Rendeletek, határozatok tára
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hatáskörében eljáró polgármester a 478/2020.(XI.3.) 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 b)
pontja alapján az alábbi határozatokról, rendeletekrõl döntött:
• 125/2020.(XII.01.) sz. határozat a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tiszára
kiadható horgász területi engedélyek díjairól. Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hatáskörében eljáró polgármester az alábbiak szerint határozza meg a Fegyvernek Alsóréti
Holt-Tiszára kiadható horgász területi engedélyek díját 2021. január
01-tõl:
– Felnõtt éves területi engedély:
23.500.- Ft
– Ifjúsági éves területi engedély:
13.000.- Ft
– Nõi éves területi engedély
13.000.- Ft
– Gyermek éves területi engedély:
8.500.- Ft
– Csónakos-etetõhajós-stéges éves pótjegy
5.000.- Ft
– Felnõtt területi heti jegy:
12.000.- 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
• 145/2020.(XII.15.) sz. határozatában a 2021. évi start közfoglalkoztatási munkaprogramokat elfogadásáról döntött
1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hatáskörében eljáró polgármester pályázatot nyújt be a 2021. évi közfoglalkoztatási start munka-programokra. A 2021. évi költségvetésében
kötelezettséget vállal a programok 1.876.302 Ft összegû önerejének finanszírozására az alábbiak szerint.
a) Helyi sajátosságokra épülõ közfoglalkoztatás
– Foglalkoztatottak száma:
13fõ
– A program teljes költsége:
20.277.676 Ft
– A felajánlott saját forrás összege:
0Ft
– Az igényelt támogatások összesen:
20.277.676 Ft
b) Szociális jellegû program:
– Foglalkoztatottak száma:
52 fõ
– A program teljes költsége:
75.983.954 Ft
– A felajánlott saját forrás összege:
1.580.277 Ft
– Az igényelt támogatások összesen:
74.403.677 Ft
c) Mezõgazdaság
– Foglalkoztatottak száma:
19 fõ
– A program teljes költsége:
46.961.963 Ft
– A felajánlott saját forrás összege:
296.025 Ft
– Az igényelt támogatások összesen:
46.665.938 Ft
2.) A kötelezettségvállalás forrása a Magyarország 2021. évi központi
költségvetésérõl szóló 2020. évi XC. tv. szerinti állami támogatás.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hatáskörében eljáró polgármester tervtárgyalásokat folytat a munkaprogramokról és megköti a támogatási szerzõdéseket.
• 146/2020.(XII.15.) sz. határozatában elfogadta a Fegyverneki Mûvelõdési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását
• 27/2020.(XI.26.) és 28/2020.(XII.18.) önkormányzati rendeletekben
döntött a 2021. évi nyersanyagnormáról
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1/2021.(I.13.) önkormányzati rendeletében módosította a Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletet
• 1/2021.(I.06.) sz. határozatában döntött a fogorvosi körzetek összevonásáról
• 13/2021.(I.13.) sz. határozatával módosította a Fegyvernek Város teljes közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 114/2016.(X.27.) sz. önkormányzati határozatot
• 14/2021.(I.13.) sz. határozatában döntött Négyesi Bence Tamás a
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
• 15/2021.(I.13.) sz. határozatában döntött Négyesi Zsófia Petra a
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
• 23/2021.(I.28.) sz. határozatában jóváhagyta a Kuncsorbai szennyvízkezelés megvalósítása érdekében kötött együttmûködési megállapodást a KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekt
keretében
• 30/2021.(II.02.) sz. határozatában módosította a 2021. évi start közfoglalkoztatási
munkaprogramok
elfogadásáról
szóló
145/2020.(XII.15.) sz. önkormányzati határozatot
• 35/2021.(II.10.) sz. határozatában Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hatáskörében eljáró alpolgármester jóváhagyta, 47/2021.(II.15.) sz. határozatában módosította Fegyvernek
város polgármestere szabadság ütemezését
• 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletet alkotott Fegyvernek Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetésérõl
• 46/2021.(II.12.) sz. határozatot hozott Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2021. évi munkatervének elfogadásáróla
Munkaterv
megtekinthetõ
a
http://www.fegyvernek.hu/sites/default/files/dok/hatarozatok/
2021/046-2021.pdf link alatt.
• 49/2021.(II.17.) sz. határozatában döntött Fegyvernek, Lelovich
György út 2. és 4. szám alatti beépítetlen területek értékesítésérõl
• 2/2021.(II.12.) számú önkormányzati rendeletet hozott A közösségi
együttélés alapvetõ szabályairól- megtekinthetõ a http://www.fegyvernek.hu/node/2009 link alatt.
• 48/2021.(II.15.) sz. határozatot hozott Adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségrõl.
• 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendeletet alkotott Az anyakönyvi
rendezvényekrõl.
• 67/2021.(II.25.) sz. határozatával elfogadta a 2021. évi éves ellenõrzési tervet.
• 68/2021.(II.25.) sz. határozatával elfogadta a 2021-2024. évi stratégiai ellenõrzési tervet.
• 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletet alkotott a háziorvosi körzetek meghatározásáról- megtekinthetõ a http://www.fegyvernek.hu/node/2027 link alatt.
• 69/2021.(II.25.) sz. határozatot hozott Fegyvernek Biztonságos és
Egészséges Környezetéért Alapítvány támogatásáról.
• 70/2021.(II.25.) sz. határozatot hozott a Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért Alapítvány támogatásáról.
• 71/2021.(II.25.) sz. határozatával döntött a 2021. évi nyári szünidei
gyermekétkeztetésrõl, mely szerint a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (2) bekezdés b) pontjában körülírt hátrányos helyzetû és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ halmozottan hátrányos
•

helyzetû gyermekek részére a 2021. évi nyári szünet idõtartamán belül 43 munkanapra nézve, 2020. június 16-tól 2020. augusztus 13-ig
biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
• 89/2021.(III.10.) sz. határozatával elfogadta a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság 2020. évi tûzvédelmi tevékenységérõl szóló beszámolót és megköszönte a 2020. évben végzett
munkát.
• 87/2021.(III.10.) sz. határozatban döntött Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címû pályázat benyújtásáról
Fegyvernek Útfejlesztés 2021. (Bajcsy-Zsilinszky Endre út)A Magyarország 2021. évi központi költségvetésérõl szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3. pont szerint meghirdetett pályázati felhívás 1. c.)
pontjára: belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Sikeres pályázat
esetén az 5231 Fegyvernek, Fegyvernek Bajcsy-Zsilinszky út, Szent
Erzsébet út – Sportpálya közötti 479,64 m hosszú szakaszának útfelújítása valósulna meg.
A projekt tervezett elszámolható összköltsége bruttó 23.412.451,Ft. A támogatás összege: 19.900.583,- Ft, az önerõ 3.511.868,- Ft,
melyet Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
hatáskörében eljáró polgármester a 2021. évi költségvetés terhére
biztosít.

Gépjármûadó
TISZTELET ADÓZÓINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjármûvekkel kapcsolatos adóztatási feladatokat (a hatósági jogkör változása miatt) 2021. január
01-tõl az állami adó- és vámhatóság (Továbbiakban: NAV) látja
el.
A 2021. évre fizetendõ gépjármûadó összegérõl és fizetési határidejérõl a NAV határozatot és csekket küldött minden adózó részére.
2021.
I. félév 2021. április 15. 2021.
II. félév 2021. szeptember 15.
A határozatban szereplõ összeg befizetését átutalás útján is teljesíthetik a NAV részére, az átutalás során a megjegyzés rovatba tüntessék
fel a befizetõ nevét, lakcímét a gépjármû(vek) rendszámát a határozat(ok) számát.
-ADÓHATÓSÁG FEGYVERNEK-

88/2021.(III.10.) sz. határozatában a Karcagi Tankerületi Központ
megkeresése alapján elfogadja és egyetért a Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészeti Iskola szakmai alapdokumentuma
módosításának kezdeményezésével.
• 6/2021.(III.19.) önkormányzati rendeletvel módosította a szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendeletet - megtekinthetõ a http://www.fegyvernek.hu/node/2028
link alatt.
• 91/2021.(III.16.) sz. határozatában a Karcagi Tankerületi Központ
megkeresése alapján elfogadja és egyetért a Móra Ferenc Általános
Iskola szakmai alapdokumentuma módosításának kezdeményezésével.
• 92/2021.(III.17.) sz. határozatával megállapította Morina Shain 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 147. sz. alatti ingatlan szerzéséhez történõ hozzájárulását,önkormányzati érdeket nem sért.
• 103/2021.(III.26.) sz. határozatában döntött Országh Fanni a
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" Képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
•

-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Tájékoztatás a házhoz menõ zöld
hulladékszállítás változásáról
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a közszolgáltatási
feladatokat ellátó NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulladék elszállítása az eddigiektõl
eltérõen az alábbiak szerint történik:
A jelenlegi veszélyhelyzet fennállása alatt a Fegyverneki Információs ponton a zöldhulladék gyûjtésére használatos lebomló zöld
zsákok nem kerülnek kiosztásra!
A zöldhulladék szállításnál bármilyen átlátszó zsákban kihelyezett kerti zöldhulladék és a maximum 1 méter hosszú, kötegelt
metszési hulladék kerül elszállításra. A kihelyezett zöldhulladékok mennyisége ingatlanonként maximum 2×120 liternek megfelelõ mennyiségû lehet alkalmanként.
A 2020. évrõl esetlegesen megmaradt zöldhulladék gyûjtõ zsákok természetesen használhatók, azok is elszállításra kerülnek.
-NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-

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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Farsangi mulatozás a Mórában

Megújult a Móra!
A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola teljesen megújult környezettel várja a leendõ elsõ osztályos tanulókat szeptembertõl. Intézményünk
rendelkezik
modern
szaktantermekkel
a
természettudományos, digitális, mûvészeti és nyelvi oktatáshoz. Új
könyvtárat alakítottunk ki, mely alkalmas egy osztály befogadására.
A mosdóhelyiségek teljes felújításra kerültek. A tantermeket felszereltük korszerû taneszközökkel, fejlesztõeszközökkel, új bútorokkal.
Sporteszközeink is újak, különösen örülünk a teqball asztalnak. A robotikaoktatáshoz is számos robottal, programozható játékkal gazdagodtunk a fenntartónk jóvoltából, melyet a tanórákba beépítve
fogunk használni. A Komplex Alapprogram bevezetésével új módszerek jelentek meg a tanórákon, melyeket digitális tábla, interaktív
kijelzõ alkalmazásával színesítünk.A hetedikes tanulók újraélesztés
oktatáson vesznek részt, de a kerékpáros közlekedést is oktatjuk a
gyermekeknek. Az elsõ osztályosok külön épületben, tanulóbarát
környezetben töltik a napjaikat, figyelembe véve az életkorukat, igényeiket. A nagymértékû iskolafelújításnak köszönhetõen korszerû,
21. századi körülmények között tanulnak tanulóink.
-Kovács Ildikó-Intézményvezetõ-

Házi versenyek a Fegyverneki Móra
Ferenc Általános Iskolában
A 2020/2021. tanév sem telik eseménytelenül a Fegyverneki Móra
Ferenc Általános Iskola tanulóinak, hiszen az elsõ félév során számos
tanórán kívüli tevékenységet sikerült megvalósítani. Nem kivétel ez
alól a házi versenyek rendezése, melyeket idén matematikából rendeztünk meg a negyedik évfolyam számára. Összesen 9 tanuló vett
részt a logikai, számolásos feladatok megoldásában, az elsõ helyezést
egyszerre két tanuló érdemelte ki.
Idén egy új kategória is helyet kapott: füzetszépség-versenyen is kipróbálhatták magukat a diákok. Eme vetélkedés során 47 gyermek
adta be füzetét magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret kategóriában. A díjazásra évfolyamonként került sor, minden tantárgyból csoportokra bontva értek el helyezést. A
füzetszépség-versenyt pedagógiai céllal indították útjára intézményünkben: nem csupán esztétikai szempontból fontos alsó tagozaton
az igényes füzetvezetés, hanem a digitális világ térhódításával párhuzamosan megjelenõ romló íráskép és helyesírási hibák közepette a
„Z” generációnak nagy kihívást jelent: a kézírás elsajátítása elsõdleges fontosságú, nem helyettesíthetõ egyetlen billentyû leütésével
sem, mert a szem és a kéz, a vizuális és a manuális tevékenység agy
általi koordinációját jelenti.Eme versengés arra ösztönzi a gyerekeket
és pedagógusokat egyaránt, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a füzetvezetésre, a szépírásra, a helyesírásra, és az olvashatóságra.
-Varga Anita-tanító-
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„Itt a farsang áll a bál
Keringõzik a kanál…”
- Csendült fel az ismerõs dallam iskolánkban 2021. február 12-én,
ugyanis ezen a délelõttön rendeztük meg az alsó tagozatosok farsangját a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolában. Már hetekkel ezelõtt megkezdõdött a lázas készülõdés: jelmzek készítése, táncpróbák,
és daltanulás. Ügyes gyermekkezek festették az álarcokat, bohócokat.
Minden osztály izgalommal várta, hogy bemutathassa zenés felvonulását a folyosón, amelybõl igazán jó hangulat kerekedett. Fellépõink között voltak vidám Pinokkiók, táncoló Bohócok, a telet megidézõ
mosolygós Hóemberek, és kedves Mackók. A hagyományoktól eltérõen
a farsang a járványügyi elõírásoknak megfelelõen osztályszinten valósult meg. A termekben azonban „hercegnõk”, „pókemberek”, „varázslók” „katonák” és még számtalan ötletes jelmezbe bújt gyermek volt
ezen a délelõttön, ahol kedvére táncolhatott, mulatozhatott. A felsõsök
szintén e napon tartottak farsangi délelõttöt, az osztályfõnökök irányításával kézmûveskedtek.Bár az eddigiektõl eltérõ módon zajlott minden, de mégis nagyszerû napot tudhatunk magunk mögött. Reméljük,
jövõre már a megszokott mederben folytathatjuk életünket.
-Ficsor Dénesné-

Versenysikerek a Mórában
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia már 1998 óta a tehetséggondozást tûzte ki célul. Ebben a tanévben is versenyezni hívta a legügyesebb nyelvészeket és a számolás mestereit.
A felmenõ rendszerû nyelvÉSZ verseny feladatai fejlesztik a nyelvi
készségeket, helyesírást, nyelvhelyességet, a szabályos, választékos
és szép nyelvhasználatot, míg az ebben a tanévben elõször megrendezett matekÁSZ verseny a játékos, kretív, mégis gondolkodtató, a
matematikai logikát fejlesztõ feladataival szerzett örömöt a legkisebbektõl a legnagyobb matematikusokig.
A Fegyverneki Móra Ferenc
Általános Iskolát nyelvtanból
Csík Hunor Richárd 3.a, Vakhal Villõ 3.a, Molnár Levente
4.a, Vízkeleti Maja 4.a, Bárdos Márkó 4.b osztályos tanulók, míg matematikából
Burai Izabella Karina 2.a,
Pádár Judit 2.a, Lukács Patrícia 2.a, Burai Vanda 3.a, Csík
Hunor Richárd 3.a, Szabó Péter Dezsõ 3.a, Molnár Levente
4.a, Vízkeleti Maja 4.a, Bárdos Márkó 4.b, Tukarcs Lotti
4.b osztályos tanulók képviselték.
A rangos megmérettetésen
Vízkeleti Maja 4.a osztályos
tanuló a nyelvÉSZ és a
matekÁSZ versenyen is bejutott a megyei döntõbe. Szép
sikeréhez, eredményes tanulmányi munkájához szeretettel gratulálunk!
Felkészítõ nevelõi: Nagy
Jánosné és Varga Anita.

Farsang
ORCZY Farsangi mulatságunkat február hónapban a kialakult vírushelyzet miatt rendhagyó módon, osztálykeretek közt rendeztük meg
iskolánkban. A télbúcsúztató rendezvényünket a kora reggeli órákban
iskolánk udvarán felállított kiszebáb égetésével nyitottuk meg. Minden
osztály mondókával, verssel, vagy énekkel készült a tél elûzésére. Ezt
követõen a gyerekek osztálykeretben folytatták tovább a mulatságot. A
jelmezesek sokszínûsége igazi farsangi kavalkádot idézett az osztályokban. A délelõtt folyamán tanulóink sok színes programban vettek
részt, bepillantást nyertek a különbözõ farsangi hagyományokhoz kapcsolódó játékokba, vidám, játékos feladatokat oldottak meg. A különbözõ programok mellett a gyerekeknek jókedv-bulizásban is volt részük.
Természetesen a finom farsangi fánk elfogyasztása sem maradt el. Így
a rendhagyó keretek között megrendezett programunkban a legkisebbek és a legnagyobbak is jól érezték magukat és élvezték a szórakoztató
délelõttöt. Minden segítõnek köszöntet mondunk, akik hozzájárultak,
támogatták rendezvényünket!

„Egyél támogató”
pályázat az Orczyban
A Gyermelyi Magyarország piacvezetõ tésztagyártója valami különlegessel készült. Iskolai támogató programot hirdettek, melynek keretében az ország 80 általános iskolai osztálya részesülhetett a felajánlott,
összesen 11 millió forintos támogatásból.
Iskolánk 2. a osztálya vett részt a meghirdetett “Egyél támogató” pályázaton. Jász- Nagykun Szolnok Megyében bekerültek a szerencsés nyertesek közé. A pályázaton szülõi segítséggel lehetett részt venni, a
vásárlást igazoló blokk feltöltésével. Az osztály 100.000 forintot nyert,
melyet osztálykirándulásra, vagy táborozásra tudnak fordítani. Ezúton
köszönjük a szülõi támogatást Bencsik Erikának, aki hozzájuttatta az
osztályt a nyereményhez. A támogatási összeget a Gyermelyi Zrt. képviselõje adta át OTP meglepetés kártyán az Orczy Anna Katolikus Általános Iskolának.
-Csomor-Sarkadi Andrea-tanító-

-Németh Judit-tanító-

Schmidt Boglárka 8. osztályos tanuló Reformkori Mozaikok 4 fordulós
komplex versenyen elsõ helyezést, Képzõmûvészeti versenyen a 7-8.
évfolyam kategóriájában második helyezést ért el.
A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnáziumban,A Bercsényi Napok versenysorozatán több kategóriában is dobogón végeztek iskolánk tanu- Korpás Nóra 5. osztályos tanuló, Online Természettudományos versenyen második helyezést ért el.
lói.
Blága Barbara 5. osztályos tanuló Képzõmûvészeti versenyen 5-6. évfolyamos kategóriában második helyezést ért el.
A megmérettetést több tanuló is vállalta iskolánkból, õk emléklapot
kaptak munkájukért:
Pécsi Gábor 7. osztály, Cikó Martina 7. osztály, Suki Klaudia 7. osztály,
Budai Hanna 6/B. osztály, Domány Laura 6/B. osztály, Bozsó Panka
6/B. osztály, Tóth Panka 5. osztály, Blága Szimonetta 5. osztály,
A gyerekeket felkészítették: Baranyiné Bujdosó Ágnes, Kocsmár Erzsébet, Tukarcs Istvánné, Antal Imre
Gratulálunk a szép eredményekért!

Az Orczy diákjai dobogón
a Bercsényi Napokon

-Antal Imre -történelem-hittan szakos tanár-

Az Orczy Anna Katolikus Általános
Iskola tanulói Balázs-áldásban
részesültek
2021. február 4-én iskolánkban Bordás Péter plébános, és Palotai
Ádám káplán Atyák Szent Balázs közbenjárását kérték, hogy iskolánk
tanulóit, és tanárait elkerülje a torok- és minden más betegség.
A IV. században Örményországban Balázs
püspök csodálatos módon gyógyított meg egy
fuldokló fiút. A torokáldás szent élménye a
XVI-XVII.
századra
nyúlik vissza.
-Antal Imre-történelem-hittan szakos
tanár-

Kék nadrágos kupakfaló minyon
ORCZY Iskolánkban tanórákon és tanórán kívül is nagy hangsúlyt
fektetünk tanulóinkkal a környezettudatos szemlélet megalapozására.
Ennek okán felmerült, hogy iskolánkban is felállítsunk egy mûanyag
kupakokat gyûjtõ edény. A mi Lajos bácsink és a Náhóczki Autófényezés pedig megalkotta a mi kis kék nadrágos minyonunkat, aki bizony
mûanyag kupakokkal táplálkozik.
Amint megérkezett hozzánk a gyerekek csodálattal figyelték és törõdésük
következtében rögtön meg is etették.
Azóta eltelt már egy kis idõ, de a mi
minyonunk bizony sose éhezik. Minden osztály nagy odafigyeléssel óvja és
eteti, így sokszor bizony hamar meg is
telik a hasa.
Újrahasznosítás – Együtt – Gyerekekkel -Élménypedagógia
-Dávidné Sármai Erika -
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ISKOLANYITATÓ FOGLALKOZÁS
AZ ORCZY ANNA KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az idei tanév iskolanyitogató foglalkozásait a kialakult vírushelyzet miatt rendhagyó módon rendeztük meg leendõ elsõ osztályos gyerekeink
számára. Az elsõ alkalomra november 16-án és 19-én került sor. A gyerekekkel és szüleikkel online felületen vettük fel a kapcsolatot, amelyhez a Zoom alkalmazást kellett letölteni.Mindkét alkalommal 5-5 fõs,
kiscsoportos formában találkoztunk a nagycsoportos óvodásokkal. A
gyerekeknek elõször találós kérdéseket kellett megfejteniük ahhoz,
hogy megtudják, melyik õszi állathoz kapcsolódik a foglalkozás. Ezt követõen a lurkókkal közösen õszi dalokat és mondókákat énekeltünk,
majd rövid mesét hallgattak az õszrõl.A második alkalomra december
1-jén és 3-án került sor, amit a Mikulás-váráshoz kapcsoltunk. A kicsikkel közösen Mikulás-dalokat és mondókákat énekeltünk. A harmadik
online foglalkozást január 12-én és 14-én tartottunk, amelynek keretében a téli madárvédelemmel foglalkoztunk. A legkisebbek nagyon jártasak voltak a madarak gondozásában. Elmondták, hogy melyik a
legkedvesebb madaruk. Közösen hallgattunk dalokat és meséket, amelyek szintén ehhez a témához kapcsolódtak. Mindig arra törekedtünk,
hogy minden hónapban más-más témához kapcsolódjanak a foglalkozások.A leendõ elsõ osztályos gyerekek minden foglalkozás alkalmával
nagyon lelkesen és jól érezték magukat.
Februárban már volt szerencsénk személyesen is találkozni a leendõ
kis elsõs gyerekekkel. Természetesen a járványügyi elõírások betartása
mellett, kis létszámú csoportokban jöhettek a gyerekek. Ezeken a foglalkozásokon a farsangra készülõdtünk. Megmutathatták a kis ovisok,
milyen ügyesen tudnak rajzolni, színezni, ragasztani. Nagyon élveztük
a személyes találkozást, sokat beszélgettünk, ismerkedtünk egymással.
-Németh Judit és Patkó Diána-tanító nénik-

Orczysok kertje
Egyik elõzõ lapszámban már beszámoltam az Orczy iskolakertjérõl. Az
Országos Iskolakert Fejlesztési Program III. üteme lezárult. A pályázatok fenntartási szakaszba léptek. Az Iskolakertekért Alapítvány és a
Magyar Biokultúra Szövetség erre az alkalomra zárórendezvényt szervezett. Sajnos csak online valósulhatott meg ez a nagyszabású, egész
délutánt felölelõ esemény.
Az a megtiszteltetés érte iskolánkat, és így engem is, hogy felkértek elõadást tartani, melyet örömmel elfogadtam. Az elõadás nagy tetszést
aratott, jutalomban is részesült iskolánk, kertészeti utalványt kaptunk,
melyet a kertre tudunk fordítani, illetve megjelent az iskolakertekrõl
egy kiadvány, melyben a mi kertünk is helyet kapott.
Itt van a tavaszi kertészkedés, vetés, ültetés ideje. Sajnos a gyerekek
most online tanulnak, de a kert így sem maradhat mûveletlenül, parlagon. Munkatársaimmal szépen rendbehoztuk a parcellákat, vetésre
elõkészítettük a magágyakat és megkezdtük a tavaszi veteményezést,
de telepítettünk málnát, valamint többféle évelõ fûszer-, gyógy- és
dísznövényt is. A tél alá – õsszel – elduggatott vörös- és fokhagyma szépen kikelt. A palántanevelés elsõ lépéseit elvégeztem, hogy a gyerekekkel már együtt tudjuk azokat elültetni amikor visszajönnek az iskolába.
Bihari Máté ajánlott fel számunkra a parcellák közötti utak felszórásához kavicsot, melyet ezúton is nagyon köszönünk.
Reméljük, hogy hamarosan birtokba vehetik újra az iskolakertet a tanulóink és együtt ültethetünk, illetve takaríthatjuk be a zöldséget-gyümölcsöt!
-Kocsmár Erzsébet-felsõs munkaközösség-vezetõ-

6

Pénzügyi- és vállalkozói témahét az
Orczyban
Az elõzõ tanévekhez hasonlóan március elsõ hetében iskolánkban
megtartottuk a Pénzügyi és vállalkozói témahét tematikus óráit.
Rendhagyó módon, most osztálykeretben valósítottuk meg a programot. Valamennyi évfolyamon a gyerekek életkori szintjéhez igazodva
került sor számos érdekes feladat megoldására. Megismerkedtünk a
családi költségvetés fogalomkörével. Körbejártuk, mit is jelenta család
számára helyesen gazdálkodni a rendelkezésre álló jövedelemmel, mit
jelentenek a bevétel és kiadás fogalmak. Az órák elejét a Pénziránytû
Alapítvány kisvideoi tették színesebbé, felkeltették az érdeklõdést. A
gyerekek lelkesen oldották meg a feladatokat. A jó hangulatú órákon
tudásuk hasznosítható ismeretekkel bõvült, reméljük egy-két dolog a
mindennapi életükben is eszükbe jut majd a témával kapcsolatban.
-Országhné Herczeg Katalin-alsó tagozatos munkaközösség-vezetõ, tanító-

Természettudományos versenyeken az
orczysok
Az idei tanévben megnehezítette a helyzetünket a vírus miatti szabályok betartása és a korlátozások, de így is szép számmal vettünk részt
online és analóg természettudományos versenyeken, melyeken szép
eredményeket értek el tanulóink.
A Búvárkodj a biológiában címû - Verseghy Ferenc Gimnázium által
meghirdetett – több fordulós versenyen Schmidt Boglárka 8. osztályos diákunk jeleskedett.
Három csapattal indultunk egy országos – szintén több fordulós –
online természetvédelmi vetélkedõn, melyen mindhárom csapatunk
az élmezõnyben végzett: 5. osztályból Korpás Nóra, Sándor Ferenc és
Tóth Panka Nikolett, 6.b osztályból Budai Hanna, Gõdér Tamara és
Bozsó Panka Hédi. Szintén a 6.b osztályból Bozsó István, Sárándi Zsolt
Koppány és Suki Zoltán Rómeó.
A Bercsényi Napok keretein belül meghirdetett megyei természettudományos versenyen szintén indultunk, Korpás Nóra 5. osztályos tanuló II. helyezést ért el.
A Kaán Károly Országos Természet- és környezetismereti verseny iskolai fordulója lezajlott. Ezen a versenyen 5-6. évfolyam vehetett
részt. 5. évfolyamon I. helyezett lett Korpás Nóra, II. Nagy Anna, III.
Tóth Panka Nikolett. A 6. évfolyamon I. helyezett lett Bozsó István, II.
Budai Hanna, III. Domány Laura. Az elért pontszámok alapján továbbjutott a megyei fordulóba Korpás Nóra, Bozsó István és Budai Hanna.
Tervezzük még ebben a tanévben több természettudományos versenyen való megmérettetést is, ehhez kitartást kívánok a tanulóinknak!
Gratulálok minden versenyzõnek!
-Kocsmár Erzsébet-felsõs munkaközösség-vezetõ-

VII. Fegyverneki Verbunk Verseny!
A vírus sok mindent átírt, és átír a mindennapi életünkben. Azonban,
amennyire lehetséges, a megszokott ütemet tartani kell, nem szabad
leállni. A leállás sok esetben visszafordíthatatlan hátrányt okozhat.
Ezért az edzéseket folytatni kell, a táncról sem szabad lemondani.
A VII. Fegyverneki Verbunk Verseny kiírói is így gondolták, ezért hirdették meg a versenyt.
Nagy örömükre ez eddigi versenyek legnagyobb létszáma jelentkezett
az online megmérettetésre!
A versenyzõk videófelvételeit a zsûri értékelte és hozta meg a következõ döntést.
A zsûri tagjai: Bitai Judit, Könczei Árpád, Sikentáncz Szilveszter
VII. Fegyverneki Verbunk Verseny eredményei:
I. Korcsoport:
1. hely: Kántor Roland Tamás
2. hely: Major Simon
3. hely: Árvai Zsigmond Levente -Tóth Szabolcs
II. Korcsoport:
1. hely: Kozsán Gergely
2. hely: Fekete Szabolcs - Algács Tamás Bence
3. hely: Kovács Ádám - Ambrus Bonifác Fülöp
III. Korcsoport:
1. hely: Herdon Péter - Csõke Dániel
2. hely: Herdon Balázs
3. hely: Strassburger Csaba - Gácsi Gergõ
IV. Korcsoport:
2. hely: Fütty Ádám - Garzó Vince
V. Korcsoport:
1. hely: Molnár Gábor
2. hely: Pék László
3. hely: Lipusz András - Mezei Attila
Különdíjak: Asztalos Tamás: Kecskés Gergõ felajánlása. Berta Levente:
Kecskés Gergõ felajánlása. Berta László: Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület, valamint Kecskés Gergõ felajánlása. Lenkovics Lóránt:
Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület különdíja. Busai Marcell:
Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület különdíja. Herdon Péter:
Mizsei Vadrózsák nyári táborában való részvétel. Vándorkard tulajdonosa(i): Herdon Péter és Herdon Balázs.
Nagyon szépen köszönjük a táncosoknak, a felkészítõ tanároknak, oktatóknak és a szülõknek, valamint a zsûrinek a munkáját ebben a helyzetben is, hogy sikerült megrendezni a versenyt. Köszönjük a
támogatást: Nemzeti Kulturális Alap, Örökség Gyermek Népmûvészeti
Egyesület, Emberi Erõforrások Minisztériuma, Fegyvernek Város Mûvelõdési Házának és Önkormányzatának valamint a Fegyvernek Gyermek Néptáncegyüttesnek, Mile Ibolya fazekasnak, Bárdi Lászlónak,
Herman Józsefnek.
Bízunk benne, hogy jövõre már a Fegyverneki Mûvelõdési Ház színpadán látjuk, halljuk a versenyzõk verbunk táncát!
-Mészáros Ildikó-

Pusztáról- pusztára lovastúra
Városunkat is érintette az a 7 lovas, akik elhatározták, hogy õk bizony
lóháton vándorolnak pusztáról-pusztára. Elhatározásukat szervezés,
majd tett követte.
„Nagy fába vágták a fejszéjüket”, hiszen nem egynapos kirándulásról
van szó- hanem bizony napi kb. 50 km megtételérõl!
A lovastúra tagjai mezõgazdasággal foglalkozó emberek, baráti kapcsolatban vannak egymással, nagyon szeretik szakmájukat, és természetesen a lovakat is.
Ez a túra számukra kihívás, kikapcsolódás, élménygyûjtés, sport,
erõnlétjavítás. Nem szállodában, hanem sátorban hajtják le fejüket esténként fáradtan, de másnap kora reggel már ismét úton vannak,
mert a cél ott lebeg elõttük.
Ezt a túrát kb. 25o km-re tervezték, melynek során érintik a Homokhátság, Tiszavidék, Nagykunság, Hortobágy.
Indulópont: Bugac volt, a végcél Balmazújváros, Darassa-puszta.
A lakott területeket kerülik, fõleg földes úton lovagolnak. Pihenõ délben, ekkor ebédre szalonnát sütnek, a lovakat etetik, itatják, pihentetik.
A hosszú úton családtagokból, barátokból álló stáb kíséri õket. Szerencsém volt beszélgetni Farkas Tamással a csapat vezetõjével, tõle kérdeztem, hogy a nagyon fárasztó útra milyen célból vállalkoznak?
Válaszában elmondta, hogy ez egy hobbi, amit szívvel-lélekkel csinálnak, mert a fáradtság ellenére is feltölti õket energiával, miközben
gyönyörû helyeken járnak, megismerik hazánk tájait, mely elvarázsolja õket. Ez egy életstílus. Évente több alkalommal szerveznek
ilyen, vagy ehhez hasonló túrát.
Sikeres célba érést kívánunk!
Lehet, hogy legközelebbi túrájukhoz Fegyvernek lovasai is csatlakoznak?
-Mészáros Ildikó-

Régi/új
képregényeket vásárolok!
Elérhetõség:
30/8779588
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Íjászaink
Az íjászat kitûnõ szabadidõsport! Mint a többi sportág, ez is nagyban
függ a befektetett munkától. Amit hét közben beleteszel (szorgalom,
edzés) az tükrözõdik vissza a versenyeken. A lényeg, hogy mindig
olyan célokat tûzzünk magunk elé, amelyek az éppen aktuális készségeinkkel leküzdhetõk. Minden sport hordoz magában veszélyeket, és
ez alól a húrfeszítés sem kivétel. Az íjászat fegyelmezettségre int és
megtanítja, hogy mindig figyelj mások biztonságára is. E sport szépsége talán abban rejlik, hogy nem csupán fizikailag, hanem mentálisan is
fejleszti mûvelõjét.
Most 2021-évben, eddig megrendezett versenyek eredményérõl tájékoztatjuk olvasóinkat.
Eredmények
• Nagy László:
– Letizia „Nyitnikék 3D 2121 verseny Veterán férfi 1. helyezés
• Pál Sándor:
– Füzesgyarmat 3D Íjászverseny 5. helyezés,
– Hajdúhadház 3. helyezés
• Kecsõ László:
– III. Alföldi Kupa az Észak-Alföldi Régió WA OB. pályaíjász teremversenyén felnõtt férfi kategóriában 1. helyezés,
– Feketekese Íjász Egyesület PBAB 2021.01.27. 1. helyezés
– AVAST KUPA TRF kategória Teremíjász Országos Bajnokság
2021.02.20. Miskolc 1. helyezés
– III. Alföldi Kupa 2021.03.06. WA Országos Bajnokság 1. helyezés
– IFAA Terem Országos Bajnokság Budapest 2. helyezés
– Pilisszántó 3D minõsítõ Verseny 2. helyezés
Legfrissebb eredmény: V. Tanácserdei Történelmi Örömíjász Versenyen: I. helyezés Pál Sándor, II. helyezés Kecsõ László, III. helyezés
Nagy Zoltán, IV. helyezés Nagy László. Gratulálunk a szerkesztõség nevében, további sikeres szereplést kívánunk!

Alsóréti horgászkaland
2020-ban a Pontyvilág Magazin 4 oldalon keresztül mutatta
be a fegyverneki Alsóréti
Holt-Tiszán lezajlott bojlis
horgásztalálkozót. Ezen magazin a horgászok nagy „csemegéje”,
melyet
szívesen
forgatnak. Többek között Polyák Csaba is ebben az
újságban figyelt fel erre a vízfelületre.
Polyák Csaba – a FOX-MATRIX
Tanácsadója, és egyben az Országos Horgászversenyek egyik szervezõje. Ezután lépett kapcsolatba Tukarcs Krisztiánnal, aki szívesen kalauzolta, hiszen érdeklõdéssel figyeli a Youtube-on megjelent videóit. A
két horgász közötti hosszú egyeztetések, pontosítások után március
16-án létrejött egy közös találkozó az Alsóréti Holt-Tisza 2-es számú tóegységén.
A közös horgászat egyik fõ célja a fegyverneki Alsóréti Holt-Tisza bemutatása. A kedvezõtlen idõjárás ellenére elszánt, kitartó munkával sikerült valamit bemutatni a Holt-Tisza és partja szépségébõl és a
haltartók sem maradtak üresen. A horgászatot végigkísérte a kamera,
mely minden mozdulatot igyekezett megörökíteni.
A nap végére Polyák Csaba olyan élményekkel gazdagodott, hogy szerette volna kitolni a hazaindulást, nem szívesen hagyta itt a Holt-Tisza
partját. Továbbiakban hangot adott annak, hogy 2021-ben még mindenképpen szeretne visszatérni hozzánk, egy nyári forgatás erejéig.
A felvett videó-anyag kb. egy hónap múlva lesz készen. Errõl az olvasókat a facebokoon keresztül fogjuk értesíteni.
-Mészáros Ildikó-

-Mészáros Ildikó-

Németh Zsombor úton a céljai felé
Zsombi 2021.03.20-án a Lumpinee Stadionban (Bangkok) 5 meneten keresztül „állta a sarat” a nagyon kemény ellenfelével szemben, és
végül pontozással nyert!
A mindössze 16 éves fegyverneki fiú ezzel ismét közelebb került álmai megvalósításához.
A hírt édesapja osztotta meg velünk, így
Fegyvernekrõl is nagyon sokan betekintést
nyerhettünk a Muaythai világába, és nem utolsó sorban szurkolhattunk Németh Zsombinak,
egy magyar fiúnak, aki a Lumpinee Stadionban képviselte hazánkat!
A Lumpinee stadionban korán indult a nap.
Covid teszt, orvosi vizsgálat és mérlegelés. A
mérlegelés eredménye: sikerült Zsombinak az
utolsó napokban a fogyás, ami nem volt
könnyû, mert 4 kg-t kellett leadnia, de aki ismeri Zsombit tudja, hogy évek óta folyamatosan grammra hozza a súlyát rendkívüli
céltudatossággal, akaraterõvel, fegyelmezettséggel, elszántsággal.
A 10. meccs volt az övé, addig még izgulhattunk.
De mi is az a Muaythai?
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A Muaythai technikai elemei nem azonosak az
ökölvívótechnikákkal ,bár sok hasonlóságot
mutatnak. A végrehajtás során az erõ, az ütem
és az irányított küzdelem ritmusa dominál. Érdekessége, hogy a felkészítõ edzõ - Kru Manop
- nem a végrehajtandó technikát mondja elõre,

hanem harmonikusan leköveti a Zsombi által
elképzelt küzdelmet. (Óriási rutint, erõt és
rendkívüli állóképességet igényel!) Ha közbeszól esetleg akkor egy- egy elem végrehajtásának hibáit korrigálja.

Minden edzésrõl videó készül, mert ezeket késõbb elemzik. Vizsgálják egyes kombinációk
helyes végrehajtását ,erejét, a koordinációt, a
megfelelõ ütemet és akár elemeire lebontva
egy ütést, vagy egy rúgást. Itt rendkívül fontos
a pontos végrehajtás, mert az ellenfél közelsége miatt a veszélyes könyök technikák blokkolása és kivitelezése komoly veszélyekkel
járnak.
Németh Zsombi ezúttal is rendkívüli edzésmunkát végzett! A mérkõzést egy héttel késõbbre tették, ezért ismét egy hosszú és
brutális edzéssorozaton volt túl. Aztán szombaton este ismét odaállt, ezúttal a Lumpinee
stadion ringjében,hogy felkészültségérõl tanúbizonyságot adjon a Muaythai szentélyében!
És következett a 10. meccs!
Zsombi mindent megtett a gyõzelemért, okosan harcolt. Gyõzött!
A meccs után fáradt volt, de a vacsoránál már
üdvözölte és köszöntötte mindazokat, akik
szurkolásukkal a gyõzelemhez segítették!
Szép volt Zsombi! Büszkék vagyunk Rád! Gratulálunk!
-Mészáros Ildikó-

GYÁSZJELENTÉSEK
EMLÉKEZÉS

PAPP ERNÕNÉ
(SZECSEI ILONA)
2016.05.18.
halálának 5. éves
évfordulóján
"Virágerdõ sûrûjében, pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem.
Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent,
Hol uralkodik a hit, Békesség és szeretet,
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek.
Mi örökké szeretünk és nem feledünk TÉGED."
Férje és Leányai

EMLÉKEZÜNK

NAGY MIKLÓS
halálának 9. évfordulóján
"Suhan az idõ, múlnak az évek,
Nélküled, oly szomorú az élet.
Szívünk örökké fájni fog érted,
Már csak fényképen láthatunk téged.
S míg élünk soha nem feledünk."
Szeretõ Családod

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak,
akik 2021.02.13-án

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

Köszönõ üzenet
A COVID-19 koronavírus okozta megbetegedés legveszélyeztetettebb korosztálya az idõskorúak. Fegyvernek Város Önkormányzata
az elrendelt veszélyhelyzet idõtartama alatt, 2020-2021-ben 3 alkalommal homoktövis velõvel segítette a 70 éven felüli és a településen
mûködõ szociális otthon lakóinak immunrendszerének erõsítését.
Húsvétra a Nagykun-Hús által készített húskészítményekkel támo-

A Szerkesztõség nevében
mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Cseppentõ Imre
81 éves
Csajági János
51 éves
Hornyák Tiborné
Született: Füleki Erzsébet
59 éves
Balogh Józsefné
Született: Pásztor Anna
76 éves
Tóth Péter Antal
68 éves
Kun Árpádné
Született: Knipfel Erzsébet
79 éves
Négyesi Pál
86 éves
Áy Mihály
90 éves
Niszper Mihályné
Született: Tóth Margit
87 éves
Donkó József
73 éves
Oláh Lajosné
Született: Dikácz Ilona
88 éves
Szatlóczki Istvánné
Született: Rácz Ilona
83 éves
Kovács Mária
67 éves
Hapek Imréné
Született: Nagy Ilona
70 éves
Bukta Józsefné
Született: Fodor Ildikó
70 éves
Zulinger Béláné
Született: Karkusz Mária
93 éves
Szurcsik Béla
63 éves
Németh István
63 éves
Skudrova-Tóth János
63 éves
Ladányi Andrásné
Született: Szabó Anna
89 éves
Albert Istvánné
Született: Nagy Borbála
87 éves
Jancsó Károly
75 éves
Péter Imréné
Született: Deák Mária
92 éves
korában elhunyt.
A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

gatta a 70 éven felüli és a szociálisan rászorult családokat, összesen
650 háztartást.
Az intézményünkön keresztül szeretnék megköszönni és hálájukat
kifejezni az ajándékozásban részesültek Polgármester Úrnak és
Fegyvernek Város Önkormányzatnak.
-Siposné Szabó Erzsébet-Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója-
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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
•

2021.02.13. Szabó Dávid
Szülei: Huber Nikoletta, Szabó Norbert
2021.02.14. Donkó Gergõ Endre
Szülei: Tóth Enikõ, Donkó Gergõ
2021.02.17. Tóth Mátyás
Szülei: Tukarcs Annamária, Tóth Attila
2021.02.24. Tóth Éva
Szülei: Nagy Csilla, Tóth Péter Antal
2021.02.24. Tóth Péter
Szülei: Nagy Csilla, Tóth Péter Antal
2021.03.03. Gyetvai Lara Aisa
Szülei: Gondos Hajnalka, Gyetvai Gábor
2021.03.06. Mihics Mira
Szülei: Lipcsei Vivien, Mihics Róbert
2021.03.12. Farkas Vanda Noémi
Szülei: Mága Tímea, Farkas Márk
2021.03.18. Gõdér Konor
Szülei: Nachtigál Vanda, Gõdér Roland
2021.03.20. Csortos Luca
Szülei: Négyesi Blanka, Csortos Csongor
2021.03.25. Káldi Edit Rebeka
Szülei: Kocsmár Edit, Káldi Péter
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

Molnár Katalin és Balogh Mihály
2020. december 18-án,

Tatár Anita és Kovács Gábor László
2021. január 16-án,

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

Nagy Mónika és Kindert Dániel
2021. február 6-án

Pápai Mariann és Kis Péter
2021. február 20-án,

Gerõcs Eszter és Gyáni András
2021. február 20-án

Patkó Adrienn és Tónai Ferenc
2021. március 5-én

Kárpa Barbara és Imre Attila
2021. április 10-én

Sinka Luca és Mészáros Máté Tamás
2021. április 16-án

Csõke Georgina és Fábián Richárd
2021. április 17-én

Csekõ Tünde Gabriella és Raksa Zsigmond
2021. április 20-án
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!
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