A Képviselõ-testület hírei
A képviselõ-testület ülésén hozott fontosabb döntésekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosokat:
MÁJUS 25.
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról készült 2016. évi
beszámolót elfogadta. A Képviselõ-testület az éves szakmai munka eredményességét jónak értékelte és megköszönte a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.
• A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi beszámolóját elfogadta, a szakmai munka eredményességét jónak értékelte és megköszönte a
személyes gondoskodásban dolgozók munkáját.
• Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységérõl készült beszámolót.
• Egyetértett azzal, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata együttmûködési megállapodást kössön az EFOP-1.8.19-17 azonosító számú
„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése –
népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” elnevezésû projekt keretében a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített
Gyógyító-Megelõzõ Intézettel.
• Az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása – a lakosság és speciális, magas kockázató célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében – az
egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggõ feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével.
Ellátandó feladatok a projekten belül:
a.) Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztésével a szükséges intézményrendszer háttér kialakítását.
b.) A legjelentõsebb, idült, nem fertõzõ betegségek okozta halálozás
és betegségteher megelõzését és csökkentését az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén.
c.) A lakosság széles körének fizikai aktivitását, mozgásban gazdag
életmódra ösztönzését, az idült, nem fertõzõ betegségek megelõzésének elõmozdítását.
d.) A dohányzás és problémás alkoholfogyasztás visszaszorítását.
e.) A mentális egészség javítását.
f.) A jelen szakmai együttmûködési megállapodást felek a pályázati
felhívásra benyújtott pályázat eredményes és hatékony megvalósításának érdekében kötik.
• Elfogadta a Fegyverneki Rendõrõrs 2016. évi tevékenységérõl készült beszámolót és megköszönte a Rendõrség 2016. évben végzett
munkáját.
• Módosította Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését.
JÚNIUS 1. rk.
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2017. évi
költségvetésének terhére 992.000,- Ft támogatást nyújt a
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelõzõ Intézet mûködéséhez.
• Értékesíti a fegyverneki 1317 hrsz-ú természetben 5231 Fegyvernek,
Kiss János Altábornagy út 11/d. beépített területet a Bervent Hõ- és
Légtechnikai Kft. részére bruttó: 4.700.000.- Ft-ért (3.700.787,- Ft +
27 % ÁFA 999.213,- Ft).
• Az értékesítéssel kapcsolatban felmerülõ költségeket vevõ viseli.
Megbízta a polgármestert az adásvételi szerzõdés megkötésével.
-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

2

Zöld várossá válik
Fegyvernek
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 40/2016
(III.31) számú határozata alapján benyújtott ”Zöld Város kialakítása
Fegyvernek” címû pályázata sikeresnek bizonyult, így városunkban
ez a fejlesztés is megvalósulhat pályázati segítséggel.
A pályázat komplex területfejlesztési- programként célul tûzte ki a
város zöldfelületeinek növelését, megújítását, aktív rekreációs területek kialakítását, alulhasznosított ingatlanok energiahatékony üzemeltetését, a helyi társadalomban a környezettudatosság és az
integrált szemlélet erõsítését.
A fejlesztésben megújul és korszerûbbé válik az önkormányzati Húsbolt, a Szent Erzsébet út 123. jelenleg felhagyott ingatlanban
nonprofit szolgáltatóházat alakítanak ki. A Szent Erzsébet út 161.
szám alatti, volt tûzoltó szertár – a piacfejlesztés kereteiben kereskedelmi szolgáltató egységgé alakul. A Hársfa úti, jelenleg leromlott játszótér helyére új épül, és egy kültéri fittness park, azaz egy „felnõtt
játszótér” is épül a Kun Farkas térre tervezett új buszfordulóba, valamint fásítási programot hajtanak végre a Szent Erzsébet úton.

Külön jó hír, hogy minden fejlesztési elem esetében megfelelõ számú
új parkoló is épül, ezzel a parkolóhiány gondja is enyhül a településen.
A pályázat útján megvalósuló fejlesztések eredményeképpen városi
jellegû infrastruktúra jön létre, melyek illeszkednek középtávú városfejlesztési stratégiához, és legfõképpen a fegyverneki lakosok örömére, a település élhetõségének javítására szolgál.

Humanitárius település
Fegyvernek Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Humanitárius település” elnevezésû felhívásra.
A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetõségének döntése alapján –
meghallgatva a Munkabizottság véleményét – ebben az évben városunk elsõ ízben nyerte el a Magyar Vöröskereszt „Humanitárius település” címét, amelyet Nemesgulács Község Polgármesterétõl vettünk
át a helyi Vöröskereszt képviselõivel együtt a Humanitárius Települések találkozóján május 20-án.
-Herman József-

Felejthetetlen Gyereknap a
Mórában
2017. június 2-án verõfényes napsütés köszöntötte a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény tanulóit. A gyermekek nagy izgalommal, a
pedagógusok pedig több hetes, hónapos szervezõ munkával készültek
a nagy napra. Volt itt minden, amiben a gyerekek örömüket lelhetik. 8
órakor birkózó bemutató, majd a 4. évfolyamosok tánc és a 3. osztályos
„Dalos pacsirták” ének bemutatója következett. A mûsor zárásaként
Balla
Patrícia,
szóló
táncában,
és
Mága
Szabolcs
cocktail-showjábangyönyörködhettünk. A kisebb gyermekek és óvodás vendégeink örömére ugrálóvár, csúszda, trambulin, pici póni sétalovaglás, madár bemutató, arcfestés, csillámtetkó, lufi hajtogató
bûvész, és 1600 db fornettis lufi szolgált. A nagyobb gyermekek- 2 éves
szervezõ munkánk eredményeként - akatonaság toborzó osztagának
fegyvereit, egyenruháit,gázálarcait próbálhatták ki, valamint a Helikopter bázis repülõ szimulátorának örülhettek. A katonaság mellett a
rendõrség is képviseltette magát rendezvényünkön. Rendõrautó, sziréna, kerékpáros ügyességi - és kreszverseny színesítette a gyereknap
kínálatát. A számos program között sok érdeklõdõt vonzottak a cross
motorok, sokan pingpongoztak, sakkoztak, asztali fociztak, ördögbotoztak, és aszfalt rajzversenyen vettek részt. A hangulat fokozását szolgálta a Sulisztár bemutató, amelyen tehetséges énekes tanulóink
csillogtathatták meg tudásukat. Ennyi program már bõven elég lett
volna egy sikeres gyereknaphoz, de a legtöbb érdeklõdõt vonzó, és a
legörömtelibb meglepetésünk a Városnézõ Kisvonat volt, mellyel az iskola összes tanulója, szüleik és kollégáink szereztek felejthetetlen élményeket a nap folyamán. „ Móra-Móra-Móra„ hangzott városszerte.
Gyermekeink vidáman integettek minden szembejövõ felnõttnek és
gyermeknek, akik viszonozták ezt a gesztust. Az iskolába visszatérve
fagyi, jégkása, palacsinta, hot-dog, vattacukor, üdítõ csillapította éhségüket, szomjúságukat. Igazán felejthetetlen gyereknapunk volt. Köszönet érte iskolánk Szülõi Munkaközösségének, tanárainknak, és annak a
sok embernek, aki munkájával hozzájárult rendezvényünk sikeréhez.

Gyereknap az Orczyban
2017. június 12-én gyermeknapot szerveztünk a diákjaink részére.
Mondhatni fergetegesre sikerült, melyhez a meghívott segítõ szülõk is
hozzájárultak fõzõtudományukkal és az SZMK anyagi támogatással.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani nekik, hogy feláldozták a délelõttjüket s támogatták rendezvényünket részvételükkel is.
Az eddigi hagyományoktól eltérõen nagyobb szabású, színes programokkal tarkított rendezvényt szerveztünk, mely kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakozási lehetõséget nyújtott. Volt aki a fitnessben,
biciklis vetélkedõben, ki mit tudban lelte örömét, de ha kedve támadt
tûzoltósági bemutató után az ugráló várban vezethette le feszültségét,
vagy sétakocsikázhatott a lovas egyesület jóvoltából. A bûvész kicsiknek és nagyoknak számos meglepetés produkcióval kedveskedett. A
nap végén mindenki megpihenhetett a finom ebéd után és szurkolhatott a tanár-diák meccsen saját megítélése szerint. E jeles napról sok
kép is készült, melyek megtekinthetõek az iskola facebook oldalán: /
facebook/ Orczy Anna Általános Iskola/.
Továbbá megköszönöm a kollégák segítségét jómagam,Baksay Zsuzsanna, Bíróné Szatlóczki Ibolya, Szabó Melinda, mint szervezõk és a
vezetõség nevében, hogy hozzájárultak e nap sikeréhez.
-Páncél Tímeaosztályfõnöki munkaközösségvezetõ

A másodikosok erdei
iskolai programjáról

A 2016/2017-es tanévben két napot töltöttünk az Erdei Iskola Programjának megfelelõen. Az elsõ napon május 24-én Szolnokra kirándultunk 16 tanulóval. Megtekintettük a NEFAG Állatparkot, a mellette
lévõ játszóteret, majd a Reptár múzeumban töltöttük a délutánt. A
gyerekeknek alkalmuk volt a vadas parkban több féle állatot megtekinteni, akár házi – vagy vadon élõket egyaránt. A park mellett lévõ
-dr. Vargáné Labancz Ildikóhatalmas játszótéren, önfeledten szórakozhattak a modern játékokon.
Kúszhattak, mászhattak, hintáztak. Délutáni programunkat a
Reptárban töltöttük, ahol a kiállított katonai, rendõrségi, személyszállító repülõgépek, helikopterek között sétáltunk. Lehetõségük adódott
Lassan elérkezett a nyári szünet, de rajzos kis diákjaink nem pihentek s a pilótafülke kipróbálására is. Élményekkel tele, kellemesen elfáradva
szorgosan dolgoztak az utolsó hetekben napokban is. 2017. május hó- érkeztünk vissza az iskolánkhoz.
napban a Városi Pedagógiai szakszolgálat képes történet címmel rajzErdei Iskolai Program – Kavicsos
pályázatot hirdetett. Az iskolánkból 65 diák pályázott, lelkesen írták
történeteiket, s rajzolgatták illusztrációjukat. Ki-ki egyénileg 25x35cm 2017. május 29-én egy természethez közeli délelõttöt töltött el a másovagy csapatban 50x70cm nagyságban. Az iskolánkból több díjazott szü- dik osztály a fegyverneki Kavicsos létesítményben. A természetesség
jegyében lovas kocsival, szekéren érkeztünk meg a tanyára. Az állatletett. Ezúton is gratulálok nekik!
-Páncél Tímea - gondozók rendelkezésünkre álltak, az istállókba bekísértek, az állaRajz vizuális kultúra tanár tokról és azok gondozásukról meséltek a gyerekeknek. A pásztorok a
gulyát és nyájat a kutyák segítségével a közelünkbe terelték. A gyerekek önfeledt szórakozása a felhalmozott
bálák tetején, bála
–futóversenyben teljesedett ki. Az iskolába szintén lovas
szekéren érkeztünk
vissza. Kipirulva, élményekkel gazdagodva
rajzokban
örökítették meg a
gyerekek az élményeiket.

Képes történet rajzpályázat

-Buzás Klára-
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„Jobb, ha séta közben eltévedsz,
mintha el sem indultál volna.”
(James Grover Thurber)
Útnak indult a Móra Ferenc Általános Iskola harmadik évfolyama is
többször a tanév során. Szerencsére el nem tévedtünk egyszer sem, de
izgalmas dolgok történtek velünk.
Az Erdei Iskolás programok keretében elõször Budapesten jártunk. A
gyerekek kedvence a délelõtti hajókirándulás volt. A Dunán hajókázva
csodás idõjárásban gyönyörködhettünk a parton elénk táruló szép látványban. Közülünk többen életükben elõször léphettek be a Parlamentbe. Mindenkit lenyûgözött a monumentális épület. A harmadik
helyszín a MiniPolisz játszóház volt, ahol a gyerekek kipróbálhattak
sokféle foglalkozást. Egy pillanatra fogorvos, tûzoltó, fodrász, kereskedõ, bankár vagy akár sztár válhatott belõlük. Köszönet a szervezésért
Czifráné Katika kolléganõnknek.
Másnap Fegyvernek nevezetességeihez sétáltunk el. Megtekintettük a
Csonkatornyot, és a romos, régi malmot. A Holt-Tisza parton sétálva
eljutottunk a Hársfa úti játszótérre is.
Június 8-án Kecskemétre utaztunk. A jó hangulatú kiránduláson elõször a Vadaskertbe mentünk. Sok érdekes állatot láttak a gyerekek,
volt, amit meg is simogathattak. A nap további részében a városközpontban sétáltunk, fagyiztunk. Délután a Ciróka Bábszínház: Minden
egér szereti a sajtot címû elõadásán szórakozhattunk. Utolsó helyszín a
planetárium volt, ahol elvarázsolt bennünket a kupolába vetített csillagos ég. Érdemes volt elindulnunk, sok-sok élménnyel gazdagodtunk.
-Edit néni és Zsuzsa néni-

Digitális témahét az
Orczyban
Iskolánk az idei tanévben csatlakozott a
„Digitális Témahét” programhoz, mely
2017. április 3. és április 7. között zajlott. A
program lényege, hogy a gyermekek digitális kompetenciafejlesztése az informatika órákon túl más tárgyakra is
kiterjedjenek. A diákok elõtt nem volt újdonság az informatika világa illetve az általa nyújtott lehetõségek, hiszen
iskolánkban már egészen 1. osztálytól
megismerkednek vele a gyerekek. A témahéten az oktatóprogramoké, illetve egyéb
informatikai eszközöké volt a szerep. Alkalmazásuk szinte minden tantárgyi órára kiterjedt, legyen az akár egy
matematika vagy épp egy nyelvtan óra. Ezen oktatóprogramok lehetõséget adnak arra, hogy a gyermekek játékos keretek között, aktívan
gyakorolják például a szorzótáblát, vagy épp csoportosítsák a szavakat
a megfelelõ szófaji kategóriába. A lehetõségek tárháza szinte végeláthatatlan. Az oktatóprogramok mellett lehetõségünk volt virtuálisan elutazni az Eiffel-toronyhoz, azt körbejárni vagy épp rövid animáció
keretén belül megismerni a Naprendszer bolygóinak mozgását. Szinte
alig találni már olyan tantárgyat, melybe ne tudnánk használni ezeket
a lehetõségeket. A hét folyamán a gyermekek rendkívül aktívan vettek
részt a megszokottól eltérõ feladatokban rengeteg mosolyt, sikerélményt láthattunk az arcukon. Ez egy remek hét volt!
-Dávidné Sármai Erika -tanítónõ-
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Kárpátalján
kirándultak az
Orczy, a Móra
és a Szalai
diákjai
Ebben a tanévben intézményünk
37 tanulója, és öt nevelõje volt abban a szerencsés helyzetben, hogy
a „Határtalanul„ pályázat keretében Ukrajnába utazhatott. A pályázat célja, hogy diákjaink a
szomszédos országok magyarlakta területeivel ismerkedjenek,
személyes tapasztalatokat szerezzenek a külhoni magyarságról.
A kiránduláshoz támogatásával
járultak hozzá a Szülõi Munkaközösségek, Tukarcsné Széman Mónika, Köpösdi István, valamint
diákjaink szülei. A fegyverneki
ÁFÉSZ-tól 9 db focilabdát kaptunk, mellyel a Nagymuzsalyi Középiskola diákjainak szereztünk
örömet. Mindenkinek köszönettel
tartozunk!
Négy vidám napot töltöttünk
együtt, miközben sok szép, és érdekes helyet bejártunk. Bizonyságul álljon itt Czifra Botond 7. a
osztályos tanulónk beszámolója:
„Szeretem, amikor az osztály
együtt van. Legyen az egy közös
tanóra, vagy éppen egy osztálykirándulás. Idén, 2017. május
26-tól 2017. május 29-ig egy
rendhagyó kiránduláson vehettem részt. Ez nem igazán volt osztálykirándulás,
mivel
tanintézményünk 3 tagintézményébõl jöttek velünk 7.-8. osztályos gyerkõcök. Ezen a rendhagyó
kiránduláson Kárpátaljára látogattunk el. Hogy 4 nap alatt a legnevezetesebb helyeket meg
tudjuk tekinteni, elég sok kilométert kellett utaznunk egy nap. En-

nek köszönhetõen általában mire
visszaértünk a szállásra, mindenki fáradt volt. A szállásunk a beregszászi Domino-Hotel volt.
Az elsõ nap miután pár óra utazást követõen megérkeztünk Beregszászba, a város fõbb
nevezetességeit tekintettük meg.
Köztük volt a Beregvidék-múzeum, a Magyar Nemzeti Színház,
Beregszász központja. Ezután
visszatértünk a szállásra, és egy
finom vacsora után nyugovóra
tértünk.
A második nap reggeli és pakolás
után útnak indultunk: megnéztük
Munkács várát, a magyarok elsõ
pihenõhelyét, a Vereckei-hágót,
ami a magyarok fõ vonulási útvonala volt, a Szolyvai-emlékparkot,
amit a „Sztálini terror” emlékére
állítottak, visszafelé Munkács
központját, ami magában foglalt
egy szakiskolát, egy fagyizást, és
még egy templomot is.
A harmadik nap tettük meg a legtöbb utat: szétnéztünk Kárpátalja
tengerszeménél:
a
Szinevéri-tónál. Kellemesen ebédeltünk egy út menti pihenõhelynél, utána szétnéztünk a tónál.
Hazafelé tervben volt Fegyvernek
testvérvárosának, Visknek meglátogatása, de erre sajnos idõhiány miatt nem került sor.
A negyedik nap már csak egy úti
cél maradt: Ungvár, és az ungvári
skanzen. Ezután Beregszászban
megálltunk egy áruházban, ahol a
maradék ukrán grivnyánkat is elkölthettük, majd indultunk haza:
és az éjszakát már a saját ágyunkban tölthettünk.”
-Gazsó Zoltánné-munkaközösség vezetõ-

Betekintés egy
nagyvállalat mûködésébe
hatalmas energiák, álmok, és
vágyak…”
Mint már elõzõleg beszámoltunk róla, tavasszal az Orczy
Anna Általános Iskola egy
nyertes pályázatnak köszönhetõen részesülhetett az
UNITED WAY Magyarország
és a METLIFE a „ LIFE
CHANGER” címû közös pénzügyi oktatási programjában,
melynek lényege egy élménypedagógiai foglalkozás volt. A
programban résztvevõ osztályok számára újabb pályázatot írtak ki, melynek legfõbb
célja az volt, hogy felkeltség a
tanulók érdeklõdését a pénzügyi témák és tudatosság
iránt, és segítsék õket a megfelelõ ismeretek és tudás
megszerzésében.A 4. a osztály
tanulóival kicsit tovább gondoltuk a programot, és elkészítettük a pályamunkánkat
egy METLIFE makettet,
mellyel szemléltetni szerettük
volna mit jelent a gyerekek
számára a „ pénzügyi egészség és tudatosság”.
A pályamunka kötelezõ eleme
a négyrekeszes malacpersely
volt és annak zsebei: a kiadás,
megtakarítás, befektetés, jótékonyság, mely a makettünk
központi elemévé vált. A gyerekek hatalmas energiával,
ötletekkel kezdtek a makett
készítéséhez. Folyamatosan
újragondolták, átgondolták,
fantáziájukat szabadon en-

gedték, melynek köszönhetõen sikerült olyan kreatív pályamûvet alkotni, mellyel
megnyertük a pályázat fõdíját, egy budapesti kirándulást.
Április 27-én korán reggel
megérkezett értünk a busz és
elvitt minket a METLIFE irodaházába, ahol nagy szeretettel és sok meglepetéssel
vártak bennünket. A megnyitó és a köszöntõ után körbevezettek minket a hatalmas
üvegpalotában, ahol bepillantást nyerhettünk egy nagy
amerikai vállalat mûködésébe. Ezután játékos programon vehettek részt a
gyerekek a Piros Kakaó mûhely jóvoltából. A napot a
Minipoliszban fejeztük be,
ahol tanulóink kedvükre válogathattak a felnõttek kicsinyített világából.
A gyerekek véleménye errõl a
napról:
• Zseni
Csaba:
A
METLIFE-nél nagyon sokat
tanultunk arról, hogyan
kell a pénzzel bánni, sokat
játszottunk, körbejártuk az
irodát. Nagyon jó volt.
• Tukarcs Alexa: A legjobb az
egész program volt. A
METLIFE-ban az, hogy
megmentettük Eduard malacot, az üveghegyi pénzügyminisztert,
a
Minipoliszban pedig felnõttek lehettünk.

Úszásoktatás a Mórában
A 2016/2017-es tanév végén ismét lehetõségünk nyílott a 4. és 5. évfolyamos tanulók számára úszásoktatásban való részvételre. Helyszíne a törökszentmiklósi Városi Strandfürdõ volt, ahova különjárati autóbusszal
utaztunk. A 4. évfolyamosok felmenõ rendszerben már negyedik éve részt
vettek ebben a képzésben, így ennek az elõzménynek köszönhetõen a tanulók 70 %-a biztonságosan mozog, úszik a vízben. Az ötödikesek számára
sajnos ez a tanév volt az elsõ lehetõség, így velük az alapoktól kellett kezdenünk. Ennek ellenére közülük is a létszám közel fele elsajátította ezt az életmentõ mozgást. Mindezek mellett mind az 54 tanuló számára külön
élmény volt a strand medencéinek használata, játékok a vízben és a parton
a sporteszközökkel a kísérõ osztályfõnökök felügyelete mellett.
-Krupa Ádám és Szabó Gyula-testnevelõk-

Nogradi Noémi: Az volt a jó
METLIFE-ba, hogy nyomoztunk, megkerestük a
malacot, és ebédre pedig
pizzát és somlóit kaptunk.
• Csik Géza: Nekem tetszett
amikor láttuk a Dunát, mikor kerestük Eduardot, mikor táncoltam, mikor
megleptük a dolgozókat és
kiabáltuk
–
Hajrá
METLIFE!
• Faragó Dóra: Nagyon jó
volt a METLIFE-ban töltött
idõ. Nyomoztunk és játszottunk. Az egész kirándulás nagyon-nagyon jó volt.
Bárcsak
elmehetnék
mégegyszer!
Tanulóink remekül érezték
magukat. Egy felejthetetlen,élménydús napban volt
részük, melyet köszönünk a
METLIFE dolgozóinak.
•

-Czifra Zsigmondné -alsós munkaközösség vezetõ-

Versmondó verseny
az Orczyban
2017. május 15-én az Orczy Anna Általános Iskola versmondó versenyt rendezett a tagintézmények /Orczy Anna Székhelyintézmény,
Móra Ferenc Tagintézmény, Szalai Sándor
Tagintézmény/ tanulói számára. A verseny
célja az volt, hogy a diákok büszkén megmutassák tudásukat a versmondás területén, a
tagintézmények tanulói közelebb kerüljenek,
ismerkedjenek meg egymással egy ilyen közös
rendezvény kapcsán. A verseny mottója: „Legyen egészséges, s boldog a családunk!” A Család Nemzetközi Napja alkalmából választottuk
ezt a mottót, hiszen május 15-én a családot,
mint legfontosabb közösséget tiszteljük meg,
amely a biztos háttér, a menedék és ösztönzõ
erõ minden ember számára.
Örömünkre szolgált, hogy a három tagintézménybõl összesen 37 tanuló jelentkezett, 17 fõ
alsós és 20 felsõs diák képviselte saját iskoláját. A gyermekek és a zsûritagok is jól érezték
magukat. Minden résztvevõnél jelen volt az
„egészséges” versenydrukk, de a kellemes
hangulat, az ajándékok feledtették velük az izgalmakat. Zsûritagként megtisztelt minket
Hornyákné Szabó Bernadett intézményvezetõ
asszony, a tagintézmény-vezetõk, nyugalmazott pedagógusok, tanárok-tanítók és természetesen jelen voltak a gyermekeket felkészítõ
tanítók/tanárok is. Ezúton is szeretnénk megköszönni a munkájukat!
Nagyon jó,hogy egy ilyen rendezvény megvalósulhatott, mind a közösségformálás, mind a
tanulók tudásának kamatoztatása céljából. Reméljük a jövõben ez hagyománnyá válik intézményünkben.
Ezúton gratulálunk minden résztvevõnek és
legfõképpen a helyezetteknek, díjazottaknak!
-Botos Judit Anita-magyar nyelv és irodalom szakos tanár-
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Pedagógus Szolgálati
Emlékérem díjat kapott Tukarcs
Istvánné pedagógus
A díj azoknak a nyugállományba
vonuló óvodai, általános iskolai pedagógusoknak adható, akik legalább 25 éven keresztül a
gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedõ munkát végeztek. A
díjazott bronzból készült emlékérmet és az adományozást igazoló
oklevelet kap. Az emlékérem Fritz
Mihály szobrászmûvész alkotása,
rajta„PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI
EMLÉKÉREM” felirat található.
Tukarcs Istvánné Erzsike pedagógusi pályáját Kuncsorbán kezdte,
majd a fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményében
oktatta a gyerekeket 39 éven át matematikára, orosz-, majd német
nyelvre. Számos versenyre készített fel diákokat. Évekig volt a Tagintézmény Vöröskeresztes tanárelnöke. Katasztrófavédelmi és Vöröskeresztes versenyeken is jól szerepeltek a diákjai. A Humán
Munkaközösség vezetõjeként aktívan részt vett az iskola életének szervezésében, munkatársai segítésében. Az Útravaló programot õ fogta
össze a tagintézményben, maga is mentorált hátrányos helyzetû gyerekeket. Számos továbbképzésen gyarapította tudását a pályafutása során. Az iskolai IPR pályázatokban is részt vett mentor tanárként.
Évekig bonyolította az Országos Kompetenciaméréseket. Pályája alatt
végig osztályfõnök volt .A nevelõtestületben a helyét az állandó megbízatásai határozták meg, tudtuk, hogy azokat rendben, önállóan, határidõre ellátja. Mindig reálisan alkotott véleményt, foglalt állást, ha
szükséges volt. Családot látogatott, szervezett, gyerekekkel tárgyalt.
Stabil tantestületi tag, az állandóságot jelentette számunkra. Munkája
elismeréseként 1984-ben az Úttörõk Szövetségének Országos Tanácsa
Dicsérõ Oklevelét kapta,1989-ben a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Munkáért kitüntetõ jelvényt adományozta számára,2015-ben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oklevélben
részesítette „a jövõ nemzedékért végzett áldozatos nevelõ-oktató munkájáért.”2017-ben Balogh Zoltán az Emberi Erõforrások Minisztériumának vezetõje „ A pedagógus szolgálati emlékérem”- el ismerte el 40
éves pedagógiai munkáját. Erzsike nyugdíjba vonulása után óraadóként dolgozik jelenleg is volt munkahelyén.
Erzsike aktívan bekapcsolódott Fegyvernek közéletébe is. Két ciklusban dolgozott önkormányzati képviselõkét, egy ciklusban a Pénzügyi
Bizottság elnöke volt. Jelenleg a Pénzügyi Bizottság külsõs tagja. Fegyvernek Önkormányzat Képviselõtestülete 2008-ban „ Fegyvernek Közszolgálatáért” Díjat adományozta részére a „hosszú idõn át végzett
közéleti tevékenységéért.” A Fegyverneki Horgász Egyesületnek 1985
óta tagja. 1999 óta látja el az elnöki teendõket. A horgászokért végzett
áldozatos munka elismeréseként a horgász szövetség két alkalommal„
Egyesületi Munkáért” kitüntetésben részesítette.
További munkájához erõt, egészséget , kiegyensúlyozott életet és boldogságot kívánunk!
-Nagy Györgyné-

Erdei iskola
Iskolánkban, egy nyertes pályázat részeként már 3. alkalommal szervezünk a gyerekeknek erdei iskolát. A program fõként természetvédelemmel és honismerettel kapcsolatos napokat tartalmaz. A tanulók a
tantervhez illeszkedõ, elõre kialakított terv alapján fedezik fel lakóhelyünk adottságait, ismerkednek meg földrajzával, növényeivel, állataival, az épített környezettel, a helyi történelemmel, kultúrával.
Megvizsgálják a természeti összefüggéseket, a benne lejátszódó folyamatokat, a társadalom és a természet viszonyát, az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását.Az erdei iskola egy pedagógiai
projekt, amelynek megvalósítási ideje alsó tagozatonelsõ évfolyamon
1 nap, második évfolyamon 2 nap, harmadik évfolyamon 3 nap és negyedik évfolyamon 5 nap szorgalmi idõben.A program új ismeretek és
felejthetetlen élmények megszerzésére ad lehetõséget tanulóinknak.Pedagógusaink változatos tevékenységeket szerveztek ebben a
tanévben is.Az alsóbb évfolyamok lovaskocsikáztak és egy napot a Kavicsos tanyán töltöttek.A nagyobbak kerékpárral tették meg ugyanezt
az utat. Egy másik napon gyalogtúráztak a Kálváriához és a
Csonkatoronyhoz.Autóbuszos kiránduláson vettek részt,meglátogatták Túrkevén a Fekete István Oktató Központot.Vonattal utaztak Budapestre a Parlamentbe.A következõ tanévben tervezzük még,hogy
elvisszük a tanulóinkat Tiszaföldvárra a Tiszazugi Földrajzi Múzeumba és Tiszakürtre az Arborétumba,Szolnokra a Damjanich Múzeumba
és Budapestre a Természettudományi Múzeumba.
-Baranyiné Bujdosó Ágnes-tanítónõ-

„Zölden jobb” mozgalom
Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) célja, hogy elõsegítse az italos kartondobozok szelektív gyûjtését és újrahasznosítását.
A szervezet a június 5-ei Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan
„Zölden jobb” elnevezéssel mozgalmat indított. Az Orczy Anna Általános Iskola és tagintézményei 2016/2017-es tanévtõl Ökoiskola címmel
is büszkélkedhet. Többek között ezért is csatlakozott a mozgalomhoz,
és 2017. június 2-án pénteken egy zöld póló vagy bármilyen zöld felsõrész viselésével fejeztük ki a környezettudatosság iránti elkötelezettségünket. Az egész iskola kivette a részét a megmozdulásból, a
tanulók, a tanárok és a vezetõség is zöld pólót viseltek. Így a gyerekekben jobban tudatosult a természetvédelem fontossága.
Szabó Melinda
Ökoiskolai koordinátor

Kalandos versenyzõk az
Orczyban
A 2016/2017-es tanévben Pannon-Literatúra Kft. (Szalay Könyvek)
egy különleges versenyre invitálta a kellõen bátrakat, hogy legjobb barátaikkal együtt éljenek át egy újszerû, izgalmas kalandot.
A verseny célja a szövegértõ olvasás, valamint a csapatmunka játékos
formában történõ fejlesztése az általános iskolák alsó és felsõ tagozatában. A verseny két korcsoportra bontva (2–3. osztály, valamint 4–6.
osztály) került megrendezésre.
Alsósaink 12 fordulón keresztül nagy lelkesedéssel, szorgalommal és
kitartással érdekesebbnél érdekesebb feladatokat oldottak meg. 4 csapatunk a közel 4000 csapat között méltóan képviselte iskolánkat.
-Gerõcs Eszter-tanító néni-
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Álláshirdetés

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgató (magasabb vezetõ) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
• határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
• Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama:
• A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 év-ig
szól.
A munkavégzés helye:
• Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi
megbízással járó lényeges feladatok:
• Az intézmény alapdokumentumaiban és a
mûködést meghatározó jogszabályok alapján a feladatok szakszerû, jogszerû és gazdaságos ellátása; - Az intézmény szakmai
munkájának koordinálása Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések szociális
alapszolgáltatási feladatainak végzésében
(étkeztetés, házi segítségnyújtás, idõsek
nappali ellátása, család- és gyermekjóléti
szolgáltatás, SOS segélyhívó telefonrend-

szer); -A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács döntéseihez
szakmai
dokumentumok,
beszámolók elkészítése; - Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói vonatkozásában
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Fõiskola, Szociális,
• Fõiskolai végzettséget igénylõ gyermekvédelem és szociális ellátás területein szerzett
- Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• A pályázó nyilatkozata, mely szerint a Gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8)
bekezdése alapján kizáró ok vele szemben
nem áll fenn.
• Szociális szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• A pályázó szakmai önéletrajza
• Helyzetelemzésre épülõ vezetési program
• Végzettséget igazoló oklevél másolata
• Nyilatkozat a Gyvt. 15.§ (8) bekezdése alapján
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1.
napjától tölthetõ be.

Anyák Napja a szépkorúaknál
Az intézmény három idõsek klubjának összevont rendezvényét idén is a
Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagytermében tartottuk
meg. Elégedettséggel tölt el bennünket, hogy egyre többen szeretnének
hozzánk tartozni településünk már nyugdíjas korú lakosai közül.
Az ünnepség elõtt már hetekkel korábban készültek a gondozónõk és az
idõsek egyaránt, a programok összeállításán fáradoztak, készítették a
díszeket és a dekorációt. Szerencsére az idõjárás is kedvezett nekünk,
kellemes tavaszi idõben vártuk a meghívottakat a szépen berendezett
és feldíszített teremben, melyre klubtagjaink kb. 90%-a el is jött, de sajnos mindig vannak, akik egészségi problémák vagy egyéb okok miatt
maradnak távol. Önkormányzatunk részérõl Herman József és Magyar
Lászlóné képviselõk voltak jelen, valamint Molnár Barna, a
Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatója.A megnyitó és a
köszöntõ után a II. sz. Újtelepi Idõsek Klubjának vállalkozó kedvû tagjai
szavaltak és énekeltek szebbnél-szebb verseket, dalokat.A sírás után
nevetés következett, ugyanis az I. sz. Annaházi Idõsek Klubjának dolgozói a televízióból is jól ismert kabaréjeleneteket adtak elõ, majd az elõadások után mindenki egy gyönyörû, cserepes, kiültethetõ virággal lett
gazdagabb. Barta Józsefné igazgatót – nyugdíjba vonulása miatt –
mindhárom klub idõsei külön ajándékokkal és gyönyörû virágcsokrokkal búcsúztatták el.Egy rövid szünet után, hogy a nap még szebb legyen, nagyon finom cukrászsütemény és pogácsa lett felszolgálva,
továbbá üdítõt és kávét is lehetett fogyasztani.A délután fénypontja a
tombolahúzás volt, ahol nagyon sok és értékes tombolatárgy került kisorsolásra. A rengeteg felajánlás egy részét klubtagjainknak köszönhet-

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László polgármester nyújt, a
0656/556-010 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó
Társulási Tanács címére történõ megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út
173. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 13/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: Igazgató.
Személyesen:
Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.
augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Fegyvernek Város honlapja - 2017. június
27.
• Fegyverneki Hírmondó
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
A beosztáshoz kapcsolódó plusz juttatások: szociális ágazati pótlék; - vezetõi pótlék
250%-a
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.

jük, valamint az üdítõ és ásványvíz adományokat Tukarcs Mihálynak
és Nejének, továbbá polgármester úr a rendezvényt megelõzõ napokban jelentõs mennyiségû tombola jegyet vásárolt, amelyet szétosztottunk az idõsek között. Köszönjük az önkormányzatnak a kisbuszt,
melynek segítségével a nehezebben közlekedõ idõseink is el tudtak
jönni, továbbá köszönjük a Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár
dolgozóinak a segítséget, amellyel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
-Siposné Szabó Erzsébet-igazgatóhelyettes-
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Pünkösdi Hangverseny
„Reformáció 500”
/ 1517. Október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és ezzel kezdetét vette a
reformáció, amelynek 2017-ben lesz 500.
évfordulója. Ez egy olyan esemény, amely
az egész világot megváltoztatta./
Az alkalom méltó megünneplésére készül
a Magyarországi Evangélikus Egyház.
A Fegyverneki Református Templomban
tartandó Pünkösdi Hangverseny is ennek
jegyében került megrendezésre.
Gazdag Edit nagytiszteletû lelkipásztor
Asszony, és Dr. Tatár Gábor alpolgármester üdvözlõ szavai után kezdetét vette a
színvonalas mûsor.
A
meghívást
elfogadva, velünk
együtt ünnepelt
a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kórusa, s mint mondták:
„Barátok közé érkeztünk”
A Mirella Nõi Kar Polster Ildikó vezényletével az alábbi mûveket adták
elõ:
Halmos László: Minden földek Istent dicsérjétek,
Gebhardi: Glória kánon,
Bárdos Lajos- Erdélyi József: Istené az áldás!
Népdalcsokor Bartók Béla keszthelyi gyûjtésébõl
A jelen lévõk tapsai után Vajna Katalin (Csokonai Alkotói-díjas karnagy) vezényletével a
Karnagyok Kórusa 13 mû elõadásával örvendeztette meg a hallgatóságot.
Köszönjük szépen a színvonalas elõadást, a Pünkösdi Hangverseny
méltó megünneplése volt a Reformáció 500 évfordulónak.
-Mészáros Ildikó-

Dalünnep Keszthely
A Fegyverneki Mirella Kamarakórus Keszthelyen járt, a minden második évben megrendezésre kerülõ Dalünnepen és minõsítõ hangversenyen. A jelentkezési lap kitöltése után, a versenyre is beneveztünk. A
háromtagú zsûri elõtt felkészülten álltuk meg a helyünket,melynek tagjai voltak, Kertész Attila, a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja,Liszt-díjas karnagy, Vadász Ágnes, a KÓTA fõtitkára, Gerenday
Ágnes,karnagy,a KÓTA mûvészeti bizottságának elnöke. Megkaptuk elsõ érmünket, a bronzérmet, melyre nagyon büszkék vagyunk, hiszen a
40 minõsítést kérõ kórusból, csak 25 kapott érmet, a többiek emléklappal távoztak. Az 56 kórus, 1200 zenét szeretõ kórustag, benépesítette
Keszthely utcáit. Két helyszínen folytak a hangversenyek, szigorú idõbeosztással, kórusunk a Balatoni Múzeumban vendégszerepelt. Megérkezésünk után egy órával, már a Festetics kastély tükörtermében
énekeltünk. A csodálatos kastély falai között csak híres elõadómûvészek
adhatnak hangversenyt, a Dalünnep szervezõi biztosították nekünk ezt
a felejthetetlen helyszínt és éneklési lehetõséget. A kétnapos ünnep
alatt a város több pontján, a fõtér különbözõ helyszínein, mindig énekelt valamelyik kórus. Az ország minden pontjáról érkeztek énekkarok,
pl. Budapestrõl, Békéscsabáról, Székesfehérvárról, Csurgóról, Szekszárdról és még nagyon sok városból. Rengeteg élménnyel tértünk ha-
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Trianon 1920. Június 04.
A Trianoni Emlékmûnél 2017. június 04-én, fél ötkor, pontosan abban
az idõben, amikor 97 évvel ezelõtt, 1920-ban aláírták a békeszerzõdést,
kezdetét vette megemlékezésünk és koszorúzási ünnepségünk.
Fájdalmas megemlékezés, hiszen elszakították tõlünk Kolozsvárt, a
Székelyföldet, Kassát, Pozsonyt, Temesvárt, Aradot és többi, kedves
városunkat.
Nemzeti önazonosságunkat szimbolizálva ezért a megemlékezésen
több táncot is láthattunk az elcsatolt területekrõl.
Nemzeti imánkat, a Himnuszt a Szent Vendel és Mirella kórus, a
Szapárfalui Népdalkör tagjaival együtt énekeltük, melyben közremûködött Czifra Botond szaxofonon, Czifra Bálint szintetizátoron, Márton
Boglárka hegedûn, Márton Levente kürtön. Játékukkal imánk hangjai
messzire szálltak és betöltötték a teret. Köszönjük szépen a színvonalas
közremûködést!
Sarkadi Andrea és Burai Antal , Was Albert:Üzenet haza címû verse
elõtt Felvidékrõl Gömöri táncokkal, a vers után pedig Szilágysági táncokkal örvendeztették meg a jelenlévõket.
Közös produkció következett, melyben az Örökségünk címû dalt hallhattuk.
Szólót énekelt: Balog Éva, Czifra Bálint, Németh Éva, kísért szaxofonon
Czifra Botond, hegedûn Márton Boglárka,
kürt Márton Levente.
Gazdag Edit, nagytiszteletû lelkipásztor
Asszony szavai után Délvidékre látogattunk, ahonnan Bukovinából Silladri táncokat hozott Sarkadi Andrea és Burai Antal,
mindenki gyönyörûségére.
A koszorúzás után ismét egy táncrészlet
következett, most már szûkebb hazánkból,
Túrkevérõl.
Befejezésként közösen elénekeltük a trianoni Himnuszt. A megemlékezéshez méltó, színvonalas mûsort láthattunk, hallhattunk. Köszönjük mindenki közremûködését!
za Keszthelyrõl. A Helikon Hotel lakóiként kipróbáltuk a hotel saját
strandját, úszómedencéjét, szép énekünkért még külön utaztattak is
minket a Cadillac Múzeum egy 50 éves, piros autóján, de a helyi kisvonat utasai is tapssal üdvözöltek bennünket a szálloda elõtt és hallgatták énekünket. Péntek éjszaka pedig egy csodát is átélhettünk. A
Balaton Színház elõl indult az 1200 emberbõl álló éneklõ tömeg, fáklyákkal, a Balaton partjára, és közösen énekelte az itt gyûjtött „Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok” kezdetû dalt. A város lakói az
ablakokat kitárták és bekapcsolódtak a dalolásba. A célnál még énekeltünk közösen néhány kórusmûvet, kánont, és örömmel indultunk
szállásunk felé. Soha nem felejtjük el ezt a kirándulást és együtténeklést az ország más részeirõl érkezõ kórusokkal, valamint elsõ érmünket, amellyel munkánkat, a kórus munkáját jutalmazták. A Mirella
Kamarakórus nem véletlenül vette fel a „csodálatraméltó” nevet, mely
e nõi név valódi jelentése. Hat éve vezetem a kamarakórust és nagyon
büszke vagyok rá, hogy karnagyuk lehetek. Két idézettel búcsúzom,
egyiket a Mirella Kamarakórusnak küldeném: „Kezdd el felkutatni az
értékeket minden egyes emberben, majd mondd is el nekik, mennyire
becsülöd õket!”, a másik idézet, pedig az Önöké, kik a cikket elolvasták: "Merj álmodni, mert az álmok álmodói meglátják a holnapot.
Merj kívánni, mert a kívánság a remény forrása, s a remény éltet bennünket. „
-Polster Ildikó Mária-

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Városunk meseírója és mesemondója
A Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtára és a Szolnok TV meseíró pályázatot hirdetett Jász-Nagykun-Szolnok megye általános iskolás tanulóinak „Tiszai mesevirágok” címmel.
Pályázni olyan mesékkel lehetett, amelyek Jász-Nagykun-Szolnok megye természeti kincsét, kulturális értékét mutatja be népmese formában.
Városunkból Kiss Lili pályázott, és Mese a csodamalomról címû verse
bekerült a Tiszai mesevirágok címû mesekönyvbe.
A Tiszai mesevirágok címû mesekönyv ünnepélyes bemutatójával nyílt
meg Szolnokon a 88. Ünnepi Könyvhét. A bemutatón Fejér Andor polgármester is méltatta a Tiszai mesevirágok címû kiadványt, melybõl
Náhóczki Rajmund elõadásában hallhattak részletet a jelenlévõk.
A Tiszai mesevirágok címû meséskönyv megjelentetésének célja, hogy
a megyénkben, és a világ bármely pontján élõ, magyarul olvasni tudó
emberek figyelmét olyan módon hívja fel megyénk értékeire, amely
egyszerre szórakoztat, tanít, és informál is.
Ez a folyamat egy meseíró pályázat kiírásával kezdõdött, amelyet a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekrészlege, és a Szolnok Televízió hirdetett meg Balázs Ildikó osztályvezetõ ötlete alapján. A pályázat az általános iskolásokat szólította meg megyeszerte. A gyermekek
szemén keresztül szinte csodaként láthatjuk környezetünk szépségeit,
amelyek mellett a mindennapokban mi felnõttek egyszerûen csak elmegyünk. A történeteiken keresztül az Õ „szemük-szívük” hívja fel a figyelmet azokra a kivételes értékekre, amelyekkel a megye rendelkezik.
Kivételes eszmei értékén felül, azonnal megmutatkozott figyelemfelkeltõ, turisztikai értéke is. A szervezõk érezték, ezen írásoknak el kell
jutniuk minél több emberhez.
Munkácsyné Danyi Zsuzsanna a Szolnok Televízió kulturális szerkesztõje, mesemondó, aki évek óta dolgozik gyerekekkel, és mesékkel, felajánlotta, hogy a legjobb történeteket kikerekítve, megformálva,
igazán jól mondható mesékké alakítva elmeséli a televízióban, és szorgalmazta a mesék könyvben való megjelentetését. Közel egy éves munka során 24 írást dolgozott át a gyermekek és a szüleik jóváhagyásával,
hogy ne csak irodalmi, de a természeti értékek tekintetében is megfeleljenek a szakmai szempontoknak.
S hogy a kiadvány turisztikai jelentõségét tovább növeljék, felkérték a
Szolnoki Mûvésztelep alkotóit, hogy illusztrálják a meséket. A könyvet,
így ebbõl a szempontból is sokszínûség jellemzi, hisz grafikusmûvész,
festõmûvész, de még szobrász munkája is látható benne. Ezáltal a mesekönyv mûvészeti értéket is képvisel.
Gratulálunk Kiss Lilinek és Náhóczki Rajmundnak!

Birkózás
Mindig öröm, ha egy egy újabb versenyrõl éremmel térnek haza birkózóink. A Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében látogattam
meg a birkózókat, hogy eredményeikrõl, terveikrõl kérdezzem õket.
A csapat már eddig is sok érmet szállított, most csak a legújabb, legfrissebb eredményeik:
Serdülõ Diákolimpia III. hely Kiss Lili
Diákolimpia II. hely Kovács Kitti
Kadett Országos válogató V. hely Kiss Lili
Serdülõ Európai Bajnoki V. hely Kiss Lili
A nyári szünet elvileg a pihenésé, de ebben a sportágban nincs teljes
leállás, hiszen következnek a nyári táborok.
Táborok helyszínei: Jászapáti
Törökszentmiklós
Kiskunhalas
Reméljük, hogy az õszi versenyeken ismét örülhetünk majd egy-két
szép éremnek. Kívánunk a nyárra kellemes kikapcsolódást, és eredményes táborozást!
-Mészáros Ildikó-

Íjászaink ismét célba
találtak!
A Kõrössy Íjászai Egyesület tagjai az év elsõ versenyén sikeresen szerepeltek.
Mindig öröm arról tájékoztatni a kedves olvasót, ha egy sportágban
kiváló eredmények születnek, hiszen a szorgalom, a kitartás újabb diadala ez, nem utolsó sorban pedig kikapcsolódás, egészséges életmód.
Az V. Szolnoki Öröm Íjász Viadalon, mely a Tiszaligeti szabadidõ központban került megrendezésre, íjászaink a következõ eredményeket
érték el.
1. helyezés: Négyesi Panna, Tónai Attila
2. helyezés: Gyárfás Bernadett, Õz Dávid
3. helyezés: Hegedûs Vanessza, Fehér Nándor
Gratulálunk az érmeseknek és minden résztvevõnek, további eredményes munkát!
-Mészáros Ildikó-

-Mészáros Ildikó-
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A Fegyverneki Horgász
Egyesület hírei
Horgászegyesületünk képviselõi a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének küldöttközgyûlésén vettek részt a közelmúltban Szolnokon. Az éves munka értékelésén kívül tisztújító választásra
is sor került. A küldöttek szavazata alapján Fialka György lett a Szövetség elnöke a következõ 5 évre. Felkérésére Tukarcs Istvánné továbbra is a Szövetség Segélyezési Bizottságának tagja marad.
Horgászegyesületünk kiemelkedõ munkája elismeréseként 3 vezetõségi tagunk „ Egyesületi munkáért” kitüntetésben részesült a megyei
gyûlésen. Pfeiffer Vilmos, az egyesület titkára, Földvári László, a Fegyelmi Bizottság elnöke és Demeter János, a Felügyelõ Bizottság tagja
vehette át a Szövetség elnökétõl a díjat több éves , eredményes munkája jutalmaként. Gratulálunk mindhárom kitüntetettnek és jó egészséget kívánunk a további tevékenységükhöz.
Tájékoztatom a horgásztársaimat, hogy megkezdõdtek a haltelepítések. A Fegyvernek Városüzemeltetési Intézmény 25q pontyot telepített az Alsóréti Holt- Tiszába.
Értesítem tagjainkat, hogy horgászegyesületünk a második horgászversenyét augusztus 19-én rendezi meg, melyre a meghívót minden
engedéllyel rendelkezõ tagunk meg fog kapni.
Jó horgászatot kívánok az elkövetkezõ idõben!
-Tukarcs Istvánné-a Fegyverneki Horgász Egyesület elnöke-

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

06-70/ 931-08-93
Fizikai munkást keresünk
fegyverneki gabonaraktárba
illetve váltott mûszakban
éjjeli õrként.
Tel: 0620/954-0430
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Fegyvernek központjában a Szent Erzsébet 130/d szám
alatti igényesen felújított, klímás

társasházi lakás eladó.
Ár: megegyezés szerint

Érdeklõdni: 70/3185197

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Emlékezés
IFJ. FODOR JÁNOS
halálának 18. évfordulójára és
40. születésnapjára
„Szomorú az út mely sírodhoz vezet,
Megpihent a drága gyermekünk szíve.
Virágot is viszünk egy néma sírra,
de ezzel téged nem hozhatunk vissza.”
Szeretõ családod
Fegyvernek

Emlékezés

Czifra Erzsébet

60 éves

Rózant József

60 éves

Burai Róbert

32 éves

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

Emlékezés

PATKÓ JÓZSEF
halálának 1. évfordulóján

"Szíved megpihent,
A miénk vérzik,
A halál fájdalmát
csak az élõk érzik."
Szeretõ Családod

Bagi József
halálának 3. évfordulóján
„Szíve nemes volt, keze dolgos,
élete nehéz volt, álma legyen boldog.
Csak az hal meg, akit elfeledünk,
örökké él, akit nagyon szeretünk.”
Szeretõ felesége és Családja

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon
rokonoknak, barátoknak, ismerõsöknek, akik

BIHARI JÁNOS
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, gyászunkban
osztoztak.
Külön köszönetünket fejezzük ki
Dr. Fucskó Csilla doktornõnek,
Náhóczkiné Szõke Erikának és
Siposné Szabó Erzsébetnek
jóindulatú, lelkiismeretes
segitsénynyújtásukért.
A Gyászoló Család
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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 létrehozott szerv)
112 (egységes európai segélyhívó szám)

*****
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) július 17. augusztus 7., 28.
Régi 1-es, 2-es körzet: (kedd) július 18. augusztus 8., 29.
Zöldhulladék szállítás
Szolgáltató logójával ellátott zsákban,
illetve kévébe kötve
Régi 3-as 4-es körzet (csütörtök): július 20. augusztus 10., 31.
Régi 1-es, 2-es körzet (péntek): július 21. augusztus 11., szeptember 1.
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.

Dr. Polgár Anita útja egyenesen
a Világbajnokságig!
Dr. Polgár Anitát jól ismerik Fegyverneken, hiszen fogorvosként dolgozik, de most nem a munkájáról kérdeztem, hanem arról, hogy mikor is fordult meg, amikor a hobbi már többet nem hobbi, hanem
életcél!
Anita mindig is szerette a sportot,
de érdekesség, hogy általános és
középiskolában a kézilabda volt a
kedvence, egyetemi évei alatt pedig a tenisz és röplabda szerelmese
lett. Ezek, mint tudjuk csapatsportok. Kb három éve (kislánya születése után) elhatározta, hogy testét
megreformálja.
Törökszentmiklósra járt – jár
edzeni. A motiváció (szebb alak) és
kitartása töretlen, amikor az edzõ
felfigyelt rá, és javasolta, induljon
versenyen. Az igazi áttörést 2017
év hozta meg számára. Új év, új fogadalom, új feladat,elszántság, kitartás, önfegyelem. Vida Zoltán
edzõ (Budapest) irányítása és útmutatása alapján kezdte el a felkészülését a versenyre, ahová három
hetente kontroll ellenõrzésre és további útmutatásra visszajárt.
Elsõ versenyére május 07-én került sor, Badysport Kupa. Fitness
figure kategóriában indult (nõies, szép forma, száraz, definiált, szimmetrikus izomzat) , s ha már Anita elindult, el is hozta az I. helyezettnek járó kupát!
Második verseny május 20-án, IBFF Európa Bajnokság (Magyarországon rendezték), ahol ismét õ állhatott a dobogó legfelsõ fokára!
Innen egyenesen vezetett az út Spanyolországba, ahol a NAC Világbajnokság zajlott. Anita itt is hatalmas gyõzelmet ért el, hiszen II. helyezést ért el elsõ világbajnokságán!
Önfegyelme, szorgalma példa értékû.
Ha valaki szeretné követni, szívesen leírja, átadja a kezdeti étkezés és
edzés tervét, hiszen ez egy életforma.
A Szerkesztõség gratulál a nagyszerû eredményhez!
-Mészáros Ildikó-

Fegyverneki Hírmondó
Sipos Anita és Ábrók Ferenc
2017. június 1-én
Imre Katalin és Imre István János
2017. június 10-én
Csík Ibolya és Soós Péter Zoltán
2017. június 23-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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