• Módosította a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vo-

A Képviselõ-testület hírei
A képviselõ-testület ülésén hozott fontosabb döntésekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosokat:
FEBRUÁR 14.
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete meghatározta az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek összegét.
• Egyetértett azzal, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata a
2017. évi költségvetésében 15.000 eFt-tal szereplõ Marx Károly
út építéséhez a szükséges, a 2017. évi költségvetésben szintén
szereplõ 15.000 eFt-os kölcsön felvételen kívül 2.500 eFt önerõt
biztosít a 2017. évi költségvetés általános tartalékának terhére.
• Egyetértett 15.000.000 Ft összegû fejlesztési célú kölcsön felvételével, amelyet a Marx Károly út aszfaltburkolattal történõ ellátásához használ fel.
• Egyetértett a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez címû felhívásra történõ pályázat benyújtásával. A
támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti
kötelezettségek teljesítésére felhatalmazta a polgármestert.
• A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Tanácsába Tatár László polgármestert delegálta képviselõként.
• Elfogadta Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését.
• Módosította a közterület használatról szóló önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint:
1. sz. melléklet

a közterület használatról szóló rendelethez
megnevezés
személygépkocsi, bérkocsi, taxi és
a 3,5 tonnát meg nem haladó gépjármû
2. 3,5 tonna összsúly fölötti jármûvek
3. pótkocsis vontató, mezõgazdasági
nyergesvontató és pótkocsi
4. építkezési célt szolgáló eszközök,
anyag (egy hónap idõtartamon túl és
25 m2 területnél nagyobb területen)
5. idényjellegû és alkalmi árusítás
6. nem helyhez kötött mozgó árusítás
pl. fagylaltos, gofris, stb.
7. vendéglátóipari elõkert
8. bazár árusítás
9. mutatványos tevékenység
(cirkusz, céllövölde, sergõ, stb.)
nem búcsúi és nem vásári napokon
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész
10. hirdetõ berendezés, hirdetõtábla
- 1 m2-ig
1.

- 1 m2 felett m2-enként
- közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény, ernyõszerkezet, cég- és címtábla
11. Filmforgatás céljára igénybevett
közterület esetén:
- város belterületén
- külterületén
12. Népi és iparmûvészeti termékek árusítása

mért.egys. díj (Ft)
gjmû/év

25.400

gjmû/év

50.800

gjmû/év

50.800

m2/hó
m2/nap
nap
m2/hó
m/nap

m2/nap
m2/nap
évi
évi
évi

m2/nap
m2/nap
m/nap
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2. sz. melléklet

I. A temetkezési díjak
Sírhely (Ft)
– 1-es sírhely
31.750
150
– 2-es sírhely
44.450
254
– gyermek sírhely
8.890
254
– urnasírhely
20.320
635
– urnafal
17.780
II. Sírbolt díjtételei:
– A sírbolt használati díja 89.- Ft/m2/év
III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (új635
raváltásának) díjai:
127
– 1-es sírhely
31.750
–
2-es
sír
hely
44.450
1.778 / db
– gyermek sírhely
6.731
+1.778 / db
– urna sírhely
12.700
– urnafal
12.700
762 / db
IV. Vállalkozók által fizetendõ fenntartási és hozzájárulási díj:
1.) A temetõ területén végzett vállalkozási tevékenységért (síremlék
felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként
762
a.) egyéni alkalmi díj
14.000,- Ft/db + ÁFA
508
381
b.) évi átalánydíj
200.000,- Ft + ÁFA
635

• Módosította a vásárok tartásának rendjérõl szóló önkormányzati

rendelet 1. sz. mellékletét.

natkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletet.
FEBRUÁR 17. rendkívüli ülés
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete kötelezettséget vállalt a 2017. évi költségvetésének terhére 1.582.674,- Ft
összeggel Nepomuki Szent János emlékmû restaurálására és pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Mûemlék épületek és
építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint mûemlékek elválaszthatatlan részét képezõ képzõmûvészeti alkotások restaurálásának
támogatása címû pályázati felhívására.
• A beruházás értéke bruttó 3.165.348 Ft, melyhez 1.582.674 Ft saját erõt vállal az alábbiak szerint:
• Összesen:
• NKA támogatás
1.582.674 Ft
• SAJÁT erõ
1.582.674 Ft
• MINDÖSSZESEN:
3.165.348 Ft
FEBRUÁR 23. rendkívüli ülés
• Fegyvernek
Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha intézményvezetõjének
5 évre, 2017.03.01-tõl – 2022.02.28-ig kinevezte Danyi Antalt.
• Fegyvernek
Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Fegyverneki Orvosi Rendelõ intézményvezetõjének 5 évre,
2017.03.01-tõl – 2022.02.28-ig kinevezte Négyesiné Cseh Anikót.
• Fegyvernek
Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény intézményvezetõjének 5 évre, 2017.03.01-tõl –
2022.02.28-ig kinevezte Huber Józsefet.
• Elfogadta Tatár László polgármester 2017. évi szabadságának
ütemezését.
• Módosította a szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.
• Módosította Fegyvernek Város területén fenntartott temetõkrõl,
valamint a temetkezési tevékenységrõl szóló önkormányzati
rendelet 2. sz. mellékletét az alábbiak szerint:

-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Tájékoztató
TÁJÉKOZTATÁS
2017. évi
HÁZHOZ MENÕ ZÖLD és SZELEKTÍV
HULLADÉK GYÛJTÉSRÕL
Fegyvernek
Tájékoztatjuk a Tisztelt, lakossági ingatlan tulajdonosokat, ingatlan használókat, hogy a házhoz menõ hulladékgyûjtés keretében az elkülönítetten gyûjtött zöld és szelektív hulladékok
2017. évben alábbi táblázatba foglalt napokon kerülnek összegyûjtésre a lakossági ingatlanok elõl.
Járatnap
régi körzet
szerint
2017
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

hétfõ

kedd

csütörtök

péntek

3-4. körzet

1-2. körzet

3-4. körzet

1-2. körzet

SZELEKTÍV
9., 30.
10., 31.
20.
21.
13.
14.
3., 24.
4., 25.
15.
16.
5., 26.
6., 27.
17.
18.
7., 28.
8., 29.
18.
19.
9., 30.
10., 31.
20.
21.
11.
12.

ZÖLDHULLADÉK
12.
13.
23.
24.
16.
17.
6., 27.
7., 28
18.
19.
8., 29
9., 30.
20.
21.
10., 31.
11.
21.
1., 22.
12.
13.
2., 23.
3., 24.
14.
15.

Zöldhulladék csak a Társaság logójával ellátott biológiailag lebomló anyagú zsákokban kerül elszállításra, illetve a kévébe kötött (50 cm átmérõjû és maximum 1 méter hosszúságú, nem
dróttal átkötött) gallyhulladék formában. A gyûjtéshez szükséges emblémás zsákot (Ingatlanonként 2 db/alkalom) a közszolgáltató díjmentesen biztosítja. Átvétel helye: Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 175.sz. alatti információs pont. A többletszolgáltatáshoz igényelt gyûjtõzsák 95 Ft/db egységáron szerezhetõ be.
Kérjük a lakosságot, hogy a szállításra elõkészített zöldhulladékot és szelektív edényeket a fent megjelölt napokon, legkésõbb
reggel 07.00-ig helyezzék ki az ingatlan elé !

Folytatódik városunkban a fásítás
A tavaly elkezdõdött fásítás az idén is jó ütemben halad, hiszen
már megvásárolták a csemetéket.
Jó hír, hogy a fõ út teljes hossza fásításra kerül.
Nem kevés, pontosan 6000 db csemetefa kerül kiültetésre!
Örülhetünk, hiszen a megvásárolt tölgy, akác, nyár és szil csemete
fogja díszíteni városunk utcáit, tereit.
Ezekbõl jut a Kálvária dombra, Annaházi temetõ parkolója, a
Holt-Tisza III. tóegység, és a Csonka-tornyi temetõ környékére.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy a
megnövekedett számú ürítendõ hulladékgyûjtõ edények miatt Fegyverneken át kellett szervezni az ürítési
körzeteket. Továbbra is megmarad a hétfõi egy és a keddi
két gyûjtõjárat, azonban az alábbi ingatlanokon a hulladékszállítás a keddi napokon fog megtörténni a korábban megszokott hétfõi szállítási nap helyett 2017. április 01-tõl:
- Boróka út
- Dózsa György út 85-tõl-157-ig, 102-tõl-162-ig
- Frankel Leó út
- Kiss János Altábornagy út
- Lelovich György út
- Táncsics Mihály út 1-tõl-47-ig, 2-tõl-44-ig
A fenti utcákban a szelektív és zöldhulladékok elszállítása is
keddi napon fog történni. Az esetleges kezdeti kellemetlenségek
miatt a Tisztelt lakosok
megértését kérjük.
-Törökszentmiklósi
Kommunális-

Tájékoztató a fakivágás szabályairól
Az elmúlt idõszakban több esetben okozott problémát városunkban a fakivágás szabályainak nem megfelelõ ismerete. Ezért a jövõbeni problémák elkerülése érdekében tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a fás szárú növények védelmérõl szóló
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növényeket
közterületen kizárólag jegyzõi engedéllyel lehet kivágni. A
közterületen lévõ fás szárú növények minden esetben az Önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, azokat ki ültette!
A közterületen lévõ fa kivágásának engedélyezése iránt kérelmet
kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. A kérelem nyomtatványhoz 3.000.-Ft összegû illetékbélyeget kell csatolni. Az ügyintézési
határidõ 21 nap (általános ügyintézési határidõ), azonban a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselõ fás szárú növény kivágásának
kérelmezése esetében 45 nap. (Az eljárással kapcsolatosan bõvebb információt, valamint kérelem nyomtatványt a Polgármesteri
Hivatalban kaphatnak vagy honlapunkról letölthetik.)
A kérelem benyújtását követõen a minden esetben meggyõzõdünk
a kérelem indokoltságáról, és ezt követõen kerül sor a fakivágás
engedélyezésére vagy megtiltására. A fakivágási engedély megadása esetén a határozatban a kivágott fa pótlásáról is rendelkezünk.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki fás szárú növényt jogellenesen kivág, a kivágott fa értékétõl függõen szabálysértésnek vagy bûncselekménynek minõsül.
A fás szárú növények védelme mindannyiunk közös érdeke. Ezért
kérjük, hogy környezetünk védelme, valamint az engedély nélküli
fakivágások, esetleges feljelentések, bírságolások elkerülése érdekében szíveskedjenek a tájékoztatásban foglaltak megtartására
fokozott figyelmet fordítani.
-Fegyvernek Város Önkormányzata-
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Horgászat
Tájékoztatjuk a horgászokat, hogy a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi engedélyek árusítása - az elõzõ évekhez
hasonlóan - a Horgászegyesületeknél és a Horgászboltokban történik.
A 2017. évi horgászrendben az alábbi változások kerültek elfogadásra:
• A compó legkisebb kifogható mérete 25 cm.
• A csuka legkisebb kifogható mérete: 50 cm
• A süllõ legkisebb kifogható mérete: 40 cm
• A helyi horgászrend szerint az éves, a heti és napi területi engedély biztosít lehetõséget éjszakai horgászatra, a gyermek évesés napi jegyek éjszakai horgászatra nem jogosítanak.
• Stégrõl
horgászati
tevékenység
csak
éves
csónakos-etetõhajós-stéges vagy csónakos-etetõhajós-stéges
napi jegy pótjegy birtokában végezhetõ
• Az Alsóréti Holt-Tisza tóegységein, csak olyan stégrõl szabad
horgászati tevékenységet folytatni, amely közvetlen összeköttetésben van a parti sávval és Kezelõ által kiadott fennmaradási
vagy létesítési engedéllyel (regisztrációs számmal azonosítható)
rendelkezik.
Az elsõ haltelepítés 2017. március 06. napján sikeresen megtörtént, a kihelyezés során összesen 30 mázsa háromnyaras ponty – 2
kg-3,5 kg közötti egyedsúllyal – került a holtágba. A telepítés miatt
elrendelt háromnapos tilalom alatt horgászati szabálysértést nem
tapasztaltunk.
Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy a halászati õrök fokozott figyelmet fordítnak a fogási naplók vezetésére, ezért kérjük, hogy azt
a jogszabályban elõírtak szerint vezessék. A naplók hiányos vezetése halászati feljelentést von maga után.
-Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény-

Pergetõ horgászverseny
Tisztelt Horgásztársak!
Egyesületünk minden esetben szem elõtt tartja Fegyvernek Város
értékeinek népszerûsítését, kiemelve a Holt-Tiszát, valamint annak
környezetét. Fontosnak érezzük adottságaink tágabb környezetben
való bemutatását, megismertetését is. Ennek egyik eleme, a 2017.
április 2-án megrendezésre kerülõ TOIRTAP Parti Pergetõ Kupa,
melynek fõvédnöke Szegedi György Pergetõ Világbajnok.
A verseny nyílt, a nevezés részletei és további információk a
www.kalapeca.eu honlapon találhatóak.
Kedves Horgásztársak, a találkozásig mi mást kívánhatnánk:
Görbüljön a bot!
-Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület-vezetõsége-
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Akik figyelnek ránk…
Több alkalommal is írtunk már a
fegyverneki Városi Polgárõr Egyesület önzetlen munkájáról, akik
odaadással, lelkiismeretesen végzik nap mint nap tevékenységüket,
sokszor nehéz körülmények között. Most örömmel számolhatunk
be arról az eseményrõl, hogy az
Egyesület gépkocsit kapott. Ehhez a támogatás nagy részét Tatár László polgármester és Tóth József adta. Itt, a Hírmondó
hasábjain szeretné megköszönni az Egyesület a támogatást, és
mindazoknak, akik valamilyen módon támogatták a Polgárõrséget.
Õk figyelnek ránk, védenek bennünket. Mi is figyeljünk rájuk, és támogassuk õket, hogy munkájuk még zökkenõ mentesebb legyen!
A
Takarékszövetkezetnél
vezetett
egyszámlájukra:
69300114-10035625 várják a támogatást, vagy az adó 1 %-al. Adószám: 18825310-1-16.
Önzetlen munkájukat mi is szeretnénk megköszönni, és további
munkájukhoz erõt, egészséget, kitartást.
-Mészáros Ildikó-

Farsangolás az I. sz. Annaházi
Idõsek Klubjában
A karácsonyi dekorációt ebben a klubban is
felváltották a hangulatos, színes papír díszek. A dolgozók keresték a mókás jeleneteket, melyeket a farsangi rendezvényen
elõadhatnak, felvidítva a klubtagokat és önmagukat is. Sikerült két nagyszerû „bohózatot” találni, amiket már hetekkel korábban el
is kezdtek próbálni, begyakorolni.
Egy szép napsütéses februári napon összehívták a klubtagokat, akik közül néhányan
hangulatos jelmezekbe is öltöztek, természetesen a dolgozókkal együtt, hogy megünnepeljék
a
tavasz
közeledtét.
Szerencsére nagyon sokan eljöttek, jókedv,
beszélgetés töltötte meg az ebédlõt. Elsõként a jelmezesek felvonulását tekinthettük
meg: volt itt japánból elszármazott hölgy,
utána egy madárijesztõ riogatta a közönséget, õt követte a vadul gitározó
rocknagymama, majd pletykás öregasszonyok, tanácsi dolgozó és egy értetlenkedõ ügyfél következett – mindenki nagy
tapsot kapott. A jelmezesek után a dolgozók
elõadásai következtek: az erdélyi, pletykás,
önmagukat dicsérõ öregasszonyok nagy sikert arattak, majd Bözse értetlenkedett az
adóhivatali dolgozóval, akit õrületbe kergetett a kérdéseivel – ezek a kabaréjelenetek
még jobban fokozták az eddigi jó hangulatot.A szendvicsek, a tea és a vörösbor elfogyasztása után került sor a tombolahúzásra,
amelyhez klubtagjaink is hozzájárultak felajánlásaikkal, ezúton is köszönjük nekik.
Nagyon sok hasznos tárgy, élelmiszer és
nassolnivaló talált gazdára, majd a legvégén
a fõnyeremény következett, amely egy
sok-sok finomságból összeállított ajándékcsomag volt. A nyertes megkönnyezve vette
át a fõdíjat, mert eddig még soha nem nyert
semmit. Aki eljött, egy kellemes délutánt tölthetett el a barátai társaságában.
-Barta Józsefné-igazgató-

Farsangolás a III. sz. Szapárfalui Idõsek Klubjában
Intézményünkben az év elsõ nagyszabású
rendezvénye a farsang, amelyre már január
hónapban elkezdenek készülni dolgozók és
idõsek egyaránt. Ilyenkor a karácsonyi díszeket folyamatosan felváltják a lampionok,
a léggömbök és a színes papírfigurák.
2017-ben elsõként Szapárfalu tartotta meg
ezt az ünnepséget, amelyre egyik aktív
klubtagunk, Vilma néni felajánlásából a dolgozók el is készítették az ízletes szalagosés túrófánkokat. Aki eljött, azt szépen feldíszített terem, ciromkarikákkal ízesített tea,

valaminta zord idõjárás ellenére egy kis jókedvre derítõ pálinka várta. A dolgozókból
és idõsekbõl összeállt „idõsek tánckarának”
zenés mûsora tovább fokozta a jókedvet és
a hangulatot. Miután mindenki jóllakott, a
klubtagok jókat beszélgettek, viccelõdtek
egymással, majd egy hangulatos nap emlékével gazdagabban indulhattak haza otthonaikba, hogy legközelebb március 8-án, a
nõnapi rendezvényen jöjjenek újra össze.
-Barta Józsefné-igazgató-

Köszönetnyilvánítás
Az elmúlt tél nagy kihívást jelentett az intézmény dolgozóinak, fõleg a házi segítségnyújtásban dolgozó kollégáknak. A csúszós, balesetveszélyes utakon is menni kellett az idõsekhez, el kellett õket látni, bevásárolni nekik, valamint gondoskodni a melegétkeztetésükrõl is. Nagy segítségünkre volt Tatár László polgármester úr, aki a kérésünkre engedélyezte, hogy a Polgármesteri Hivatal autóival járják körbe az idõseinket. Segítségünkre volt mindkét Nagy József, akik fuvarozták a gondozónõket, hogy minél
gyorsabban és hatékonyabban odaérjenek mindenkihez. Nemcsak a házi segítségnyújtásban, a családsegítésnél is sokat jelentenek, hogy mindig lehet számítani rájuk, ha
problémás esetekben kell megoldást találni. Köszönjük a segítségüket és a lelkiismeretes
hozzáállásukat.
-Barta Józsefné igazgató-

szélgetéssel, koccintással telt, várva a jövõ
évi összecsapásokat.
Megtartotta díjkiosztó ünnepségét a Várunk minden kedves Sporttársat jövõre és
fegyverneki R – 16 PGS Egyesület 2017. 03. egy közös galambászati élményre.
-Németh Éva04. – én.
Az est kezdetén Sebõk Gábor Alelnök
összegezte a 2016. – os évet és felvázolta a
2017- es terveket. Elégedetten nyilatkozott
és köszönetet mondott a szervezõknek. Ezután következett a várva várt díjkiosztó. A díjazottak kupával gazdagodtak. Az egyesület
bajnoka Sinka József lett, de sok helyezést,
jó eredményeket értek el a többiek is. A díjkiosztó után Tatár László Polgármester Úr,
Bencsik Lajos és Németh István jóvoltából
asztalra került a birkapörkölt és a húsleves.
Mindenkinek kifejezetten ízlett! Az est további része hangulatos tombolasorsolással, be-

Díjkiosztó
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Hirdetmény az általános
iskolai beiratkozás
rendjérõl
Tisztelt Szülõk!
Értesítem Önöket, hogy a 2017/2018. tanévre történõ beíratások rendjét a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal az alábbiak szerint határozta meg:
Beiratkozás idõpontjai:
• 2017. április 20. (csütörtök)
8.00-19.00 között
• 2017. április 21. (péntek)
8.00-19.00 között
A beiratkozás helye minden fegyverneki iskola tekintetében:
• Orczy Anna Általános Iskola Székhely
5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésõbb az azt követõ tanévben tankötelessé válik.
Tanköteles gyermekét a szülõ köteles a lakóhely, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola elsõ
évfolyamára beíratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beiratkozáskor a szülõ köteles bemutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
• az életvitelszerû lakcímrõl szóló nyilatkozatot
• a szülõi felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot
(A nyilatkozatok már az óvodákban is elérhetõk, de az iskolában is
rendelkezésre állnak a beiratkozás napján.)
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén
az iskola fenntartója hivatott a döntést felülbírálni.
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába, illetve az
iskolába nem íratja be, továbbá az a szülõ, aki nem biztosítja, hogy
súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlõdését biztosító
nevelésben-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.
-Hornyákné Szabó Bernadett-intézményvezetõ-

Kõmûves, burkoló, festõ és
homlokzatszigetelõ munkát
vállalunk!
Telefonszám:

06-70/ 931-08-93

Óvodai beíratás
Tisztelt Szülõk!
Azoknak a gyerekeknek a beíratása, akik óvodakötelezettségük teljesítését a 2017/ 2018-as nevelési évben
kezdik, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõdében
a következõ idõpontban lesz:
A beíratás helye: 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 beíratkozáskor 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.
-Balogh Mihályné-Intézményvezetõ-

Értesítés
Értesítjük a Szülõket, hogy a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsõde a nyár folyamán
• 2017. június 19 – 2017. július 21 –ig a Központi Óvodában,
• 2017. július 24 – 2017. augusztus 18-ig az Újtelepi Óvodában
látja el a gyermekeket.
• A Szapárfalui Óvoda 2017. június 19 – augusztus 18-ig,
• az Újtelepi Óvoda 2017. június 19 – július 21–ig,
• a Központi Óvoda 2017. július 24 – augusztus 18–ig,
• az Annaházi Óvoda 2017 . június 19– augusztus 18 –ig
nyári karbantartási munkák miatt zárva tart.
-Balogh Mihályné-Intézményvezetõ-

MEGHÍVÓ!
A Mozgássérült Csoport 2017. április 22.-én 10 órai kezdéssel értekezletet tart.
HELYE:
Étterem Fegyvernek, Hunyadi út 1.
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves csoporttársat, illetve
minden érdeklõdõt!
Program:
- 2017 évi terv megbeszélése
- tagdíjak fizetése
- új tagok felvétele a csoportba
- anyák napi rendezvényünk feladatainak ismertetése
- egyéb a csoport tevékenységével kapcsolatos témák.
Tisztelettel:
-Göblyös Ferencné-mozgássérült csoportvezetõ-
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Farsang a
Központi
Óvodában
Óvodánk sajátos arculata a hagyományõrzés, ezért mindennapjainkat áthatja az ünnepek
sajátos hangulata, a hagyományok, szokások felelevenítése.

A farsang a tél és tavasz küzdelmét szimbolizáló ünnepség sorozat. A hagyományok szerint ez
az önfeledt mulatozás, dús lakomák idõszaka, amikor búcsúzunk
a téltõl és köszöntjük a tavaszt.
Óvodánkban a farsangi mulatság kétnapos rendezvény formájában valósul meg minden
évben. Az elsõ napon zárt szervezeti keretek között az óvodások jelmezes felvonulása történt
meg, megtekintettük minden
csoport ünnepi mûsorát, majd
farsangi táncházat szerveztünk a
gyermekeknek. Ezt követte a

Farsang a
Szapárfalui
óvodában
Az óvodában ebben az évben is a
szülõk segítségével megrendeztük a télûzõ farsangi mulatságot.
Ez az ünnep ad alkalmat arra,
hogy különféle jelmezekbe bújva
elûzzük a telet és várjuk a jobb
idõt, a tavaszt.
Hetekkel ezelõtt elkezdtük a készülõdést. Díszítgettük az óvodánkat.
Farsangi
verseket,
mondókákat mondogattunk gyerekekkel. Szólt a zene próbálgattuk a táncokat.
Beszélgettünk arról ki minek szeretne öltözni. Számolgatták a na-

„dús lakoma”. A szülõk jóvoltából sütemények, farsangi fánk,
gyümölcsök, üdítõitalok várták a
gyermekeket. Ezúton köszönjük
meg a szülõk támogatását, hozzájárulását, mellyel segítették
gazdaggá, színvonalassá tenni a
farsangi rendezvényünket.
A farsangi ünnepségünk második napján farsangi felvonulást
szerveztünk a gyermekeknek az
óvodától a Holt – Tisza partjára,
ahol a Kiszebáb égetésével jelképesen ûztük el a telet.
A Kiszebáb égetés - a téltemetés, télûzés - régi népszokás.
A felvonulásunkon a farsangi
jelmezt a farsangi kalapok szimbolizálták. Különféle ötletes zajkeltõ
eszközökkel,
télûzõ
rigmusokat, kikiáltókat kiabálva
vonultunk a Holt – Tisza partjára,
ahol elégettük a Kiszebábot. A
tûz elhamvadásáig télûzõ, tavaszköszöntõ dalokat, versikéket
mondtunk a gyermekekkel. A
babona szerint a Kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden bútól, betegségtõl,
bajtól, elkergeti a telet.
A felvonulásunkat sok szülõ, érdeklõdõ kísérte. Ez az esemény
településünk életének érdekes
színfoltja. A látványos télkergetéssel hagyományaink felelevenítésére, népszokásaink, népi
kultúránk megismerésére, tiszteletére neveljük óvodás gyermekeinket. Köszönjük minden
résztvevõ érdeklõdõ támogatását.

Farsangi
maszkabál
Az Annaházi Óvoda 2017. február 11.-én tartotta a Télkergetõ
farsangi ünnepségét. Idén, vendégeinket az Indiánok és cowboy-ok
varázsolták
el
a
fergeteges délutáni mulatságon.
Mindenki várta már ezt, kicsi és
nagy egyaránt, hiszen hetekig
készültek erre a napra. Minden
gyermek bátran és vidáman lépett a színpadra. A vidám, örömteli gyermekekrõl sugárzott a jó
kedv. A gyerekek mûsorszámai
után már igazán könnyû dolguk
volt a felnõtteknek, hisz a gyerekek már nagyon jó hangulatot
varázsoltak a vendégeink körében. A szülõk és pedagógusok
elõször indán, majd cowboy jelmezt öltve ropták a táncot. A

mûsorok után a jelmezbe öltözött gyerekek felvonulása következett, ahol ötletes és szép
jelmezeket mutattak be a gyerekek. Volt, aki verssel, dallal mutatkozott be, de láthattunk
mesehõsöket, hercegnõket. A
mulattság ideje alatt lehetõség
volt hajfestésre, csillámtetoválás
készítésére, zsákbamacska, lufi,
tombolavásárlásra. A büfé pedig
biztosította
a
farsangi
dínom-dánomhoz
szükséges
szendvicset, sütit, üdítõt.
Nagyon vidám hangulatban telt
a délutánunk, amihez nagyon
szépen köszönjük a szülõk, pedagógusok és nem utolsó sorban Fegyvernek város helyi
vállalkozóinak a segítségét, akik
igazán példaértékû összefogással és támogatással hozzájárultak óvodánk sikeréhez.
-Varga Tímea-Szakmai munkaközösség vezetõ-

-Sági Istvánné óvodapedagógus-

pokat, hogy mennyit kell még aludni.
Elérkezett a várva várt nap.
Szülõknek, vendégeknek a kiscsoportosok a kis
pitypangok eltáncolták, hogy hogyan csalogatják
elõ a tavaszt.
A vegyes csoportosok a Pletykás asszonyokról meséltek, és megmutatták a tánctudásukat is.
A szülõk és a vendégek nagy tapssal jutalmazták a
gyerekeket.
Szeretném megköszönni a szülõk munkáját, ezzel a
rendezvénnyel emlékezetessé tudtuk tenni a gyerekeknek ezt a
délelõttöt, valamint a
Mûvelõdési Ház szervezõinek, hogy mindenben segítették a
munkánkat.
-Galsi Imréné-Szakmai munkaközösség
vezetõ-

Ház eladó Fegyvernek Rezeda út 4. sz. alatt.
3 szoba, konyha, fürdõszoba, gáz
központifûtés, garázs, alsóépület.
Rendezett udvar és kert.
Irányár 4.500.000 Ft
Érdeklõdni:
06-30/551-1201
06-20/994-7095
Hagyományõrzõk figyelmébe!
Fegyverneken 60m2- es családi ház eladó,
jelenleg irodaként mûködik.
Fûtése gazdaságos központi
gázkazános létesítve 2015 évben.
Irányár: 5.000.000 Ft
Érdeklõdni:
06-30/870-7957
telefonszámon.
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I. Agrobál
Fegyverneken
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember
van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja,
milyen sokan odaállnak mellé.” /Böjte Csaba/
Lehetne ez a gondolat a mottója annak a nagyszerû kezdeményezésnek, melynek részesei lehettünk a báli szezon egyik rendezvényén. A
fegyverneki mezõgazdászok szervezõ csapatának célja volt a rohanó világunk gondjait félretenni, vidáman szórakozni és szeretettel adni,
segíteni.
Az 1. Agrobál bevételét a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde gyermekeinek, fejlõdésükhöz szükséges eszközök bõvítésére
ajánlották fel.
Az étterem hamar megtelt jó szándékú emberekkel, akiknek jelenleg óvodás gyermekük van,
vagy csak örömmel emlékeznek gyermekük
óvodás éveire, esetleg unokájukat kísérik oda
mostanában.
Az ízletes vacsora után kezdõdött az igazi mulatozás és tartott reggelig, melyrõl Nagy Sándor
és Zenekara gondoskodott. Az este szárvendégei Henna és Sihell Ferry voltak, akik jó hangulatú mûsorukkal mindenkit táncra perdítettek.

Aki nemcsak
szereti,
hanem írja is a
verseket…
Szerémi Nikolettát már nem
kell bemutatni, hiszen 18 éve
lakik Fegyverneken, de elérkezett az idõ, hogy mint verseket
szeretõ és író emberként is
megismerjük õt. Elõször 7.
Osztályos korában próbálkozott a versírással, majd
hosszabb szünet következett.
Közben három csodálatos
gyermeke született, jelenleg
dolgozik, tanul és verseket ír.
Az érettségi után tervei között
szerepel a továbbtanulás.
Több rendezvényre kap meghívást, ahol saját mûveit adja
elõ. Mindig lesz éjszaka címû
versével az Irodalmi Rádiónál
szép sikert ért el, mûve elhangzott a rádióban és nyomtatott formában is megjelent.
A Fegyvernekrõl szóló könyvekben is találkozhatunk mûveivel. Elõnyt jelent számára
az iskolában, hogy verseket ír,
a verstan alapjaival tisztában
van, s alkalmazza is verseiben.
Most bemutatkozásképp ismerjük meg egyik versét.
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Hatalmas összefogásnak lehettünk részesei.
Örömünkre szolgált, hogy ilyen kezdeményezés
helyet kapott a fegyverneki civil életben, s egy
nemes cél számos embert ösztönzött odaadó
munkára, nagylelkû adományozásra. Ennek
eredményeképpen a rendezvény bevétele 410
000 Ft lett, melyet a szervezõk örömmel adtak
át az óvodának, hangsúlyozva a bál üzenetét, mi
szerint az összefogás, az adakozás nem csak másoknak szóló jó cselekedet, hanem szívbéli,
õszinte öröm is.

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde
gyermekei nevében köszönöm a KÉT
FÕSZERVEZÕ nagyszerû munkáját, mindenki támogatását, aki hozzájárult a bál sikeréhez, külön köszönet Szabó Zsoltnak, valamint a
Fegyverneki Kavicsos Szövetkezet nagylelkû
adományozásáért.
A szervezõknek és minden resztvevõnek jó
egészséget, munkájához sok sikert kívánok!
-Balogh Mihályné-A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde
intézményvezetõje-

Csak én tudhatom

Alex-Tichy-Rács

Egy eldobott papír
Sodródik a szélben
Nem tudni rá ki írt
Gyöngybetûkkel szépen

Igézõ tekintet

Viszi szél víz felett
És bele is mártja
Ott kicsit megpihen
S már az erdõt járja
Ágak szaggatják szét
A sûrû fák között
Majd újra visszatér
Oda ahonnan jött
Más lett, megváltozott
Betûk mosódtak el
Már szétszakadozott
És senkinek sem kell
Az üzenet mi rég
Olyan szépet mondott
Értelmét veszítvén
Darabokra foszlott
Nem tudni azelõtt
Mit súgtak a lapok
A titkokat rejtõ
Megtépázott sorok

Nem mondom, hogy jó vagyok
hisz sok-sok rosszat tettem
éltem habzó folyamában
ezer hibát ejtettem

Mert a tekintetük
az mi rabságba hajt
nem a szavak okozzák
a férfi fejére a bajt

Mégis angyalokkal
találkoztam párszor
utazásom alatt
róluk írtam pár sort

De mit ér az élet
ezen bajok nélkül
hisz szükség van rá ahhoz
hogy, lelkeddel kibékülj

De most kiemelem
azt mi fontos nekem
a fecsegés felett
figyelõ szemek

Óvd hát meg õket
nézz a szemükbe
védõ tekintetük
engedjük szívünkbe

EMLÉKEZÉS
Emlékezés
Szeretettel emlékezünk édesanyámra

KOZMA LAJOSNÉ
Nyiszper Rozália
halálának 20. évfordulója alkalmából.
Lánya veje, unokája és családja

S. TÓTH IMRE
halálának 1. évfordulóján.
"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, lánya, édesanyja és a gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönetnyilvánítás

SIMON IMRE

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

halálának 6. évfordulóján
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.
Egy simogató kéz, egy sóhaj egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet.
Amit Tõlünk senki, soha el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet.
Hogy egyszer majd találkozunk Veled!

DANYI KÁROLY
temetésén részt vettek, sírjára a tisztelet és szeretet virágait
elhelyezték, bánatunkban bármely módon
együtt éreztek velünk.
A Gyászoló Család

Szeretõ Családod

Verbunkverseny

Az idei, immáron IV. Fegyverneki Verbunkversenyen négy korcsoportban 28
résztvevõ mérette meg tánctudását. A
Kárpát-medence magyar, román, cigány
és szlovák verbunk táncaiból lehetett válogatnia a Bitai Judit,
Sikentáncz Szilveszter és
Farkas Tamásból álló neves szakmai zsûrinek.
A megmérettetés elõtti
próbák délelõtt 11
órától, a verseny 14
órakor kezdõdött a
Fegyvernek Annaházi
Ifjúsági Táncegyüttes
által elõadott tánccal. A
versenyt 18 órától a versenyzõ táncosok gálája
követte, majd a várva várt
eredményhirdetésen kiderült,
idén kik voltak kategóriájuk
legjobbjai. A neves szakmai
zsûri egyénileg is értékelést
adott a versenyzõ táncosoknak, felkészítõ néptánctanároknak.
Fegyvernek
legjobbjai Berta László és
Tokai Dávid táncosok
voltak, nekik szívbõl
gratulálunk
eredményeikhez!
A versenyen és az azt
követõ hajnalig tartó
mulatságban a zenét
a Garaboly Zenekar
szolgáltatta.
Kö-

szönjük szépen a támogatást a Fegyverneki Mûvelõdési
Háznak, Fegyvernek Önkormányzatának, a Zsûrinek, a Garaboly Zenekarnak
és mindenkinek, aki segítette, illetve
részt vett a rendezvényen!
Várunk mindenkit jövõre az V.
Fegyverneki Verbunkversenyre!
I. korcsoport
1. Tomócsik Milán
2. Nagy Imre Levente
3. Soós Dániel
II. korcsoport
1. Úr Attila
2. Berta László(Fegyvernek)
3. Markó Attila
Különdíj: Simon Gyula
Máté
III. korcsoport
1. Nagy László
2. Hoksz Attila
3. Németi Márk
Különdíj:
Halász
Gergõ
IV. korcsoport
1.
Drimba
MátéOszlánszki Patrik
2. Puskás László
3. Nagy Andor
Különdíj:
Molnár
Dominik, Szentpéteri Balázs, Drimba Máté
Közönségdíj: Tokai Dávid (Fegyvernek)
Vándorkard: Tomócsik
Milán

9

Jó tudni!
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• vonalas telefonról karcagi Tûzoltóság
• mobil készülékrõl szolnoki Tûzoltóság

A
törökszentmiklósi
Tûzoltóság
az
56/590-654-as telefonszámon érhetõ el.
*****
Változtak a Tiszamenti Regionális
Vízmûvek Zrt. helyi elérhetõségei:
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)
- 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.
Tel.: 06-40/180-124
*****
Orvosi ügyelet: 06-20/388-97-87
*****
Szelektív hulladékszállítás
(Sárga tetejû kuka)
• Régi 3-as 4-es körzet: (hétfõ) április 3., április 24.
• Régi 1-es, 2-es körzet: (kedd) április 4., április 25.
Zöldhulladék szállítás
Szolgáltató logójával ellátott zsákban,
illetve kévébe kötve
• Régi 3-as 4-es körzet (csütörtök): április 6., április 27.
• Régi 1-es, 2-es körzet (péntek): április 7., április 28.
A körzeteket érintõ változásokról a 3. oldalon olvashat!
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
2017.02.22. Farkas Zita
Péter Judit - Farkas Tibor
2017.02.24. Bagi Nolen
Karikó Marianna, Bagi Dávid
2017.03.01. Egyed Hanna Barbara
Burai Klára, Egyed László
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!

Kiadja: Fegyvernek Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: Dr. Petõ Zoltán jegyzõ
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A Szerkesztõség cikkeket, véleményeket digitális formában várja a
Polgármesteri Hivatal Szent Erzsébet út 175. szám alatti épületébe,
vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail címre.
A hirdetéseket személyesen szíveskedjenek leadni lapzártáig.
Nyomdai elõállítás: Ronin-Rol Bt.
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A Fegyverneki Hírmondó letölthetõ Fegyvernek Város
honlapjáról: a www.fegyvernek.hu címrõl.

