Fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetésérõl
TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT
KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRÕL
Kutak engedélyeztetése 2021. március 19-20-án!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban:
Vgtv.)28/A. § (1) bekezdés szerint a jogszabály által bejelentéshez
kötött tevékenységektõl eltekintve vízjogi engedély szükséges
• a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és
átalakításához (vízjogi létesítési engedély)
• a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a
vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
• a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése alapján: „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítõ vagy üzemeltetõ, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erõsítõ módosításáról szóló 2020.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelõzõen engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen létesített vagy
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig
kérelmezi.” A törvény a házi vízigényt kielégítõ és a mezõgazdasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozik.
A jegyzõi hatáskörben engedélyezett fúrt kutak eljárási díja ebben
az esetben csak 11.000 Ft, ásott kutaké 6.000 Ft. (Illetéktõl és járulékos költségektõl mentes.)
A törvényi szabályozás szerint a korábban engedély nélkül létesített
fúrt és ásott kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni 2023. év

végéig. Ezen határidõt követõen a hatóságoknak lehetõségük nyílik az
illegális kutak tulajdonosai részére bírságot kiszabni. Mentesül az a magánfelhasználó kúttulajdonos a vízgazdálkodási bírság megfizetése
alól, aki 2023. december 31-ig kérelmezi az engedély nélkül épült
és/vagy üzemeltetett kútjának fennmaradási/üzemeltetési bejelentését, regisztrálását.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat
jegyzõjének engedélye szükséges olyan kút (fúrt, ásott, vert) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez,
amely a következõ feltételeket együttesen teljesíti:
• a kút helye nem érint: vízbázist, távlati vízbázist, illetve ezek belsõ-,
vagy külsõ védõidomát, védõterületét
• nem érint karszt- vagy rétegvizet, kizárólag talajvíz vízkészlet felhasználásával üzemel
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• legfeljebb 500 m /év vízigénybevétel esetén
• házi- vagy háztartási vízigény kielégítésére használják
• nem gazdasági célú a vízfelhasználás
• a kút épülettel rendelkezõ ingatlanon van
Csak azok a kutak engedélyezése tartozik jegyzõi hatáskörbe, melynek
talpmélysége – a KÖTIVIZIG-el történt egyeztetés alapján - nem haladja
meg a 35 métert. Egyéb esetben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyezõ hatóság.
Önkormányzatunk segítséget kíván nyújtani az érintett lakosok
részére, hogy egy erre szakosodott cég a vízjogi kútengedélyek terén az egész település számára vállalná a kutak fennmaradásához
szükséges dokumentáció összeállítását.
Elõnyei:
• megbízható szakemberek látják el a feladatot, nem kell egyénenként megkeresni a megfelelõ vállalkozót,
• nagyságrenddel olcsóbb így, hogy a törvényben megjelölt határidõ
még messze van, és a település lakosságának a cég ajánlata segítséget
jelentene, mert a kúttulajdonosok egyszerûen, kényelmesen és elérhetõ áron juthatnának hozzá a kútengedélyekhez.
Kérjük az érintetteket, hogy amennyiben igénybe kívánják venni a
szakértõ cég szolgáltatását - továbbá az engedélyezéssel kapcsolatos
kérdéseiket -, írásban jelezzék Schultz Ferencné részére. Elérhetõség:
tel: 56/556-012, e-mail: kutengedelyezes@fegyvernek.hu
A kutak felmérésének várható idõpontja: 2021. március 19-20-án!
Igényüket kérjük 2021. március 12-ig kérjük emailben jelezzék!

Tájékoztatás 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, hogy
azokat ki ültette! A közterületen lévõ fa kivágásának engedélyezése
iránt kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.

kérelmezése esetében 45 nap. Az eljárással kapcsolatosan bõvebb információt, valamint kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban
kaphatnak vagy honlapunkról letölthetik. A kérelem benyújtását követõen minden esetben meggyõzõdünk a kérelem indokoltságáról, és ezt
követõen kerül sor a fakivágás engedélyezésére vagy megtiltására. A fakivágási engedély megadása esetén a határozatban a kivágandó fa pótlásáról is rendelkezünk. Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki fás szárú
növényt jogellenesen kivág – a kivágott fa értékétõl függõen – az szabálysértésnek, vagy bûncselekménynek minõsül. A fás szárú növények
védelme mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjük, hogy környezetünk
A kérelem 2021. január 1-jétõl illetékmentes.
védelme, valamint az engedély nélküli fakivágások, esetleges
Az ügyintézési határidõ 21 nap (általános ügyintézési határidõ), azon- feljelentések, bírságolások elkerülése érdekében szíveskedjenek a
ban a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, telepü- tájékoztatásban foglaltak megtartására fokozott figyelmet fordítani.
lés- és kultúrtörténeti értéket képviselõ fás szárú növény kivágásának
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Új bútorok a könyvtárban
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyûjtemények Kollégiuma által megítélt pályázati támogatást, melyet a fegyverneki könyvtár korszerûsítésére, új bútorok beszerzésére nyert az intézmény, sikeresen
felhasználtuk.
A pályázatban elnyert támogatás 3.398.139 Ft volt, a Fegyvernek Város Önkormányzata által biztosított önerõ pedig 377.571 Ft, így
3.775.710 Ft-ból valósíthattuk meg a beruházást.
A felnõtt olvasó-, és a kölcsönzõterem összes régi könyvespolcát és a
folyóiratállványt új, egy-, és kétoldalú polcokra cseréltük. 4 db új olvasóasztal és 16 db olvasói szék szolgálja az olvasók kényelmét, amelyek rendezvények alkalmával is jól használhatóak. A könyvtárosok
régi íróasztalait egyedi méretre gyártott kölcsönzõi pult váltotta le.
Az irattárként használt irodahelyiségbe 2 új irattartó szekrény
került.
Az olvasó-, és kölcsönzõterem funkciójának megcserélésével, az új
bútorok elrendezésével egy nagyobb, világosabb, átláthatóbb, modernebb olvasótermet nyertünk, ahol rendezvények esetén az eddiginél több látogatót tudunk fogadni. A praktikusan megtervezett
kölcsönzõpult felnõttek és gyermekek kiszolgálására is alkalmas, valamint kényelmes munkaállomást biztosít a dolgozók részére.
A 2016-os gyermekkönyvtári részleg felújítását és a 2019-es, az épület egészét érintõ külsõ-belsõ infrastrukturális felújítását követõen
ezzel a bútorbeszerzéssel lett teljes városunk könyvtárának megújítása. Az elnyert támogatás és az önkormányzati önerõ segítségével
korszerû, ízlésesen berendezett, a mai kor elvárásainak megfelelõ
könyvtárban tudjuk fogadni olvasóinkat, látogatóinkat.
Köszönjük segítõ közremûködését a Fegyverneki Mezõgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézménynek, valamint a Fazekas
Faipari Kft.-nek!
Bízunk benne, hogy hamarosan fogadhatjuk Önöket!
-Ollé Orsolya-könyvtáros-
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Sajtóközlemény

Befejezõdtek a
Fegyverneken

zöld

város

kialakítása

beruházások

Befejezõdött a „Zöld város kialakítása Fegyverneken” címû,
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 azonosító számú projekt, mely
100 millió Ft, vissza nem térítendõ Európai Uniós támogatásból valósult meg.
Fegyvernek Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-JN1 - Zöld város kialakítása pályázati kiírásra benyújtott, „Zöld város kialakítása Fegyverneken” címû pályázata 2017. májusában támogatói
döntésben részesült. A projekt célja a város zöldfelületeinek növelése, megújítása, aktív rekreációs terület kialakítása, valamint
gazdaságfejlesztési és közösségi céllal, alulhasznosított ingatlanok energia hatékony üzemeltetés biztosító hasznosítási lehetõségének megteremtése, a helyi társadalomban a
környezettudatosság és az integrált szemlélet erõsítése.
A fejlesztés eredményeként, a lakossági igények kiszolgálása érdekében az alábbi beruházások valósultak meg:
– Játszótér (Hársfa út) megújítása: A területen új játszótéri játékok, utcabútorok telepítésére, valamint egy mûfû borítású
multifunkciós pálya kialakítására került sor. Megújításra kerültek a járdák, a zöldfelület, térfigyelõ kamerarendszer telepítése is megtörtént. A játszótér mellett parkolóhelyek
kerültek kialakításra.
– Felnõtt játszótér (Kun Farkas út) kialakítása: Új, felnõtt játszótér kialakítása, eszközök, utcabútorok telepítése, járdaépítés, parkolóhelyek kialakítása, a zöldfelület megújítása és
térfigyelõ kamerák telepítése valósult meg.
– Húsbolt (Szent Erzsébet út 171.) felújítása: A Húsbolt épületének teljes felújítása megtörtént, a szükséges eszközök beszerzésre kerültek.
– Nonprofit szolgáltató ház (Szent Erzsébet út 123.) kialakítása: a meglévõ szerkezet felhasználásával új, modern épület
létrehozása, mely komplex akadálymentes, energia hatékony
épület.
– Kereskedelmi és szolgáltató tér (Szent Erzsébet út 161.): A
meglévõ épület felújítása, energetikai korszerûsítése mellett
a komplex akadálymentesítésére is sor került. Parkolóhelyek,
kerékpártárolók, külsõ elárusító helyek, valamint járda került
kialakításra.
– Fásítás a Szent Erzsébet út mentén: Fák ültetésére, a zöldfelület rendezésére, valamint utcabútorok, ülõpadok, hulladékgyûjtõk és hirdetõtáblák telepítésére került sor.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
További információ kérhetõ:
Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
www.fegyvernek.hu

Móra Mosolymanók

Adventi várakozás

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a PontVelem Okos Program, az
EMMI és a GLS együttmûködésével idén is megvalósításra került a
cipõsdoboz adománygyûjtõ akció, melyhez idén is, már harmadik
éve, csatlakozott a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola.
Idén 42 cipõsdoboznyi ajándékkal tudunk segíteni a rászoruló
gyermekeken, s ezáltal ünneppé varázsolni számukra a karácsonyt.Ezúton is köszönjük a támogató szülõk, nagyszülõk, gyerekek segítségét, adományait.

A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolában idén erre az idõszakra is másképp készültünk. Nem volt adventi hangverseny, nem
volt gyertyagyújtás, nem volt ünnepi mûsor. A csendesség jegyében
vártuk az utolsó iskolai napokat, s vele együtt a karácsonyt.
Diákjaink, tanáraink osztálykeretben viszont idén is aktívan szervezték az adventi ünnepkört, a karácsonyi kézmûveskedést, a Mikulás napját, hisz, ha nem is világraszólóan, de emlékezni,
hagyományokat ápolni, ünnepelni mindenképp szerettünk volna.
Talán még fontosabb volt egy kicsit elszakadni a mindennapok világából. Megünnepeltük a Luca-napját, a Mikulást, az adventi várakozást, készültünk a Karácsonyra, az Újévre. Reméljük, hogy a
következõ karácsonyt már együtt, egy épületben, közös ünnepi mûsorral várhatjuk. S várjuk, hogy a szülõk is részesei lehessenek ismét iskolánk életének, rendezvényeinek.
Köszönjük minden szülõnek, nagyszülõnek, segítõnek, támogatónak a 2020-as évben nyújtott önzetlen munkáját, segítségét, felajánlását.

-Korpásné Nagy Judit-

-Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola-

Ajándékok a Mórában

Fogas kérdések a Mórában
Novemberben a Fogászati hónap apropóján a Fegyverneki Móra
Ferenc Általános Iskola alsósai fogászati vetélkedõn ismerkedtek
meg a helyes fogápolás szokásaival, eszközeivel, a fogak egészségét
megõrzõ és károsító élelmiszerekkel. Évfolyamonként a tanító nénik szervezésében, csapatokat alakítva keresztrejtvényeket, teszteket oldottak meg. A legkisebbek játékosan, daltanulással
erõsítették a helyes szokások alakítását. Az ötletes feladatokat mindenki sikeresen megoldotta. Elégedett mosolyok tükrözték a jó
hangulatot. A gyõztes csapatok örömmel vették át a megérdemelt
jutalmukat.

A Karcagi Tankerületi Központ is, már hagyományaihoz híven karácsonyi ajándékkal, laptoppal kedveskedett egy tanulmányi eredményekben kiemelkedõ tanulónak. 2020-ban az ajándékot Keresztes
Fanni Luca 4.a osztályos tanulónk érdemelte ki szorgalmával, iskolai
eredményeivel, példamutató magatartásával. Testvérei szintén intézményünk tanulói, õk is hasonló szép eredménnyel végzik tanulmányaikat. Gratulálunk nekik!
A Tankerület jóvoltából minden tanuló, dolgozó karácsonyi ajándékcsomagban részesült.
A Szülõi Munkaközösség pedig december 6-án, Mikulás napján lepte
meg tanulóinkat édességcsomaggal. Köszönjük a támogatást!

-Szelei Zsuzsa-tanító néni-
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Szálljatok le, szálljatok le Karácsonyi
Angyalok….
énekelte Ollé Zétény (5 éves) azon a
kedves videón, melyet a Szent-Györgyi Albert Agóra (SZEGED) hirdetett.
A karácsonyi vers és ének pályázatra
óvodások és alsó tagozatos diákok jelentkezhettek az ország minden tájáról.
Témája: Karácsonyi vers és ének
A videókat 2021. január 3-8. között lehetett
elküldeni
a
kapcsolat@agoraszeged.hu email címre. A
videókat az Agóra által felkért zsûri
értékelte és választotta ki a legjobb
elõadásokat.
A zsûri véleménye alapján kiválasztott díjazottak jutalmazása,
tárgyjutalommal és az Agóra eseményeire szóló belépõkkel történt.
A pályázat eredménye:
1. Ollé Zétény
2. Szabó Lóránd Márk
3. Nagy Tina
A Szerkesztõség nevében gratulálunk Zétinek az I. helyezéséhez!
-Mészáros Ildikó-

Köszönet az adományozóknak!
A Polgárõrség nevében Karácsonykor 11 családot látogattunk meg, és
sikerült egy kicsit szebbé tenni az Ünnepet részükre.
Láttuk a gyerekek, szülõk arcán az örömszikrát, mely számunkra is
csodálatos pillanatokat hozott.
Szeretnénk megköszönni az adományozóknak, hogy emberségbõl
jelesre vizsgáztak, ezzel 11 család számára a Karácsony örömteli,
meghitt ünneppé lett.
Adományozók: Korpás Szabó Szilvia, Kollár Borbála,Tolnai
Mihályné, Kollárné Borika, Náhóczki Lili, Náhóczki Bandika,
Náhóczkiné S Tóth Erika, Mendlerné Ladányi Boglárka, Kissné Balla
Judit, S.Tóth Lajosné, Görög Gáborné, Lipcseiné Katika, Herman József, Polgármesteri Hivatal.
-Fegyvernek Városi Polgárõrség-

Véradás
A 2021-es év elsõ véradására január 07-én került sor, a megszokott
helyen, a Fegyverneki Mûvelõdési Ház nagytermében. A világ minden táján tombol a vírus, sok emberéletet elragadva. Eddig is igaz
volt, hogy a véradásnak nagyon nagy szerepe van, és most ez hatványozottabban igaz.
Az év elsõ véradása sikeresnek mondható, hiszen 48 bátor ember jelentkezett, hogy segítsen beteg embertársainkon. A véradás az óvintézkedések szigorú betartásával, zökkenõmentes zajlott.
Köszönjük a többszörös véradóknak, külön köszönet az elsõ alkalommal vért adóknak, hiszen most már õk is beléptek a véradók
nagy táborába, és reméljük a késõbbiek során is jelentkeznek, jönnek
a hívó szóra!
Adj vért, életet adsz!
A következõ véradás idõpontja: 2021. április 22. (Csütörtök)
-Mészáros Ildikó-

Minden út Rómába vezet?
Czifra Botond a Szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium 11/b matematika speciális tagozat tanulója. Az Ókortudományi
Társaság 2020-ban írta ki a latin versenyt, középiskolásoknak.
Botond már négy éve, heti egy órában tanulja a nyelvet. Gondolt egyet, és jelentkezett a versenyre. A verseny címe: Ábel
Jenõ Tanulmányi Verseny Meghirdetõje:
Arpinói Ciceró Diákolimpia Magyarországi Válogató Verseny
A verseny rendezõje: ELTE BTK Latin
Tanszék
A versenyre közel 600 diák nevezett,
mely a vírushelyzet miatt online történt.
A verseny elsõ húsz helyezettje jelentkezhetett a következõ fordulóra.
A Diákolimpia Magyarországi válogató
versenyén a húsz diák között Czifra Botond az I. helyezést érte el!
A döntõ Rómában lesz, tervezetten május környékén, a pontos idõ még a vírushelyzet miatt egyelõre bizonytalan.
Rómában minden európai ország részt
vesz, ezért alapos felkészülést igényel
minden diák részérõl.
Mikor megkérdeztem Botondot, hogy a latin nyelvvel kapcsolatban
mi a célja, azt válaszolta:
- A jövõbeni bölcsészet, vagy a jogtudomány felé szeretné terelni életét, tanulmányait irányítani, és ezekre a nyelvi információkra, tudásra ott is szükség van.
Gratulálunk Botondnak az elért eredményéhez, és szurkolunk neki a
döntõben is!
Zavartalan felkészülést, és eredményes szereplést kívánunk Rómában!
-Mészáros Ildikó-
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Minden olyan szépen indult….
AZ ÉV FÁJA versenyt (sajnos) nem Fegyvernek nyerte.
Az év elején a beküldött „fák” versenyén nagy meglepetésünkre és
nagy örömükre a fegyverneki fekete nyárfa is bekerült a 10 döntõs fa
közé!
Itt még a zsûri választotta ki a döntõs fákat, tehát a zsûri méltónak találta, hogy nyerjen a versenyben!
Ezek után kezdõdött meg az igazán nagy munka. Itt, a Hírmondó hasábjain, online felületeken kértünk minden fegyverneki lakost, hogy
szavazzon a fára. Ez így ment, hónapokig. Szinte naponta kértem, hirdettem a versenyt, bízva az összefogás erejében. Kezdetben nagy volt a
lendület, aztán kezdett egy kicsit lassulni. Jó érzés volt, mikor a
fegyverneki elszármazottak szinte magukénak érezték a versenyt, és
sok szavazattal segítettek. De még messze volt október … amikor is kiderül, ki nyeri a versenyt.
A döntõs fák közül a közönség július 1. és október 1. között online szavazással választotta ki kedvencét. Ebben az évben a korábbiakhoz képest rekord mennyiségû, 20 464 szavazat érkezett, és különösen a
dobogós helyeken álló fák támogatottsága változott folyamatosan a
szavazás hetei alatt. Az alapítvány az Év fája versennyel a közvetlen
környezetünkben élõ fákra és általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretné felhívni a figyelmet –
olvasható a honlapon
Online szavazáson 5091 szavazattal a mélykúti júdásfa nyerte idén az
Év fája címet. Gratulálunk!
Interneten talált 2019-es becsült adat szerint: Mélykút népessége: 4763
fõ, míg Fegyvernek népessége: 6693 fõ. Ezen adatokat nézve, nem volt
lehetetlen a mi gyõzelmünk sem. Én nagyon sajnálom, hogy nem sikerült. Ha jövõre is nevezni akarunk (hiszen szép fáink vannak) és miért
ne neveznénk? - akkor nagyobb összefogásra lesz szükség.
-Mészáros Ildikó-

Március 15.
2021. március 15-én, 9 órakor
Nemzeti Ünnepünk
alkalmával csendes megemlékezést tartunk,
természetesen szigorúan a járványügyi
szabályok betartásával.
Helyszín: 1848-as emlékmû
(A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

Egy nemes cél érdekében…
Városunk piacterén elhelyezésre került a kupakgyûjtõ szívecske,
amely egy nemes cél érdekében készült, az izomsorvadással küzdõ Tõzsér Csabika megsegítésére. A szívecskébe bárki beledobhatja a kupakokat, melyet a család egyik ismerõse a feldolgozóüzembe
szállít, és ennek ellenértékébõl fedezi a család a Csabika számára nélkülözhetetlen fejlesztéseket, kezeléseket.
A kupakgyûjtõ szívecskét Kecsõ László és családja készítette. A
felületkezelését a Hermann Felületkezelõ és Szolgáltató Kft.
készítette.
Köszönjük az önzetlen segítséget!
Minden jóérzésû fegyverneki lakos hozzájárulhat Tõzsér Csabika
megsegítéséhez.
-Mészáros Ildikó-
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Fegyvernek a megyei levéltári
évkönyvben
Az elõzõ év szeptemberében került bemutatásra a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár legfrissebb évkönyve, a
Zounuk 34. kötete. Benne – más tanulmányok és forrásközlemények
mellett – most helyet kapott egy fegyverneki téma is, amelyet közel ötven oldalon keresztül volt szerencsém ismertetni. Tizenkét éve
foglalkozom a helytörténet kutatásával. Eleinte magam sem gondoltam volna, hogy a településünk
történeti-néprajzi szempontból
egy igazi aranybánya lesz. Ezt a levéltári dokumentumok és a mûemléki örökségeink egyaránt
igazolják.
Az ezer éves múltra visszatekintõ
Fegyvernek történetében bõ 300
éve kezdõdött el a ma ismert település arculatának és népességének kialakulása. Fegyvernek
középkori történetének a török
hódoltság vetett véget. A jelentõs
mezõvárost a XVI-XVII. század
pusztító hadjáratai sodorták el és
tették szinte lakatlanná. A középkorra csupán az egykori templomunk
toronymaradványa emlékeztet: a jól ismert Csonkatorony.A törökök
kiûzését és Rákóczi szabadságharcát követõen indul újra az élet a
fegyverneki pusztán. A XVIII. század még a lassú népességnövekedés,
regenerálódás idõszaka. Ezt követõen a XIX.század hozza el azokat a
változásokat, fejlõdést, amelyek a mai településképünk kialakításában
kiemelkedõ szerepet játszottak. A század közepén telepednek lejelentõs számban német családok a már itt élõ magyarok mellé. Ekkor jön
létre Annaháza és Szapárfalu a már meglévõ középsõ településmag
szomszédságában, ezzel téve néhány évtizedre többnemzetiségûvé
Fegyverneket. A levéltári évkönyvben megjelent tanulmányt erre, a
nemzetiségi témára építettem a „Fegyverneki svábok asszimilációja”
címmel.
A németek (svábok) leszármazottait máig nagy arányban megtaláljuk
a településen, amelyet a családnevek igazolnak. Azonban a német
nyelvnek már régen nyoma veszett. Hányan lehettek az egykori sváb
telepesek? Honnan érkeztek? Milyen viszonyban éltek az itteni magyarokkal? Hogyan talált egymásra a két nemzetiség? Miért tûnt el a
német nyelv a településrõl? Milyen következményekkel járt a II. világháború a fegyverneki svábokra nézve? Milyen emlékeket hagytak maguk után a régi öregek? Él-e még a sváb identitás valamilyen formája a
mai Fegyverneken? Összefoglalva:hogyan történt a fegyverneki németek beolvadása a többségi magyarságba az 1840-es évektõl napjainkig? A levéltári iratok, anyakönyvek, korabeli sajtó mellett tárgyi
emlékek, fényképek, térképek, interjúk és kérdõívek segítettek a téma
feldolgozásában. A tanulmány végén – kissé rendhagyó formában –
összegzés helyett a jövõbe tekintés szerepel: a hagyaték megmentésének és továbbadásának módja. Remélhetõleg az elkövetkezõ két év ennek a megvalósítását segíti elõ az immáron helyi védelem alatt álló
Táncsics út 185. sz. alatti népi lakóépületben és udvaron a Népi Építészeti Program keretein belül.
Ezúton köszönetet mondok mindazoknak, akik kitöltötték az identitás
kérdõívet, vagy interjúalanyaim voltak, illetve értékes adatokkal gazdagították a munkám!Az érdeklõdõ olvasó a megyei levéltáron keresztül juthat hozzá a Zounuk 34. kötetéhez.
-Országh László-
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2021. nevezetes évfordulói
A XIX. század nemcsak az ország, hanem Fegyvernek számárais a
felemelkedést hozta el. A számtalan esemény közülmost négy
olyan kerek évfordulóról emlékezzünk meg, amelyek a szóban
forgó idõszakhoz kapcsolódnak.
• 200 éve, 1821-ben Mácsay Sámuel szegényparaszt az otthonában kezdi el oktatni írásra, olvasásra és vallástanra a puszta-fegyverneki római katolikus uradalmi cselédek és szolgák gyermekeit (egészen
1849-ig). Oktatási intézmények építésére még évtizedeket kell várni
és az iskolába járás is a század utolsó harmadától válik kötelezõvé. Ennek ellenére Mácsayt bátran tekinthetjük a fegyverneki közoktatás
elõfutárának.
• 175 éve, 1846-ban Fegyvernekre százával érkeznek a zömében németajkú telepesek gróf Szapáry József és neje, báró Orczy Anna hívására.
Ezzel Puszta-Fegyvernek déli és északi részén felparcellázott gyepeken megszületik Szapárfalu és Annaháza (Fegyvernek egyik legrégebbi mûemléke a Damjanich úti Vaskereszt, Annaháza létrejöttének állít
emléket).
• 1846 júliusában más rendhagyó esemény is történt. Egy addig sosem látott szerkezet tûnt fel Fegyvernek
alatt a Tiszán (ezalatt a mai Holt-Tisza értendõ), a fedélzetén nem mással, mint a „legnagyobb magyarral”,
a reformkor elindítójával: gróf Széchenyi Istvánnal. Széchenyi és kíséretének gõzhajóútja Szegedrõl indult
és Tokajnál fejezõdött be. Július
19-én Fegyvernek alatt a fedélzetre szállt Szapáry, Orczy és Almássy
grófnõ. A Pannónia gõzös célja a folyószabályozás és a gõzhajózás népszerûsítése volt a Tisza mentén élõk számára.
• 150 éve, egy 1871-ben hatályba lévõ közigazgatási törvénycikk értelmében Fegyvernek nagyközségi rangra emelkedik. Az ebbe a kategóriába tartozó települések általában népesebbek és fejlettebbek is
voltak a kisközségeknél és képesek voltak önállóan jegyzõt alkalmazni.
További elöljárói a bíró, a pénztáros, tanácsbeliek, közgyám és községi
orvos voltak.
• 125 éve, 1896-ban Magyarország a fennállásának ezredik jubileumát
ünnepeli. Ez év októberében avatják fel az új Községházát
Fegyverneken. Az épület máig meghatározó eleme a település központi részének. A történelmi korszakokat követõen volt Tanácsháza, majd
ismét Községháza. Fegyvernek városi rangra emelkedésével 2013-óta
Városházaként funkcionál.
•

-Országh László-

Horgászat az Alsóréti Holt-Tiszán!
Fegyverneki Mezõgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény részérõl - mint az Alsóréti Holt-Tisza halászati üzemeltetési feladataival megbízott – tájékozatjuk a horgászokat, hogy a holtág
horgászrendjében nem történik változás. Területi engedélyek 2021. évben az alábbiak szerint alakulnak, melyek a Horgászegyesületeknél és a
szokásos elárusító helyeken kiválthatóak.
• Felnõtt éves területi engedély:
23.500 Ft
• Ifjúsági éves területi engedély:
13.000 Ft
• Gyermek éves területi engedély:
8.500 Ft
• Nõi éves területi engedély:
13.000 Ft
• Csónakos, etetõhajós, stéges jegy:
5.000 Ft
• Felnõtt napi engedély:
2.500 Ft
• Felnõtt napi csónakos engedély:
3.000 Ft
• Ifjúsági napi engedély:
1.500 Ft
• Gyermek napi engedély:
800 Ft
• Felnõtt heti engedély:
12.000 Ft
A holtág területére éves szinten átlagosan 700-800 db éves területi engedély és kb. 1000 db napi engedély kerül értékesítésre. A bevételekbõl
a halgazdálkodási tervben meghatározott 142,5 mázsa háromnyaras,
114 kg kétnyaras süllõ kerül telepítésre. A fogási adatok alapján a telepített mennyiség visszafogása jelentõs, 2019. évben az egy felnõtt horgászra jutó fogás meghaladta a 31 kg-ot. Az elmúlt évben a bevételek
lehetõvé tették, további 10 mázsa kétnyaras ponty telepítését, melyet az
idén is szeretnénk ekkora mennyiséggel megismételni.
Az évente meghirdetett „Fogd ki és fotózd le az Alsóréti Holt-Tiszán” fotópályázatra minden évben szép számú pályázat érkezik, amelyek
nagyszámú kapitális méretû hal fogásáról tanúskodnak. Az elmúlt

Véget ért a téli
átigazolási idõszak
FEGYVERNEK VSE 2021. február 14-én
éjfélkor véget ért a labdarúgásban a téli
átigazolási
idõszak.
Egyesületünk
játékoskeretében is történtek változások
ezen idõszakban.
Lássuk elõbb az érkezõket. A felnõtt keretünk két labdarúgóval bõvült. Lukács Dávid
a megyei II. osztályú Tiszapüspökibõl igazolt
Fegyvernekre, míg Rupa Róbert a Martfû
mezét váltotta zöld-fehérre. Utánpótlás keretünkben is találunk érkezõt, mégpedig az
U16-os csapatunkba igazoltuk a Szolnoki
MÁV Utánpótlás FC-tõl Csõke Dávidot, aki
visszatérõként segítheti Náhóczki Sándor
gárdáját.
A távozók listáján is több játékos szerepel. A
felnõttek közül Rézsó Gábor a Tiszagyenda
csapatához, míg Pápai József a
Mezõtárkányi SE gárdájához igazolt. Az
utánpótlás csapatainkban is voltak távozók.
Vízkeleti Szabolcs, Faragó Zsolt és Molnár
Levente a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC-nél
folyatja.
Mind a távozóknak, mind az érkezõknek sok
sikert kívánunk!
-Faragó Zsolt-

években több nagy méretû harcsa fogásáról érkezett bejelentés,
2020-ban akadt közte egy 41 kg-os mely a jelenleg ismert rekord a holtágon, de több 10 és 20 kg-ot meghaladó fogásról is tudunk. A pontyok
közül nem ritkák a 10 kg-ot, az amurból a 15 kg-ot maghaladó fogások,
de például a holtág süllõállománya is kiemelkedõ. Az elmúlt évben tovább folytatódott a törpeharcsa gyérítése is, mely során már több tonna
került lehalászásra.
Az elmúlt hetekben 7 db saját gyártású információs
táblát helyeztünk ki a horgászok által leggyakrabban
látogatott
partszakaszokon. A táblákon a holtág
kialakulásának története
mellett az alapvetõ horgászati információkat, elérhetõségeket tartalmazza. A
késõbbiekben pedig a horgászok ezekrõl tudnak
majd személyesen tájékozódni pl. a haltelepítések,
horgászati tilalmak idõpontjairól.
2021-ben a vízparton eltöltött napokra kellemes kikapcsolódást és fogásokban gazdag évet kívánunk minden horgásznak.
Internetes elérhetõségek:www.horgaszas.fegyvernek.hu
www.facebook.com/FegyvernekAlsoretiHoltTisza

Újra pályán U16-os csapatunk
FEGYVERNEK VSE Két hónap kényszerû pihenõ után (január 8-án) újra edzésbe állt a
csapat és szombaton (01.30.) a Szandai Focisuli által - Szászbereken - megrendezett
Ulvicki Mihály emléktornán szerepelt:
Újpesti Haladás (piros) - Fegyvernek VSE 1-0
Kissé nehezen melegedtünk játékba, de a mérkõzés második felében már jó teljesítmény
nyújtottunk. A fõvárosiak kihasználták egy hibánkat, míg mi nem tudtunk a kapuba találni igaz, ennyivel jobb is volt az ellenfél.
Fegyvernek VSE - Tiszaföldvár VSE 2-1
Ugyan az egész mérkõzés folyamán fölényben játszottunk, de az igazi átütõerõ hiányzott a játékunkból.
Abonyi Kid FC - Fegyvernek VSE 2-1
Elég jól futballoztunk, de csak egyszer tudtunk a kapuba találni, míg az igen harcias Abonyiak
kétszer, igazi gólhelyzet nélkül. Döntetlen esetén a felsõ ágon folytathattuk volna, így maradt
az 5-8. hely. Végül a döntõt a két korábbi csoportellenfelünk, az újpesti (piros) és az abonyi
csapat játszotta.
Fegyverneki VSE - Abádszalók SE 1-0
Folyamatosan nálunk volt a labda, sorra dolgoztuk a ki a helyzeteket, de azokat el is hibáztuk
(a jó képességû szalóki kapus nagyszerûen védett). Végül Bence váltott gólra egy szabadrúgást.
Fegyverneki VSE - Újpesti Haladás (fehér) 4-0
Folytattuk az elõzõ mérkõzésen nyújtott játékot, de ezúttal ez eredményességgel is párosult,
így az 5. helyen zártuk a tornát.
A nyolc fegyverneki gól szerzõje: Danajka Á. (3), Budai B. (2), Csõke D., Csõke V. és Domán A.
A teremtorna jól szolgálta a csapat felkészülését és a fiúk nagyon örültek, hogy újra pályán
lehettek.
-Náhóczki Sándor U16 edzõ-
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EMLÉKEZÉS
DEME IMRE
halálának 10 évfordulóján
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok
És te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk,
Azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven,
Ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
Ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,
Folytasd kacagásod, nevessünk együtt
Mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.
Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is
Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
Miért lennék a gondolataidon kívül…
Csak mert a szemed nem lát…
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet és benne
Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet,
És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

Fájó szívvel emlékeznek gyermekeid Erika, Katika, András,
Lóránt, Botond, Bálint, Dóra, Nelli.
Feleséged és dédunokád Tamara

EMLÉKEZÉS
STEFÁN ANDRÁSRA

Hiányzol.
Az életembõl,
a vonuló felhõk futásából,
az ébredõ nap elsõ sugaraiból.
Hiányzol a tárgyakból,
amelyeket megérintek,
hiányzik a tükrömbõl az arcod.
(...)
Nehéz csönd nyomja szívemet.
Megtört szívvel emlékezünk a 10. évfordulón.
Soha nem feledünk! A szeretet ÖRÖK!
Feleséged, Lányaid és családjuk

MEGEMLÉKEZÉS
SIMON IMRE

EMLÉKEZÉS
MESTER LAJOS

halálának 10. évfordulóján.
"Sohasem halványul szívünkben emléked,
sohasem szûnik meg lelkünk gyásza érted"
Szeretõ Családod

halálának 10. évfordulóján.
Fájó szívvel emlékezik Szeretõ Családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk

CSONTOS JÓZSEF

TÖRÖK ILLÉS

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

temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak,
bármilyen formában részvétüket fejezték ki.
A Gyászoló Család
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MEGEMLÉKEZÉS
LADÁNYI SÁNDOR
halálának 7. évfordulóján!
"Kit szívünkben érzünk
nem hal meg soha,
Kit lelkünkkel látunk
nem hagy el soha.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek
Amíg élünk õrizzük õket!"
Fájó szívvel emlékezik Felesége,
három gyermeke és öt unokája

EMLÉKEZÉS
FARKAS ISTVÁN
halálának 3. évfordulóján

Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol rám onnan fentrõl,
S lelkemhez szólsz a végtelenbõl.
Szeretõ feleséged, lányod, vejed, unokád.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Nagyon szépen köszönjük az összes kedves szót és gondolatot. Iszonyú érezni, hogy Apukámat mennyien szerették.
Ez persze semmit nem változtat azon, hogy Õ nekünk elsõsorban egy Édesapa volt, akinek az elvesztése
egyenlõre... keresem a szót... de nem találom..
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak,
kedves ismerõsöknek és minden megtisztelõnek,
akik édesapánk

SZEPESI SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírján virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Bársonypuhán átölel az este
Sírkertekben ezernyi gyertya ég
Lángujjaival az égre festve
kedves halottak kósza emlékét.
Parányi lángjuk tánca elvakít
Árnyékok írnak titkokat közénk
S édes-bús emlékhálót felszakít
a bánatpók, majd újat fon körénk...
Dús virágillat tölti be tüdõm,
az emlékezés szent virágai...

borús álmainkat messze ûzön
tündökölnek színpompás szirmai.
Egy-egy gyertyát gyújtok
mindenkiért,
akiket a sors már távolra vitt,
de apám sírhantján leteszem még
nézd,kedvenc hófehér virágait.
Titkon szívemre csendes béke száll.
Amint sírjánál lehajtom fejem.
Nem ragadta el végleg a halál,
hisz bennem él, míg rá emlékezem.

EMLÉKEZÉS

KORPÁS PÁLNÉ
szül.: Kácsor Katalin
halálának 1. évfordulóján
Szeretõ családod

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében
mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Burai Pál
70 éves
Csiga Józsefné
Született: Murányi Anna
86 éves
Czikk Károly
78 éves
Török Illés Gábor
80 éves
Petõ Mihály
85 éves
Gácsi László
68 éves
Ficsor Kornél
42 éves
Koncz István
84 éves
Kneifel István
65 éves
Becsei Károlyné
Született: Molnár Magdolna
89 éves
Huber Istvánné
Született: Szegedi Mária
82 éves
Birkás Istvánné
Született: Hagymási Kulianna
82 éves
Pelyhe Kálmánné
Született: Rommel Zsuzsanna
75 éves
Jónás Sándorné
Született: Balogh Margit
88 éves
Soós Gáborné
Született: Sass Mária
82 éves
Fekete Ferencné
Született: Hajdú Erzsébet
89 éves
korában elhunyt.
A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!
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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
•

2020.11.03. Nagy Norina
Szülei: Gácsi Alexandra, Nagy Gábor
2020.11.04. Mága László
Szülõ: Mága Elizabet
2020.11.08. Csányi Balázs József
Szülei: Hillender Judit, Csányi József
2020.11.19. Simon Milla
Szülei: Bagi Bettina, Simon Attila
2020.11.22. Olcsák Csenge
Szülei: Szegi Rita , Olcsák Norbert
2020.11.22. Vízkeleti Szofi
Szülei: Bata Krisztina, Vízkeleti Károly
2020.11.25. Bagi Gergõ Roland
Szülei: Balla Viktória, Bagi Gergõ Máté
2020.11.30. Strigel Szofia
Szülei: Balogh Beáta, Strigel Dávid
2020.12.03. Koszmál Delani Szófia
Szülei: Koszmál Klarissza, Erdei Roland
2020.12.05. Farkas Hédi
Szülei: Abuczki Réka, Farkas Tibor
2020.12.16. Jónás Tamara Laura
Szülei: Csõke Dominika, Jónás Zoltán
2020.12.27. Sütkei Áron István
Szülei: Rácz Annamária, Sütkei István
2020.12.30. Burai Csaba Olivér
Szülei: Burai Barbara, Kovács Csaba
2021.01.01. Csõke Kata
Szülei: Zulinger Krisztina, Csõke Zsolt
2021.01.03. Burai Denisz
Szülei: Nagy Elizabet, Burai Denisz
2021.01.05. Burai László Matteo
Szülei: Bíró Adrienn, Burai László
2021.01.08. Zulinger Vilmos
Szülei: Csõke Kitti, Zulinger Viktor
2021.01.21. Nagy Pamela Hanna
Szülei: Nagy Bettina, Burai Ignác
2021.01.23. Országh Ábel László
Szülei: Dóra Anett, Országh László
2021.01.26. Patkó Botond
Szülei: Török Szilvia, Patkó László
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

létrehozott szerv)

•

112 (egységes európai segélyhívó szám)
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A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. helyi elérhetõségei:
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)
- mûszaki hibabejelentõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- ivóvíz szolgáltatás:
06-70/455-60-61
- szennyvíz szolgáltatás:
06-70/455-60-51
Törökszentmiklósi Ügyfélszolgálat:
5200 Törökszentmiklós,Táncsics Mihály 42/a.
Központi ügyfélszolgálat:
5000 Szolnok, Thököly út 83.
email: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Tel.: 06-40/180-124
*****

Orvosi ügyelet: 06-70/3703-104
Az E.ON ügyfélszolgálati telefonszámai
Általános ügyintézés:
06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00,
06-70-459-96-00
Mérõállás bejelentés
vezetékes telefonról* (ingyenes) 06-80-210-211
mobiltelefonról sms-en
06-30-3-444-999
* A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról
nem elérhetõ.
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