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A Kép vi se lõ-tes tü let hírei
Fegy ver nek Vá ros Képvislõ-testülete 2018. de cem be ri ülé se in a
kö vet ke zõ ren de le te ket al kot ta és lenn fel so rolt ha tá ro za to kat
hoz ta:
• Fegy ver nek Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te 25/2018.(XII.27.) ön kor -

mány za ti ren de le té vel mó do sí tot ta a 2018. évi költ ség ve té sé rõl szó -
ló 1/2018.(II.16.) ön kor mány za ti ren de le tét.

• Meg al kot ta a hul la dék gaz dál ko dá si köz szol gál ta tás el lá tá sá ról szó ló
26/2018.(XII.27.) ön kor mány za ti ren de le tét.

• 174/2018.(XII.05.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: 
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 „Együtt mû kö dés meg va ló sí tá sa a
fenn tart ha tó köz le ke dés fej lesz tés ér de ké ben” cí mû pro jekt meg in dí -
tott köz be szer zé si el já rá sá nak vissza vo ná sá ról és új köz be szer zé si el -
já rás meg in dí tá sá ról a gaz da sá gi sze rep lõk ki vá lasz tá sá ról

• 176/2018.(XII.06.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat:
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Ön kor mány za ti tu laj do nú épü le tek
ener ge ti kai kor sze rû sí té se Fegyverneken cí mû pro jekt köz be szer zé si 
el já rás meg in dí tá sá ról és köz be szer zé si do ku men tá ció el fo ga dá sá ról 

• 179/2018.(XII.13.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:
A II. sz. fo gá sza ti kör zet he lyet te sí té sé rõl: A II. sz. fo gá sza ti kör zet ben
2018. de cem ber 1-tõl a he lyet te sí tést a VITALY DENT Bt. lás sa el az új
mû kö dé si en ge dély meg szer zé sé ig. 

• 180/2018.(XII.13.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: 
A II. sz. fo gá sza ti kör zet fel adat-el lá tá sá ról: A II. sz. fo gá sza ti kör zet -
ben 2019. ja nu ár 1-tõl vagy az új mû kö dé si en ge dély meg szer zé sé tõl
a he lyet te sí tést dr. Pol gár Ani ta fog or vos lás sa el. 

• 181/2018.(XII.13.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat: 
A 2019. évi éves el len õr zé si ter vé nek el fo ga dá sá ról: A 2019. évi bel sõ -
el len õr zé si fel ada tok el vég zé sé re 915.000 Ft ki adást kell meg ter vez ni
az Ön kor mány zat 2019. évi költ ség ve tés ében.

• 182/2018.(XII.13.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:
El fo gad ta a „Fegy ver nek La kos sá gá nak Egész sé ges és Biz ton sá gos
Éle té ért” Ala pít vány te vé keny sé gé rõl ké szült be szá mo lót

• 183/2018.(XII.13.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:
El fo gad ta a „Fegy ver nek Biz ton sá gos és Egész sé ges Kör nye ze té ért”
Ala pít vány te vé keny sé gé rõl ké szült be szá mo lót

• 184/2018.(XII.13.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:
El fo gad ta a „Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá ért” Ala pít vány te vé keny sé -
gé rõl ké szült be szá mo lót

• 185/2018.(XII.13.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro za tá val el fo gad ta a
Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál ko dá si Ter vét. 

• 186/2018.(XII.13.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:
Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti szá ra ki ad ha tó hor gász te rü le ti en ge dé -
lyek dí ja i ról 
2019. ja nu ár 01-tõl: 

– Fel nõtt te rü le ti éves en ge dély: 21.500.- Ft
– Fel nõtt te rü le ti na pi jegy:   2.500.- Ft.
– Fel nõtt csónakos-etetõhajós-stéges te rü le ti na pi jegy: 3.000.-

Ft
– Fel nõtt te rü le ti he ti jegy: 10.000.- Ft
– If jú sá gi te rü le ti éves jegy: 11.000.- Ft
– If jú sá gi na pi jegy:   1.500.- Ft
– Gyer mek te rü le ti éves en ge dély:   6.000.- Ft
– Gyer mek na pi jegy:      800.- Ft
– Csónakos-etetõhajós-stéges éves pót jegy: 5.000.- Ft
– Nõi te rü le ti éves en ge dély 11.000.-Ft

• 187/2018.(XII.13.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:
Az 5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 128/A. sz. in gat lan I. sz. fo gá -
sza ti kör zet ál tal hasz nált ren de lõ ma gán ren de lés cél já ból tör té nõ
bér be adá sá ról
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te egyet ért az zal,
hogy a VITALY DENT Bt. ré szé re az 5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet
út 128/A. sz. in gat lan ban lé võ I. sz. fo gá sza ti kör zet ren de lõ jét 2019.
ja nu ár 1-tõl bér be ad ja 35.000,- Ft/hó össze gért. 

• 188/2018.(XII.13.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat:
A Ti sza-ta vi Re gi o ná lis Hul la dék gaz dál ko dá si Tár su lás ba va ló be lé -
pés rõl
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te csak azt kö ve -
tõ en kí ván be lép ni a Ti sza-ta vi Re gi o ná lis Hul la dék gaz dál ko dá si
Tár su lás ba, mi u tán a Szol nok Tér sé gi Hul la dék gaz dál ko dá si Tár su -
lás ban a tag sá ga meg szû nik és le zá rul a ki lé pés hez kap cso ló dó el szá -
mo lás fo lya ma ta.

• 189/2018.(XII.13.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat:
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 – Együtt mû kö dés meg va ló sí tá sa a
fenn tart ha tó köz le ke dés fej lesz tés cí mû pro jekt köz be szer zé si el já rás
meg in dí tá sá ról és a do ku men tá ció el fo ga dá sá ról 
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el ha tá roz za
köz be szer zé si el já rá sok meg in dí tá sát. A Kbt. 115. § (1) be kez dé se sze -
rin ti hir det mény és tár gya lás nél kü li nyílt nem ze ti el já rás rend irány -
adó sza bá lya i nak a Kbt. 115. §-ban fog lalt el té ré sek kel tör té nõ
al kal ma zá sá val le foly ta tan dó el já rás.
Köz be szer zé si el já rás be csült össze ge: net tó 235.407.089.- HUF
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te meg bíz za a
pol gár mes tert, hogy az el já rást meg in dí tó fel hí vást sa ját kez de mé -
nye zé sé re az aláb bi gaz da sá gi sze rep lõk nek küld je meg:

– LAD-ÉP Kft., 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
– NÉMETH ÚT Kft., 3375 Mezõtárkány, Mik száth K. ut ca 5.
– Horuczi 97. Épí tõ és Ke res ke del mi Kft., 3334 Szajla, Ker tész u.

25. sz.
– KRUPATECHNIKA Kft., 5231 Fegy ver nek, Ady E. u. 13/a.
– Lisznyai Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi Szol gál ta tó Kft., 5420

Túrkeve, Sza bad ság u. 7.

2019. ja nu á ri ülé sek
• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 1/2019.(I.23.) 

ön kor mány za ti ren de lete A köz szol gá la ti tiszt vi se lõk 2019. évi il let -
mény alap já ról: A Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal köz tiszt vi se lõ i -
nek il let mény alap ja 2019. év ben 47.000,- Ft.

• 13/2018.(VIII.30.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély
Ott hon - Esély Fegyverneken" Ösz tön zõ tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá -
zat ból tá mo gat ta Dr. Pol gár Ani ta, pá lyá za tát

• 13/2018.(VIII.30.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély
Ott hon - Esély Fegyverneken" kép zé si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá -
zat ból tá mo gat ta: Köpösdi Nor bert Márk, Var ga Ró bert, Náhóczki
Do nát, Bor bély Dá vid, Gõdér Vik tó ria, Gõdér Ni ko let ta, Gõdér Vi vi -
en, Sza bó Gyu la, Var ga Ani ta, Ka pu si Dá ni el pá lyá za ta it.

• 15/2019.(I.22.) sz.  ön kor mány za ti ha tá ro zat:
Ki egyen lí tõ bér ren de zé si alap tá mo ga tás ra pá lyá zat be nyúj tá sá ról és
a köz szol gá la ti tiszt vi se lõk il let mény alap já val kap cso la tos kö te le zett -
ség vál la lás ról
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te kö te le zett sé get 
vál lal, hogy 2019. év ben a Ma gyar or szág 2019. évi köz pon ti költ ség -
ve té sé rõl szó ló 2018. évi L. tör vény ben rög zí tett hez ké pest a köz tiszt -
vi se lõi il let mény ala pot 47.000,- Ft-ra eme li. 

• 16/2019.(I.22.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:
2019. évi start köz fog lal koz ta tá si mun ka prog ram ok el fo ga dá sá ról



SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA FEGYVERNEKEN

A pro jekt ke re té ben szá mos inf rast ruk tu rá lis be ru há zás va ló sul
meg, me lyek hez kap cso ló dó an a ki vi te le zé si szer zõ dé sek meg -
kö té se meg tör tént, a mun ka te rü let át adás ra ke rült. Az aláb bi
fej lesz té sek va ló sul nak meg a la kos sá gi igé nyek ki szol gá lá sa
ér de ké ben:

- Ját szó tér (Hárs fa út) meg újí tá sa: A te rü le ten új ját szó té ri já té -
kok, ut ca bú to rok te le pí té sé re, va la mint egy mû fû bo rí tá sú
multifunkciós pá lya ki ala kí tá sá ra ke rül sor. Meg újí tás ra ke rül nek
a jár dák, a zöld fe lü let, tér fi gye lõ ka me ra rend szer te le pí té se tör té -
nik meg. A ját szó tér mel lett par ko ló he lyek ke rül nek ki ala kí tás ra. 

- Kül té ri kondipark (ré gi ben zin kút) ki ala kí tá sa: Új, fel nõt tek
ré szé re kondipark ki ala kí tá sa, esz kö zök, ut ca bú to rok te le pí té se,
jár da épí tés, par ko ló he lyek ki ala kí tá sa, a zöld fe lü let meg újí tá sa
és tér fi gye lõ ka me rák te le pí té se va ló sul meg. 

- Hús bolt (Szent Er zsé bet út 171.) fel újí tá sa: A na pok ban kez -
dõd nek a ki vi te le zé si mun ká la tok, me lyek kb. 2 hó na pig tar ta nak.
A bolt ez idõ alatt zár va tart, az új ra nyi tás áp ri lis ban ter ve zett. A
vá sár lók tü rel mét kér jük. 

- Nonprofit szol gál ta tó ház (Szent Er zsé bet út 123.) ki ala kí tá -
sa: A meg lé võ, rossz szer ke ze ti ál la po tú épü let fel újí tá sá ra, ener -
ge ti kai kor sze rû sí té sé re, komp lex aka dály men te sí té sé re,
va la mint a te rü le ten par ko ló he lyek ki ala kí tá sá ra ke rül sor.

- Ke res ke del mi és szol gál ta tó tér (Szent Er zsé bet út 161.): A
meg lé võ épü let fel újí tá sa, ener ge ti kai kor sze rû sí té se mel lett a
komp lex aka dály men te sí té sé re is sor ke rül. Par ko ló he lyek, ke -
rék pár tá ro lók, kül sõ el áru sí tó he lyek, va la mint jár da
kerülkialakításra. 

- Fá sí tás a Szent Er zsé bet út men tén: Fák ül te té sé re, a zöld fe -
lü let ren de zé sé re, va la mint ut ca bú to rok, ülõ pa dok, hul la dék gyûj -
tõk és hir de tõ táb lák te le pí té se ke rül sor.

Ki vi te le zõ: Lisznyai Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi Szol gál ta tó Kft.

Mû sza ki el len õr: Archilak Kft.

Fe le lõs mû sza ki ve ze tõ: Arnócz Irén

A mun ká la tok meg kez dõd tek, mely nek ide je alatt a la kos ság
tü rel mét és az eset le ge sen oko zott kel le met len sé ge kért el -
né zé sét kér jük! 

To váb bi in for má ci ók:

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta

5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 171.

www.fegy ver nek.hu

El kez dõd tek a ki vi te le zé si mun ká la tok a „Zöld vá ros ki ala kí -
tá sa Fegyverneken” cí mû, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006
azo no sí tó szá mú pro jekt kap csán  
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Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te egyet ért a
2019. évi köz fog lal koz ta tá si start mun ka-prog ra mok pá lyá za ta i nak 
be nyúj tá sá val. A 2019 évi költ ség ve tés ében kö te le zett sé get vál lal a
prog ra mok 6.551.716 Ft össze gû ön ere jé nek fi nan szí ro zá sá ra

• 17/2019.(I.22.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat:
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azo no sí tó szá mú Tá mo ga tói Szer -
zõ dés alap ján, „Ön kor mány za ti tu laj do nú épü le tek ener ge ti kai
kor sze rû sí té se Fegyverneken” el ne ve zé sû köz be szer zé si el já rás
ered mé nyé rõl:
A be ér ke zett 2 db ér vé nyes aján lat kö zül az aján lat ké rõ szá má ra a
Kbt. 76. § (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti leg jobb ár-ér ték ará nyú
aján la tot a 2-es és 3-as aján la ti rész ben aláb bi aján lat te võ nyúj tot -
ta:

– ManzardConstruct Kft.
5400 Me zõ túr, Felsõvízköz út 66.

 Az 1-es aján la ti rész ben az el já rás nyer te se szin tén a
ManzardConstruct Kft., azon ban a ren del ke zés re ál ló for rá so kat
je len tõ sen meg ha la dó aján lat kap csán a Bí rá ló bi zott ság az aláb -
bi a kat ja va sol ja:

 A Bí rá ló bi zott ság ál lás pont ja, hogy a je len tõs mér té kû több let -
for rá sok biz to sí tá sa az 1. aján la ti rész te kin te té ben nem le het sé -
ges, így ja va sol ja az el já rá si részt ered mény te len nek ítél ni,
te kin tet tel a Kbt. 75. § (2) be kez dés b) pont já ra - ren del ke zé sé re 
ál ló anya gi fe de zet össze ge nem ele gen dõ a szer zõ dés meg kö té -
sé hez az ér té ke lés alap ján leg ked ve zõbb aján la tot tett aján lat te -
võ vel.

-dr. Pe tõ Zol tán-

Hor gá szat az Al só ré ti Holt-Ti szán
Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz -
mény ré szé rõl - mint az Al só ré ti Holt-Ti sza ha lá sza ti üze mel te té si

fel ada ta i val meg bí zott –
tá jé ko zat juk a hor gá -
szo kat, hogy a holt ág
hor gász rend jé ben nem
tör té nik vál to zás. A te -
rü le ti en ge dé lyek kö zül
szük sé ges sé vált az éves
en ge dé lyek ára i nak mi -
ni má lis eme lé se, me lyek 
az aláb bi ak sze rint vál -

toz tak: 

Fel nõtt éves te rü le ti en ge dély: 21.500 Ft

If jú sá gi éves te rü le ti en ge dély: 11.000 Ft

Gyer mek éves te rü le ti en ge dély:   6.000 Ft

Nõi éves te rü le ti en ge dély: 11.000 Ft

Te rü le ti en ge dé lyek a Hor gász egye sü le tek nél és a szo ká sok el áru sí tó 
he lye ken ki vált ha tó ak.

Az el sõ hal te le pí tést - 2019. már ci us 11. nap ján ter vez zük el vé gez ni,
mely so rán 60 má zsa 3 nya ras ponyt ke rül kihelyezésre. A te le pí tés
után a szo ká sos 3 na pos ti la lom is mét el ren de lés re ke rül. Amennyi -
ben a te le pí tést az idõ já rá si kö rül mé nyek meg aka dá lyoz nák, ak kor
az új te le pí té si idõ pont ról a hor gá szo kat tá jé koz tat ni fog juk. A holt -
ág gal kap cso la tos to váb bi in for má ci ók meg ta lál ha tó ak
www.horgaszas/fegy ver nek.hu va la mint
www.facebook.com/FegyvernekAlsoretiHoltTisza internetes ol da la -
kon.

Min den ki nek fo gá sok ban gaz dag 2019. évet kí vá nunk.
-Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz mény-



Az ál la tok vé del mé rõl
és az ebtar tás sza bá lya i ról

Az ál la tok vé del mé nek alap ve tõ sza bá lya i ról az ál la tok vé del mé rõl
és kí mé le té rõl szó ló 1998. évi XXVIII. tv.( to váb bi ak ban: Ávtv. )
ren del ke zik és meg ha tá roz za az ál la tok vé del mé nek alap ve tõ sza -
bá lya it. 
Nap ja ink ál lat tar tás ára leg in kább a kedv te lés bõl tar tott ál la tok
jel lem zõ ek. Leg több prob lé mát ezek kö zül te le pü lés szin ten a ku -
tyák je len tik, ezért az ide vo nat ko zó sza bá lyok ke rül nek is mer te -
tés re.
Az ál lat vé del mi ha tó sá gi el já rá so kat több ré tû ek, me lye ket a jog al ko tó
el sõ sor ban a te le pü lé si jegy zõk ha tás kö ré be utalt.
Kedv te lés bõl tar tott ál la tok ról
A kedv te lés bõl tar tott ál la tok kal kap cso la tos rész let sza bá lyo kat a
41/2010. (II. 26.) Korm. ren de let ha tá roz za meg. Itt ke rült dek la rá lás ra
az, hogy spe ci á li san a ku tyák nál az ál lat vé del mi fel ada tok egy jegy zõ
szá má ra már az ebek össze írá sá nál kez dõd nek:
• Négy hó na pos nál idõ sebb eb csak transzponderrel (chip) meg je löl ve

tart ha tó – be tar tá sát a jegy zõ és a já rá si ál lat-egész ség ügyi ha tó ság
el len õr zi.

• A négy hó na pos nál idõ sebb transzponderrel nem je lölt eb rõl a jegy zõ
és a szol gál ta tó ál lat or vos kö te les je len tést ten ni a já rá si ál lat -
egész ség ügyi ha tó ság fe lé.

Az ebösszeírás a te le pü lé si ön kor mány zat ok fel ada ta (Ávtv. 42/B. §),
me lyet a jegy zõ hir det meg, mert a nyil ván tar tás ve ze té se jegy zõi
hatáskõrbe tar to zik. A te le pü lé si jegy zõk rend sze res idõ köz ön ként, de
mi ni mum há rom éven te egy szer ebösszeírást vé gez nek.
Amennyi ben az ebtulajdonosok fel szó lí tás ra sem tesz nek ele get a be je -
len té si, ol tá si vagy chipezési kö te le zett ség nek, úgy a jegy zõ nek az ál lat -
vé del mi bír ság ról szó ló 244/1998. (XII. 31.) Korm. ren de let alap ján
le he tõ sé ge van bír ság ki sza bá sá ra a já rá si ál lat egész ség ügyi ha tó ság ér -
te sí té se mel lett. 
Ahogy Fegyverneken úgy más te le pü lé se ken is az ebek tar tá sa, gon do -
zá sa, fel ügye le te és bán tal ma zá sa je len ti a leg na gyobb ki hí vást. A már
em lí tett kedv te lés bõl tar tott ál la tok ról szó ló ren de let a kö vet ke zõ ket ír -
ja elõ [14. § (2) bek.]:
A kedv te lés bõl tar tott ál la tot úgy kell tar ta ni, hogy az ál lat tar tá sa le he -
tõ vé te gye an nak ter mé sze tes vi sel ke dé sét, ugyan ak kor a kör nye zõ
la kó kö zös ség ki ala kult élet- és szo kás rend jét tar tó san és szük ség -
te le nül ne za var ja.
Na gyon sok szor prob lé mát je lent az, hogy az ál lat tar tó nem mé ri fel,
hogy az ál lat tar tás sok eset ben a szom széd in gat la nok tu laj do no sa i nak
va la mi lyen szin tû za va rá sá val jár.
A leg kö rül te kin tõbb tar tás mel lett is óha tat la nul ke let ke zõ za jok, sza -
gok … stb. is le het nek za va ró ak. Ebek ese tén kü lö nö sen nagy prob lé mát 
je lent, hogy a tu laj do no sok nin cse nek tisz tá ban azon kö te le zett sé gük -
kel, hogy ku tyá ju kat kö te le sek in gat la nuk ha tá ra in be lül tar ta ni. Az ál -
lat el kó bor lá sa ese tén gaz dá ju kat sza bály sér té si el já rás alá kell von ni,
ami ál ta lá ban bír ság ki sza bá sá val zá rul.
Az ál lat tar tá sá val vagy az ál lat bán tal ma zá sá val kap cso la tos be je -
len tés.
Amennyi ben a jegy zõ be je len tést kap ar ról, hogy il le té kes sé gi te rü le tén
be lül va la mely ál la tot nem a „jó gaz da gon dos sá gá val” tar ta nak, le gyen
az kedv te lés bõl vagy nem kedv te lés bõl tar tott ál lat, kö te les ha la dék ta la -
nul el jár ni. Az el já rás az ira tok ta nul má nyo zá sá val ve szi kez de tét (pl.:
ku tya ese tén nyúj tot tak-e be eb be je len tõ la pot) és hely szí ni szem le le -
foly ta tá sá val foly ta tó dik. Amennyi be az eb nincs nyil ván tar tás ba vé ve,
nem ol tat ták be vagy nincs chipeltetve sza bály sér té si el já rást kell kez -
de mé nyez ni az ál lat gaz dá já val szem ben. Amennyi ben nem ál la pít ha tó
meg, hogy ki az eb gaz dá ja ab ban eset ben gon dos kod ni kell a ku tya be -
fo ga dó te lep re tör té nõ szál lí tá sá ról. 
Ál la tok tar tá sa

Ez egy na gyon át fo gó té ma, hi szen ki me rít he ti az ál la tok hi á nyos vagy
nem meg fe le lõ tar tá sá nak min den for má ja, így pél dá ul: a rosszul táp -
lált, el ha nya golt, ke ze let len be teg ál lat, ud va ri tar tás ese tén az idõ já rás
vi szon tag sá ga i tól vé dõ ól, ken nel, ház hi á nyá ban tar tott ál lat, rö vid lán -
con tar tott ál lat stb.
Ál ta lá nos sza bá lyok ke rül tek fel ál lí tás ra az ál la tok tar tá sá val kap cso lat -
ban, a [41/2010. (II. 26.) Korm. ren de let 14. § (3) bek.]:
• A kedv te lés bõl tar tott ál la tot és az ál lat tar tá si he lyét az ál lat tar tó já -

nak na pon ta leg alább egy al ka lom mal el len õriz ni kell.
• Az ál lat tar tó nak gon dos kod nia kell ar ról, hogy az ál la tok tar tá si he -

lyén a kör nye ze ti vi szo nyok meg fe lel je nek az ál la tok szük ség le te i nek, 
va la mint hogy a tar tá si he lyük úgy le gyen ki ala kít va, hogy az ne
okoz has son sé rü lést az ál la tok nak. Ál lan dó fény ben vagy ál lan dó sö -
tét ség ben, va la mint ál lan dó zaj ban ál la tot tar ta ni nem sza bad.

Egyes ál lat faj ok nál a jog sza bály ok rész le te sen le ír ják az egye dek tar tá -
sá nak kö rül mé nye it, pl.: ti los kis tes tû ebet 10 m2-nél, kö ze pes tes tû ebet 
15 m2-nél, nagy tes tû ebet 20 m2-nél ki sebb te rü le ten tar tó san tar ta ni. A
2016. ja nu ár 1-je óta ha tály ban lé võ, so kat vi ta tott ún. „lán con tar tá si
sza bály”, mellyel kap cso lat ban a szak em be rek nem gyõ zik hang sú lyoz -
ni, hogy a tar tós ki kö tés ti lal ma nem egyen lõ a lán con tar tás ab szo lút ti -
lal má val. Le het lán con tar ta ni az ál la tot, csu pán biz to sí ta ni kell
szá má ra, hogy na pon ta leg alább egy szer, de in kább több ször sza ba don
mo zog has son és lánc ra kö tött ál la pot ban is meg le gyen a faj tá já nak és
mé re té nek meg fe le lõ moz gá si le he tõ sé ge.
Amennyi ben a szom szé dok pa na sza az ál la tok kal kap cso la tos za jok ra,
sza gok ra vo nat ko zik, úgy bir tok vé del mi el já rás le foly ta tá sá ra van le he -
tõ ség. A pol gá ri tör vény könyv rõl szó ló 2013. évi. V. tv. ki mond ja, hogy
…a tu laj do nos a do log hasz ná la ta so rán kö te les tar tóz kod ni min den
olyan ma ga tar tás tól, amellyel má so kat, kü lö nö sen a szom szé do kat
szük ség te le nül za var ná, vagy amellyel jo ga ik gya kor lá sát ve szé lyez tet -
né (5:23. §).
Ál la tok bán tal ma zá sa
Az Ávtv. rész le te sen sza bá lyoz za az ál la tok bán tal ma zá sá nak ti lal mát
is. Ez a bán tal ma zás meg va ló sul hat te vés sel (fi zi kai bán tal ma zás), mu -
lasz tás sal (pl.: ol tás, or vo si ke ze lés vagy élel mi szer meg vo nás sal), de
ugyan így az ál lat el ha gyá sá val is.
Az alap elv: Az ál lat nak ti los in do ko lat lan vagy el ke rül he tõ fáj dal -
mat, szen ve dést vagy sé rü lést okoz ni, az ál la tot ká ro sí ta ni [6. § (1) 
bek.].
Ez után a tör vény rész le te sen ki tér az egyes meg va ló su lá si ma ga tar tá -
sok ra:
Az ál la tot nem sza bad
• kí noz ni, em ber re vagy ál lat ra uszí ta ni, il le tõ leg
• ál lat vi a dal ra ido mí ta ni,
• kény szer ta kar má nyo zás ra fog ni, ki vé ve az egész ség ügyi meg fon to -

lás ból va ló kény sze rû táp lá lás ese tét,
• a kí mé le tét nem biz to sí tó mó don moz gat ni és szál lí ta ni, el he lyez ni,
• a tel je sí tõ ké pes ség ét fel is mer he tõ en meg ha la dó tel je sít mény re kény -

sze rí te ni,
• ter mé szet el le nes és ön pusz tí tó te vé keny ség re szok tat ni. [6. § (2)

bek.]
Azon ban a sza bá lyok nak va ló meg fe le lés mel lett nem til tott az érett li -
ba toll sze dé se, il let ve li ba- és ka csa tö mé se [6. § (3) bek.].
Ál lat el ha gyá sa
Az em ber kör nye ze té ben tar tott ál lat, va la mint a ve szé lyes ál lat tu -
laj don jo gá val, tar tá sá val fel hagy ni nem sza bad. Az ál lat el ûzé se,
el ha gyá sa vagy ki té te le ti los (Ávtv. 8. §).
So kan fe le lõt le nül csak azért tar ta nak ku tyát,  mert kell, jó ha van a ház -
nál de nem gon dos kod nak az ol tá sok ról a chipeltetésrõl sem az ivar ta -
la ní tás ról. Tu do má sul kell ven ni, hogy bár mi lyen ál lat tar tá sa
fe le lõ ség gel és kö te le zett ség gel jár és az ál lat tar tás sza bá lya i nak be tar -
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tá sát a ha tó ság bár mi kor el len õriz he ti. A sza bá lyok nem meg fe le lõ be -
tar tá sa ese tén pe dig pénz bün te tés ki sza bá sá nak van he lye.
To váb bi egy ér tel mû ti la lom a tör vény ben, hogy ál la tot a ne mi vágy ki -
elé gí té sé re irá nyu ló cse lek mény so rán fel hasz nál ni ti los (Ávtv. 8/B. §).
Az ál la tok nak oko zott sú lyo sabb mér té kû hát rány oko zá sa ugyan ak kor
a Bün te tõ Tör vény könyv (a to váb bi ak ban: Btk.) ál tal ke rült szank ci o -
ná lás ra.
Ál lat kín zás
244. § 
(1) Aki 

a) ge rin ces ál la tot in do ko lat la nul oly mó don bán tal maz, vagy ge rin ces 
ál lat tal szem ben in do ko lat la nul olyan bá nás mó dot al kal maz,
amely al kal mas ar ra, hogy an nak ma ra dan dó egész ség ká ro so dá -
sát vagy pusz tu lá sát okoz za,

b) ge rin ces ál la tát vagy ve szé lyes ál la tát el ûzi, el hagy ja vagy ki te szi,
vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha
az ál lat kín zás

a) az ál lat nak kü lö nös szen ve dést okoz, vagy
b) több ál lat ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sát vagy pusz tu lá sát okoz -

za.
Az ese tek egy ré szé ben pár hu za mo san is foly hat a két el já rás: bán tal -
ma zás, és az Ávtv. sza bá lya i nak meg sér té se mi att jegy zõ elõt ti ál lat vé -
del mi ha tó sá gi el já rás, mely, ha meg fe le lõ alap van rá bír ság gal, il let ve
ál lat tar tás tól va ló el til tás sal is zá rul hat. Mind eköz ben a rend õr ség nyo -
mo zást foly tat hat ál lat kín zás vét sé ge vagy bûn tet te mi att – az ál lat nak
oko zott sé rü lés és a sér tett ál la tok szá má tól füg gõ en.
Az ol tás-, chip vagy be je len tés hi á nya, a nem meg fe le lõ ál lat tar tá si kö -
rül mé nyek és az ál lat bán tal ma zá sa mel lé még két fon tos el já rá si ala pot 
kell meg em lí te ni.
Kó bor ku tyák
Az egyik leg gya ko ribb prob lé mát je len ti vá ro sunk ban a ki tett vagy sza -
ba don kó bor ló ku tyák. A je len ség min den te le pü lé sen meg ta lál ha tó, de
ha be je len tés ér ke zik (és min dig ér ke zik), ak kor a jegy zõ nek és az ön -
kor mány zat nak el is kell jár nia. A kó bor ló ku tyá kat be kell fog ni és
amennyi ben gaz dá juk be azo no sít ha tó ve le szem ben ha tó sá gi el já rás -
nak van he lye, mely ál ta lá ban pénz bír ság ki sza bá sá val zá rul.
Ha is mert a kó bor ku tya gaz dá ja és a ku tya a jegy zõi nyil ván tar tás sze -
rint be van je lent ve, olt va, chipelve, ak kor az ügyet hi va tal ból át kell
ten ni a já rá si hi va tal hoz sza bály sér té si el já rás meg in dí tá sa cél já ból, hi -
szen meg va ló sít ja a sza bály sér té sek rõl szó ló 2012. évi II. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Sztv.) ve szé lyez te tés ku tyá val (Sztv. 193. §) tény ál lá sát:
Aki a fel ügye le te alatt ál ló ku tyát

a) a te le pü lés bel te rü le tén fel ügye let nél kül bo csát ja köz te rü let re,
vagy kó bo rol ni hagy ja,

b) pó ráz nél kül el en ge di vagy kó bo rol ni hagy ja,
c) száj ko sár és pó ráz nél kül köz for gal mú köz le ke dé si esz kö zön szál lít -

ja,
d) élel mi szer-el áru sí tó üz let be, köz für dõ te rü le té re vagy ját szó tér re

been ged, il le tõ leg be visz, sza bály sér tést kö vet el.
Ezen sza bá lyok alól fel men tést kap nak a vak ve ze tõ, il let ve a moz gás -
kor lá to zot ta kat se gí tõ ku tyák.
To váb bá, aki ve szé lyes ebét nem zárt he lyen tart ja, vagy nem he lyez el a 
ház (la kás) be já ra tán a ve szé lyes eb re uta ló meg fe le lõ fi gyel mez te tõ
táb lát, az szin tén sza bály sér tést kö vet el.
Ha nem is mert a kó bor ló ku tya gaz dá ja, ak kor saj nos az ön kor mány zat
fel ada ta a ku tya el tá vo lí tá sa a te le pü lés ut cá i ról, köz te re i rõl az Ávtv.
48/A. § (3)–(4) be kez dé se sze rint: A te le pü lé si ön kor mány zat kö te le zõ
fel ada ta a te le pü lés bel te rü le tén a kó bor ál la tok be fo gá sa. Ez tör tén het
sa ját gyep mes ter fog lal koz ta tá sá val vagy a kö ze li vá ros gyep mes te ri

szol gá la tá val kö tött egye di vagy ál ta lá nos meg bí zá si szer zõ dés ke re tén
be lül. 
Ha a kó bor ál lat tu laj do no sa is mert té vá lik, a tu laj do nos kö te les az ál la -
tot vissza ven ni, va la mint a be fo gá sá val és el he lye zé sé vel kap cso la tos
költ sé ge ket meg té rí te ni.
„Ku tya ha ra pást szõ ri vel”…
So kan, ha ku tya tá ma dás éri õket a te le pü lé sen be lül, ak kor vagy nem
szól nak sen ki nek vagy a jegy zõ nél kí ván nak be je len tést, pa naszt ten ni.
Az el sõd le ges, hogy ja va sol juk lát le let fel vé tel ét a há zi or vos nál. Ez után
le het kül de ni a sér tet tet a meg fe le lõ ha tó sá gok hoz.
Köz te rü le ten, fel ügye let hi á nyá ban, sé rü lés sel nem já ró vagy nyolc na -
pon be lül gyógy uló sé rü lés ese tén a cse lek mény sza bály sér tés nek mi -
nõ sül („ve szé lyez te tés ku tyá val”) és az elõ zõ pont sze rin ti mó don a
já rá si hi va tal fe lé kell irá nyí ta ni a be je len tõt, ahol írá sos fel je len tést tud
ten ni.
Nyolc na pon túl gyógy uló sé rü lés ese te tes ti sér tés bûn cse lek mény nek
mi nõ sül het, eb ben az eset ben az il le té kes Rend õr ka pi tány sá gon kell
fel je len tést ten nie a sér tett nek. Mi vel a tes ti sér tés nek mind gon dat lan,
mind szán dé kos alak za ta is van, a bûn cse lek ményt fel ügye let hi á nyá -
ban vagy az zal együtt, köz te rü le ten és ma gán tu laj do nú in gat la non is el
le het kö vet ni.
Jó tud ni, hogy amennyi ben a jegy zõ az ál ta la köz vet le nül igaz ga tott te -
rü let te kin te té ben ar ról ér te sül, hogy eb a 41/2010. (II. 26.) Korm. ren -
de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti sé rü lést oko zott, ar ról kö te les
írás ban ér te sí te ni a sé rü lés ke let ke zé sé nek he lye sze rint il le té kes já -
rá si ál lat egész ség ügyi ha tó sá got.
A bír ság ról
Ha meg ál la pí tot tuk a tény ál lást és nem va la mi nek a te vé sé re kö te lez -
zük az ál lat tar tót, ak kor bír ság meg ál la pí tá sá ra van le he tõ ség (is mé telt
jog sér tés ese tén kö te le zõ a mi ni mum más fél sze res szor zó is) az ál lat vé -
del mi bír ság ról szó ló 244/1998. (XII. 31.) Korm. ren de let alap ján. A bír -
ság alap össze ge 15 000 fo rint, azon ban a ren de let mel lék le té ben
ta lál ha tó szor zók al kal ma zá sa után en nek a több szö rö se is le het a ki -
sza bott bír ság. Amennyi ben a bír sá got nem fi ze tik be, úgy köz tar to zás -
nak mi nõ sül és adók mód já ra be hajt ha tó.
To váb bi, a jegy zõ ha tás kör ét ki je lö lõ jog sza bály ok az ál lat vé del mi
ha tó sá gi el já rás ban
• 334/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
• 245/1998. (XII. 31.) Korm. ren de let

A jegy zõt ál lat vé del mi ha tó ság ként a 334/2006. (XII. 23.) Korm. ren de -
let (a to váb bi ak ban: Korm. r.) je lö li ki a kö vet ke zõ ese tek ben:
• El len õr zés: Ávtv. 45/A. § Az e tör vény ben fog lal tak vég re haj tá sát –

fel adat- és ha tás kör ében el jár va – az ál lat vé del mi ha tó ság, az élel mi -
szer lánc-fel ügye le ti szerv, il let ve a ter mé szet vé del mi ha tó ság el len -
õr zi. [ Korm. r. 1. § (2) bek.]

• Bír ság ki sza bás: Ávtv. 43. § (1) Aki te vé keny sé gé vel vagy mu lasz tá -
sá val az ál la tok vé del mé re, kí mé le té re vo nat ko zó jog sza bály vagy ha -
tó sá gi ha tá ro zat elõ írá sát meg sér ti, vagy an nak nem tesz ele get,
ma ga tar tá sá nak sú lyá hoz, is mét lõ dé sé hez, és kü lö nö sen az ál lat nak
oko zott sé re lem jel le gé hez, idõ tar ta má hoz iga zo dó mér té kû ál lat vé -
del mi bír sá got kö te les fi zet ni.

(2) Az ál lat vé del mi bír sá got az ál lat vé del mi ha tó ság szab ja ki.
(3) Az ál lat vé del mi bír ság ki sza bá sá ra az ál lat vé del mi ha tó ság nak az (1) 
be kez dés ben meg ha tá ro zott ma ga tar tás ról tör tént tu do más szer zé sét
kö ve tõ egy éven túl nincs le he tõ sé ge.
Az el kö ve tés tõl szá mí tott öt éven túl nem szab ha tó ki bír ság, ki vé ve, ha
a ma ga tar tás jog sze rût len ál la pot fenn tar tá sá val va ló sul meg. Eb ben az 
eset ben az el évü lés mind ad dig nem kez dõ dik meg, amíg a jog sze rût len
ál la pot fenn áll. [Korm. r. 1. § (4) bek.]
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• El til tás – kedv te lés bõl tar tott ál lat: Ávtv. 43. § (9) Ha kedv te lés bõl
tar tott ál lat tar tó ja az ál la tok vé del mé re vo nat ko zó jog sza bály ok vagy 
ha tó sá gi ha tá ro zat ren del ke zé sé nek szán dé kos vagy is mé telt meg -
sér té sé vel ál la tá nak ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sát vagy el pusz tu -
lá sát okoz za, és a kedv te lés bõl tar tott vagy a jö võ ben tar tan dó ál lat
jó lé te ál lat vé del mi bír ság ki sza bá sá val és az ál lat vé del mi kép zé sen
va ló rész vé tel re kö te le zés sel sem biz to sít ha tó, az ál lat vé del mi ha tó -
ság – ál lat vé del mi bír ság ki sza bá sa mel lett – az ál lat tar tót ál lat kedv -
te lés bõl va ló tar tá sá tól a jog sér tés sú lyá tól füg gõ en 2–8 év re el tilt ja. [
Korm. r. 2. § (6) bek.]

• El til tás – nem kedv te lés bõl tar tott ál lat: Ávtv. 43. § (10) Ha nem
kedv te lés bõl tar tott ál lat tar tó ja az ál lat vé de lem re vo nat ko zó jog sza -
bály ok vagy ha tó sá gi ha tá ro zat ren del ke zé sé nek szán dé kos és is mé -
telt meg sér té sé vel ál la tá nak ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sát vagy
el pusz tu lá sát okoz za, és a tar tott vagy a jö võ ben tar tan dó ál lat jó lé te
ál lat vé del mi bír ság ki sza bá sá val és az ál lat vé del mi kép zé sen va ló
rész vé tel re kö te le zés sel sem biz to sít ha tó, az ál lat vé del mi ha tó ság –
ál lat vé del mi bír ság ki sza bá sa mel lett – az ál lat tar tót az érin tett ál lat -
faj tar tá sá tól a jog sér tés sú lyá tól füg gõ en 2–8 év re el tilt ja.

 (11) Ha nem kedv te lés bõl tar tott ál lat tar tó ja az ál lat vé de lem re vo -
nat ko zó jog sza bály ok vagy ha tó sá gi ha tá ro zat ren del ke zé se i nek
szán dé kos vagy is mé telt meg sér té sé vel ál la tá nak ma ra dan dó
egész ség ká ro so dá sát vagy el pusz tu lá sát okoz za, és a tar tott vagy a 
jö võ ben tar tan dó ál lat jó lé te ál lat vé del mi bír ság ki sza bá sá val és az 
ál lat vé del mi kép zé sen va ló rész vé tel re kö te le zés sel sem biz to sít ha -
tó, az ál lat vé del mi ha tó ság – ál lat vé del mi bír ság ki sza bá sa mel lett
– az ál lat tar tót a jog sér tés sú lyá tól füg gõ en 2–8 év re

a) az ál la tok tar tá sa, egész sé gi ál la po ta te kin te té ben rend sze res je len -
tés té tel re kö te lez he ti, vagy

b) az érin tett ál lat faj vo nat ko zá sá ban tar tá si gya kor lat tal ren del ke zõ
sze mély igény be vé te lé re kö te lez he ti.

 (12) Ha az ál lat tar tó a (11) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé ge it meg -
sér ti, az ál lat vé del mi ha tó ság a (10) be kez dés ben fog lalt jog kö vet -
kez ményt al kal maz hat ja. [ Korm. r. 2. § (7) bek.]

• El szál lít ta tás és an nak költ sé gei meg elõ le ge zé se: Ávtv. 45/B. § (1) 
Ha az ál lat tar tó az e tör vény ben, il let ve a kü lön jog sza bály ban fog lalt
ren del ke zé se ket nem vagy nem meg fe le lõ en tel je sí ti és ez ál tal az ál -
lat vagy em ber egész sé gét sú lyo san ve szé lyez te ti, az ál lat vé del mi ha -
tó ság az ál lat tu laj do no sá nak költ sé gé re el ren del he ti – a fel té te lek
biz to sí tá sá ig – az ál lat meg fe le lõ hely re va ló szál lí tá sát és a vár ha tó
tar tá si költ sé gek tu laj do nos ál ta li meg elõ le ge zé sét.

• Ál lat vissza szol gál ta tá sa, el kob zá sa, költ ség fi ze tés re kö te le zés,
ál lat éle té nek ki ol tá sa: Ávtv. 45/B. § (2) Ha az ál lat tar tó az ál lat vé -
del mi ha tó ság ál tal elõ írt idõ pon tig gon dos ko dik a jog sza bály sze rû
ál lat tar tá si fel té te lek biz to sí tá sá ról, úgy az (1) be kez dés sze rint el szál -
lí tott ál la tot ré szé re vissza kell szol gál tat ni, el len ke zõ eset ben az ál -
lat vé del mi ha tó ság az ál la tot el ko boz za. Az ál lat vé del mi ha tó ság
gon dos ko dik az ál lat tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ról, ha ezt jog sza -
bály ki zár ja vagy az ered mény te len, az ál lat vég le ges el he lye zé sé rõl.
Az ál lat a ko ráb bi tu laj do no sá nak, il let ve ko ráb bi tar tá si he lyé re nem
ad ha tó ki. Ha az ál lat vég le ges el he lye zé se csak rend sze res költ ség rá -
for dí tás sal biz to sít ha tó, a ko ráb bi tu laj do nos a jog sér tés sú lyá tól, is -
mét lõ dé sé tõl füg gõ en leg fel jebb 12 hó nap ra ju tó költ ség fi ze té sé re
kö te lez he tõ. Az el he lye zés ered mény te len sé ge ese tén – hat hó nap el -
tel té vel – az ál lat éle tét meg en ge dett mó don ki le het ol ta ni. (Ki je lö lõ:
Korm. r. 4. §)

• Kó bor ál lat tu laj don jo gá nak át ru há zá sa, az ál lat vég le ges el he -
lye zé se, éle té nek ki ol tá sa: Ávtv. 48/A. § (3) A te le pü lé si – a fõ vá ros
bel te rü le tén a fõ vá ro si – ön kor mány zat kö te le zõ fel ada ta a te le pü lés
bel te rü le tén a kó bor ál la tok be fo gá sa. Az így be fo gott kó bor ál lat –
amennyi ben a be fo gás tól szá mí tott 15 na pon be lül a kó bor ál lat tu laj -

do no sa nem vá lik is mert té – az ál lam tu laj do ná ba ke rül. Az ál lat vé -
del mi ha tó ság gon dos ko dik az ál lat tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ról,
ha ezt jog sza bály ki zár ja vagy az ered mény te len, az ál lat vég le ges el -
he lye zé sé rõl. Az el he lye zés ered mény te len sé ge ese tén – a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott idõ tar tam el tel té vel – az ál lat éle tét
meg en ge dett mó don ki le het ol ta ni.

• … és ha meg ke rül a tu laj do nos: (4) Ha a kó bor ál lat tu laj do no sa is -
mert té vá lik, a tu laj do nos kö te les az ál la tot vissza ven ni, va la mint a
be fo gá sá val és el he lye zé sé vel kap cso la tos költ sé ge ket meg té rí te ni.
Ha a tu laj do nos az ál la tot nem ve szi vissza, vagy az ál lat egész sé gét
sú lyo san ve szé lyez te tõ tar tá si kö rül mé nyek mi att az ál lat a tu laj do -
nos ré szé re nem ad ha tó ki, az ál lat vé del mi ha tó ság – az ad dig fel me -
rült költ sé gek meg té rí té sé re va ló kö te le zés mel lett – az ál la tot
el ko boz za, ezt kö ve tõ en gon dos ko dik az ál lat tu laj don jo gá nak át ru -
há zá sá ról, ha ezt jog sza bály ki zár ja vagy az ered mény te len, az ál lat
vég le ges el he lye zé sé rõl. Ha az ál lat vég le ges el he lye zé se csak rend -
sze res költ ség rá for dí tás sal biz to sít ha tó, a ko ráb bi tu laj do nos a jog -
sér tés sú lyá tól, is mét lõ dé sé tõl füg gõ en leg fel jebb 12 hó nap ra ju tó
költ ség fi ze té sé re kö te lez he tõ. Az el he lye zés ered mény te len sé ge ese -
tén – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ tar tam el tel té vel – az
ál lat éle tét meg en ge dett mó don ki le het ol ta ni. (Korm. r. 6. §)
A 334/2006. (XII. 23.) Korm. ren de le ten felül a 245/1998. (XII. 31.)
Korm. ren de let ha tá roz za meg a jegy zõk ál lat vé del mi és nyil ván tar -
tás ok kal kap cso la tos fel ada ta it. Így a kö vet ke zõ ket:

• 2. § A jegy zõ, il let ve a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal já rá si (fõ -
vá ro si ke rü le ti) hi va ta la (a to váb bi ak ban: já rá si hi va tal) az ál lat tar -
tót az ál lat meg fe le lõ és biz ton sá gos el he lye zé se, va la mint
szö ké sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben meg ha tá ro zott épí té si
mun ka el vég zé sé re kö te lez he ti, amely el já rás ba szak ha tó ság ként
be von ja a já rá si ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ hi va talt
an nak el bí rá lá sa kér dé sé ben, hogy az ál lat ott hon ban az ál lat tar tás
kö rül mé nyei meg fe lel nek-e az ál lat vé del mi és a jár vány ügyi kö ve tel -
mé nyek nek.

• 4. § (1) A jegy zõ, il let ve já rá si hi va tal az ál lat vé del mi és az ál lat tar tá si
sza bá lyok meg sér té se ese tén meg ha tá ro zott cse lek mény vég zé sé -
re, tû ré sé re vagy ab ba ha gyá sá ra kö te lez he ti az ál lat tar tót az ál -
la tok vé del me ér de ké ben.

• Fon tos itt, hogy ha az el já rás ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt ál ló ál -
la tot érint, kö te les kö zöl ni a ter mé szet vé del mi ha tó ság gal is.

• 5. § Az ál lat tar tás cél já ra szol gá ló lé te sít mé nyek el he lye zé sé re, épí té -
sé re és kar ban tar tás ára az épí tés ügyi, az ál lat-egész ség ügyi, a kör -
nye zet- és ter mé szet vé del mi, va la mint a köz egész ség ügyi
jog sza bály ok ren del ke zé sei az irány adók

• 7. § (1) A já rá si hi va tal, il let ve a jegy zõ az ál lat vé de lem re, va la mint
az ál lat tar tás ra vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té se ese tén – a (2)
be kez dés sze rin ti ál la tok ki vé te lé vel – az ál lat tar tást kor lá toz -
hat ja, meg tilt hat ja.

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-
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Tisz telt La ko sok!

Ügy vé di szol gál ta tást biz to sít

2019. már ci us hó 5. nap já tól

min den hé ten ked den 1600 és 1800 óra
kö zött 

Dr. Tiborcz At ti la ügy véd és

Dr. Pász tor Ani kó ügy véd je lölt. 

Az ügy vé di szol gál ta tás he lye Fegy ver nek Vá ros Pol gár mes te ri Hi -
va tal 14. szá mú (kis) tár gya ló ja. 

Jo gi ügye ik in té zé sé ben ál lunk szí ves ren del ke zé sük re!



Simonyi Zsig mond
He lyes írá si Ver seny a

Mó rá ban
Is ko lánk ban min den év ben meg szer vez zük a
Simonyi Zsig mond He lyes írá si Ver seny is ko lai 
for du ló ját, me lyen gyer me ke ink nagy szám -
ban vesz nek részt. Idén 33 fel sõ ta go za tos ta -
nu ló ol dot ta meg a fel adat la po kat, a kö vet ke zõ 
ered ménnyel:

5. osz tá lyos ka te gó ria:
1. Négyesi Mar tin
2. Ke resz tes Mar tin Dá vid
3. Kiss At ti la Er nõ

6. osz tá lyos ka te gó ria:
1. Far kas Kár oly
2. Far kas Ger gõ
3. Gõdér Do nát

7. osz tá lyos ka te gó ria:
1. Vö rös Ró bert
2. Balla Pat rí cia
3. Pely he Ale xand ra

8. osz tá lyos ka te gó ria:
1. Ma gyar Fan ni
2. Tóth Sza bolcs
3. Bu rai Je nõ

A me gyei for du ló ba va ló to vább ju tás ról a ver -
seny szer ve zõi a ké sõb bi ek ben dön te nek. A
ver seny zõk nek gra tu lá lunk és to váb bi szép si -
ke re ket kí vá nunk! 

-Tukarcs Pi ros ka-

De cem ber ben tör tént...
Ka rá csony a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál -
ta lá nos Is ko lá ban

A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá -
ban a de cem ber hó nap a vá ra ko zás je gyé ben
te lik. Ké szü lõ dés az ün nep re, az ad vent re, a
té li szü net re. Az utol só na pon is ko lai ke re tek
kö zött han go lód tunk rá a kö zel gõ ka rá csony -
ra.

Ta nu ló ink ün ne pi mû sor ral ké szül tek tár sa -
ik nak, szü le ik nek, ta ná ra ik nak. Szé pen sza -
va ló fi a ink ala poz ták meg az ün nep
han gu la tát, utá na ug ró kö te les lá nyok mu tat -
ták be kü lön le ges tán cos, ug rá lós mû sor szá -
mu kat. A má so di kos ta nu ló ink nép tán cos
mu lat ság gal ked ves ked tek, a 6.a osz tá lyos ta -
nu lók pe dig a Queen han gu la tát idéz ték fel
do bo lós elõ adá suk kal. Mû so runk zá rá sa ként
az ének kar adott elõ ka rá cso nyi da lo kat.

A Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont ka rá cso nyi
aján dék kal, lap top pal ked ves ke dett egy ta -
nul má nyi ered mé nyek ben ki emel ke dõ ta nu -
ló nak. Eb ben az év ben az aján dé kot Négyesi

Mar tin 5.a osz tá lyos ta nu lónk ér de mel te ki
pél da mu ta tó szor gal má val, ver se nye ken va ló 
rész vé te lé vel, is ko lai ered mé nye i vel. A Szalai
Sán dor Ál ta lá nos Is ko la tag in téz mé nyünk -
ben pe dig Szatlóczki Ben ce 5. osz tá lyos ta nu -
lónk szin tén ki emel ke dõ szor gal má val,
tisz te let tu dó ma ga tar tá sá val lett a lap top bol -
dog tu laj do no sa. Gra tu lá lunk ne kik ez úton
is!

Ezen kí vül min den gyer mek aján dék cso mag -
gal tér he tett ha za szin tén a fenn tar tó jó vol tá -
ból. A Claas Hun gá ria Kft édes ség és já ték
cso ma gok kal, a Hermann Kft gép pa pír cso -
mag ado má nyo zá sá val tá mo gat ta is ko lán kat.

Di ák ja ink idén is ak tí van vet tek részt a vá ros
éle té ben, hi szen az ad ven ti hang ver se nyen,
az ad ven ti gyer tya gyúj tá son és az Idõ sek
klub já ban is fel lép tek.

Kö szön jük min den se gí tõ nek, tá mo ga tó nak a 
2018-as év ben nyúj tott ön zet len mun ká ját!

-Korpásné Nagy Ju dit-

Mi ku lás a Mó rá ban
„Mi ku lás, Mi ku lás, ked ves Mi ku lás…” hal lat szó dott már ko ra reg gel a Fegyverneki Mó ra Fe -
renc Ál ta lá nos Is ko la ter me i ben a ked ves gye rek dal. 2018. de cem ber 6-án is mét el lá to ga tott
is ko lánk ba a pirosruhás, nagy sza kál lú.Te rem rõl-te rem re járt és min den kit meg aján dé ko -
zott. Majd 10 órá tól im má ron harmadikéve ren dez tük meg az is ko lánk elõt ti ut cá ban a mi ku -
lás fu tást ta nu ló ink rész vé te lé vel. Szent Mik lós nap ján adiákok pi ros sap ká ba öl töz ve
év fo lya mon ként fu tot tak. A test moz gás után egy po hár for ró tea és az egyik kol le ga nõnk-
Var ga Imréné-  ál tal sü tött mé zes ka lács vár ta a cél ba ér ke zõ ket. A fel sõs ta nu ló ink dél után 15
órá tól Mi ku lás discoban bu liz hat tak is ko lánk ebéd lõ jé ben. A fény tech ni kát és a ze nét a he te -
di kes fi úk Bár di Lász ló irá nyí tá sá val biz to sí tot ták.A bü fé ben a szü lõk gon dos kod tak en ni és
in ni va ló ról: szend vics, sü ti, üdí tõ.A gye re kek jól érez ték ma gu kat, lel ke sen tán col tak, éne kel -
tek. Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni a ren dez vény le bo nyo lí tá sá ban részt ve võ kol lé gák,
szü lõk és gye re kek mun ká ját. Re mél jük min den ki jóléreztemagát, kel le me sen el fá radt és él -
mé nyek ben gaz da gon tért ha za.

-Ficsor Dénesné-
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In téz mé nyünk klub tag ja i nak
be mu tat ko zá sa a IX. Or szá gos Nyug dí jas

KI-MIT-TUD-on
In téz mé nyünk klub tag jai 2019.ja nu ár 18-án si ke re sen részt vet tek a
Szol no kon meg ren de zés re ke rü lõ IX. Or szá gos Nyug dí jas KI-MIT-TUD
elõ dön tõ jén. Fe jes Istvánné na gyon sze re ti a ver se ket, me sé ket, pró zá -
kat, me lye ket nem csak ol vas, de má sok szá má ra szí ve sen elõ ad.Hans
Christian An der sen A kis gyu fa árus lány cí mû me sé jé vel in dult a ver se -
nyen. Mé szá ros Il di kó, aki 2018-ban a me gyei prí ma kö zön ség dí jat
kap ta meg és évek óta ver se ket, me sé ket ír, va la mint egyéb mû faj ok ban 
fe je zi ki gon do la ta it, ér zé se it ket tõ ka te gó ri á ban is meg mé re tet te ma -
gát.Vers ka te gó ri á ba sa ját ver sei kö zül A sza bad ság tü ze cí mû mû vét
vá lasz tot ta, egyéb ka te gó ri á ban Má té Pé ter Egy szer vé get ér cí mû ze ne -
szám alap ján a Né ma tol má cso lás cí mû pro duk ci ót mu tat ta be. Kindert
Fe renc nyug dí jas pe da gó gus Jász-Nagykun Szol nok me gyei dí jas tár -
sunk szin tén ket tõ ka te gó ri á ban mu tat ko zott be. Szó ló ének ka te gó ri á -
ban Iredenta da lo kat és me gyei gyûj té sû ka to na da lo kat adott elõ, majd
szó ló hang szer ka te gó ri á ban kü lön bö zõ nem ze ti sé gû da lo kat szó lal ta -
tott meg ci te rá ján. Cso por tos fel lé põnk is volt, a Na gyi tánc-kán cso port
(Bu rai Gyuláné, Bog nár Il di kó, Csi ga Józsefné, Fá bi án Gáborné, Gyár fás 
Sándorné, Karkusz Jánosné, Kó nya Istvánné, Ko vács Józsefné, Ma gyar
Lászlóné, Mes ter Károlyné és Mol nár Zoltánné). Tag jai 2018 szep tem -
be ré ben áll tak össze a II. szá mú Új te le pi Idõ sek klub já nak tag jai kö zül,
Náhóczkiné Szõ ke Eri ka klub ve ze tõ kez de mé nye zé sé re. A cél az volt,
hogy az in téz mé nyi Idõ sek nap ján meg mu tas sák tánc tu dá su kat. Az elõ -
adá suk nagy si kert ara tott, az óta már más te le pü lés szin tû ren dez vé -

nyen is fel lép tek. Nagy lel ke se dés sel ké szül tek, hogy a KI-MIT-TUD-on
is meg mu tas sák élet ko ru kat megcáfoló mozgékonyságukat.

Min den fel lé põnk az összes je lent ke zé si ka te gó ri á ban to vább ju tott, és
2019. áp ri lis ele jén Har kány ban foly tat juk a meg mé re tte tést a kö zép -
dön tõ ben. Ez úton is sze ret nék még egy szer gra tu lál ni az idõ se ink nek a
si ke res tel je sít mé nyük höz.

-Siposné Sza bó Er zsé bet-
-igazgató-

Ver senyered mé nyek a Mó rá ban
Az Ipo lyi Ar nold Könyv tár, Mú ze um és
Kul tu rá lis Köz pont Törökszentmiklós Te -
rü le ti me se mon dó ver se nyén 2018. de -
cem ber 3-án a gye re kek nek ked venc
me sé jü ket kel lett be mu tat ni. A má so di ko -
so kat in téz mé nyünk bõl Vízkeleti Ma ja a
Holle anyó, a har ma dik év fo lya mo so kat
Pely he Me lin da Há rom kí ván ság cí mû me -
sé jé vel kép vi sel te.A zsû ri dön té se alap ján
Ma ja ka te gó ri á já nak má so dik,Me lin da
har ma dik leg jobb ja lett.

A Ko vács Mi hály Ál ta lá nos Is ko la
Abádszalókon, a Ma gyar Kul tú ra Nap ja
tisz te le té re ren de zett me gyei sza va ló ver -
se nyen az 1. év fo lya mos Csík Hu nor Ri -
chárd és a 2. osz tá lyos Bár dos Márkó sza val ha tott a csa lád

té ma kör ében vá lasz tott vers sel.A kö -
zel 60 gye rek lel ke sen és nagy iz ga -
lom mal vár ta az ered mény hir de tést.
Hu nor em lék la pot ka pott az el sõ osz -
tá lyo sok ka te gó ri á já ban, Márkó har -
ma dik he lye zett lett a má so dik
osz tá lyo sok kö zül.

Ha csak egy ap ró örö met szer zel, ér -
zed, hogy már is több vagy ez zel.

Mert más nak egy vi lá got je lent het; le -
het új cél, egy má sik kez det. Ha ad ni
tudsz, ne té to vázz so kat, így vált hatsz
va ló ra bol dog ál mo kat!

/Anony mus/”  

Mó rás „an go los” ered mé nyek
Mind a Mó rá ban, mind a Szalai Sán dor Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz -
mény ben min den év ben meg szer vez zük az Or szá gos An gol Nyel vi
Ver seny is ko lai for du ló ját, me lyen 7-8. osz tá lyos ta nu lók ve het nek
részt.Idén  össze sen 12  fel sõ ta go za tos ta nu ló ol dot ta meg a fel adat -
la po kat, a kö vet ke zõ ered ménnyel:
 1. he lye zett: Négyesi At ti la Erik (8.b osz tály, Mó ra)
 2. he lye zett: Kóródi Zol tán (8.b osz tály, Mó ra)
 3. he lye zett: Sza bó Tí mea (8.o. Szalai)

A me gyei for du ló ba va ló to vább ju tás ról a ver seny szer ve zõi a ké sõb -
bi ek ben dön te nek. A ver seny zõk nek gra tu lá lunk és to váb bi szép si -
ke re ket kí vá nunk! 

-Tokainé Csör gõ Hen ri et ta-
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 A példaképek kö zöt tünk él nek
Be szél ge tés a   4. év fo lya mos Mû sza ki  Egye tem  hall ga tó já val 
Czifra Bá lint tal

-Csók Évi ke né ni!

-Szia Bálintka! -Délután meg isszuk a ká vét amit meg be szél tünk?

-Rendben. Vi szem a vizipipát is!

-Ne! Most ko moly do log ról fo gunk be szél -
get ni. Ne ve ze te sen ró lad.

-Rólam? Sem mi ér de kes nincs ben nem.
Ren ge teg év fo lyam tár sam van, akik rõl el
le het mon da ni ha son ló kat.

-A  Fegy ver nek Mû velt If jú ság Ala pít vány
tag ja ként, és azért is mert tu dom mi lyen
nagy sze rû fi a tal em ber vagy, ar ra gon dol -
tam, hogy kö ve ten dõ pél da ként be kell mu -
tat ni té ged. Be szélj ma gad ról. Is ko lá id ról,
ered mé nye id rõl!

-Az ál ta lá nos is ko lát itt Fegyverneken az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la és 
Szak is ko lá ban (még ez volt a ne ve) vé gez tem. Ma te ma ti ka, ma gyar és
an gol fa kul tá ci ós vol tam. El sõ osz tá lyos ko rom óta jár tam a tö rök szent -
mik ló si Ko dály Zol tán Ze ne is ko la ki he lye zett tag in téz mé nyé be, zon go -
ra és szol fézs tan szak ra. Ké sõbb a ze ne is ko la ének ka rá ban is
éne kel tem. A szü le im vol tak akik ösz tö nöz tek ar ra, hogy a ze nei mû -
velt sé gem  mi nél na gyobb irány ban tud jon ki ter jed ni.

Sok szak kör re jár tam még, mint a ma te ma ti ka vagy a nyel vi szak kö rök. 
8. osz tá lyos ko rom óta ját szom or go nán a temp lo munk ban is.

A Ver se ghybe je lent kez tem Szol nok ra to vább ta nul ni. Ma te ma ti kai
pont szá ma im na gyon erõ sek vol tak, így ott ta nul tam ma te ma ti ka spe -
ci á lis ta go za ton fran cia és fi zi ka fa kul tá ci ó val. Nyelv vizs gát is tet tem.

-Hány nyel vet be szélsz ?

-Angol fel sõ fo kú, kö zép fo kú fran cia nyelv vizs gám van. Az egye tem
mel lett ta nul tam a spa nyol nyel vet, ab ból is fel sõ fo kú nyelv vizs gám
van. Ta nul tam la tint és oroszt is. A re ál szak mel lett je lent kez ni sze ret -
tem vol na még ja pán és orosz nyelv szak ra az egye tem re. Az emelt ma -
te ma ti ka és fi zi ka ta nul má nya im mi att az el vá rá sok nak meg fe le lõ en
mér nö ki sza kot je löl tem meg, mi vel mi nél át fo góbb sza kot sze ret tem
vol na, így a mec ha tro ni kát je löl tem be el sõ ként a Bu da pest Mû sza ki
Egyetemen.

Utá na fel vet tek az egye tem re, ami egy egé szen új fe je zet az éle tem ben. 
A ro bot épí tés sel, gé pé sze ti is me re tek kel, prog ra mo zás sal fog lal ko -
zunk. Specializációként a bi o ló gi át cé loz tam meg. Biomechanotrikai
sza kos let tem, és ki fe je zet ten a sze met és be teg sé ge it ku ta tom.

Az egye tem mel lett egy kis plusz pénz kereseti le he tõ sé get ki hasz nál va 
ta nít vá nyo kat vál lal tam nyelv vizs gá ra fel ké szí te ni. Ma te ma ti ká ból és
fi zi ká ból is vol tak ta nít vá nya im.

Egy bu da pes ti vá ros né zõ cég nél gyak ran ka la u zo lok kül föl di tu ris tá -
kat is.

-Fegyverneken a temp lom ban egy-egy szent mi sén or go nálsz is.

-Igen. El sõ osz tá lyos gyer mek ként hit tan órák ra jár tam, el sõ ál do zó
vol tam, ki sebb-na gyobb szü ne tek kel je len vol tam a temp lo mi kö zös -
ség éle té ben, majd bér mál koz tam is. El jár tam rend sze re sen szent mi -
sék re, s mi vel hang sze res tu dá som adott volt, meg pró bál tam Pé ter
atya kez de mé nye zé sé re sok gya kor lás után  2010- ben ját sza ni a szent -
mi sé ken. Pé ter atya volt az, aki szin tén ösz tön zött a Szent Ven del kó -
rus meg ala pí tá sá ra is, mely már 7. éve mû kö dik.

A  Mirella Ka ma ra Kó rus ve ze té sét is át vet tem Polster Il di kó tá vo zá sa
után egy idõ re

-A szent mi sé ken hit tel és oda adás sal ve szel részt.

-Igen. Biz tos va gyok ben ne, hogy Is ten lé te zik, vi gyáz rám. Ne héz idõ -
szak ok ban több ször ta pasz tal tam, hogy ott van, és  érez tem  õt, ha se -
gít ség re van szük sé gem. Õ te rel get en gem az úton.

-Kicsit ne hez mé nyez ve, azon ban meg ért ve vet tük tu do má sul, hogy ta -
valy jú ni us ban egy ide gen föld rész re, Auszt rá li á ba,  Syd ney be utaz tál
ta nul mány út ra.

-Az egye te men, a ta nul má nya im, nyelv vizs gá im és TDK dol go zat be -
adá sa ele gen dõ pont szá mot biz to sí tott, hogy pá lyá zat után Sydneyt
meg cé loz zam. El sõ re pü lõ utam ra in dul tam. Kis sé ne héz szív vel bú -
csúz tam a csa lá dom tól. Ott vol tam egy ha tal mas tás ká val egye dül az is -
me ret len ben. A nyelv is me ret so kat se gí tett.

Az egye tem mo dern, ba rát sá gos hely. Az élet azon ban elég gé drá ga. A
Jó is ten ke zét is mét ma ga mon érez tem, mert  Lédeczi Dé nes atya, aki
pap ként te vé keny ke dett és aki vel Pé ter atya fel vet te a kap cso la tot aján -
lot ta, hogy men jek el az ot ta ni ka to li kus kö zös ség be.

A New South Wales-i Ma gyar Szö vet ség El nö ke se gít sé gem re volt a
szál lás el he lye zé sé ben, va la mint kér te, hogy sze re pel jek a dél vi dé ki
ma gya rok  szö vet sé gé nél egy ün nep sé gen.  Jó kap cso lat ala kult ki a kó -
rus és a ka to li kus ma gya rok kö zött. Fõz tem, sü töt tem ne kik ma gya ros
éte le ket.

-Láttuk vi de ón azt a sok-sok sze re te tet, aho gyan té ged kö rül vet tek.

-Sok egye te mi ba rát ság ala kult ki, a vi lág szin te min den tá já ról is mer -
tem meg di á ko kat Most ha si ke rül, Por tu gá li á ba ké szü lök, mely egy 4
hó na pos uta zás, egy újabb nyelv ta nu lá si le he tõ ség, újabb iz ga lom.

-Kívánom, hogy si ke rül jön leg alább olyan jól ez az út is szá mod ra!
 Mi sze re tet tel vá runk vissza.

-Siposné Ba log Éva-
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A sze re tet me leg sé ge
A sze re tet me le ge, szép sé ge ott kell, hogy le gyen min den em ber szí -
vé ben. E nél kül nem le het él ni, nin cse nek ün nep nap ok, de még hét -
köz nap ok sem. Egy na gyon hi deg de cem be ri na pon el lá to gat tunk a
pi ac ra, hogy kö szönt sük vá ro sunk min den la kó ját és a pi a con vá sár -
ló, áru ló em be rek cso port ját. Sze ret tünk vol na va la mi na gyon fon to -
sat ad ni az ün ne pek re, az ün ne pi ké szü lõ dés re: Fi gye lünk rá tok, a
da lok, az aján dé ko zás örö mét, a sze re tet me le gét nyúj ta ni. Éne künk -
kel kö szön töt tünk min den kit, Kel le mes Ün ne pe ket és Ered mé nyek -
ben Gaz dag, Bol dog Új Évet kí ván tunk.

Bí zunk ben ne, hogy si ke rült egy kis fényt csem pész ni a hét köz nap -
ok ba, a sze re tet fé nye it! Pé ter Fe renc hit ok ta tó vá ro sunk ve ze tõi ne -
vé ben kö szön töt te az ün ne pi for ga tag ban részt ve võ ket. Ta tár Lász ló
pol gár mes ter, a kép vi se lõ tes tü let tag jai, a Mû ve lõ dé si Ház és Könyv -
tár, Karitász, Egy há zak, és a Vö rös ke reszt ne vé ben.

Gerõcs Esz ter ve ze té sé vel a gye re kek ün ne pi mû so ra a hi deg le he le -
tek kö zött is fényt árasz tott. Az is ko lá sok szor gal ma san ké szül tek e
ün ne pi kö szön tés re, a jól meg ér de melt ju ta lom, a taps sem ma radt
el. Kö szön jük!

„Test vér lészen min den em ber,
ott, hol leng nek szár nya id”

-Magyar Lászlóné-

Karitász hí rek
Leblanc Lajosné a Karitász ve ze tõ je 2018. de cem ber vé gén le mon -
dott. Ro zi ka 2005 óta, a Karitász cso port meg ala ku lá sa óta ve zet te a
cso por tot. Kö szön jük a 13 éven ke resz tül vég zett ál do za tos, se gí tõ -
kész mun ká ját, s azt, hogy ennyi éven ke resz tül, tö ret len len dü let tel
se gí tet te a ne héz hely zet ben lé võ ket!

Nyug dí jas éve i hez pe dig erõt, egész sé get kí vá nunk!

A Karitász cso port ve ze tõ je 2019-tõl Ma gyar Lászlóné. A cso port cél ja
to vább ra is, hogy se gít se a ne héz hely zet ben élõ csa lá do kat, idõ se ket,
be te ge ket, egye dül ál ló kat. Pi ros kát bár ki fel ke res he ti, ( Mû ve lõ dé si
Ház) ha prob lé má ja adó dik és se gít ség re szo rul.

Ma gyar Lászlóné te le fon szá ma: 06/30 3825679
-Karitász cso port-

Vér adás
Fegyverneken min den év ben négy al ka lom mal van vér adás, ja nu ár -
ban, áp ri lis ban, jú li us ban és ok tó ber ben.

2019-ben az el sõ vér adás ra ja nu ár 3-án, csü tör tö kön ke rült sor. A
Mû ve lõ dé si Ház nagy ter mé ben kul tu rált kö rül mé nyek kö zött vár tuk
vér adó in kat, me leg cit ro mos te á val, ká vé val. (Min den vér adás ra a
kony ha fõ zi a te át, me lyet ez úton is kö szö nünk)

Ez a vér adás annyi ban kü lön -
bö zött az ed di gi ek tõl, hogy
most irá nyí tott vér adás is volt.
Csõke Fan ni vá ro sunk ban élõ
18 éves di ák lány, aki nek éle té -
be vá rat la nul be top pant egy
sú lyos be teg ség. Fan ni már a
ke ze lé sek fe lén túl van, a vég le -
ges gyógy ulá sá hoz vér re van
szük sé ge, na gyon sok vér re.

Fel hí vá sunk ra meg moz dul tak
a se gí tõ szán dé kú em be rek, s
kö zel 100 fõ je lent ke zett vér -
adás ra. Vol tak köz tük olya nok
is, akik so sem ad tak vért, de
saj nos va la mi lyen ok nál fog va
most sem ad hat tak.

(Kö szön jük ne kik is, mert a jó
szán dék is tisz te let re mél tó!)

Nagy öröm szá munk ra, hogy
sok fi a tal is részt vett.  (16 fõ)

Fi a ta lok! Le gye tek több szö rös
vér adók!

Pél da ér té kû össze fo gás – nem is le het mél tó kép pen ki fe jez ni, mi lyen
jó ér zés, hogy igen is a baj ban ott va gyunk és se gí tünk, ha tu dunk.

Ön zet len se gít sé gü ket tisz te let tel meg kö szön jük min den vér adó nak.

Õk a mi hét köz na pi hõ se ink!

Fan ni nak mi elõb bi gyógy ulást és jó egész sé get kí vá nunk!
-Ollé Lászlóné VK tit kár, Ma gyar Lászlóné VK el nök-

Gyors felderítés
Sze mé lye sen tett be je len tést 2018. de cem ber 9-én 8 óra kor a
Fegyverneki Rend õr õrs ön egy he lyi la kos, mi sze rint per cek kel ko -
ráb ban is me ret le nek be ju tot tak fegyverneki há zá nak ud va rá ra,
ahon nan el tu laj do ní tot tak egy ka rá cso nyi lé zer fényt. Az asszony mi -
köz ben a rend õr ség re tar tott, ta lál ko zott két gya nús, nem a te le pü lé -
sen élõ sze méllyel, akik rõl jó sze mély le írást adott. A he lyi rend õr
még a hely szín kö ze lé ben iga zol ta tott két fér fit, akik re il lett a le írás.
Mi u tán egyi kõ jük ru há za tá ból elõ ke rült az el lo pott esz köz, el fog ta és
kol lé gái se gít sé gé vel a Tö rök szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság ra elõ -
ál lí tot ta a tiszabõi la ko so kat. A nyo mo zók a 21 éves F. Ba lázst és a 23
éves M. Zol tánt lo pás vét ség el kö ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja
mi att gya nú sí tott ként ki hall gat ták.

-www.police.hu-
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Ad ven ti hang ver seny
Az ün ne pek kö ze led té vel A ka to li kus temp lom ban Ad ven ti hang ver -
sennyel is hoz zá já ru ltunk az ün nep han gu la tá hoz, az ad ven ti ké szü -
lõ dés hez. 

A hang ver seny ben el hang zott da lok, ze ne mû vek mél tó ke re tet ad tak 
az ün nep nek!

A mû sor ban fel lép tek:
• Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da énnekkar
• Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la énekkar
• Szent Ven del Kó rus
• Pa csir ta Ci te ra ze ne kar
• Szapáry Nép dal kör
• Mirella Ka ma ra kó rus

Zá ró mû sor szám ként a hang ver seny részt ve või kö zö sen el éne kel ték
a Túl a gyer tyák fé nye in cí mû dalt, mely nagy si kert és tap sot ka pott.

-Ma gyar Lászlóné-

„Ka rá cso nyi zsi bon gó” a Könyv tár ban
2018. de cem ber 15-én bir tok ba vet -
ték a gyer me kek a Könyv tá rat, ahol
ka rá cso nyi zsi bon gót tar tot tunk. Az
ün nep kö ze led té vel kö zös me se né -
zés sel és ka rá cso nyi aj tó dí szek, ké -
pes lap ok ké szí té sé vel han go lód tunk
a ka rá csony ra. Sza lon cu kor ral, me -
leg te á val vár tuk õket és szü le i ket, a
me se né zés után ka rá cso nyi da lo kat
hall gat va kezd tünk a dí szek ké szí té -
sé be. A gye re kek na gyon kre a tí vak
vol tak, az el ké szült al ko tá so kat bol -
do gan vit ték ha za és mel lé ki köl csö -
nöz ték a leg újabb ka rá cso nyi té má jú
me se köny ve ket is.

Sok sze re tet tel vá runk min den kit
2019-es prog ram ja ink ra is, me lyek -
rõl tá jé ko zód ja nak a
www.kultura-fegyvernek.hu
weboldal se gít sé gé vel, vagy ke res sék 
fel a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház és
Könyv tár Facebook ol da lát!

-Ollé Or so lya-
-könyvtáros-

Ki emel ke dõ al ko tá sok ké szí tõ it dí jaz ták
A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ön kor mány zat is mét meg hir det te
az ad ven ti idõ szak hoz kap cso ló dó "Ka rá cso nyi fé nyek" cí mû pá lyá za -
tát, il let ve el sõ íz ben a "Klí ma vál to zás Jász-Nagykun-Szolnok me gyé -
ben" cí mû fel hí vá sát. En nek ün ne pé lyes ered mény hir de té sé re 2019.
ja nu ár 23-án ke rült sor a me gye há za Már vány ter mé ben.

"Ka rá cso nyi fé nyek" rajz ka te gó ri á ban Jancsó Jan ka: An gya li üd vöz let 
cí mû raj zá val a kö zön ség sza va zás gyõz te se lett!

"Ka rá cso nyi fé nyek" vers ka te gó ri á ban Mé szá ros Il di kó: A kol dus ka -
rá cso nyi ál ma cí mû ver sé vel a kö zön ség sza va zás gyõz te se, e mel lé el -
nyer te a zsû ri má so dik he lye zé sét is.

A „Klí ma stra té gi ák ki ala kí tá sa és kör nye ze ti szem lé let for má lás „ el -
ne ve zé sû pá lyá za ton az ál ta lá nos is ko lá sok kö zött a rajz pá lyá za tot
Var ga Dorina nyer te!

Örü lünk, hogy Fegyvernekrõl in du ló pá lyá zó ink si ke re sen sze re pel -
tek és gyõ ze lem mel tér tek ha za.  Gra tu lá lunk!

-Szerkesztõség-

Min den ki Ka rá cso nya
A Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár éle té ben már ha gyo mánnyá vált a
Min den ki Ka rá cso nya szer ve zé se. Nagy öröm és egy ben nagy fel adat
is ez, hi szen év rõl-év re egy re töb ben je len nek meg e kö zös ün nep lé -
sen.

Az asz ta lo kon meg hitt han gu la tot árasz tó dí szí té sek, sü te mény, sza -
lon cu kor, tea, ká vé, mé zes sü te mé nyek (az Ügyes Ke zek Klub asszo -
nyai ké szí tet ték-kö szön jük)

Ma gyar Lászlóné ün ne pi kö szön tõ je után – amely mél tó kez de te volt
a kö zös ün nep lés nek- a gye re kek szín vo na las mû sor ral je lent kez tek,
min den ki gyö nyö rû sé gé re. Pé ter Fe renc hit ok ta tó fel ké szí té sé vel
Bet le he mes já té kot ad tak elõ, me lyet nagy taps kí sért.

A nép tán cos lá nyok- fi úk pe dig a szín pa don elõ a dott mû so ruk kal jó
han gu la tot te rem tet tek.

A mû sor után az asz ta lon el he lye zett kel lé kek bõl ka rá cso nyi dí sze ket 
le he tett ké szí te ni, az Ügyes Ke zek Klub asszo nya i nak se gít sé gé vel.
Most is nagy öröm mel ké szí tet ték a gye re kek és fel nõt tek, hol kö zö -
sen, hol önál ló an. Az így el ké szí tett „aján dé ko kat” min den ki ha za vi -
het te, hogy ott hon, a ka rá csony fán em lé kez tes sen a kö zö sen el töl tött 
idõ re, az ün nep vá rás ra.

Bor dás Pé ter atya és Gaz dag Edit re for má tus lel kész-asszony is ve -
lünk ün ne pelt.

Ka rá cso nyi da lok kal és kö zös gyer tya gyúj tás sal zár tuk a kel le mes
dél utánt.

-Mé szá ros Il di kó-

Ha tan pi zsa má ban
2019. feb ru ár 23. 19 óra: Szapárfalu                             

2019. már ci us 02. 19 óra: Mû ve lõ dé si Ház

Jegy vá sár lás

Szapárfalui elõ adás ra: feb ru ár 04-tõl

Fegyverneki elõ adás ra: feb ru ár 11-22-ig.

A je gyek 8-16 órá ig a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház ban vá sá rol ha tók
meg 1.000.-Ft-ért!
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Ma gyar Kul tú ra Nap ja
Köl csey Fe renc 1823. ja nu ár 22-én tisz táz ta le a Him nusz kéz ira tát
Szatmárcsekén- ezt a do ku men tum ra írt dá tum is iga zol ja- így ezen
év for du ló tisz te le té re és em lé ké re ezen a na pon van a Ma gyar Kul tú ra 
Nap ja.

Az ün nep öt le tét elõ ször Fasang Ár pád zon go ra mû vész ve tet te fel
1985-ben.

1989. ja nu ár 22-én tar tot ták meg elõ ször, az óta min den év ben sor ke -
rül rá ezen a na pon.

Má ra több ha gyo mány is csat la ko zott hoz zá, ilyen kor or szág szer te
szá mos kul tu rá lis és mû vé sze ti ren dez vényt tar ta nak, va la mint e
nap hoz kap cso lód va ad ják át a ma gyar kul tú rá val kap cso la tos dí ja kat
is. Az év for du ló val kap cso la tos meg em lé ke zé sek al kal mat ad nak ar -
ra, hogy na gyobb fi gyel met szen tel jünk év ez re des ha gyo má nya ink -
nak, gyö ke re ink nek, nem ze ti tu da tunk erõ sí té sé nek, fel mu tas suk és
to vább ad juk a múl tun kat idé zõ tár gyi és szel le mi ér té ke in ket.

A ma gyar né pi kul tú ra leg is mer tebb jel leg ze tes sé gei: nép ze ne, nép -
tánc, a lát vá nyos nép vi se let, nép dal át adá sa, a sok szí nû me se és mon -
da vi lág, a gaz dag hím zés, fa fa ra gás, fa ze kas ság, ko sár fo nás,
há ló szö vés.

Kü lön öröm szá munk ra, hogy az év szá zad okon át fenn tar tott ha gyo -
má nyok Fegyverneken sem vesz tek el, a fent em lí tett né pi kul tú ra
mai na pig él.

2019. ja nu ár 19-én Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból ren dez vény re
ke rült sor a fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház ban.

-Mé szá ros Il di kó-

Szent mi se az el hur col ta kért
A ró mai ka to li kus temp lom ban a kény szer mun ká ra de por tált em be -
rek em lé ke elõtt tisz te leg ve Bor dás Pé ter atya szent mi sét tar tott.

Az el fo gott és de por tá lan dó ci vi le ket elõ ször ma gyar or szá gi gyûj tõ tá -
bor ok ba szál lí tot ták, mi e lõtt a Szov jet uni ó ba küld ték vol na õket
"malenkij ro bot ra". Az egyik ilyen ki je lölt gyûj tõ tá bor, aho va és ahon -
nan az el hur colt pol gá ro kat el szál lí tot ták Fegyverneken volt-
Jász-Nagykun-Szolnok vár me gye egyet len, rész ben né met nem ze ti sé -
gû ek ál tal be né pe sí tett te le pü lé se, akik nek õse it gróf Szapáry Jó zsef és
ne je, Or czy An na bá ró nõ hív ta bir to ká ra. Az 1850-60-as évek ben az
össz la kos ság egy har ma dát tet ték ki a né met aj kú ak, ám a szá zad vé gé -
re több sé gük elmagyarorosodott. 1944 ok tó be ré ben, ami kor a szov jet
csa pa tok el fog lal ták a te rü le tet, más fal vak tól el té rõ en, tö me ges el hur -
co lá sok ra még nem ke rült sor.

Az orosz ka to nák a la kos ság meg nyug ta tá sa vé gett is mé tel get ték a
málenykaja rabota, ma gya rul "kis mun ka" ki fe je zést. Ez zel azt kí ván -
ták hang sú lyoz ni, hogy csak rö vid ide ig tar tó mun ká ra ve szik igény be
õket. Fegyvernekrõl össze sen 146 sze mélyt - 1945. ja nu ár 6-án, víz ke -
reszt nap ján lovaskocsikon Ceglédbercelre szál lí tot tak, majd né hány
nap múl va mar ha va gon ok ba zsú fol va, a Szov jet uni ó ba vit tek. A
fegyvernekieket a Do nyec ki-me den cé ben lá ge rek ben szál lá sol ták el és  
több sé gü ket szén bá nyá ban, ne héz és ve szé lyes mun ka kö rül mé nyek
kö zött dol goz tat ták. A málenkij ro bot ra hur col tak nak át la go san mint -
egy har ma da ve szett oda. A fegyvernekiek sor sa va la mi vel ked ve zõb -
ben ala kult, mi vel a 146 de por tált ból "csu pán" har minc né gyen nem
tér tek ha za. Vol tak, akik már 1947 kö ze pén sza ba dul tak a fog ság ból,
de a több sé gük csak 1948-49-ben.  Az egy ko ri de por tál tak a múlt fá jó
em lé kei el le né re az ugyan csak nél kü lö zõ orosz és uk rán la kos ság ra
együtt ér zés sel, sõt ese ten ként há lá val gon dol tak vissza.

-Ma gyar Lászlóné-
-Karitász ve ze tõ-

Kö szö net nyil vá ní tás
Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Fegy ver nek
Vá ros Ön kor mány za tá nak, Ta tár Lász ló pol gár -
mes ter úr nak, Rencz Ti bor nak, szom szé da im nak,
fi am ba rá ta i nak és a köz hasz nú mun ká sok nak, akik
ön zet le nül se gít sé get nyúj tot tak a tûz ese tet kö ve tõ -
en!

Hubainé és csa lád ja
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Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta ne vé ben

Ta tár Lász ló pol gár mes ter úr 2018. de cem ber 18-án kö szön töt te

Czifra Jánosné Gõdér Mar git né nit, 90. szü le tés nap ja al kal má ból.
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Té li nap for du ló 
A té li nap for du ló õse ink éle té ben is je len tõs ün nep volt, össze gyûl tek
ma guk kal hoz va a Nap ma da ra kat, a kerecsenysólymokat. Ek kor röp -
tet ték fel õket elõ ször a le ve gõ be, a tál to sok ál dá sa után. Ezt ne vez ték
Kerecseny ün nep nek.

2018.12.21-én a Kál vá ria dom bon – a ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en-
meg tar tot tuk ezt a ne ves év for du lót. Ez nap té li Nap for du ló nap ja, ami 
egy ben az új já szü le tõ fény ün ne pe is. A mai nap tól kezd ve csök ken a
sö tét ség, hosszab bod nak a nappalok.

Szim bo li ku san e pil la nat ban szü le tik meg a Fény, le gyõz ve a sö tét sé -
get. A for du la ti nap az új kez de tek le he tõ sé gét hoz za, s ek kor ér de mes
olyan szer tar tást vé gez ni, me lyek kel az el jö ven dõ év szak ra kí vá nunk
hat ni. Az év szak utol só nap ján pe dig aján lott szám ve tést, összeg zést
ké szí te ni az ed dig meg tett útról, és az elvégzett fel ada tok ról. A té li
nap for du ló örök ké hir det ni fog ja, hogy a sö tét ség fe lett min dig úr rá
lesz a vi lá gos ság: a Nap fé nye örök és le gyõz he tet len. A ter mé szet be -
le kezd a té li, lát szó lag ha lott idõ sza ká ba, ám de az em ber tud ja vég hez -
vin ni a leg na gyobb mun ká it. A nap for du lók ál tal ket té osz tott év
szim bo li ku san ki fe je zi szá munk ra az élet rit mu sát, an nak leg mé lyebb
misz té ri u ma it. A mai vi lág em be re kez di új ra fel fe dez ni en nek a nap -
nak a je len tõ sé gét. Ér de mes meg is mer ked ni en nek az ün nep nek a jel -
ké pe i vel és újra megérteni õket.

Az ün ne pet Nagy Gyu la tál tos is mer te tõ je és Séllei Zol tán meg je le né se
(aki a só lyom mal együtt ér ke zett) tet te emlékezetessé.

-Mészáros Il di kó-



GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Tóth Ger gely 89 éves

Náhóczki Já nos 66 éves

Sárándi Jó zsef 68 éves

Mé szá ros At ti la 45 éves

Mé szá ros Sán dor 84 éves

Szom bat Endréné
szü le tett: Poós Mar git 94 éves

Far kas Gáborné
szü le tett: Var ró Er zsé bet Sá ra 76 éves

Giczi Ist ván 80 éves

Csi ga Miklósné
szü le tett: Ka pás Etel ka 84 éves

ko rá ban el hunyt.

A csa lá dok gyá szá ban õszin te rész vét tel osz to zunk!

“Min den egész el tö rött
Min den láng csak rész ben lob ban,

Min den sze re lem da ra bok ban,
Bol dog sá gom el vit ted ma gad dal

Hogy ta lál ko zunk ott fenn az vi gasz tal
Lel kem mély fáj dal má ban min dig ve led le szek
So ha nem fe led lek, mert na gyon sze ret te lek.”

Aki vég leg le tet te a tol lat….

F. Sza bó And rás, Fegyverneken szü le tett 1943. ok tó ber 27-én
Har ma dik ver ses kö tet ének fül szö ve ge: Sí nen ha la dunk, ve zé relt
az éle tünk. Éle tem nek za ka to lá sai rí mek ké vál tak, a rí mek tü kör -
ré, ame lyet oda tar tok sa ját éle tem, kör nye ze tem elé. Va ló di szél -
ve tõ al kat va gyok, bá tor rím fa ra gó, a kap cso la ta im ra ér zé ke nyen
re a gá lok. Meg pró bál ta tá sa im el le né re is de rûs, vi dám em ber ma -
rad tam. Nyílt, õszin te em ber va gyok. Har ma dik ver ses kö te te met
aján lom min den olyan em ber nek, akik sze ret nek õszin te ver set
ol vas ni és van hu mor ér zé kük. Ver set 1986 óta írok, re mé lem éle -
tem vé gé ig.

Sza vát be tart va tá vo zott kö zü lünk.

Nyu god jék bé ké ben!
-Szerkesztõség-

Mint sze mé lye sen is érin tett egyén saj ná lom, hogy egy
fegyverneki sze mély el tá vo zott kö zü lünk. Az kü lö nö sen rosszul
érint, hogy egy írói vé ná val meg ál dott em ber hagy ta itt ezt a vi lá -
got. And rás írá sa it ízig-vé rig az élet, és a meg ta pasz ta lá son ala pu -
ló gon do la tok ins pi rál ták. Nyu god jék bé ké ben!

-Sza bó Ti bor-
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2018.12.21. Ár va Erik
Szü lei:  Ankes Re ná ta, Ár va Pé ter

2018.12.23. And rá si Má té Csa ba
Szü lei: Pely he Vi vi en, And rá si Csa ba

2018.12.10. Bu rai Vanessza Dominika
Szü lei: Var ga Mar git, Bu rai Sza bolcs

2019.01.02. Bu rai Jó zsef
Szü lei: Szép Ibo lya, Bu rai Jó zsef

2019.01.07. Ko vács Han na
Szü lei: Bencsik Eri ka, Ko vács Bá lint

2019.01.08. Mé ri Pé ter
Szü lei: Hermann Ka ta lin, Mé ri Pé ter

2019.01.12. Mendler Lotti
Szü lei: La dá nyi Bog lár ka, Mendler Zol tán

2019.01.20. Rózant Ta más
Szü lei: Sze gi Ka ta, Rózant Ta más

2019.01.26. Ko vács Iza bel la Zoé
Szü lei: Ko vács Ju dit Haj nal ka

2019.01.28. Gácsi Ani ta Ni ko lett
Szü lei: Sü tõ Ani ta, Gácsi Im re

2019.01.28. Gácsi Im re
Szü lei: Sü tõ Ani ta, Gácsi Im re

Sok bol dog sá got és egész sé get kí ván
a Fegyverneki Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge!

Jó tud ni!
Ha vész hely zet állt elõ, hív ja a ké szen lé ti szer vek – a men tõk, a hi -
va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv és az ál ta lá nos rend õri fel ada tok
el lá tá sá ra lét re ho zott szerv – el éré sét biz to sí tó, in gye ne sen hív ha -

tó, aláb bi hí vó szá mo kat:

• 104 (a men tõk)

• 105 (a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv)

• 107 (az ál ta lá nos rend õri fel ada tok el lá tá sá ra
         lét re ho zott szerv)

• 112 (egy sé ges eu ró pai se gély hí vó szám)
*****

A Tiszamenti Re gi o ná lis Víz mû vek Zrt. he lyi el ér he tõ sé gei:
Fegy ver nek, Dó zsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)

- mû sza ki hi ba be je len tõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- ivó víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-61

- szenny víz szol gál ta tás: 06-70/455-60-51
Tö rök szent mik ló si Ügy fél szol gá lat:

5200 Törökszentmiklós,Tán csics Mi hály 42/a.
Köz pon ti ügy fél szol gá lat:

5000 Szol nok, Thö köly út  83.
ema il: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Tel.: 06-40/180-124
*****

Or vo si ügye let: 06-70/3703-104

Az E.ON ügy fél szol gá la ti te le fon szá mai
Ál ta lá nos ügy in té zés:

06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00,
06-70-459-96-00

Mérõállás be je len tés
vezetékes telefonról* (in gye nes) 06-80-210-211
mobiltelefonról sms-en 06-30-3-444-999

* A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról
nem elérhetõ.

Hi ba be je len tés: 06-80-210-310

Fegyverneki Hír mon dó
Ki ad ja: Fegy ver nek Város Ön kor mány za ta

Fe le lõs ki adó: dr. Petõ Zoltán jegy zõ
Fõ szer kesz tõ: Négyesiné Derecskei Edina

Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó
Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

fotók: Herman József
ISSN 2060-4203

2019. évi lap zár ta idõ pont jai: megjelenést megelõzõ hónap 25-e.

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 
Pol gár mes te ri Hi va tal Szent Erzsébet út 175. szám alat ti épü le té be,

 vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail cím re.
A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: Ronin-Rol Bt. 
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.

Meg je le nik 1850 pél dány ban, Fegy ver nek Város 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Város
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.

Soos Vanessza Gab ri el la és Jó nás Zol tán
2018. de cem ber 14-én,

Mága Ju li an na és Kál mán Kár oly
2018. de cem ber 28-án,

Csõke Er zsé bet és Med ve At ti la
2019. feb ru ár 7-én

örök hû sé get fo gad tak egy más nak.
Gra tu lá lunk!


