A Képviselõ-testület hírei
Fegyvernek Város Képvislõ-testülete 2018. decemberi ülésein a
következõ rendeleteket alkotta és lenn felsorolt határozatokat
hozta:
• Fegyvernek Város Képviselõ-testülete 25/2018.(XII.27.) önkormányzati rendeletével módosította a 2018. évi költségvetésérõl szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletét.
• Megalkotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
26/2018.(XII.27.) önkormányzati rendeletét.
• 174/2018.(XII.05.) sz. önkormányzati határozat:
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 „Együttmûködés megvalósítása a
fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében” címû projekt megindított közbeszerzési eljárásának visszavonásáról és új közbeszerzési eljárás megindításáról a gazdasági szereplõk kiválasztásáról
• 176/2018.(XII.06.) sz. önkormányzati határozat:
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú épületek
energetikai korszerûsítése Fegyverneken címû projekt közbeszerzési
eljárás megindításáról és közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról
• 179/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozat:
A II. sz. fogászati körzet helyettesítésérõl: A II. sz. fogászati körzetben
2018. december 1-tõl a helyettesítést a VITALY DENT Bt. lássa el az új
mûködési engedély megszerzéséig.
• 180/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozat:
A II. sz. fogászati körzet feladat-ellátásáról: A II. sz. fogászati körzetben 2019. január 1-tõl vagy az új mûködési engedély megszerzésétõl
a helyettesítést dr. Polgár Anita fogorvos lássa el.
• 181/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozat:
A 2019. évi éves ellenõrzési tervének elfogadásáról: A 2019. évi belsõellenõrzési feladatok elvégzésére 915.000 Ft kiadást kell megtervezni
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében.
• 182/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozat:
Elfogadta a „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos
Életéért” Alapítvány tevékenységérõl készült beszámolót
• 183/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozat:
Elfogadta a „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért”
Alapítvány tevékenységérõl készült beszámolót
• 184/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozat:
Elfogadta a „Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért” Alapítvány tevékenységérõl készült beszámolót
• 185/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta a
Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervét.
• 186/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozat:
Fegyvernek Alsóréti Holt-Tiszára kiadható horgász területi engedélyek díjairól
2019. január 01-tõl:
– Felnõtt területi éves engedély:
21.500.- Ft
– Felnõtt területi napijegy:
2.500.- Ft.
– Felnõtt csónakos-etetõhajós-stéges területi napi jegy: 3.000.Ft
– Felnõtt területi heti jegy:
10.000.- Ft
– Ifjúsági területi éves jegy:
11.000.- Ft
– Ifjúsági napi jegy:
1.500.- Ft
– Gyermek területi éves engedély:
6.000.- Ft
– Gyermek napijegy:
800.- Ft
– Csónakos-etetõhajós-stéges éves pótjegy:
5.000.- Ft
– Nõi területi éves engedély
11.000.-Ft
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187/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozat:
Az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. sz. ingatlan I. sz. fogászati körzet által használt rendelõ magánrendelés céljából történõ
bérbeadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért azzal,
hogy a VITALY DENT Bt. részére az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet
út 128/A. sz. ingatlanban lévõ I. sz. fogászati körzet rendelõjét 2019.
január 1-tõl bérbe adja 35.000,- Ft/hó összegért.
• 188/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozat:
A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba való belépésrõl
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete csak azt követõen kíván belépni a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásba, miután a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásban a tagsága megszûnik és lezárul a kilépéshez kapcsolódó elszámolás folyamata.
• 189/2018.(XII.13.) sz. önkormányzati határozat:
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 – Együttmûködés megvalósítása a
fenntartható közlekedésfejlesztés címû projekt közbeszerzési eljárás
megindításáról és a dokumentáció elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elhatározza
közbeszerzési eljárások megindítását. A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történõ
alkalmazásával lefolytatandó eljárás.
Közbeszerzési eljárás becsült összege: nettó 235.407.089.- HUF
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízza a
polgármestert, hogy az eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére az alábbi gazdasági szereplõknek küldje meg:
– LAD-ÉP Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
– NÉMETH ÚT Kft., 3375 Mezõtárkány, Mikszáth K. utca 5.
– Horuczi 97. Építõ és Kereskedelmi Kft., 3334 Szajla, Kertész u.
25. sz.
– KRUPATECHNIKA Kft., 5231 Fegyvernek, Ady E. u. 13/a.
– Lisznyai Építõipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 5420
Túrkeve, Szabadság u. 7.
2019. januári ülések
• Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 1/2019.(I.23.)
önkormányzati rendelete A közszolgálati tisztviselõk 2019. évi illetményalapjáról: A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek illetményalapja 2019. évben 47.000,- Ft.
• 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" Ösztönzõ támogatásra érkezett pályázatból támogatta Dr. Polgár Anita, pályázatát
• 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatból támogatta: Köpösdi Norbert Márk, Varga Róbert, Náhóczki
Donát, Borbély Dávid, Gõdér Viktória, Gõdér Nikoletta, Gõdér Vivien, Szabó Gyula, Varga Anita, Kapusi Dániel pályázatait.
• 15/2019.(I.22.) sz. önkormányzati határozat:
Kiegyenlítõ bérrendezési alaptámogatásra pályázat benyújtásáról és
a közszolgálati tisztviselõk illetményalapjával kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Fegyvernek Város Önkormányzat képviselõ-testülete kötelezettséget
vállal, hogy 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetésérõl szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest a köztisztviselõi illetményalapot 47.000,- Ft-ra emeli.
• 16/2019.(I.22.) sz. önkormányzati határozat:
2019. évi start közfoglalkoztatási munkaprogramok elfogadásáról
•

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért a
2019. évi közfoglalkoztatási start munka-programok pályázatainak
benyújtásával. A 2019 évi költségvetésében kötelezettséget vállal a
programok 6.551.716 Ft összegû önerejének finanszírozására
• 17/2019.(I.22.) sz. önkormányzati határozat:
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azonosítószámú Támogatói Szerzõdés alapján, „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerûsítése Fegyverneken” elnevezésû közbeszerzési eljárás
eredményérõl:
A beérkezett 2 db érvényes ajánlat közül az ajánlatkérõ számára a
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú
ajánlatot a 2-es és 3-as ajánlati részben alábbi ajánlattevõ nyújtotta:
– ManzardConstruct Kft.
5400 Mezõtúr, Felsõvízköz út 66.
Az 1-es ajánlati részben az eljárás nyertese szintén a
ManzardConstruct Kft., azonban a rendelkezésre álló forrásokat
jelentõsen meghaladó ajánlat kapcsán a Bírálóbizottság az alábbiakat javasolja:
A Bírálóbizottság álláspontja, hogy a jelentõs mértékû többletforrások biztosítása az 1. ajánlati rész tekintetében nem lehetséges, így javasolja az eljárási részt eredménytelennek ítélni,
tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára - rendelkezésére
álló anyagi fedezet összege nem elegendõ a szerzõdés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezõbb ajánlatot tett ajánlattevõvel.
-dr. Petõ Zoltán-

Horgászat az Alsóréti Holt-Tiszán
Fegyverneki Mezõgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény részérõl - mint az Alsóréti Holt-Tisza halászati üzemeltetési
feladataival megbízott –
tájékozatjuk a horgászokat, hogy a holtág
horgászrendjében nem
történik változás. A területi engedélyek közül
szükségessé vált az éves
engedélyek árainak minimális emelése, melyek
az alábbiak szerint változtak:
Felnõtt éves területi engedély:
21.500 Ft
Ifjúsági éves területi engedély:
11.000 Ft
Gyermek éves területi engedély:
6.000 Ft
Nõi éves területi engedély:
11.000 Ft
Területi engedélyek a Horgászegyesületeknél és a szokások elárusító
helyeken kiválthatóak.
Az elsõ haltelepítést - 2019. március 11. napján tervezzük elvégezni,
mely során 60 mázsa 3 nyaras ponyt kerül kihelyezésre. A telepítés
után a szokásos 3 napos tilalom ismét elrendelésre kerül. Amennyiben a telepítést az idõjárási körülmények megakadályoznák, akkor
az új telepítési idõpontról a horgászokat tájékoztatni fogjuk. A holtággal kapcsolatos további információk megtalálhatóak
www.horgaszas/fegyvernek.hu
valamint
www.facebook.com/FegyvernekAlsoretiHoltTisza internetes oldalakon.
Mindenkinek fogásokban gazdag 2019. évet kívánunk.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA FEGYVERNEKEN
Elkezdõdtek a kivitelezési munkálatok a „Zöld város kialakítása Fegyverneken” címû, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006
azonosító számú projekt kapcsán
A projekt keretében számos infrastrukturális beruházás valósul
meg, melyekhez kapcsolódóan a kivitelezési szerzõdések megkötése megtörtént, a munkaterület átadásra került. Az alábbi
fejlesztések valósulnak meg a lakossági igények kiszolgálása
érdekében:
- Játszótér (Hársfa út) megújítása: A területen új játszótéri játékok, utcabútorok telepítésére, valamint egy mûfû borítású
multifunkciós pálya kialakítására kerül sor. Megújításra kerülnek
a járdák, a zöldfelület, térfigyelõ kamerarendszer telepítése történik meg. A játszótér mellett parkolóhelyek kerülnek kialakításra.
- Kültéri kondipark (régi benzinkút) kialakítása: Új, felnõttek
részére kondipark kialakítása, eszközök, utcabútorok telepítése,
járdaépítés, parkolóhelyek kialakítása, a zöldfelület megújítása
és térfigyelõ kamerák telepítése valósul meg.
- Húsbolt (Szent Erzsébet út 171.) felújítása: A napokban kezdõdnek a kivitelezési munkálatok, melyek kb. 2 hónapig tartanak.
A bolt ez idõ alatt zárva tart, az újranyitás áprilisban tervezett. A
vásárlók türelmét kérjük.
- Nonprofit szolgáltató ház (Szent Erzsébet út 123.) kialakítása: A meglévõ, rossz szerkezeti állapotú épület felújítására, energetikai korszerûsítésére, komplex akadálymentesítésére,
valamint a területen parkolóhelyek kialakítására kerül sor.
- Kereskedelmi és szolgáltató tér (Szent Erzsébet út 161.): A
meglévõ épület felújítása, energetikai korszerûsítése mellett a
komplex akadálymentesítésére is sor kerül. Parkolóhelyek, kerékpártárolók, külsõ elárusító helyek, valamint járda
kerülkialakításra.
- Fásítás a Szent Erzsébet út mentén: Fák ültetésére, a zöldfelület rendezésére, valamint utcabútorok, ülõpadok, hulladékgyûjtõk és hirdetõtáblák telepítése kerül sor.
Kivitelezõ: Lisznyai Építõipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Mûszaki ellenõr: Archilak Kft.
Felelõs mûszaki vezetõ: Arnócz Irén
A munkálatok megkezdõdtek, melynek ideje alatt a lakosság
türelmét és az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézését kérjük!
További információk:
Fegyvernek Város Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
www.fegyvernek.hu

-Fegyverneki Mezõgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény-
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Az állatok védelmérõl
és az ebtartás szabályairól
Az állatok védelmének alapvetõ szabályairól az állatok védelmérõl
és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. tv.( továbbiakban: Ávtv. )
rendelkezik és meghatározza az állatok védelmének alapvetõ szabályait.
Napjaink állattartására leginkább a kedvtelésbõl tartott állatok
jellemzõek. Legtöbb problémát ezek közül település szinten a kutyák jelentik, ezért az ide vonatkozó szabályok kerülnek ismertetésre.
Az állatvédelmi hatósági eljárásokat többrétûek, melyeket a jogalkotó
elsõ sorban a települési jegyzõk hatáskörébe utalt.
Kedvtelésbõl tartott állatokról
A kedvtelésbõl tartott állatokkal kapcsolatos részletszabályokat a
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet határozza meg. Itt került deklarálásra
az, hogy speciálisan a kutyáknál az állatvédelmi feladatok egy jegyzõ
számára már az ebek összeírásánál kezdõdnek:
• Négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve
tartható – betartását a jegyzõ és a járási állat-egészségügyi hatóság
ellenõrzi.
• A négy hónaposnál idõsebb transzponderrel nem jelölt ebrõl a jegyzõ
és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hatóság felé.
Az ebösszeírás a települési önkormányzatok feladata (Ávtv. 42/B. §),
melyet a jegyzõ hirdet meg, mert a nyilvántartás vezetése jegyzõi
hatáskõrbe tartozik. A települési jegyzõk rendszeres idõközönként, de
minimum három évente egyszer ebösszeírást végeznek.
Amennyiben az ebtulajdonosok felszólításra sem tesznek eleget a bejelentési, oltási vagy chipezési kötelezettségnek, úgy a jegyzõnek az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján
lehetõsége van bírság kiszabására a járási állategészségügyi hatóság értesítése mellett.
Ahogy Fegyverneken úgy más településeken is az ebek tartása, gondozása, felügyelete és bántalmazása jelenti a legnagyobb kihívást. A már
említett kedvtelésbõl tartott állatokról szóló rendelet a következõket írja elõ [14. § (2) bek.]:
A kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környezõ
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
Nagyon sokszor problémát jelent az, hogy az állattartó nem méri fel,
hogy az állattartás sok esetben a szomszéd ingatlanok tulajdonosainak
valamilyen szintû zavarásával jár.
A legkörültekintõbb tartás mellett is óhatatlanul keletkezõ zajok, szagok … stb. is lehetnek zavaróak. Ebek esetén különösen nagy problémát
jelent, hogy a tulajdonosok nincsenek tisztában azon kötelezettségükkel, hogy kutyájukat kötelesek ingatlanuk határain belül tartani. Az állat elkóborlása esetén gazdájukat szabálysértési eljárás alá kell vonni,
ami általában bírság kiszabásával zárul.
Az állat tartásával vagy az állat bántalmazásával kapcsolatos bejelentés.
Amennyiben a jegyzõ bejelentést kap arról, hogy illetékességi területén
belül valamely állatot nem a „jó gazda gondosságával” tartanak, legyen
az kedvtelésbõl vagy nem kedvtelésbõl tartott állat, köteles haladéktalanul eljárni. Az eljárás az iratok tanulmányozásával veszi kezdetét (pl.:
kutya esetén nyújtottak-e be eb bejelentõ lapot) és helyszíni szemle lefolytatásával folytatódik. Amennyibe az eb nincs nyilvántartásba véve,
nem oltatták be vagy nincs chipeltetve szabálysértési eljárást kell kezdeményezni az állat gazdájával szemben. Amennyiben nem állapítható
meg, hogy ki az eb gazdája abban esetben gondoskodni kell a kutya befogadó telepre történõ szállításáról.
Állatok tartása

4

Ez egy nagyon átfogó téma, hiszen kimerítheti az állatok hiányos vagy
nem megfelelõ tartásának minden formája, így például: a rosszul táplált, elhanyagolt, kezeletlen beteg állat, udvari tartás esetén az idõjárás
viszontagságaitól védõ ól, kennel, ház hiányában tartott állat, rövid láncon tartott állat stb.
Általános szabályok kerültek felállításra az állatok tartásával kapcsolatban, a [41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (3) bek.]:
• A kedvtelésbõl tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenõrizni kell.
• Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek,
valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne
okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.
Egyes állatfajoknál a jogszabályok részletesen leírják az egyedek tartásának körülményeit, pl.: tilos kistestû ebet 10 m2-nél, közepes testû ebet
15 m2-nél, nagytestû ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani. A
2016. január 1-je óta hatályban lévõ, sokat vitatott ún. „láncon tartási
szabály”, mellyel kapcsolatban a szakemberek nem gyõzik hangsúlyozni, hogy a tartós kikötés tilalma nem egyenlõ a láncon tartás abszolút tilalmával. Lehet láncon tartani az állatot, csupán biztosítani kell
számára, hogy naponta legalább egyszer, de inkább többször szabadon
mozoghasson és láncra kötött állapotban is meglegyen a fajtájának és
méretének megfelelõ mozgási lehetõsége.
Amennyiben a szomszédok panasza az állatokkal kapcsolatos zajokra,
szagokra vonatkozik, úgy birtokvédelmi eljárás lefolytatására van lehetõség. A polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi. V. tv. kimondja, hogy
…a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden
olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat
szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné (5:23. §).
Állatok bántalmazása
Az Ávtv. részletesen szabályozza az állatok bántalmazásának tilalmát
is. Ez a bántalmazás megvalósulhat tevéssel (fizikai bántalmazás), mulasztással (pl.: oltás, orvosi kezelés vagy élelmiszer megvonással), de
ugyanígy az állat elhagyásával is.
Az alapelv: Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhetõ fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, az állatot károsítani [6. § (1)
bek.].
Ezután a törvény részletesen kitér az egyes megvalósulási magatartásokra:
Az állatot nem szabad
• kínozni, emberre vagy állatra uszítani, illetõleg
• állatviadalra idomítani,
• kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerû táplálás esetét,
• a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,
• a teljesítõképességét felismerhetõen meghaladó teljesítményre kényszeríteni,
• természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni. [6. § (2)
bek.]
Azonban a szabályoknak való megfelelés mellett nem tiltott az érett libatoll szedése, illetve liba- és kacsa tömése [6. § (3) bek.].
Állat elhagyása
Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elûzése,
elhagyása vagy kitétele tilos (Ávtv. 8. §).
Sokan felelõtlenül csak azért tartanak kutyát, mert kell, jó ha van a háznál de nem gondoskodnak az oltásokról a chipeltetésrõl sem az ivartalanításról. Tudomásul kell venni, hogy bármilyen állat tartása
felelõséggel és kötelezettséggel jár és az állattartás szabályainak betar-

tását a hatóság bármikor ellenõrizheti. A szabályok nem megfelelõ betartása esetén pedig pénz büntetés kiszabásának van helye.
További egyértelmû tilalom a törvényben, hogy állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni tilos (Ávtv. 8/B. §).
Az állatoknak okozott súlyosabb mértékû hátrány okozása ugyanakkor
a Büntetõ Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) által került szankcionálásra.
Állatkínzás
244. §
(1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces
állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz,
amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elûzi, elhagyja vagy kiteszi,
vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha
az állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.
Az esetek egy részében párhuzamosan is folyhat a két eljárás: bántalmazás, és az Ávtv. szabályainak megsértése miatt jegyzõ elõtti állatvédelmi hatósági eljárás, mely, ha megfelelõ alap van rá bírsággal, illetve
állattartástól való eltiltással is zárulhat. Mindeközben a rendõrség nyomozást folytathat állatkínzás vétsége vagy bûntette miatt – az állatnak
okozott sérülés és a sértett állatok számától függõen.
Az oltás-, chip vagy bejelentés hiánya, a nem megfelelõ állattartási körülmények és az állat bántalmazása mellé még két fontos eljárási alapot
kell megemlíteni.
Kóbor kutyák
Az egyik leggyakoribb problémát jelenti városunkban a kitett vagy szabadon kóborló kutyák. A jelenség minden településen megtalálható, de
ha bejelentés érkezik (és mindig érkezik), akkor a jegyzõnek és az önkormányzatnak el is kell járnia. A kóborló kutyákat be kell fogni és
amennyiben gazdájuk beazonosítható vele szemben hatósági eljárásnak van helye, mely általában pénzbírság kiszabásával zárul.
Ha ismert a kóbor kutya gazdája és a kutya a jegyzõi nyilvántartás szerint be van jelentve, oltva, chipelve, akkor az ügyet hivatalból át kell
tenni a járási hivatalhoz szabálysértési eljárás megindítása céljából, hiszen megvalósítja a szabálysértésekrõl szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) veszélyeztetés kutyával (Sztv. 193. §) tényállását:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre,
vagy kóborolni hagyja,
b) póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére vagy játszótérre
beenged, illetõleg bevisz, szabálysértést követ el.
Ezen szabályok alól felmentést kapnak a vakvezetõ, illetve a mozgáskorlátozottakat segítõ kutyák.
Továbbá, aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelõ figyelmeztetõ
táblát, az szintén szabálysértést követ el.
Ha nem ismert a kóborló kutya gazdája, akkor sajnos az önkormányzat
feladata a kutya eltávolítása a település utcáiról, köztereirõl az Ávtv.
48/A. § (3)–(4) bekezdése szerint: A települési önkormányzat kötelezõ
feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. Ez történhet
saját gyepmester foglalkoztatásával vagy a közeli város gyepmesteri

szolgálatával kötött egyedi vagy általános megbízási szerzõdés keretén
belül.
Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos
költségeket megtéríteni.
„Kutyaharapást szõrivel”…
Sokan, ha kutyatámadás éri õket a településen belül, akkor vagy nem
szólnak senkinek vagy a jegyzõnél kívánnak bejelentést, panaszt tenni.
Az elsõdleges, hogy javasoljuk látlelet felvételét a háziorvosnál. Ezután
lehet küldeni a sértettet a megfelelõ hatóságokhoz.
Közterületen, felügyelet hiányában, sérüléssel nem járó vagy nyolc napon belül gyógyuló sérülés esetén a cselekmény szabálysértésnek minõsül („veszélyeztetés kutyával”) és az elõzõ pont szerinti módon a
járási hivatal felé kell irányítani a bejelentõt, ahol írásos feljelentést tud
tenni.
Nyolc napon túl gyógyuló sérülés esete testi sértés bûncselekménynek
minõsülhet, ebben az esetben az illetékes Rendõrkapitányságon kell
feljelentést tennie a sértettnek. Mivel a testi sértésnek mind gondatlan,
mind szándékos alakzata is van, a bûncselekményt felügyelet hiányában vagy azzal együtt, közterületen és magántulajdonú ingatlanon is el
lehet követni.
Jó tudni, hogy amennyiben a jegyzõ az általa közvetlenül igazgatott terület tekintetében arról értesül, hogy eb a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti sérülést okozott, arról köteles
írásban értesíteni a sérülés keletkezésének helye szerint illetékes járási állategészségügyi hatóságot.
A bírságról
Ha megállapítottuk a tényállást és nem valaminek a tevésére kötelezzük az állattartót, akkor bírság megállapítására van lehetõség (ismételt
jogsértés esetén kötelezõ a minimum másfélszeres szorzó is) az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. A bírság alapösszege 15 000 forint, azonban a rendelet mellékletében
található szorzók alkalmazása után ennek a többszöröse is lehet a kiszabott bírság. Amennyiben a bírságot nem fizetik be, úgy köztartozásnak minõsül és adók módjára behajtható.
További, a jegyzõ hatáskörét kijelölõ jogszabályok az állatvédelmi
hatósági eljárásban
• 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
• 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
A jegyzõt állatvédelmi hatóságként a 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) jelöli ki a következõ esetekben:
• Ellenõrzés: Ávtv. 45/A. § Az e törvényben foglaltak végrehajtását –
feladat- és hatáskörében eljárva – az állatvédelmi hatóság, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve a természetvédelmi hatóság ellenõrzi. [ Korm. r. 1. § (2) bek.]
• Bírságkiszabás: Ávtv. 43. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat elõírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget,
magatartásának súlyához, ismétlõdéséhez, és különösen az állatnak
okozott sérelem jellegéhez, idõtartamához igazodó mértékû állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki.
(3) Az állatvédelmi bírság kiszabására az állatvédelmi hatóságnak az (1)
bekezdésben meghatározott magatartásról történt tudomásszerzését
követõ egy éven túl nincs lehetõsége.
Az elkövetéstõl számított öt éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha
a magatartás jogszerûtlen állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az
esetben az elévülés mindaddig nem kezdõdik meg, amíg a jogszerûtlen
állapot fennáll. [Korm. r. 1. § (4) bek.]
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Eltiltás – kedvtelésbõl tartott állat: Ávtv. 43. § (9) Ha kedvtelésbõl
tartott állat tartója az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok vagy
hatósági határozat rendelkezésének szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a kedvtelésbõl tartott vagy a jövõben tartandó állat
jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi képzésen
való részvételre kötelezéssel sem biztosítható, az állatvédelmi hatóság – állatvédelmi bírság kiszabása mellett – az állattartót állat kedvtelésbõl való tartásától a jogsértés súlyától függõen 2–8 évre eltiltja. [
Korm. r. 2. § (6) bek.]
• Eltiltás – nem kedvtelésbõl tartott állat: Ávtv. 43. § (10) Ha nem
kedvtelésbõl tartott állat tartója az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos és ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy
elpusztulását okozza, és a tartott vagy a jövõben tartandó állat jóléte
állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi képzésen való
részvételre kötelezéssel sem biztosítható, az állatvédelmi hatóság –
állatvédelmi bírság kiszabása mellett – az állattartót az érintett állatfaj tartásától a jogsértés súlyától függõen 2–8 évre eltiltja.
(11) Ha nem kedvtelésbõl tartott állat tartója az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezéseinek
szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó
egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, és a tartott vagy a
jövõben tartandó állat jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és az
állatvédelmi képzésen való részvételre kötelezéssel sem biztosítható, az állatvédelmi hatóság – állatvédelmi bírság kiszabása mellett
– az állattartót a jogsértés súlyától függõen 2–8 évre
a) az állatok tartása, egészségi állapota tekintetében rendszeres jelentéstételre kötelezheti, vagy
b) az érintett állatfaj vonatkozásában tartási gyakorlattal rendelkezõ
személy igénybevételére kötelezheti.
(12) Ha az állattartó a (11) bekezdés szerinti kötelezettségeit megsérti, az állatvédelmi hatóság a (10) bekezdésben foglalt jogkövetkezményt alkalmazhatja. [ Korm. r. 2. § (7) bek.]
• Elszállíttatás és annak költségei megelõlegezése: Ávtv. 45/B. § (1)
Ha az állattartó az e törvényben, illetve a külön jogszabályban foglalt
rendelkezéseket nem vagy nem megfelelõen teljesíti és ez által az állat vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére elrendelheti – a feltételek
biztosításáig – az állat megfelelõ helyre való szállítását és a várható
tartási költségek tulajdonos általi megelõlegezését.
• Állat visszaszolgáltatása, elkobzása, költségfizetésre kötelezés,
állat életének kioltása: Ávtv. 45/B. § (2) Ha az állattartó az állatvédelmi hatóság által elõírt idõpontig gondoskodik a jogszabályszerû
állattartási feltételek biztosításáról, úgy az (1) bekezdés szerint elszállított állatot részére vissza kell szolgáltatni, ellenkezõ esetben az állatvédelmi hatóság az állatot elkobozza. Az állatvédelmi hatóság
gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésérõl.
Az állat a korábbi tulajdonosának, illetve korábbi tartási helyére nem
adható ki. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlõdésétõl függõen legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére
kötelezhetõ. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – hat hónap elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani. (Kijelölõ:
Korm. r. 4. §)
• Kóbor állat tulajdonjogának átruházása, az állat végleges elhelyezése, életének kioltása: Ávtv. 48/A. § (3) A települési – a fõváros
belterületén a fõvárosi – önkormányzat kötelezõ feladata a település
belterületén a kóbor állatok befogása. Az így befogott kóbor állat –
amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulaj•
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donosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról,
ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésérõl. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott idõtartam elteltével – az állat életét
megengedett módon ki lehet oltani.
• … és ha megkerül a tulajdonos: (4) Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a
befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.
Ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét
súlyosan veszélyeztetõ tartási körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi hatóság – az addig felmerült költségek megtérítésére való kötelezés mellett – az állatot
elkobozza, ezt követõen gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat
végleges elhelyezésérõl. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlõdésétõl függõen legfeljebb 12 hónapra jutó
költség fizetésére kötelezhetõ. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott idõtartam elteltével – az
állat életét megengedett módon ki lehet oltani. (Korm. r. 6. §)
A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleten felül a 245/1998. (XII. 31.)
Korm. rendelet határozza meg a jegyzõk állatvédelmi és nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatait. Így a következõket:
• 2. § A jegyzõ, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az állattartót az állat megfelelõ és biztonságos elhelyezése, valamint
szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési
munka elvégzésére kötelezheti, amely eljárásba szakhatóságként
bevonja a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalt
annak elbírálása kérdésében, hogy az állatotthonban az állattartás
körülményei megfelelnek-e az állatvédelmi és a járványügyi követelményeknek.
• 4. § (1) A jegyzõ, illetve járási hivatal az állatvédelmi és az állattartási
szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tûrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.
• Fontos itt, hogy ha az eljárás természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a természetvédelmi hatósággal is.
• 5. § Az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására az építésügyi, az állat-egészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi
jogszabályok rendelkezései az irányadók
• 7. § (1) A járási hivatal, illetve a jegyzõ az állatvédelemre, valamint
az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén – a (2)
bekezdés szerinti állatok kivételével – az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Tisztelt Lakosok!
Ügyvédi szolgáltatást biztosít
2019. március hó 5. napjától
minden héten kedden 1600 és 1800 óra
között
Dr. Tiborcz Attila ügyvéd és
Dr. Pásztor Anikó ügyvédjelölt.
Az ügyvédi szolgáltatás helye Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatal 14. számú (kis) tárgyalója.
Jogi ügyeik intézésében állunk szíves rendelkezésükre!

Mikulás a Mórában
„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás…” hallatszódott már kora reggel a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola termeiben a kedves gyerekdal. 2018. december 6-án ismét ellátogatott
iskolánkba a pirosruhás, nagyszakállú.Teremrõl-teremre járt és mindenkit megajándékozott. Majd 10 órától immáron harmadikéve rendeztük meg az iskolánk elõtti utcában a mikulásfutást tanulóink részvételével. Szent Miklós napján adiákok piros sapkába öltözve
évfolyamonként futottak. A testmozgás után egy pohár forró tea és az egyik kolleganõnkVarga Imréné- által sütött mézeskalács várta a célba érkezõket. A felsõs tanulóink délután 15
órától Mikulás discoban bulizhattak iskolánk ebédlõjében. A fénytechnikát és a zenét a hetedikes fiúk Bárdi László irányításával biztosították.A büfében a szülõk gondoskodtak enni és
innivalóról: szendvics, süti, üdítõ.A gyerekek jól érezték magukat, lelkesen táncoltak, énekeltek. Ezúton is szeretném megköszönni a rendezvény lebonyolításában résztvevõ kollégák,
szülõk és gyerekek munkáját. Reméljük mindenki jóléreztemagát, kellemesen elfáradt és élményekben gazdagon tért haza.
-Ficsor Dénesné-

Decemberben történt...
Karácsony a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolában
A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolában a december hónap a várakozás jegyében
telik. Készülõdés az ünnepre, az adventre, a
téli szünetre. Az utolsó napon iskolai keretek
között hangolódtunk rá a közelgõ karácsonyra.
Tanulóink ünnepi mûsorral készültek társaiknak, szüleiknek, tanáraiknak. Szépen szavaló fiaink alapozták meg az ünnep
hangulatát, utána ugróköteles lányok mutatták be különleges táncos, ugrálós mûsorszámukat. A másodikos tanulóink néptáncos
mulatsággal kedveskedtek, a 6.a osztályos tanulók pedig a Queen hangulatát idézték fel
dobolós elõadásukkal. Mûsorunk zárásaként
az énekkar adott elõ karácsonyi dalokat.
A Karcagi Tankerületi Központ karácsonyi
ajándékkal, laptoppal kedveskedett egy tanulmányi eredményekben kiemelkedõ tanulónak. Ebben az évben az ajándékot Négyesi

Martin 5.a osztályos tanulónk érdemelte ki
példamutató szorgalmával, versenyeken való
részvételével, iskolai eredményeivel. A Szalai
Sándor Általános Iskola tagintézményünkben pedig Szatlóczki Bence 5. osztályos tanulónk szintén kiemelkedõ szorgalmával,
tisztelettudó magatartásával lett a laptop boldog tulajdonosa. Gratulálunk nekik ezúton
is!
Ezen kívül minden gyermek ajándékcsomaggal térhetett haza szintén a fenntartó jóvoltából. A Claas Hungária Kft édesség és játék
csomagokkal, a Hermann Kft géppapír csomag adományozásával támogatta iskolánkat.
Diákjaink idén is aktívan vettek részt a város
életében, hiszen az adventi hangversenyen,
az adventi gyertyagyújtáson és az Idõsek
klubjában is felléptek.
Köszönjük minden segítõnek, támogatónak a
2018-as évben nyújtott önzetlen munkáját!

Simonyi Zsigmond
Helyesírási Verseny a
Mórában
Iskolánkban minden évben megszervezzük a
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai
fordulóját, melyen gyermekeink nagy számban vesznek részt. Idén 33 felsõ tagozatos tanuló oldotta meg a feladatlapokat, a következõ
eredménnyel:
5. osztályos kategória:
1. Négyesi Martin
2. Keresztes Martin Dávid
3. Kiss Attila Ernõ
6. osztályos kategória:
1. Farkas Károly
2. Farkas Gergõ
3. Gõdér Donát
7. osztályos kategória:
1. Vörös Róbert
2. Balla Patrícia
3. Pelyhe Alexandra
8. osztályos kategória:
1. Magyar Fanni
2. Tóth Szabolcs
3. Burai Jenõ
A megyei fordulóba való továbbjutásról a verseny szervezõi a késõbbiekben döntenek. A
versenyzõknek gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!
-Tukarcs Piroska-

-Korpásné Nagy Judit-
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Versenyeredmények a Mórában
Mórás „angolos” eredmények
Mind a Mórában, mind a Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézményben minden évben megszervezzük az Országos Angol Nyelvi
Verseny iskolai fordulóját, melyen 7-8. osztályos tanulók vehetnek
részt.Idén összesen 12 felsõ tagozatos tanuló oldotta meg a feladatlapokat, a következõ eredménnyel:
1. helyezett: Négyesi Attila Erik (8.b osztály, Móra)
2. helyezett: Kóródi Zoltán (8.b osztály, Móra)
3. helyezett: Szabó Tímea (8.o. Szalai)
A megyei fordulóba való továbbjutásról a verseny szervezõi a késõbbiekben döntenek. A versenyzõknek gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!
-Tokainé Csörgõ Henrietta-

Az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és
Kulturális Központ Törökszentmiklós Területi mesemondó versenyén 2018. december 3-án a gyerekeknek kedvenc
meséjüket kellett bemutatni. A másodikosokat intézményünkbõl Vízkeleti Maja a
Holle anyó, a harmadik évfolyamosokat
Pelyhe Melinda Három kívánság címû meséjével képviselte.A zsûri döntése alapján
Maja kategóriájának második,Melinda
harmadik legjobbja lett.
A Kovács Mihály Általános Iskola
Abádszalókon, a Magyar Kultúra Napja
tiszteletére rendezett megyei szavalóversenyen az 1. évfolyamos Csík Hunor Richárd és a 2. osztályos Bárdos Márkó szavalhatott a család
témakörében választott verssel.A közel 60 gyerek lelkesen és nagy izgalommal várta az eredményhirdetést.
Hunor emléklapot kapott az elsõ osztályosok kategóriájában, Márkó harmadik helyezett lett a második
osztályosok közül.
Ha csak egy apró örömet szerzel, érzed, hogy máris több vagy ezzel.
Mert másnak egy világot jelenthet; lehet új cél, egy másik kezdet. Ha adni
tudsz, ne tétovázz sokat, így válthatsz
valóra boldog álmokat!
/Anonymus/”

nyen is felléptek. Nagy lelkesedéssel készültek, hogy a KI-MIT-TUD-on
Intézményünk klubtagjainak
bemutatkozása a IX. Országos Nyugdíjas is megmutassák életkorukat megcáfoló mozgékonyságukat.
Minden fellépõnk az összes jelentkezési kategóriában továbbjutott, és
KI-MIT-TUD-on

2019. április elején Harkányban folytatjuk a megmérettetést a középIntézményünk klubtagjai 2019.január 18-án sikeresen részt vettek a döntõben. Ezúton is szeretnék még egyszer gratulálni az idõseinknek a
Szolnokon megrendezésre kerülõ IX. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD sikeres teljesítményükhöz.
elõdöntõjén. Fejes Istvánné nagyon szereti a verseket, meséket, prózá-Siposné Szabó Erzsébetkat, melyeket nem csak olvas, de mások számára szívesen elõad.Hans
-igazgatóChristian Andersen A kis gyufaárus lány címû meséjével indult a versenyen. Mészáros Ildikó, aki 2018-ban a megyei príma közönség díjat
kapta meg és évek óta verseket, meséket ír, valamint egyéb mûfajokban
fejezi ki gondolatait, érzéseit kettõ kategóriában is megméretette magát.Vers kategóriába saját versei közül A szabadság tüze címû mûvét
választotta, egyéb kategóriában Máté Péter Egyszer véget ér címû zeneszám alapján a Néma tolmácsolás címû produkciót mutatta be. Kindert
Ferenc nyugdíjas pedagógus Jász-Nagykun Szolnok megyei díjas társunk szintén kettõ kategóriában mutatkozott be. Szóló ének kategóriában Iredenta dalokat és megyei gyûjtésû katonadalokat adott elõ, majd
szóló hangszer kategóriában különbözõ nemzetiségû dalokat szólaltatott meg citeráján. Csoportos fellépõnk is volt, a Nagyitánc-kán csoport
(Burai Gyuláné, Bognár Ildikó, Csiga Józsefné, Fábián Gáborné, Gyárfás
Sándorné, Karkusz Jánosné, Kónya Istvánné, Kovács Józsefné, Magyar
Lászlóné, Mester Károlyné és Molnár Zoltánné). Tagjai 2018 szeptemberében álltak össze a II. számú Újtelepi Idõsek klubjának tagjai közül,
Náhóczkiné Szõke Erika klubvezetõ kezdeményezésére. A cél az volt,
hogy az intézményi Idõsek napján megmutassák tánctudásukat. Az elõadásuk nagy sikert aratott, azóta már más településszintû rendezvé-
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A példaképek közöttünk élnek
Beszélgetés a 4. évfolyamos Mûszaki Egyetem hallgatójával
Czifra Bálinttal
-Csók Évike néni!
-Szia Bálintka! -Délután megisszuk a kávét amit megbeszéltünk?
-Rendben. Viszem a vizipipát is!
-Ne! Most komoly dologról fogunk beszélgetni. Nevezetesen rólad.
-Rólam? Semmi érdekes nincs bennem.
Rengeteg évfolyamtársam van, akikrõl el
lehet mondani hasonlókat.
-A Fegyvernek Mûvelt Ifjúság Alapítvány
tagjaként, és azért is mert tudom milyen
nagyszerû fiatalember vagy, arra gondoltam, hogy követendõ példaként be kell mutatni téged. Beszélj magadról. Iskoláidról,
eredményeidrõl!
-Az általános iskolát itt Fegyverneken az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskolában (még ez volt a neve) végeztem. Matematika, magyar és
angol fakultációs voltam. Elsõ osztályos korom óta jártam a törökszentmiklósi Kodály Zoltán Zeneiskola kihelyezett tagintézményébe, zongora és szolfézs tanszakra. Késõbb a zeneiskola énekkarában is
énekeltem. A szüleim voltak akik ösztönöztek arra, hogy a zenei mûveltségem minél nagyobb irányban tudjon kiterjedni.
Sok szakkörre jártam még, mint a matematika vagy a nyelvi szakkörök.
8. osztályos korom óta játszom orgonán a templomunkban is.
A Verseghybe jelentkeztem Szolnokra továbbtanulni. Matematikai
pontszámaim nagyon erõsek voltak, így ott tanultam matematika speciális tagozaton francia és fizika fakultációval. Nyelvvizsgát is tettem.
-Hány nyelvet beszélsz ?
-Angol felsõfokú, középfokú francia nyelvvizsgám van. Az egyetem
mellett tanultam a spanyol nyelvet, abból is felsõfokú nyelvvizsgám
van. Tanultam latint és oroszt is. A reálszak mellett jelentkezni szerettem volna még japán és orosz nyelvszakra az egyetemre. Az emelt matematika és fizika tanulmányaim miatt az elvárásoknak megfelelõen
mérnöki szakot jelöltem meg, mivel minél átfogóbb szakot szerettem
volna, így a mechatronikát jelöltem be elsõként a Budapest Mûszaki
Egyetemen.
Utána felvettek az egyetemre, ami egy egészen új fejezet az életemben.
A robotépítéssel, gépészeti ismeretekkel, programozással foglalkozunk. Specializációként a biológiát céloztam meg. Biomechanotrikai
szakos lettem, és kifejezetten a szemet és betegségeit kutatom.
Az egyetem mellett egy kis plusz pénz kereseti lehetõséget kihasználva
tanítványokat vállaltam nyelvvizsgára felkészíteni. Matematikából és
fizikából is voltak tanítványaim.
Egy budapesti városnézõ cégnél gyakran kalauzolok külföldi turistákat is.
-Fegyverneken a templomban egy-egy szentmisén orgonálsz is.
-Igen. Elsõ osztályos gyermekként hittan órákra jártam, elsõáldozó
voltam, kisebb-nagyobb szünetekkel jelen voltam a templomi közösség életében, majd bérmálkoztam is. Eljártam rendszeresen szentmisékre, s mivel hangszeres tudásom adott volt, megpróbáltam Péter
atya kezdeményezésére sok gyakorlás után 2010- ben játszani a szentmiséken. Péter atya volt az, aki szintén ösztönzött a Szent Vendel kórus megalapítására is, mely már 7. éve mûködik.
A Mirella Kamara Kórus vezetését is átvettem Polster Ildikó távozása
után egy idõre
-A szentmiséken hittel és odaadással veszel részt.

-Igen. Biztos vagyok benne, hogy Isten létezik, vigyáz rám. Nehéz idõszakokban többször tapasztaltam, hogy ott van, és éreztem õt, ha segítségre van szükségem. Õ terelget engem az úton.
-Kicsit nehezményezve, azonban megértve vettük tudomásul, hogy tavaly júniusban egy idegen földrészre, Ausztráliába, Sydneybe utaztál
tanulmányútra.
-Az egyetemen, a tanulmányaim, nyelvvizsgáim és TDK dolgozat beadása elegendõ pontszámot biztosított, hogy pályázat után Sydneyt
megcélozzam. Elsõ repülõutamra indultam. Kissé nehéz szívvel búcsúztam a családomtól. Ott voltam egy hatalmas táskával egyedül az ismeretlenben. A nyelvismeret sokat segített.
Az egyetem modern, barátságos hely. Az élet azonban eléggé drága. A
Jóisten kezét ismét magamon éreztem, mert Lédeczi Dénes atya, aki
papként tevékenykedett és akivel Péter atya felvette a kapcsolatot ajánlotta, hogy menjek el az ottani katolikus közösségbe.
A New South Wales-i Magyar Szövetség Elnöke segítségemre volt a
szállás elhelyezésében, valamint kérte, hogy szerepeljek a délvidéki
magyarok szövetségénél egy ünnepségen. Jó kapcsolat alakult ki a kórus és a katolikus magyarok között. Fõztem, sütöttem nekik magyaros
ételeket.
-Láttuk videón azt a sok-sok szeretetet, ahogyan téged körülvettek.
-Sok egyetemi barátság alakult ki, a világ szinte minden tájáról ismertem meg diákokat Most ha sikerül, Portugáliába készülök, mely egy 4
hónapos utazás, egy újabb nyelvtanulási lehetõség, újabb izgalom.
-Kívánom, hogy sikerüljön legalább olyan jól ez az út is számodra!
Mi szeretettel várunk vissza.
-Siposné Balog Éva-
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A szeretet melegsége

Karitász hírek

A szeretet melege, szépsége ott kell, hogy legyen minden ember szívében. E nélkül nem lehet élni, nincsenek ünnepnapok, de még hétköznapok sem. Egy nagyon hideg decemberi napon ellátogattunk a
piacra, hogy köszöntsük városunk minden lakóját és a piacon vásárló, áruló emberek csoportját. Szerettünk volna valami nagyon fontosat adni az ünnepekre, az ünnepi készülõdésre: Figyelünk rátok, a
dalok, az ajándékozás örömét, a szeretet melegét nyújtani. Énekünkkel köszöntöttünk mindenkit, Kellemes Ünnepeket és Eredményekben Gazdag, Boldog Új Évet kívántunk.
Bízunk benne, hogy sikerült egy kis fényt csempészni a hétköznapokba, a szeretet fényeit! Péter Ferenc hitoktató városunk vezetõi nevében köszöntötte az ünnepi forgatagban résztvevõket. Tatár László
polgármester, a képviselõ testület tagjai, a Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Karitász, Egyházak, és a Vöröskereszt nevében.
Gerõcs Eszter vezetésével a gyerekek ünnepi mûsora a hideg leheletek között is fényt árasztott. Az iskolások szorgalmasan készültek e
ünnepi köszöntésre, a jól megérdemelt jutalom, a taps sem maradt
el. Köszönjük!
„Testvér lészen minden ember,
ott, hol lengnek szárnyaid”

Leblanc Lajosné a Karitász vezetõje 2018. december végén lemondott. Rozika 2005 óta, a Karitász csoport megalakulása óta vezette a
csoportot. Köszönjük a 13 éven keresztül végzett áldozatos, segítõkész munkáját, s azt, hogy ennyi éven keresztül, töretlen lendülettel
segítette a nehéz helyzetben lévõket!
Nyugdíjas éveihez pedig erõt, egészséget kívánunk!
A Karitász csoport vezetõje 2019-tõl Magyar Lászlóné. A csoport célja
továbbra is, hogy segítse a nehéz helyzetben élõ családokat, idõseket,
betegeket, egyedülállókat. Piroskát bárki felkeresheti, ( Mûvelõdési
Ház) ha problémája adódik és segítségre szorul.
Magyar Lászlóné telefonszáma: 06/30 3825679

-Magyar Lászlóné-

Gyors felderítés
Személyesen tett bejelentést 2018. december 9-én 8 órakor a
Fegyverneki Rendõrõrsön egy helyi lakos, miszerint percekkel korábban ismeretlenek bejutottak fegyverneki házának udvarára,
ahonnan eltulajdonítottak egy karácsonyi lézerfényt. Az asszony miközben a rendõrségre tartott, találkozott két gyanús, nem a településen élõ személlyel, akikrõl jó személyleírást adott. A helyi rendõr
még a helyszín közelében igazoltatott két férfit, akikre illett a leírás.
Miután egyikõjük ruházatából elõkerült az ellopott eszköz, elfogta és
kollégái segítségével a Törökszentmiklósi Rendõrkapitányságra elõállította a tiszabõi lakosokat. A nyomozók a 21 éves F. Balázst és a 23
éves M. Zoltánt lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként kihallgatták.
-www.police.hu-
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-Karitász csoport-

Véradás
Fegyverneken minden évben négy alkalommal van véradás, januárban, áprilisban, júliusban és októberben.
2019-ben az elsõ véradásra január 3-án, csütörtökön került sor. A
Mûvelõdési Ház nagytermében kulturált körülmények között vártuk
véradóinkat, meleg citromos teával, kávéval. (Minden véradásra a
konyha fõzi a teát, melyet ezúton is köszönünk)
Ez a véradás annyiban különbözött az eddigiektõl, hogy
most irányított véradás is volt.
Csõke Fanni városunkban élõ
18 éves diáklány, akinek életébe váratlanul betoppant egy
súlyos betegség. Fanni már a
kezelések felén túl van, a végleges gyógyulásához vérre van
szüksége, nagyon sok vérre.
Felhívásunkra megmozdultak
a segítõ szándékú emberek, s
közel 100 fõ jelentkezett véradásra. Voltak köztük olyanok
is, akik sosem adtak vért, de
sajnos valamilyen oknál fogva
most sem adhattak.
(Köszönjük nekik is, mert a jó
szándék is tiszteletre méltó!)
Nagy öröm számunkra, hogy
sok fiatal is részt vett. (16 fõ)
Fiatalok! Legyetek többszörös
véradók!
Példaértékû összefogás – nem is lehet méltóképpen kifejezni, milyen
jó érzés, hogy igenis a bajban ott vagyunk és segítünk, ha tudunk.
Önzetlen segítségüket tisztelettel megköszönjük minden véradónak.
Õk a mi hétköznapi hõseink!
Fanninak mielõbbi gyógyulást és jó egészséget kívánunk!
-Ollé Lászlóné VK titkár, Magyar Lászlóné VK elnök-

VÉRADÓVACSORA: 2019. március 9.
KÖVETKEZÕ VÉRADÁS: 2019. április 25. csütörtök

Adventi hangverseny

„Karácsonyi zsibongó” a Könyvtárban

Az ünnepek közeledtével A katolikus templomban Adventi hangversennyel is hozzájárultunk az ünnep hangulatához, az adventi készülõdéshez.
A hangversenyben elhangzott dalok, zenemûvek méltó keretet adtak
az ünnepnek!
A mûsorban felléptek:
• Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda énnekkar
• Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola énekkar
• Szent Vendel Kórus
• Pacsirta Citerazenekar
• Szapáry Népdalkör
• Mirella Kamarakórus
Záró mûsorszámként a hangverseny résztvevõi közösen elénekelték
a Túl a gyertyák fényein címû dalt, mely nagy sikert és tapsot kapott.
-Magyar Lászlóné-

Mindenki Karácsonya
A Mûvelõdési Ház és Könyvtár életében már hagyománnyá vált a
Mindenki Karácsonya szervezése. Nagy öröm és egyben nagy feladat
is ez, hiszen évrõl-évre egyre többen jelennek meg e közös ünneplésen.
Az asztalokon meghitt hangulatot árasztó díszítések, sütemény, szaloncukor, tea, kávé, mézes sütemények (az Ügyes Kezek Klub asszonyai készítették-köszönjük)
Magyar Lászlóné ünnepi köszöntõje után – amely méltó kezdete volt
a közös ünneplésnek- a gyerekek színvonalas mûsorral jelentkeztek,
mindenki gyönyörûségére. Péter Ferenc hitoktató felkészítésével
Betlehemes játékot adtak elõ, melyet nagy taps kísért.
A néptáncos lányok- fiúk pedig a színpadon elõadott mûsorukkal jó
hangulatot teremtettek.
A mûsor után az asztalon elhelyezett kellékekbõl karácsonyi díszeket
lehetett készíteni, az Ügyes Kezek Klub asszonyainak segítségével.
Most is nagy örömmel készítették a gyerekek és felnõttek, hol közösen, hol önállóan. Az így elkészített „ajándékokat” mindenki hazavihette, hogy otthon, a karácsonyfán emlékeztessen a közösen eltöltött
idõre, az ünnepvárásra.
Bordás Péter atya és Gazdag Edit református lelkész-asszony is velünk ünnepelt.
Karácsonyi dalokkal és közös gyertyagyújtással zártuk a kellemes
délutánt.

2018. december 15-én birtokba vették a gyermekek a Könyvtárat, ahol
karácsonyi zsibongót tartottunk. Az
ünnep közeledtével közös mesenézéssel és karácsonyi ajtódíszek, képeslapok készítésével hangolódtunk
a karácsonyra. Szaloncukorral, meleg teával vártuk õket és szüleiket, a
mesenézés után karácsonyi dalokat
hallgatva kezdtünk a díszek készítésébe. A gyerekek nagyon kreatívak
voltak, az elkészült alkotásokat boldogan vitték haza és mellé kikölcsönözték a legújabb karácsonyi témájú
mesekönyveket is.
Sok szeretettel várunk mindenkit
2019-es programjainkra is, melyekrõl
tájékozódjanak
a
www.kultura-fegyvernek.hu
weboldal segítségével, vagy keressék
fel a Fegyverneki Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Facebook oldalát!
-Ollé Orsolya-könyvtáros-

Kiemelkedõ alkotások készítõit díjazták
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ismét meghirdette
az adventi idõszakhoz kapcsolódó "Karácsonyi fények" címû pályázatát, illetve elsõ ízben a "Klímaváltozás Jász-Nagykun-Szolnok megyében" címû felhívását. Ennek ünnepélyes eredményhirdetésére 2019.
január 23-án került sor a megyeháza Márvány termében.
"Karácsonyi fények" rajz kategóriában Jancsó Janka: Angyali üdvözlet
címû rajzával a közönségszavazás gyõztese lett!
"Karácsonyi fények" vers kategóriában Mészáros Ildikó: A koldus karácsonyi álma címû versével a közönségszavazás gyõztese, e mellé elnyerte a zsûri második helyezését is.
A „Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás „ elnevezésû pályázaton az általános iskolások között a rajzpályázatot
Varga Dorina nyerte!
Örülünk, hogy Fegyvernekrõl induló pályázóink sikeresen szerepeltek és gyõzelemmel tértek haza. Gratulálunk!
-Szerkesztõség-

-Mészáros Ildikó-

Hatan pizsamában
2019. február 23. 19 óra: Szapárfalu
2019. március 02. 19 óra: Mûvelõdési Ház
Jegyvásárlás
Szapárfalui elõadásra: február 04-tõl
Fegyverneki elõadásra: február 11-22-ig.
A jegyek 8-16 óráig a Fegyverneki Mûvelõdési Házban vásárolhatók
meg 1.000.-Ft-ért!
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Magyar Kultúra Napja

Szentmise az elhurcoltakért

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát
Szatmárcsekén- ezt a dokumentumra írt dátum is igazolja- így ezen
évforduló tiszteletére és emlékére ezen a napon van a Magyar Kultúra
Napja.
Az ünnep ötletét elõször Fasang Árpád zongoramûvész vetette fel
1985-ben.
1989. január 22-én tartották meg elõször, azóta minden évben sor kerül rá ezen a napon.
Mára több hagyomány is csatlakozott hozzá, ilyenkor országszerte
számos kulturális és mûvészeti rendezvényt tartanak, valamint e
naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával kapcsolatos díjakat
is. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket.
A magyar népi kultúra legismertebb jellegzetességei: népzene, néptánc, a látványos népviselet, népdal átadása, a sokszínû mese és mondavilág, a gazdag hímzés, fafaragás, fazekasság, kosárfonás,
hálószövés.
Külön öröm számunkra, hogy az évszázadokon át fenntartott hagyományok Fegyverneken sem vesztek el, a fent említett népi kultúra
mai napig él.
2019. január 19-én Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezvényre
került sor a fegyverneki Mûvelõdési Házban.

A római katolikus templomban a kényszermunkára deportált emberek emléke elõtt tisztelegve Bordás Péter atya szentmisét tartott.
Az elfogott és deportálandó civileket elõször magyarországi gyûjtõtáborokba szállították, mielõtt a Szovjetunióba küldték volna õket
"malenkij robotra". Az egyik ilyen kijelölt gyûjtõtábor, ahova és ahonnan az elhurcolt polgárokat elszállították Fegyverneken voltJász-Nagykun-Szolnok vármegye egyetlen, részben német nemzetiségûek által benépesített települése, akiknek õseit gróf Szapáry József és
neje, Orczy Anna bárónõ hívta birtokára. Az 1850-60-as években az
összlakosság egyharmadát tették ki a németajkúak, ám a század végére többségük elmagyarorosodott. 1944 októberében, amikor a szovjet
csapatok elfoglalták a területet, más falvaktól eltérõen, tömeges elhurcolásokra még nem került sor.
Az orosz katonák a lakosság megnyugtatása végett ismételgették a
málenykaja rabota, magyarul "kis munka" kifejezést. Ezzel azt kívánták hangsúlyozni, hogy csak rövid ideig tartó munkára veszik igénybe
õket. Fegyvernekrõl összesen 146 személyt - 1945. január 6-án, vízkereszt napján lovaskocsikon Ceglédbercelre szállítottak, majd néhány
nap múlva marhavagonokba zsúfolva, a Szovjetunióba vittek. A
fegyvernekieket a Donyecki-medencében lágerekben szállásolták el és
többségüket szénbányában, nehéz és veszélyes munkakörülmények
között dolgoztatták. A málenkij robotra hurcoltaknak átlagosan mintegy harmada veszett oda. A fegyvernekiek sorsa valamivel kedvezõbben alakult, mivel a 146 deportáltból "csupán" harmincnégyen nem
tértek haza. Voltak, akik már 1947 közepén szabadultak a fogságból,
de a többségük csak 1948-49-ben. Az egykori deportáltak a múlt fájó
emlékei ellenére az ugyancsak nélkülözõ orosz és ukrán lakosságra
együttérzéssel, sõt esetenként hálával gondoltak vissza.

-Mészáros Ildikó-

-Magyar Lászlóné-Karitász vezetõ-

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Fegyvernek
Város Önkormányzatának, Tatár László polgármester úrnak, Rencz Tibornak, szomszédaimnak,
fiam barátainak és a közhasznú munkásoknak, akik
önzetlenül segítséget nyújtottak a tûzesetet követõen!
Hubainé és családja
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Téli napforduló
A téli napforduló õseink életében is jelentõs ünnep volt, összegyûltek
magukkal hozva a Nap madarakat, a kerecsenysólymokat. Ekkor röptették fel õket elõször a levegõbe, a táltosok áldása után. Ezt nevezték
Kerecseny ünnepnek.
2018.12.21-én a Kálvária dombon – a hagyományoknak megfelelõenmegtartottuk ezt a neves évfordulót. Ez nap téli Napforduló napja, ami
egyben az újjászületõ fény ünnepe is. A mai naptól kezdve csökken a
sötétség, hosszabbodnak a nappalok.
Szimbolikusan e pillanatban születik meg a Fény, legyõzve a sötétséget. A fordulati nap az új kezdetek lehetõségét hozza, s ekkor érdemes
olyan szertartást végezni, melyekkel az eljövendõ évszakra kívánunk
hatni. Az évszak utolsó napján pedig ajánlott számvetést, összegzést
készíteni az eddig megtett útról, és az elvégzett feladatokról. A téli
napforduló örökké hirdetni fogja, hogy a sötétség felett mindig úrrá
lesz a világosság: a Nap fénye örök és legyõzhetetlen. A természet belekezd a téli, látszólag halott idõszakába, ámde az ember tudja véghezvinni a legnagyobb munkáit. A napfordulók által kettéosztott év
szimbolikusan kifejezi számunkra az élet ritmusát, annak legmélyebb
misztériumait. A mai világ embere kezdi újra felfedezni ennek a napnak a jelentõségét. Érdemes megismerkedni ennek az ünnepnek a jelképeivel és újra megérteni õket.
Az ünnepet Nagy Gyula táltos ismertetõje és Séllei Zoltán megjelenése
(aki a sólyommal együtt érkezett) tette emlékezetessé.

Fegyvernek Város Önkormányzata nevében
Tatár László polgármester úr 2018. december 18-án köszöntötte
Czifra Jánosné Gõdér Margit nénit, 90. születésnapja alkalmából.

-Mészáros Ildikó-
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Aki végleg letette a tollat….
F. Szabó András, Fegyverneken született 1943. október 27-én
Harmadik verseskötetének fülszövege: Sínen haladunk, vezérelt
az életünk. Életemnek zakatolásai rímekké váltak, a rímek tükörré, amelyet odatartok saját életem, környezetem elé. Valódi szélvetõ alkat vagyok, bátor rímfaragó, a kapcsolataimra érzékenyen
reagálok. Megpróbáltatásaim ellenére is derûs, vidám ember maradtam. Nyílt, õszinte ember vagyok. Harmadik verseskötetemet
ajánlom minden olyan embernek, akik szeretnek õszinte verset
olvasni és van humorérzékük. Verset 1986 óta írok, remélem életem végéig.
Szavát betartva távozott közülünk.
Nyugodjék békében!
-Szerkesztõség-

Mint személyesen is érintett egyén sajnálom, hogy egy
fegyverneki személy eltávozott közülünk. Az különösen rosszul
érint, hogy egy írói vénával megáldott ember hagyta itt ezt a világot. András írásait ízig-vérig az élet, és a megtapasztaláson alapuló gondolatok inspirálták. Nyugodjék békében!
-Szabó Tibor-

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Tóth Gergely

89 éves

Náhóczki János

66 éves

Sárándi József

68 éves

Mészáros Attila

45 éves

Mészáros Sándor

84 éves

Szombat Endréné
született: Poós Margit

94 éves

Farkas Gáborné
született: Varró Erzsébet Sára

76 éves

Giczi István

80 éves

Csiga Miklósné
született: Kapás Etelka

84 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.”
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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
•

2018.12.21. Árva Erik
Szülei: Ankes Renáta, Árva Péter
2018.12.23. Andrási Máté Csaba
Szülei: Pelyhe Vivien, Andrási Csaba
2018.12.10. Burai Vanessza Dominika
Szülei: Varga Margit, Burai Szabolcs
2019.01.02. Burai József
Szülei: Szép Ibolya, Burai József
2019.01.07. Kovács Hanna
Szülei: Bencsik Erika, Kovács Bálint
2019.01.08. Méri Péter
Szülei: Hermann Katalin, Méri Péter
2019.01.12. Mendler Lotti
Szülei: Ladányi Boglárka, Mendler Zoltán
2019.01.20. Rózant Tamás
Szülei: Szegi Kata, Rózant Tamás
2019.01.26. Kovács Izabella Zoé
Szülei: Kovács Judit Hajnalka
2019.01.28. Gácsi Anita Nikolett
Szülei: Sütõ Anita, Gácsi Imre
2019.01.28. Gácsi Imre
Szülei: Sütõ Anita, Gácsi Imre
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

létrehozott szerv)

•

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

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

Hibabejelentés: 06-80-210-310

Fegyverneki Hírmondó
Soos Vanessza Gabriella és Jónás Zoltán
2018. december 14-én,

Mága Julianna és Kálmán Károly
2018. december 28-án,

Csõke Erzsébet és Medve Attila
2019. február 7-én
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!
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