A Képviselõ-testület hírei
A képviselõ-testület ülésén hozott fontosabb döntésekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosokat:
JANUÁR 26.
• A Képviselõ-testület elfogadta Fegyvernek Város Önkormányzata
2017. évi elõzetes költségvetési tervezetében szereplõ tervszámokat.
• Fegyvernek városban a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõdében az óvodai nevelést igénylõ és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2017/2018. nevelési évre a
következõ idõpontra jelöli ki:
A beíratás helye, dátuma, idõpontjai:
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
– 2017. április 24.(hétfõ) 8.00- 12.00 óra
– 2017. április 25.(kedd) 8.00- 12.00 óra
– 2017. április 26.(szerda) 8.00- 12.00 óra
– 2017. április 27.(csütörtök) 8.00- 16.00 óra
– 2017. április 28.(péntek) 8.00- 12.00 óra
A beiratkozáskor a szülõnek be kell mutatnia:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– a gyermek lakcímkártyáját,
– a gyermek TAJ kártyáját,
– orvosi igazolást a megkapott kötelezõ védõoltásokról,
– az egyik szülõ személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
– a gyermekvédelmi kedvezményrõl szóló határozatát, ha
van ilyen.
• A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde bölcsõdei nyári szünetének idõpontját 2017. július 24.- 2017. augusztus 04. (2 hét)
közötti idõszakban hagyja jóvá.
• A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde óvodai nyári szünetének idõpontját
– Az Újtelepi Óvodában 2017. június 19. – július 21.
– A Szapárfalui Óvodában 2016. június 19. – augusztus 18.
– A Központi Óvodában 2016. július 24. – augusztus 18.
– Az Annaházi Óvodában 2016. június 19. – augusztus 18.
közötti idõszakban hagyja jóvá.
• Módosította a tartós kötelezettségvállalásról szóló önkormányzati
határozatot.
• Elfogadta a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történõ megszüntetésérõl szóló tájékoztatást.
• A testület a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részére kívánja értékesíteni a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévõ 463 db,
egyenként 1,- Ft névértékû törzsrészvényét összesen 463,- Ft vételár ellenében, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévõ 614 db, egyenként 1,- Ft névértékû törzsrészvényét összesen
614,- Ft vételár ellenében.
• Hozzájárult ahhoz, - amennyiben a tervezõ számításokkal alátámasztottan igazolja, hogy a Kétpói kibocsátás mennyiségét a
Fegyverneki tisztítómû és a belsõ hálózat Örményes és
Kuncsorba községek kibocsátásával együtt elbírja - hogy Kétpó
község területén összegyûjtött tisztítatlan szennyvizet a
Fegyverneki
szennyvízelvezetõ
hálózaton
keresztül
a
Fegyverneki szennyvíztisztító telep befogadja. Amennyiben a
Fegyverneki szennyvíztisztító telep nem képes a Kétpói szennyvíz befogadására, tisztítására, abban az esetben Kétpó Község
vállalja a Fegyverneki tisztítótelep és utótározó tó kapacitásának
bõvítését a beruházás részeként.
• Hozzájárult a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha intézményvezetõi állás megpályáztatásához.
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• Hozzájárult a Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és

Fejlesztési Intézmény intézményvezetõi állás megpályáztatásához.
• Hozzájárult a Fegyverneki Orvosi Rendelõ intézményvezetõi állás
megpályáztatásához.
• A testület Herman József képviselõt 2017. január 26-tól társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.
• Pénzügyi Bizottság javaslatára Herman József alpolgármester illetményét 2017. január 26-tól havi 115.950,- Ft bruttó összegben
állapítja meg.
• 2017. február 1-tõl Pénzügyi Bizottságot választott, melynek
– Elnöke: Burján Attila János képviselõ
– Tagjai: Molnár Barna képviselõ, Tháler József képviselõ,
Vízkeleti Lászlóné nem képviselõ bizottsági tag, Tukarcs
Istvánné nem képviselõ bizottsági tag
• 2017. február 1-tõl Oktatási és Szociális Bizottságot választott,
melynek
– Elnöke: Molnár Barna képviselõ
– Tagjai: Ambrus Dénes képviselõ, Burján Attila János képviselõ, Magyar Lászlóné képviselõ, Szatlóczki Edit képviselõ,
Bognár Ildikó nem képviselõ bizottsági tag, Gábli Simonné
Csík Ágnes nem képviselõ bizottsági tag, Hornyákné Szabó
Bernadett nem képviselõ bizottsági tag, Négyesiné
Derecskei Edina nem képviselõ bizottsági tag.
• Módosította Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát.
• Elfogadta a 2017. évi nyersanyagnormáról szóló önkormányzati
rendeletet.
• A képviselõ-testület munkaterve szerint közmeghallgatást tart az
alábbi idõpontokban:
– március 2-án: Szapárfalu Klubkönyvtárban,
– március 9-én: Móra Ferenc Általános Iskolában,
– március 16-án: Mûvelõdési Házban.
Kezdési idõpont: 17 óra
Téma:
Tájékoztató:
– az önkormányzat költségvetésérõl, gazdálkodásáról,
– az önkormányzat programjának teljesítésérõl,
– településfejlesztési programokról.
A közmeghallgatásra meghívást kap:
– Fegyverneki Rendõrs parancsnoka
– Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. üzemigazgatója
– Törökszentmiklósi Kommunális Nonprofit Szolgáltató Kft.
képviselõje.
-dr Petõ Zoltán-

Dr. Kiss György
Díszpolgári címének átadására

2017. március 25-én 11:00 órától
a Református Templomban
kerül sor.

Tájékoztatás a Képviselõ-testület összetételének változásáról
Tisztelettel tájékoztatom Fegyvernek lakosságát, hogy a 2014. október 12-én megtartott települési választási eredmények
alapján kialakult települési önkormányzati
képviselõ- testület összetételében változás
történt.
Dr. Bognár Zoltán 2016. december 31-ei hatállyal lemondott képviselõi mandátumáról,
és társadalmi megbízatású alpolgármesteri
tisztségérõl. Lemondását a tiszafüredi Pol-

gármesteri Hivatalba benyújtott álláspályázatának elfogadásával, s ezáltal összeférhetetlenségi okokkal indokolta. Lemondását a
képviselõ-testület elfogadta.
A Fegyvernek települési egyéni listás választási eredmények jegyzõkönyve alapján
a listán, a leadott érvényes szavazatok alapján soron következõ Tháler József, a Fidesz- KDNP jelöltje lép a helyébe. Errõl a
helyi önkormányzati képviselõk és polgár-

mesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvényének V. fejezet 2. rész 21. § (1) bekezdése rendelkezik: (1) „ Ha az egyéni listáról megválasztott képviselõ helye üresedik
meg, helyére a következõ legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”
Szeretném emlékeztetni a tisztelt lakosokat,
hogy a képviselõ-testület összetétele nem
elõször változott meg. Papp Róbert Tamás,
a Jobbik képviselõje lemondásakor helyét a
településrõl idõközben elköltözött és mandátumáról lemondott Dr. Otrosinka Sylwia-t követõ Magyar Lászlóné független jelölt vette
át, ugyanezen törvényi felhatalmazás alapján.
A januári soros ülésen a képviselõ-testület
titkos szavazással Herman József egyéni
képviselõt bízta meg a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség ellátásával.
-Tatár LászlóFegyvernek város polgármestere-

Helyi adók és gépjármûadó
A 2017. évi magánszemélyek kommunális
adójának mértéke 10.000,- Ft/év. A fizetendõ adó megállapításáról minden ingatlantulajdonos 2017. február hónapban
határozatot kapott, melyben a kommunális
adó összege, fizetési határidõ megjelölése
mellett a befizetéshez szükséges csekkek
is kiküldésre kerülnek. Ingatlanértékesítés,
illetve -vásárlás esetén az Önkormányzati
Adóhatóságnál bevallást kell benyújtani az
adókötelezettség keletkezését, változását,
megszûnését követõ 15 napon belül.
A helyi iparûzési adó 2017. elsõ félévi adóelõleg befizetésének határideje 2017. március 15., a befizetéséhez szükséges
csekkek postázásra kerülnek.
A 2017. évi fizetendõ gépjármûadó megállapításáról minden gépjármû-tulajdonos
március hónapban határozatot fog kapni,
melyben a gépjármûadó összege, fizetési
határidõ megjelölése mellett a befizetéshez
szükséges csekkek is kiküldésre kerülnek.
Az önkormányzati adóhatóság a gépjármûvek adóztatását továbbra is a központi nyilvántartás alapján állapítja meg, így kérjük
Önöket, hogy a gépjármû-tulajdonos személyében bekövetkezett változást az eladó
és a vevõ is a változástól számított 15 napon belül jelentse a JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási
Hivatala Okmányirodai Osztály (5200
Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/a. ) felé.
A fizetendõ mezõõri járulék összegérõl szóló csekkek február hónapban az érintettek
részére postázásra kerülnek.
-Adócsoport-

( forrás: http://www.nvi.hu//hu/onkval2014/990/990_0_index.html)
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Hulladékszállítás
Tisztelt Lakosok!
Az Országgyûlés 2015. decemberében jelentõsen módosította a
Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt. A hulladékgazdálkodási rendszer országos átalakítása több változást idézett elõ. A lakosságot érinti, hogy a közszolgáltatás díja nem változott, továbbra
is a rezsicsökkentés által meghatározott díjat fizetik az ingatlanhasználók. Ez településüket annyiban érinti sajátosan , hogy a korábban zsákos szállítást igénybe vevõk a jogszabály
rendelkezésénél fogva már a hulladék gyûjtõ edényeket kell, hogy
használják. A szolgáltatás színvonalát országosan egységes szintre kell emelni, és a kommunális hulladékot heti rendszerességgel
gyûjtik a közszolgáltatók. Ezzel együtt járatterv alapján kell elszállítani a szelektíven gyûjtött hulladékot, a zöld hulladékot minimum évi
10 alkalommal, valamint évente legalább egyszer a lomhulladékot.
A törvény elõírása szerint minden ingatlanhasználónak kötelessége
a közszolgáltatást igénybe venni. Amennyiben a közszolgáltató biztosítja a szolgáltatást, - azaz elhalad a gyûjtõjármû az ingatlan elõtt
- az ingatlanhasználónak meg kell fizetnie a szolgáltatás díját. A lakatlan ingatlanok tulajdonosai a települési jegyzõtõl kérhetnek igazolást a lakatlanság tényének igazolására. Ameddig a lakatlanság
ténye fennáll, addig az ingatlan tulajdonosa ezen igazolás alapján
mentesül a hulladékszállítási díj fizetésének kötelezettsége alól.
A zsákos rendszerû gyûjtés Fegyvernek városában – a jogszabályi
változások miatt - 2016. május 1-tõl megszûnt. Kérjük a lakosság
megértését, és a mielõbbi átállását az új 120 l-es gyûjtõedényes
rendszerre. Ez alapján az ingatlanhasználóknak az új rendszer bevezetésétõl folyamatosan fizetniük kell a közszolgáltatás díját. Az
önkormányzat külön térítés nélkül biztosította a saját költségvetésébõl megvásárolt edényeket a lakosok részére. A közszolgáltató a
Polgármesteri Hivatal segítségével folyamatosan köti a szerzõdéseket, egyszerre, egy idõben a zsákos rendszer megszûnésével
nem tudta a közszolgáltató az új szerzõdéseket megkötni. A közszolgáltatás azonban folyamatos, így az ingatlanhasználó fizetési
kötelezettsége is folyamatosan fennáll, függetlenül attól, hogy mikor
kötötte meg a megállapodást és megállapodás megkötése nélkül is
terheli fizetési kötelezettség a jogszabályi rendelkezések folytán.
Felhívjuk a Tisztelt ingatlanhasználók figyelmét, hogy a fent említett
törvény kötelezi a közszolgáltatót, hogy a be nem fizetett, hulladékszállítási díjból keletkezett követelését átadja az adóhatóságnak,
aki azt köztartozások módjára behajtja.
Kérjük a tisztelt lakosokat, mielõbb kössék meg a közszolgáltatási
szerzõdést, vegyék használatba az új edényeket. Környezetünk védelme érdekében tartsák be a szelektív gyûjtés és a zöldhulladék
gyûjtés szabályait, valamint tartsák be a lomtalanítás elõírásait.
Együttmûködésüket köszönjük!

Fegyverneki Alsóréti Holt-Tiszára érvényes
2017. évi területi engedélyek árai
• Felnõtt éves területi engedély:
• Ifjúsági éves területi engedély:
• Gyermek éves területi engedély:
• Nõi éves területi engedély:
• Felnõtt heti területi engedély:
• Felnõtt napi területi engedély:
• Stéges-csónakos-etetõhajós
napi területi engedély:

20.000 Ft
10.000 Ft
5.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
2.500 Ft

3.000 Ft
1.500 Ft
800 Ft
A területi engedélyek értékesítését a horgászegyesületek és horgászboltok megkezdték.
• Ifjúsági napi területi engedély:
• Gyermek napi területi engedély:

Miért jó Könyvtárba járni?
Az egyik legjobb érv mellette, hogy a beiratkozási díjért nagy
mennyiségû, értékes könyveket olvashat az idelátogató. Könyvtárunkban lehet tanulni, melyhez segítséget nyújtanak a kézikönyvtárban fellelhetõ lexikonok, szakkönyvek. Ha esetleg olyan
dokumentumot keres a kedves olvasó, ami nem található meg a
könyvtárunkban, akkor van lehetõség a könyvtárközi kölcsönzésre is, tehát más könyvtárakból meg tudjuk kérni az adott dokumentumot. Lépést tartunk a könyvpiac újdonságaival, folyamatosan
próbáljuk kielégíteni az igényeket. Könyveink mellett folyóiratokat
is találhat az érdeklõdõ. Szolgáltatásainkban megtalálható az
internethasználat,de fénymásolásra, szkennelésre, színes, ill. fekete-fehér nyomtatásra is lehetõséget biztosítunk. A továbbiakban tervezzük egy laminálógép beszerzését is.
Könyvtárunkkal kapcsolatos minden információ megtalálhatóak
honlapunkon www.kultura-fegyvernek.hu is. Itt lehetõség van a
könyvtár katalógusának használatára, ahol mindenki maga rákereshet az adott könyvre, hogy megtalálható-e a könyvtárunkban,
ill. hosszabbításra is van lehetõsége.
Könyvtárunk részét képezi a helytörténeti gyûjtemény, melynek látogatása elõzetes egyeztetés alapján, nyitvatartási idõben történhet.
A könyvtár látogatása, dokumentumainak helyben használata –
kötelezõ regisztráció mellett – mindenki számára ingyenes!
Minden leendõ olvasót, ill. a már korábban beiratkozott olvasókat
is szeretettel fogadjuk!
- Könyvtár munkatársai -

-Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-

Konferencia és megemlékezés
2017. január 6-án Stark Tamás, a
MTA tudományos fõmunkatársa,
és Országh László helytörténész
elõadásai után megrázó dokumentumfilmet nézhettek meg a téma
iránt érdeklõdõk. A konferencia
után szentmisével egybekötött
megemlékezésen
koszorúzták
meg a Szent Vendel Katolikus
templom falán az áldozatok emlékére készíttetett emléktáblát. Az
emlékezés mécseslángaji még sokáig világítottak a csontig hatolóan
fagyos éjszakában.
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Mûvház programok
Március 01. „Legyél Te is mesehõs” – rajzpályázat meghirdetése
Március 02. Közmeghallgatás Szapárfalu
Március 04. Dogs koncert
Március 10. Ringató
Március 11. Nemzeti Táncház
Március 15. Ünnepség és Koszorúzás
Március 16. Közmeghallgatás Mûvelõdési Ház
Március 24. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó - megyei forduló
Március 22-29 INTERNET FIESTA
Április 1. V. Népzenei találkozó, Táncház
Április 04. Gyermekszínház

Bölcs Bagoly vetélkedõ

Értékes értékekrõl, kincseinkrõl

2017 novemberében hirdették meg a Bölcs Bagoly megyei vetélkedõ sorozatot. Az elsõ forduló feladatainak megoldásainál a matematikai, angol nyelvi tudásra és a kreativitásra volt szükség. A
megoldásokat papír alapon kellett megoldani. A második forduló
online formában valósult meg, ahol igencsak dacoltak a csapatok
az idõvel mivel, fél óra állt rendelkezésre 40 nem mindennapi kérdés megválaszolására.
A megyébõl több iskola nevezett és vett részt a versenysorozaton,
de csak a 6 legjobb kerülhetett be a döntõbe. Nagy örömünkre
mindhárom csapatunk részt vehetett a harmadik fordulóban.Érdekessége ennek a napnak, hogy három törökszentmiklósi Bethlenes csapat küzdött három fegyverneki Orczys csapattal.
A feladatok nagyon színesek voltak. Valamennyi általános iskolai
tantárgyat felölelte, s túl is mutatott rajta az általános mûveltséget
mérve. Szaktanteremrõl szaktanteremre járva oldották meg feladványaikat egy órán keresztül, majd egy közös teremben folytatódott a küzdelem második órája. Külsõ szemlélõként a
legkedveltebb rejtvénynek a zene-tánc párosítóst találtam, miszerint a csapatoknak a halott zenét össze kellett párosítania a tesztlapon felsorolt tánctípusokkal. A gyerek többségének keze-lába
járt a ritmusokra. Legnagyobb sikert a”kacsa-tánc" aratta.
A helyezések eredményei a következõk:
• Alkimisták: megyei IV. hely: Dorkó Dominik 8.a, Gerõcs Zsolt
8.a, Nagy Sándor 8.a, Péter Kata 8.a. Felkészítõ nevelõjük:Szabó Melinda
• Orczy-sokk: megyei V. hely: Mága Adrián 8.b, Mága József 8.b,
Mányi Jenõ 8.b, Turó Mónika 8.b.
• Felkészítõ nevelõjük: Páncél Tímea
• Agymenõk: megyei VI. hely: Kengyel Alexander 7.b, Nagy Rudolf 7.a, Csík Rudolf István7.a, Turó Csaba7.a
Felkészítõ nevelõjük:Szabó Melinda
Ezúton is gratulálok diákjainknak és felkészítõ nevelõ kollégámnak!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat „Kutassuk közös kincseinket!” címmel írt ki vetélkedõt, ahol a versenyzõk
nemzeti értékeink, a hungarikumok ismeretérõl adhattak számot.
A verseny elsõ fordulóján megyénk iskoláiból 300 diák mérte
össze tudását. Az Orczy Anna Általános Iskola 4 tanulója -Mikle
Dorina, Péter Kata,Gerõcs Zsolt, Nagy Sándor- sikerrel vették ezt
az akadályt és továbbjutottak a megyei fordulóba, ahol az elõkelõ
hetedik helyen végeztek.
A megyei döntõt Szolnokon, a Megyeháza dísztermében rendezték meg. Itt a versenyzõk 5 feladatban mérték össze tudásukat.Ezek között szerepelt esszéírás, melynek során tanulóink a
Karcagi Ferdinánd nevû édességrõl terveztek egy tankönyvi oldalt. A feladatok között volt képfelismerõ teszt, egy hibás levél javítása, de mind közül a legérdekesebb és a legtöbb érzékszervet
megmozgató feladat, a „vak -kóstolás” volt, melynek során a legízletesebb finomságokat kellett felismerni tanulóinknak.
A versenyen minden résztvevõ nyert, hiszen felkészülésük során
megismerték értékeinket, ezáltal a jövõ értékmentõivé és átadóivá válhatnak. Gratulálunk nekik!

-Páncél Tímea-rajz- vizuális kommunikáció, földrajz mesterszakos tanár-

-Antal Imre-tanár-

Lánglovagok a Mórában
Február
9-én
a
Törökszentmiklósi
Önkormányzati
Tûzoltó-Parancsnokság C csoportja helyismereti foglalkozáson
vett részt iskolánkban, melynek végén bemutatták az elsõsöknek
a tûzoltók munkáját, felszerelését.A kicsik teljes áhítattal csodálták a jármûvet, a fiúk átragasztották izgatottságukat a lánykákra
is, így a kezdeti megszeppentség után közös erõvel rohamozták
meg a csodaautót. A tûzoltó bácsik izgalmas történeteket meséltek a lelkes kis hallgatóságnak, amiért hálás köszönetünk, de az
igazán élvezetes dolgok csak ezután következtek! Gyerkõceink
sorra elfoglalták helyeiket: ki a vezetõülésben, ki csak mellette,
ha nem volt elég gyors. Aztán kinyílt a csodaautó oldala is, megtekinthettük a munkaeszközöket, melyek használatáról a bátrabbak kérdéseket is tettek fel. Sok szerencsét, és kevés munkát
kívánva búcsúztunk a városunkra vigyázó kedves tûzoltó bácsiktól.
-Boda Ágnes tanítónõ-
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Ahogyan a mórások elûzték a telet…
A farsang idõszakát hagyományosan a vidám lakomák, mulatságok, népünnepélyek jellemzik,amelyek valójában télbúcsúztatók is.
Február 10-én a mórás tanulók ehettek, ihattak, mulatozhattak kedvükre, ezzel búcsúztatták a telet. A szülõk közremûködésével kora
reggeltõl készültek a szendvicsek,
fánkok. Az alsós diákok délelõtt
bújtak maskarákba, míg a felsõ tagozatos tanulók délután tették
ugyanezt. A kisebbeket Herbály
András bûvész mûsora elvarázsolta, majd lufi figurák készítésével is
lenyûgözte õket. Gyalog Szilvia
közremûködésével vonatoztunk,
„rászállott a cinege” a házunk tetejére, majd még az ábécé betûit is
gyakorolhattuk egy pörgõs táncház keretében. A szülõk jóvoltából
sütemények, üdítõ és zsákbamacska is várta a gyerekeket. A
legszerencsésebbek még tortát is
nyerhettek. A felsõs tanulók délután
diszkóval
zárták
a
mulatságot.
Ezúton köszönjük szépen a Szülõi Munkaközösség, a pedagógusok, a segítõk munkáját, mellyel nagymértékben hozzájárultak ezen
nap sikeréhez.
-Tokainé Csörgõ Henrietta-DÖK-segítõ pedagógus-

Megyei 1. helyezés a Mórában
Február 6-án Szolnokon megrendezték a Kazinczy Szépkiejtési
verseny területi fordulóját, ahol a Móra Tagintézményt Czifra Botond 7.a osztályos tanulónk képviselte. A 7-8. osztályos kategóriában kötelezõ és szabadon választott szépirodalmi szöveg kifejezõ
és szöveghû bemutatása volt a feladat.
Botond hiteles, szerény, de humoros elõadásmódjával elnyerte a
zsûri tetszését, és elsõ helyezettként továbbjutott az országos
döntõbe.
Gratulálunk! Büszkék vagyunk rád Botond.
-Tukarcs Piroska felkészítõ nevelõ-
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Üzemlátogatás
Az Orczy Anna Általános Iskola 2 tagintézményével közösen
2017. január 26-án üzemlátogatáson vettünk részt a 7-8. osztályos gyerekekkel a Claas Hungária Kft.-nél és az Alox Kft.-nél
Törökszentmiklóson. A tanulók a vágóasztalok gyártásának menetébe és az ezekhez szükséges alapanyagok elõállításának
módjába tekinthettek bele. Színvonalas idegenvezetésben volt
részünk mind a két cégnél, a gyerekek érdeklõdve hallgatták és figyelték a különbözõ egységek bemutatását. Számos tanuló
édesapja a cégnél dolgozik, ez további motiváló erõ lehet a gyerekeknek a késõbbi pályaorientációt illetõen. Köszönjük a Claas
Hungária Kft.-nek és az Alox Kft.-nek, hogy lehetõvé tették látogatásunkat!
-Krupa Ádám-

Érdeklõdés, motiváció, tehetség- egy diák sikere
egy pedagógus szemszögébõl
Manapság igen ritka, ha egy
14 éves diák olyan széles
érdeklõdési körrel rendelkezik, valamint olyan jelentõs
sikereket is magáénak tudhat, mint Kiss Lili. Példaértékûnek tartjuk munkáját,
kitartását és eredményeit.
Lili 4-5 éves korában már
beleszeretett a lovakba, a
lovaglásba. Azóta is rendszeresen lovagol, bár ezt
versenyszintre még nem
emelte. Késõbb új és érdekes hobbit talált magának:
horgászik. Lány létére, 2013
óta minden évben a Sárszögi Holt-Tisza SHE-nél gyermek kategóriában az elsõ
helyezett. 2014-ben ismét
egy új érdeklõdési kör jelent meg az életében: birkózni kezdett. 2
év alatt összesen 10 érmet, 2 kupát tudhat magáénak, valamint
2015-ben Magyar Bajnok, idén Diákolimpia 2. helyezett lett. Az év
utolsó versenyén, a törökszentmiklósi Centrum Kupán 2. helyezést ért el. Lili azonban még ezzel sem elégedett meg. Rendszeresen vesz részt versenyeken, pályázatokon. Az Állatok
Világnapja alkalmával meghirdetett rajzversenyen 2. helyezést
ért el. A „Szerintem a Vöröskereszt…” rajzpályázaton elsõ lett.
Tavaly már versírásra is adta a fejét, ami szintén sikert hozott
számára: „A legszebb karácsony” elnevezésû versíró pályázatot
szintén megnyerte. Idén már meseírásban tette próbára magát,
így eshetett meg, hogy a Verseghy Könyvtár által szervezett „Tiszai mesevirágok” pályázatán megyei szinten ismét 2. helyet tudhat magáénak. Mindezek mellett Lili rendszeresen látogatja az
iskolai labdarúgó szakkört, valamint kézilabdázik is.
Úgy tûnik, bármibe is belefog, abban jelentõs sikereket ér el. Manapság nem mindenkinél „divat” a tudás, a kitartás. Álljon itt Lili
példája bizonyítékként mindenki elõtt, hogy mindent lehet, csak
akarni kell! Kellõ kitartással és akaraterõvel el lehet érni céljainkat. Lilinek szívbõl gratulálunk eddigi eredményeihez és további
sok sikert kívánunk Neki!

Orczy bál
Idén is megrendeztük hagyományos bálunkat az iskolánk szervezésében. Szülõk és nevelõk összefogásával sikerült megvalósítani ezt
az igencsak színvonalas rendezvényt.
Már hetekkel elõtte elkezdõdtek a szervezési munkálatok. A mûsorok megtervezése, a gyerekek betanítása, menü összeállítása, dekorációk készítése, tombolák megírása és megannyi feladat, amit
sok-sok ember összefogásával sikeresen megoldottunk.
A bálon 1-5. osztályos tanulók káprázatos keringõvel nyûgözték le a
közönséget, majd a felsõ tagozatosok „Régi idõk tornája” következett, ahol bravúros ügyességükrõl tettek bizonyosságot a diákok.
Ezt követte az igazgatónõ pohárköszöntõje, a vacsora, majd a zenés szórakozás, ahol azt gondolom minden vendég remekül érezte
magát. Tombolahúzásra is sor került.
A bál bevétele 348 000 Ft lett, melyet tanulóink eredményeinek díjazására, iskolai életkörülményeik javítására és programok finanszírozására kívánunk fordítani.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónak, munkatársnak az önzetlen segítséget, anyagi támogatást. Az alább felsorolt
támogatói körbe nem kerültek bele azon nevek, akik nem járultak
ehhez hozzá, de ezúton nekik is tisztelettel megköszönjük a támogatásukat!
Támogatóink:
Angyal Attiláné, Árvai Fotó, Bálint Éva, Balogh Mihályné, Baloghné
Korpás Zsuzsanna, Bartusné Nagy Edit, Baunok Béla, Borisov Melitta, Botos Judit Anita, Bozsó Zoltánné, Bozsóné Simon Magdolna,
Budai Tamás, Bukta Gizella, Búzás Róbert, COOP Üzletlánc –
Fegyvernek, Csõke Gáborné, Csõke Judit, Daku Mihály,

Demeterné Domány Edit, Dibáczi Éva, Dókáné Vidics Katalin,
Dománné Kollár Erzsébet, Dr Bognárné Szabó Ildikó, Dr. Tatár Gábor, Dr. Tóth Sarolta, Faragóné Füleki Edina, Faragóné Jancsó Zsuzsanna, Farkasné Rózant Ildikó, Fazekas Pál, Fegyvernek és
Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Fischer Trans, Földi Zsolt: Húsüzlet, Füle Judit, Gerõcsné Molnár Mónika, Gombik Árpádné, Gyermekélelmezési Konyha – Fegyvernek, Gyöngyvirág Étkezde és
Cukrászda, Hanák Tamás, Herman József, Hermann András Hermann KFT, Hongkong Áruház, Hubainé Nagy Andrea, Huber
Tiborné, Jancsó Gábor, Jancsó Mónika, Jónás Jánosné, Kapus Réka, Kindert Ferenc, Kocsmár Erzsébet, Kollár Borbála, Kovács Ildikó, Kovácsné Sávai Tímea, Köpösdi Melinda, Köpösdiné Ekker
Judit, Köpösdiné Nagy Anita, Krupa István, Kunszöv Textilruházati
KFT, Lakatos Judit, Leblanc Lajos, Lukovszkyné Szabó Andrea,
Maczó László, Mága Krisztina, Mága Zoltán, Rácz Rita, Mányi Jenõ,
Marietta Virágház, Mészárosné Ujlakán Marianna, Mini Swiss Pékség KFT, Molnár Barna, Molnár István, Molnár Mária, Molnárné
Daku Márta, Molnár-Tóth Andrea, Müller Mónika, Nagy Andrea,
Nagy József, Nagy Sándorné, Náhóczki Andrásné, Négyesi Mária,
Nida István, Oláh Anita, Pál Sándor, Paletta Festékbolt, Páncél Tímea, Papp Lászlóné, Polgárõrség, Risztics Nikolett, Rózant Anita,
Sabintex-KER KFT, Sárándi László, Siposné Szabó Erzsébet,
Strigelné Csortos Andrea, Surányi György Kutya-Macska Állateledel Bolt, Surjány 2000 Bt, Szabó Gábor, Szabó György, Szabó
Zoltánné Hillender Anikó, Szalai Tünde, Szászné Vásárhelyi Piroska, Szatlóczki Edina, Szegi László, Szerémi Nikoletta, Tatár László,Teljes Életért Nonprofit Közhasznú KFT, Tháler József, Toller Bt,
Tóth József, Tukarcs Judit, Tukarcs Rita, TUK-JA KFT, Vidó-Sütõ
KFT, Vízkeleti Lászlóné,
-Kocsmár Erzsébet-felsõs szakmai munkaközösség vezetõje-

Aki a múlt hagyományait õrzi, ápolja

Virágcsodák harisnyából

Érdekes „utazásban” volt részem, amikor meglátogattam
Molnár Lajos néprajzi gyûjteményét. Egy rövid idõre gondolataim
elkalandoztak,
visszarepítettek az 18oo-as
évek csodás világába. A helyben összegyûjtött és megõrzött,
az adott település és tájegység
hagyományos tárgyi kultúráját,
lakásbelsõket, kezdetleges ipari
eszközöket jól megalapozottan
mutatja be a gyûjtemény.
Molnár Lajos néprajzi gyûjteménye jelenleg 32oo darabból áll,
de a folyamatosan szaporodó anyaga jól jellemzi a gyûjtés utáni
szenvedélyét. A hatalmas tárgyi együttesnek vannak olyan darabjai, melyek kiemelkedõ jelentõséggel bírnak. A különösen szép
tárgyak sorába tartoznak a mívesen faragott pásztorbotok, mozsár, szõlõprés.
A megõrzött tárgyakon keresztül megismerhetjük a magyar parasztság életmódját, értékrendszerét, a mindennapok és ünnepnapok idején használt szimbólumait és azok jelentéseit. Erre
nemcsak azért van szükség, mert segítségükkel egy már majdnem letûnt kor, a paraszti társadalom mûködésének részleteit ismerhetjük meg, hanem azért is, mert mindennapi életünk szerves
részét képezi a nagyszüleinktõl örökölt, ránk hagyományozott kultúránk, tapasztalatok és értékek felbecsülhetetlen tárháza.
Elismerésünk és tiszteletünk az évtizedeken keresztül végzett
munkájához!

Mindig örömmel tölt el bennünket, ha felfedezünk egy újabb kreatív csodát. Nem történt ez másképp, most sem. Kubik Józsefné
kezei közül egyre szebb virágok kerülnek ki. Mint mondja „ szerelmes a virágaiba” . Munkaidõ után, szabadidejében készíti a rózsát, nárciszt, tulipánt, és a többi csodát! Pedig….
Kezei kezdetben nem igen engedelmeskedtek, hiszen a veleszületett rendellenesség miatt, ujjai közül nem mind érte el a kívánt
hosszúságot. A gyakorlás, a kitartás mégis elhozta számára a sikeres alkotás örömét, mára tökéletesre fejlesztette tudását!
Az alkotásaihoz egyenesen Kínából érkeznek a kellékek.
Munkáihoz gratulálunk, és további sikeres alkotást!
-Mészáros Ildikó-

-Mészáros Ildikó-
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Kirándult a jógacsoport

Kedves fegyverneki lakosok !
A Helyi Vöröskereszt kezdeményezésére , az Önkormányzat támogatásával , szeretnénk meg pályázni a "Humanitárius település " címet .
Ehhez viszont szükséges 300 - 400 fõ taglétszám . Most jelenleg
150 fö tagunk van .
• Felnõtt éves tagdíj : 600 Ft
• Nyugdíjas éves tagdíj : 300 Ft
• Ifjúsági éves tagdíj : 300 Ft
Aki úgy gondolja, hogy szívesen az ügyünk mellé áll, kérjük támogasson bennünket!
A befizetett tagdíj összegével, a helyi Vöröskereszt munkáját segíti . Elérhetõségem : 0630 746 10 97 .
-Ollé Lászlóné VK titkár . -

Kõmûves, burkoló, festõ és
homlokzatszigetelõ munkát vállalunk!
Telefonszám: 06 70/ 931-08-93
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Október 24-én reggel a mindennapos tevékenységbõl kimozdulva kíváncsian indultunk útnak. A csoport úti célja: Szirák - Mátraverebély Szentkút - Tar volt. A buszon nem volt üres hely, az idõjárás is kedvezett nekünk. Szép, napsütéses, igazi õszi hangulatú napot fogtunk ki,
kirándulásra. Útközben, elõre nem tudható okok miatt egy kis programmódosítás történt, amit Nagyné Erzsike temperamentumosan oldott meg. Szirák helyett Bér - Virágospuszta lett elsõ állomásunk
helyszíne. Nem bántuk meg! Nagy szeretettel fogadtak bennünket a
váratlan bejelentkezés ellenére is. Látványos környezetben találtuk
magunkat. A tulajdonos, Maczó László hihetetlen rutinnal, részletesen magyarázta el a Kúria történetét, jelenlegi funkcióját, az ott folyó
tevékenységet. A birtok elõzõ tulajdonosa Lázár Andor, a Horthy-kormány honvédelmi minisztere volt. A zûrzavaros idõkben családostól
kitelepítették Fegyvernekre, itt éltek 1951-1957 között. A Kúria ma
hotelként mûködik, valamint igen értékes gyûjteménnyel rendelkezik
a régmúlt idõkbõl. Sok rendezvényt szerveznek, ebben az évben elõször palócfesztivált tartottak májusban, aminek nagy volt a sikere, így
hagyományt szeretnének vele teremteni. Maczó Úr szeretettel meghívta a fegyvernekieket a második palócfesztiválra. Elmúlt már dél,
amikor elbúcsúztunk és tovább indultunk Szentkútra a Nemzeti
Kegyhelyre. A bátrabbak a meredek hegyoldalon felkapaszkodtak a
Remetebarlangokig, a többiek megpihentek a kút körüli padokon,
megtöltöttük a palackokat forrásvízzel, a kegytemplomot, a rendházat, a templomkertet, és a szabadtéri misézõhelyet is végignéztük,
majd lelkileg feltöltõdve indultunk tovább Tar községbe, a Buddhaparkba. Igen érdekes dolgokat láttunk ott is, kiállítást Kõrösi Csoma
Sándor életútjáról, a Buddha templomban is szétnézhettünk, nagyon
érdekes volt az imamalom, és gyönyörû a fotókiállítás. Este 6 óra
után indultunk haza. Sok-sok élményt gyûjtöttünk, ami abból is látszott, hogy még a buszon is folyt a beszélgetés a látottakról.
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik
közremûködtek ennek a tartalmas napnak a
megszervezésében, és kivitelezésében. Mi
résztvevõk nagyon örülünk annak, hogy a Jógaklub tagjai nem csak együtt tornáznak, hanem bárkit szeretettel várnak kirándulásaikra,
és a jógaóráikra is szerda esténként a Mûvelõdési Házban.
Egy Batthyányi - Strattmann László idézettel
zárjuk élménybeszámolónkat.
„Ha boldog akarsz lenni
Tégy másokat boldoggá!”
-Dományné Eszter és Berényi Erzsébet-

Ortopédiai szakvizsgálat idõpontjai
2017.02.24.
Péntek
14-16
2017.04.12.
Szerda
14-16
2017.06.09.
Péntek
14-16
2017.08.28.
Hétfõ
13-15
2017.10.09.
Hétfõ
13-15
2017.12.11.
Hétfõ
13-15
Szakvizsgálatok helye: Fegyverneki Orvosi Rendelõ, Fegyvernek Szent Erzsébet út 128/A
•
•
•
•
•
•

A vizsgálatokra jelentkezni lehet

Négyesiné Cseh Anikónál
a 06-20-536-8855-ös telefonszámon.
www.ortoprofil.hu

EMLÉKEZÉS
LOSONCZI SÁNDORRA
"Váratlanul érkezett kegyetlen halálom,
Így most búcsúzom drága jó családom."
Közelgõ születés-, és névnapod
alkalmából fájó szívvel emlékezik,
az egész családod!

Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a
rossz idõ ellenére részt vettek

CZIFRA MIHÁLY
férjem, édesapánk, nagyapánk temetésén, sírjára virágot
koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Czakó Sándor
33 éves
Golyha József
78 éves
Képes Istvánné
Józsa Rozália
75 éves
Kovács Gáborné
Négyesi Ilona
61 éves
Nagyné Vízi Julianna
55 éves
Tóth Jánosné
Monoki Zsuzsanna
75 éves
Tóth József
73 éves
korában elhunyt.
A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

A szeretõ család.
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KÉPES ISTVÁN és KÉPES ISTVÁNNÉ
temetésén részt vettek, sírjukra virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
,, Fáj a szívünk, mert itt hagytatok, búcsú nélkül elaludtatok.
Küzdöttetek de már nem lehetett, most csend ölel át és szeret.
Végleg elmentetek hosszú utatokra, hangotokat nem halljuk többé soha.
Fájó szívünk felzokog értetek, nem feledünk, míg élünk Titeket.”

EMLÉKEZÉS
STEFÁN ANDRÁSRA
Úgy fáj néha valami,
mit megfogni nem lehet,
Ha kérdezném: Mi ez?
Lenne rá felelet?
Lenne-e ki tudja miért fáj a szív?
Lenne-e ki megmondja
a halál kit miért hív?
Miért lehet oly jó és rossz is az álom?
Ki dönti el valóra melyik váljon?
S ha minden ilyen válasz
akár egy lapra kifér,
csak egy kérdés ami marad:
MIÉRT?
Megtört szívvel emlékezünk a 6. évfordulón.
Soha nem feledünk!
Feleséged, Lányaid és családjuk

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik édesanyánk

ÖZV. KOVÁCS MIHÁLYNÉ
Czakó Rozália
temetésén reszt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el,
gyászunkban osztoztak.
A Gyászoló Család.
"Megpihenni tértél, hol nincs több fájdalom,
de szívünkben itt leszel, mert hiányzol nagyon."

Emlékezés
Faragó László
halálának 5. évfordulójára
„Nem integet többé az elfáradt kezed,
Nem dobog értünk jóságos szíved.
Számunkra te nem lehetsz halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Emléked szívünkben örökké él!
Felesége és fia
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• vonalas telefonról karcagi Tûzoltóság
• mobil készülékrõl szolnoki Tûzoltóság

A
törökszentmiklósi
Tûzoltóság
az
56/590-654-as telefonszámon érhetõ el.
*****
A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyverneki Üzemegység Ügyfélszolgálati ideje: Fegyverneken hónap elsõ és harmadik péntek: 800-1200
Törökszentmiklóson: Táncsics M. 42/A
Nyitvatartás Hétfõ-csütörtök: 800-1500, péntek: szünnap
Call Center: 06-40-180-124
*****
Orvosi ügyelet:
06-20/388-97-87
*****
Szelektív hulladékszállítás
(Sárga tetejû kuka)
• Régi 3-as 4-es körzet: (hétfõ)március 13.
• Régi 1-es, 2-es körzet: (kedd) március 14.,
Zöldhulladék szállítás
Szolgáltató logójával ellátott zsákban,
illetve kévébe kötve
• Régi 3-as 4-es körzet (csütörtök): március 16.
• Régi 1-es, 2-es körzet (péntek): március 17.

2017.01.21. Pongó Bertalan
Pongó Beatrix, Páva Bertalan
2017.01.30. Mága Krisztián
Mága Edit, Szabó Imre
2017.02.03. Ollé Dzsenifer Kiara
Ollé Anita
2017.02.11. Guth Kornél Jenõ
Nagy Beáta Viktória, Guth Jenõ
Mikor megszületik egy várva várt gyermek, az élet dolgai
értelmet nyernek. Anyaszív, apaszív dobban meg egy párban,
új fénnyel ragyognak a világra hárman.
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

Kérjük a lakosságot, hogy a szállításra elõkészített zöldhulladékot a fent megjelölt napokon, legkésõbb reggel
0700-ig helyezzék ki az ingatlan elé !
Szemétszállítás Információs pont:
Fegyvernek Szent Erzsébet út 175. sz.

Fegyverneki Hírmondó
Nachtigál Kinga és Pápai József
2017. február 10-én
Knipfel Roland Kocsmár Henrietta
2017. február 18-án
örök hûséget fogadtak egymásnak.
"Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom
Melyet vissza soha nem kérek
Szeress egy életen át, úgy, mint én téged
Akkor is ha megöregszünk
És akkor is, ha már nem élek."
-Ady Endre-
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