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Tisztelt Polgártársam!
Kissé megkésett hírlevelünket tartja kezében.
A nyárelő illetve kezdet felgyülemlett feladatai miatt
történt a „megcsúszás”. Rendhagyó módon a jelen
kiadásban, elsősorban a Gyermekekhez kapcsolódó
eseményekről készült fotók a hangsúlyosak.
Folytatva azt a tudatos településfejlődést, amely a haladás irányának az itt élő Honfitársaink életminőségének javítását jelölte meg. Új, hagyományossá váló
programokat karoltunk fel: az óvodás és iskolás gyermeknap, térítésmentes nőgyógyászati szűrés, kiegészítő családtámogatást nyújtunk, népjóléti juttatások
körét bővítettük.
Célunk, hogy a fényeslitki Polgárok átlagéletkora
emelkedjen, az egészségmegőrző programokkal fájdalommentes éveket biztosítsunk.
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Gyermeknap

… az iskolásoknak…

… és az óvodásoknak .

3

2016. július

Hírlevél

Hírek, információk
Pályázatot nyújtottunk be az vezéshez 700.000 Ft támogatást
Egészségház bővítésére illetve nyújtott!
felújítására.
Átadásra került a focipálya két
Pályázatot nyújtunk be a lelátója, aminek építését az ÖnSportcentrum bitumenes foci- kormányzatunk saját költségpálya, teniszpálya és futópálya vetéséből közel 10 millió forinttal támogatott. A hiányzó pénzt a
rekonstrukciójára.
Társasági Adóból pályázta az
Pályázatot nyújtunk be két sza- Egyesület. Köszönjük Bakó Sánbadtéri kondicionáló park ki- dor sportelnöknek, a Vezetőségnek és a Támogatóknak a sikeres
alakítására.
projektet.
Pályázatot nyújtottunk be a SzaIndoklás nélkül benyújtotta lebadság utca, Dózsa György utca
illetve a Béke utca járdafelújí- mondását Szabó Attiláné óvodavezető, amit a Képviselő-testület
tásra.
megerősítésével a Polgármester
Elkészült a temetői parkoló, és elfogadott. Az Önkormányzat
az új bejárat. Köszönöm Czérna pályázatot írt ki óvodavezetői
Mihály vállalkozó, Csonka Béla feladat ellátására, bízva abban,
műköves, Csonka Barna vállalko- hogy az új Intézményvezető jó
zó illetve Nagy Zoltán kőműves szakmai felkészültséggel és új
szemlélettel szervezi a közösséönzetlen segítségét.
get.
A Ravatalozó külső szigeteléGyermeknapon az Önkorsét, festését Czérna Mihály társamányzat a Ligetszépe Óvoda ködalmi munkában végezte el.
zépső és nagycsoportosait a SósMegújult a Világháborús Em- tói Falumúzeumba utaztatta. A kis
lékmű környezete. Köszönjük csoportosok részére, a vezető óvóSzikszai Csaba építőipari vállal- nő kérése alapján a gyermekszínkozó és Tóth Tibor Ady utcai la- házat finanszírozott.
kos együttműködését.
A Tájház udvarán fedett galéAz ún. Arnóczki porta /Temető ria és kemence tűzhely készült, a
előtti park/ átalakítását – Lipcsei közmunkások és a segítők közÁgnes okleveles tájépítész tervei reműködésével. Utóbbiak közül
alapján – Kovács Csaba karban- köszönet illeti Csonka Barna és
tartó koordinálásával a közmun- Csonka Béla vállalkozókat, valakásokkal indítottuk el. Köszönjük mint Lippai Endre kőművest. Az
az Ady és a Kossuth utcai „szom- udvaron húsz „Nagyszüleinkszédok” Bakajsza László, Bodnár féle” gyümölcsfa lett elültetve az
Ferenc, Márta Sándor, Arnóczki Újfehértói Kísérleti Intézet jóvolCsaba, Tóth Tibor, id. Soltész tából.
László, Ősz Attila, Kaponyás FeÖnkormányzatunk ismét kiírta
rencné segítségét.
Dr. Seszták Miklós Miniszter a „Tanulás-ösztönző pályázat”Úr, Dr. Juhász János idegsebész ot.
mellszobrához szükséges térkö- Lásd: www.fenyeslitke.hu

Köszönjük Sima Tibor felajánlásait, amelyet az óvodások
részére gyümölcs és gyümölcslé
formájában adományozott. Ezen
kívül ingyenesen végzi az óvoda
melletti önkormányzati almáskert
növényvédelmét.
A temető fém kukáinak felújítását Fodor Csaba vállalkozóval
végeztettük – köszönet érte -, így
még több konténer áll rendelkezésre a szemét elhelyezésére.
Képviselő-testületünk, leporolva a 2015 évben elkészített
tervkoncepciót, pályázatot
nyújt be mini bölcsőde kialakítására. Figyelembe vettük az állam családtámogatási rendszerének erősödését, így mi is szeretnénk a helyi lehetőségek mentén a
dolgozó családokon segíteni. Az
óvoda egyik csoport szoba bővítésével szeretnénk, az igazoltan
munkába álló kismamákon segíteni. Legkésőbb 2017. szeptember 1.-vel indíthatjuk a picinyek
fogadását.

Egyéb információk:
Az általános iskolás diákok részére nyári napközit működtetünk. Érdeklődni Maklári Orsolya kulturális asszisztensnél lehet.
(Tel: 06/70 383 0927)
Fényeslitke közigazgatási területére a 7,5t súlykorlátozás
érvényes, melyről tájékoztattuk a
kisvárdai Rendőrkapitányságot.
Kivételt képez az igazolt célfuvar,
illetve a fényeslitki telephellyel
rendelkező vállalkozás. Bejelentés esetén a térfigyelő kamera felvételeket megtekintheti a rendőrség.
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Kossuth Lajos Általános Iskola köszönolevele
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület!
Köszönetet kell mondanunk a folyamatos támogatásért és gondoskodásért! Ebben a bonyolult
helyzetben, amikor szétvált a tulajdonosi és a
fenntartói jog, a működtetés és a beruházás jellegű
felújítás nagy szükség van arra, hogy az önkormányzat helyesen ítélje meg ezt a helyzetet és az
iskolát továbbra is sajátjaként, kezelje!

Iskolánk tanulói különleges gyermeknapi ajándékot kaptak és felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. Köszönetet szeretnénk mondani Önöknek
ezért! Ritka az az önkormányzat, amelyik ilyen
mértékű támogatást nyújt a település gyermekeinek!
Intézményünk csak fenntartót váltott, de féBüszkék vagyunk intézményünkre! Köszönnyeslitkei maradt. Próbáljuk sokszínű programmal segíteni a gyerekek személyiségének fejlő- jük, hogy pályázatokon keresztül folyamatosan fejdését. Településhez, magyarsághoz és hazához va- lesztik iskolánkat!
ló kötődésüket gazdagító programokkal segítjük.
Tisztelettel:
Ez a budapesti kirándulás különlegesen hozzájárult ehhez! Hajókiránduláson vettünk részt, ahol
idegenvezető mutatta be a Dunáról Budát és Pestet. A Budai Várban tett séta mellett a Hadtörténeti
Múzeumot látogatták meg a felső tagozatos tanulók. A Városligetbe vezetett az utunk, ahol a Fővárosi Nagycirkusz káprázatos műsorát ámulattal
nézték a gyerekek!
Ezért a csodálatos napért szeretnék kifejezni
őszinte köszönetünket!

Ballagó óvodások

8. osztályos ballagó diákok

Óvó nénik: Mártháné Hajdu Éva
Dr. Ténai Sándorné
Dajka néni: Bogdán Györgyné

Osztályfőnök: Tercza Attiláné

Balogh Béla
Balogh Dóra Erzsébet
Dzsubák Máté Ákos
Galambos Vanda
Gyüre Eszter Róza
Horváth Róbert Kálmán
Illés Léna
Juhász Tamás
Kovács Éva Tímea
Kovács Kristóf
Nagy Lili
Takács Márk

Csonka Ádám
Fazekas Eszter
Gonda Roland
Gyüre Gergely
Lakatos Anikó
Nagy Fanni
Novák Márk
Papik Ivett
Papp György
Révész Patrik
Soltész Anna
Suller György
Szilágyi László Bence
Tercza Dávid
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Történelmi egyházaink
Fényeslitke történelmi egyházai meghatározó szolgálatot láttak – látnak el Községünk több
száz éves múltjában, jelenében és jövőjében. Kérem, fogadják szeretettel, részben emlékezettel
azon egyházi személyiségek névsorát, akik Községünkben hirdették Isten igéjét!

Katolikus plébánosok
Mihály
András
András
Barta
Bánóczy János
Jenefs József
Volánszky János
Bottók Dávid
Milánszki János
Lupesz János
báró Bémer László
Kömétczy János
Kálnoky Ferenc
Elefánty János
Tesztyánszky Dezső
Dr. Halászy Caesar
Demeter István
Stieber József
Fojtik Vidor
Szováti Tamás
Maga László
Takács András
Kálmán József

Református lelkészek
1317
1332-1337
1359
1386
1781-1802
1802-1803
1803-1806
1806-1807
1807-1813
1813-1816
1816-1830
1830-1835
1835-1859
1860-1883
1884-1913
1913-1929
1929-1939
1939-1962
1962-1995
1995-2003
2003-2011
2011-2012
2012-

1770-1802: Gyimóthi Sámuel
Kurátorok: Dobos György
Márta Mihály
1802-1811: Soltész János
1811-1813: Szentpéteri Zsigmond
1813-1823: Körtvéllyfái József
Kurátorok: Nemes Dobos József
Biró Miklós
1824-1828: Szesztai Ferenc
1828-1830: Almási István
1830-1836: Márkus András
1836-1870: Eperjessi Albert
Segédlelkészek: Buzsik Zsigmond
Lőrinci István
Pársola Károly
Lőrinczi János
Zsiday Menyhért
Lovas Dániel
1871-1895: Lovas Dániel
1895-1897: Szabó Zsigmond
1897-1901 április 13: Szabó Imre
1901-1946: Cseh Zoltán
1946-1970: Cseh Andor
1970-1995: Móré László
1995: Bezzegh Gábor,
Bezzeghné Ignéczi Anikó
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Idén május 27-én került megrendezésre Fényeslitke első királyválasztása. A Kossuth Lajos
Általános Iskola diákjai mérhették össze erejüket
és tudásukat, amelyhez a helyszínt a Tájház udvara
biztosította. Az igazságos verseny érdekében külön kategóriában versengtek az alsósok és felsősök, illetve a lányok és a fiúk.
A pünkösdi mulatság egy rövid ismertetővel indult, amelyből a diákok betekintést nyertek a Pünkösd eredetéről és az ünnephez tartozó legendákról, népi szokásokról. A királyválasztást igyekeztünk olyan erő és ügyességi próbák által megvalósítani, amelyeket minden talpraesett diák kiállhatott. Ugyanakkor, aki diadalmaskodni akart, annak nemcsak az erejét kellett használnia, hiszen az
egyik próbatételt a15 kérdésből álló kvíz jelentette. Az első ügyességi feladat a zsákban futással kezdődött, amit a fiatalok nagy elszántsággal hajtottak végre.
További versenyszámok között szerepelt még a
patkódobás, gumicsizma hajítás, fatönkhúzás, valamint a karikadobás. A küzdelem a jelenlévők hangos szurkolásának köszönhetően egyre hevesebb
lett. A játékok közti pihenőben a citerazenekar gondoskodott a hangulat fokozásáról, akik pünkösdi
népdalokkal szórakoztatták a jelenlévőket. A feladatok befejeztével a verseny okozta fáradalmakat
finom uzsonna mellett pihenték ki a diákok.
Az eredményhirdetést a Művelődési Ház által
meghirdetett „ Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja” című rajzpályázat végeredményének

ismertetésével kezdtük. Az iskolásoknak egy hónap állt a rendelkezésükre, hogy elkészítsék rajzaikat. A gyerekek igényes munkákat küldtek be,
amelyek a Művelődési Házban kerültek kiállításra. Itt is két kategóriában versenyeztek az alkotások. A közönségszavazatok alapján az első 5 helyezett került díjazásra. Az alsósok közük Csonka
Anna, a felsősök közül Tugya Enikő alkotása került ki győztesen. További helyezettek: Csimbók
Hédi, Tugya Nikolett, Ablonczy Lili, Kovics Karolina, Poncsák Vivien, Lippai Virág, Himics Panna és Ésik Viktória, akik munkájuk elismeréseképpen szintén jutalomban részesültek.
Ezután következett a várva várt pillanat, amikor
kihirdetésre került a nemes küzdelem győztese. Az
összesített pontszámok alapján az alsósok közül
Csimbók Szabolcs, míg a felsősök közül Szilágyi
Bence fejére került a korona. Mellettük Papik Rékát és Szürös Kingát választották királynévá, akik
az értékes ajándékokon kívül ráadásként egy teljes
évig viselhetik a királyi címet.
Gratulálunk nekik, de velük együtt minden diáknak, akik merték vállalni a megmérettetéseket.
Ugyanakkor köszönettel tartozunk a Polgármester
Úrnak a helyszín és az nyeremények biztosításáért, Ablonczyné Gyüre Henriettának és Holló Tivadarnak a bírói segítségért, az iskola pedagógusainak, valamint a citerazenekarnak, hogy közreműködésükkel lehetővé tették a rendezvény megvalósulását.
Maklári Orsolya és Nagy Sándor

Pünkösdi királyválasztás királyai és királynői
Általános Iskola alsó tagozata

Általános Iskola felső tagozata

Csimbók Szabolcs és Szürös Kinga

Szilágyi Bence és Papik Réka
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Tisztelt Polgártársam!
Szép nyári napokat, az aratóknak b séges termést kívánva,
tisztelettel maradok:
Mártha Mihály Tibor
polgármester
Felelős szerkesztő: Mártha Mihály Tibor polgármester  Fotókért felelős: Biró István
Segítő: Szabó Krisztina  Nyomda: Örökségünk Könyvkiadó Kft.

