáskor, ami természetesen érvénytelen szavazatot hozott, hiszen
a jelre kellett kattintani. Aztán elkezdõdött a szavazás izgalma. A lányok fej-fej mellett haladtak. A szavazásra fél órát adott a mûsorvezetõ. Sok, vagy kevés? Már nem érzékeltük az idõt, annyira izgultunk.
Ha Fruzsina volt elõnyben, természetesen mi megállítottuk volna az
idõt, viszont mikor hátrányban volt, akkor: ne, ne legyen még vége!
Végül a hajrá nagyszerûen sikerült!
Magyarország Gazdász Szépe 2020-ban Berta Fruzsina Fegyvernek!
Fruzsina nevében mondhatom, hogy mindenkinek köszöni akik támogatták, mellé álltak, és természetesen szavaztak rá. Az összefogás
szép példáját ismerhettük meg, tapasztalhattuk meg a verseny folyamán.
A Szerkesztõség nevében gratulálunk Fruzsinának, és további sikeres
életpályát kívánunk!
-Mészáros Ildikó-

Van kedvenc fád?
Jelöld az év fája versenybe!
Mi megtettük!
Az Ifjúsági Parkban lévõ fekete nyárfát neveztük be a versenybe!
Az Év Fája a facebookon Az Ökotárs Alapítvány az állampolgári önszervezõdések támogatásával kíván hozzájárulni egy demokratikus,
fenntartható és igazságos társadalom, valamint a nyilvánosság részvételén alapuló intézményrendszer fejlõdéséhez.
Az Év Fája vetélkedõ célja, hogy a fák természetben betöltött szerepén
keresztül hívja fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra. A
verseny
magyarországi
partnerei az Országos Erdészeti
Egyesület,
a
Varga-Erdõmester Kft., a
Szabad Föld, a Kenderkóc
webáruház és a Civil Rádió.
A korábbi évekhez hasonlóan az evfaja.hu oldalon keresztül lehetett beküldeni a
nevezéseket május 10-ig a
fa, vagy facsoport történetét
és képeit mellékelve. Bárki
jelölhetett - családok, iskolai osztályok, civil szervezetek, baráti társaságok vagy
munkahelyi közösségek is.
Minél többen támogatják a
nevezést, annál jobb, hiszen
ez bizonyítja, hogy a fa valóban különleges szerepet tölt
be a közösség életében.
A nevezett fák, illetve facsoportok közül az Ökotárs négytagú szakmai
zsûrije választja ki azt a 12-15 döntõst, amelyekre a közönség a júliustól-októberig tartó voksolás folyamán szavazhat – itt dõl el, hogy melyik fa nyeri el a címet ebben az évben. Az Év Fája egy egészségügyi
felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra
szóló utalványt is kap, amit díjátadó ünnepség keretében nyújtanak át
a fát jelölõknek (várhatóan novemberben).
2011. óta a zsûri minden évben kiválasztja a Hõs Fát is a döntõsök közül. Erre a címre olyan fák, vagy facsoportok jelölését várják, melyek
élete vagy természetes környezete, élõhelye veszélyben van, és amelyek megmentéséért a jelölõk sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még
most is. Ezzel a kategóriával szeretnék – legalább jelképesen – elismerni azok áldozatos munkáját, akik kiállnak a fák, a zöldterületek
megmentése érdekében. A verseny döntõsei közül az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít.
Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a
korábban már jelölt fák is részt vehetnek.
A jelöléseket a evfaja.hu oldalon regisztrálva, az ott található ûrlap kitöltésével, kizárólag online lehet beadni.
Az Év Fája verseny szervezõje az Ökotárs Alapítvány.
További információ: Tokodi Nóra (tokodi@okotars.hu)
Elõreláthatólag 2020. júliusában indul a szavazás.
Szeretnénk kérni minden fegyverneki lakost, hogy szavazzon az Év
fájára! A szavazás idejérõl és menetérõl késõbb tájékoztatást adunk.

Tájékoztató a földhivatali osztályok
által végzett parlagfû fertõzöttséggel
kapcsolatos helyszíni ellenõrzésekrõl
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály ezúton is tájékoztatja az ingatlan tulajdonosokat, kezelõket, a termõföldek használóit, és minden további érintettet, hogy
Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek külterületén (beleértve a
zártkerti ingatlanokat is) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztályai megkezdik a fenti
kötelezettség betartásának ellenõrzését. A rendszeresen végzett ellenõrzések a vegetációs idõszak végéig tartanak.
Belterületen az ellenõrzéseket a település jegyzõje végzi.
A helyszíni ellenõrzéseket a földhivatali osztályok munkatársai a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Fõosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelõivel közösen
is végezhetik. A helyszíni ellenõrzés megállapításairól jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyv alapján a további intézkedéseket a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Fõosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály foganatosítja.
Külterületi földrészlet parlagfû fertõzöttségére vonatkozó bejelentést
szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet tenni a földhivatali osztályoknál. Lehetõség van a Kormányablakok és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Fõosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály (5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.) részére történõ bejelentésre is.
Interneten a https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/Content/User/Login.aspx
címen elérhetõ Parlagfû Bejelentõ Rendszeren keresztül is lehetõség
van a parlagfûvel fertõzött területek bejelentésére. A bejelentéshez javasolt a parlagfûvel borított terület beazonosítására alkalmas lehetõ
legtöbb adat megadása. A külterületi parlagfûvel fertõzött területeket
jelzõ lakossági bejelentések helyszíni ellenõrzését a földhivatali osztályok munkatársai minden esetben elvégzik.
Földhivatali Osztály 3.
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/ A
A
földhivatali
osztályok
további
elérhetõsége
a
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
és
a
www.foldhivatalok.hu honlapokon is megtalálható.

Rajzverseny
Kedves gyerekek!
Örömmel értesítünk benneteket, hogy az online tanulás mellett
most megpróbálkozhattok az online rajzverseny lehetõségével is.
Rajzold le kedvenc mesehõsödet,
kérd meg a szüleidet, hogy fotózza
le, és küldje el!
A rajzverseny minden résztvevõje
ajándékban részesül!
Egy gyerek egy rajzot küldhet.
A rajzra írd rá neved, s osztályod.
Határidõ: 2020. július 31.
A rajzot Mészáros Ildikó facebook
oldalára várjuk.

-Mészáros Ildikó-
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EMLÉKEZÉS

PAPP ERNÕNÉ
(SZECSEI ILONA)
2016.05.18.
halálának 4. éves
évfordulóján
"Csoda volt, hogy éltél
és bennünket szerettél.
Nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.
Egy reményünk van,
mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd
találkozunk Veled."
Férje és Leányai

Megemlékezés
SIMON IMRE
halálának 9. évfordulóján
"Nézem az apró lángok táncát,
Hallom a hangjuk suttogását.
Hogy nem jössz, azt eszem tudja,
De a szívem soha el nem fogadja!"
Szeretõ feleséged és családod

Köszönetnyilvánítás

Emlékezés
IFJ. FODOR JÁNOS
halálának 21. évfordulójára
„Én nem haltam meg. Az ami nektek
voltam, még mindig vagyok.
Nevezzetek a nevemen, beszéljetek
hozzám olyan könnyen és
egyszerûen, ahogy mindig.
Nevessetek és gondoljatok rám,
hiszen én itt vagyok veletek, csak én
az út másik oldalán megyek.”
Szeretõ szüleid, testvéred, nagymamád,
rokonaid és barátaid

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek,
akik szeretett elhunytunk

SZATLÓCZKI RUDOLF
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik felejthetetlen elhunytunk

RABÓCZKI LUKÁCS
1946.03.13-2020.03.14
temetésén mély gyászunkban együttérzõ szívvel osztoztak.
A Gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás
Dr. Tóth Sarolta doktornõnek és Dr. Nagy Andrásnak a Hetényi
Géza Kórház belgyógyász orvosának, valamint Kelemen
Csabáné, Juditnak köszönetet mondunk lelkiismeretes gyógyító
munkájukért és önzetlen segítségnyújtásukért.
A Gyászoló Rabóczki család
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

MOLNÁR ISTVÁNNÉ
Négyesi Mária
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A Gyászoló család

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Rabóczki Lukács

74 éves

Szabados Imre

53 éves

Nyakas András

47 éves

Túró József

51 éves

Vízkeleti Pálné
Született: Gyárfás Eszter

62 éves

Mikle József Lajos

69 éves

Molnár Istvánné
Született: Négyesi Mária

89 éves

Szatlóczki Rudolf

82 éves

Papp József

70 éves

Újj József

84 éves

Kiss Károlyné
Született: Szabari Katalin Veronika 65 éves
Budainé Alattyányi Magdolna

69 éves

Mészáros Józsefné
Született: Gúth Mária

58 éves

Kozma Ferencné
Született: Sos Klára

87 éves

Csécsei Kálmánné
Született: Huber Veronika

75 éves

Cseszka Károlyné
Született: Ujj Margit
korában elhunyt.

81 éves

A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!
“Minden egész eltörött
Minden láng csak részben lobban,
Minden szerelem darabokban,
Boldogságom elvitted magaddal
Hogy találkozunk ott fenn az vigasztal
Lelkem mély fájdalmában mindig veled leszek
Soha nem feledlek, mert nagyon szerettelek.”

Német nyelvtanítást,
korrepetálást vállalok.
06 70/3406563

„A jó lelkek csillagként élnek tovább”
Budainé Allattyányi Magdolna a Fegyverneki Könyvtár vezetõje
2020. május 13-án 69 éves korában örökre megpihent. Ahogy mi szólítottuk „Magdika néni” 1969-ben a helyi gimnáziumban érettségizett, majd 1970-ben képesítés
nélküli könyvtárosként kezdett dolgozni, a még akkori
Fegyverneki Mûvelõdési Ház
és Könyvtár jogelõdjében.
1972-ben a könyvtáron belül
gyermekrészleget alakítottak
ki, melynek vezetésével bízták
meg. Munka mellett folyamatosan tanult, képezte magát.
1974-ben elvégezte levelezõ
szakon a Debreceni Tanítóképzõ Fõiskola szolnoki kihelyezett
tagozatán
a
népmûvelõ-könyvtáros szakot. 1991-ben fél évig egyedül
látta el a könyvtárosi feladatokat. Még ebben az idõszakban költözött új helyére a
könyvtár. 1992-2008 között vezetõ könyvtáros volt. Magdika néni
célja a könyvtárban az volt, hogy segítse az embereket a szabadidõ
hatékony eltöltésében, majd a késõbbiekben már kiegészült azzal,
hogy a mindennapi dolgokra is válaszokat találjanak az egyéb szakirodalmak segítségével. Az internet „berobbanása” Magdika nénit
sem kerülte el. Meg kellett tanulnia a számítógépek használatát, hogy
segítséget adjon az olvasóknak a kezdeti lépések elsajátításhoz. A
könyvtár vezetése mellett kapta feladatául a helytörténeti anyagok
gyûjtését, rendszerezését, a továbbiakban a gyûjtemény gondozását
munkatársai közremûködésével. A könyvtárosi teendõit kiegészítette
vetélkedõk szervezésével, találkozók rendezésével. A kulturális munkáján kívül jelentõs szerepet vállalt a település közéletében. Ezért a
szorgalmas és kitartó munkájáért több díjat is kapott. 1989-ben Kiváló munkáért, 1990-ben Fegyvernekért kitüntetésben, majd 2009-ben
Fegyvernek Közszolgálatáért Díjban részesült. Ennyi eltöltött idõt követõen, harmincnyolc év után 2008-ban nyugdíjba ment. Magdika
néninek két gyermeke, és öt unokája született. Nagyon várta már a
nyugdíjas éveit, hogy foglalkozzon velük, sokat kiránduljanak a férjével, valamint a hobbijának éljen: a kertészkedésnek és a kézimunkázásnak. Szerencsére még sok évig tudta élvezni ezen örömöket.
Magdika nénit mindig a pontosság és a precizitás jellemezte. Egy higgadt, megfontolt ember volt, emellett nagyon jó tanító, akitõl sok
mindent elsajátítottunk, személy szerint én Tõle tanultam meg a szakma
csínját-bínját. A magánéletben is velünk örült, nemcsak kollégaként tekintettünk rá, hanem barátként is,
mindig számíthattunk rá mindenben.
Egy életerõs nõ volt, aki számunkra
halhatatlan volt. Hihetetlen, hogy
nincs többé köztünk. Emlékét megõrizzük, az átadott tudását továbbvisszük. Nyugodjon békében!
-Bognár Annamária-

7

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
•

2020.03.04. Bognár Benett
Szülei: Szabó Fanni, Bognár Gergõ
2020.03.22. Burai Lajos
Szülei: Nyerlucz Erika, Burai Lajos
2020.03.28. Hermann Ramóna Anna
Szülei: Hegedûs Melinda, Hermann Viktor
2020.03.30. Knipfel Benett
Szülei: Kocsmár Henrietta, Knipfel Roland
2020.03.31. Burai Leila Glória
Szülei: Alattyányi Bianka, Burai Gábor
2020.04.01. Oláh Léda
Szülei: Csörgõ Gina, Oláh Lajos
2020.04.01. Páva Dániel
Szülei: Balla Edina Klaudia, Páva Lajos
2020.04.08. Mága Ramóna Viktória
Szülei: Mátyás Ramóna, Mága Dávid
2020.04.08. Balogh Diána Leila
Szülei: Balog Leilla, Balogh Gergõ
2020.04.09. Lipcsei Áron
Szülei: Krenák Piroska, Lipcsei Dániel
2020.04.29. Túró Klarissza Lilien
Szülei: Kolompár Júlia Mária, Túró Krisztofer Dávid
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
Dobler Andrea és Fridrik József Ferenc
2020. április 4-én,

Szekeres Andrea és Albert Gábor
2020. április 24-én,

Bátai Georgina Rita és Budai Norbert
2020. május 15-én

Domány Krisztina Bernadett és Maróti János
2020. május 18-án,

Vincze Erzsébet és Kiss Sándor
2020. május 29-én,
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!
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