


TISZTELT ADÓZÓINK!
• A 2020. évi ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak mér té ke

10.000,-Ft/év. Az el sõ fél évi adót: 2020. már ci us 15-ig, a má so dik fél -
évi adót: 2020. szep tem ber 15-ig kell be fi zet ni ük. A be fi ze tés hez
szük sé ges csek kek nem ke rül nek ki kül dés re, de a kéz be sí tõk tõl le het
kér ni, és a Pol gár mes te ri Hi va tal ban ügy fél fo ga dá si idõ ben sze mé -
lye sen is át le het ven ni.  Át uta lás ese tén a be fi ze tést a
11745066-15409993-02820000 szá mú bank szám lá ra szí ves ked je -
nek tel je sí te ni. In gat lan el adás il let ve vá sár lás ese tén az Ön kor mány -
za ti Adó ha tó ság nál be val lást kell be nyúj ta ni a vál to zást kö ve tõ 15
na pon be lül. 

• A he lyi ipar ûzé si adó 2020. el sõ fél évi adó elõ leg be fi ze té sé nek ha tár -
ide je: 2020. már ci us 15., a 2019. évi he lyi ipar ûzé si adó ról szó ló be -
val lás be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2020. jú ni us 02., a be val lást
ki zá ró lag elekt ro ni ku san le het be nyúj ta ni. (a hi va ta li por tá lon
www.fegy ver nek.hu cí men vagy a NAV elekt ro ni kus fe lü le tén ke -
resz tül)

• Át uta lás ese tén a be fi ze té se ket a 11745066-15409993-03540000 szá -
mú bank szám lá ra szí ves ked je nek tel je sí te ni.

• A gép jár mû adó val kap cso la to san 2020. év ben nem ke rül nek ki kül -
dés re a 2020. évi csek kek, a gép jár mû adót a 2019. év ben ki kö zölt ha -
tá ro za tok alap ján kell az adó zók nak meg fi zet ni ük, azok nál akik nél
mér ték vál to zás kö vet ke zett be a gép jár mû adó össze gé ben ki kül dés re 
ke rül nek az új gép jár mû adó össze gek. A fi ze té si ha tár idõ a gép jár -
mû adó ese té ben is el sõ fél év: 2020. már ci us 15., má so dik fél év 2020.
szep tem ber 15. A be fi ze tés hez szük sé ges csek kek nem ke rül nek ki -
kül dés re, de a kéz be sí tõk tõl le het kér ni, és a Pol gár mes te ri Hi va tal 17. 
szá mú hi va ta li he lyi sé gé ben is át ve he tõk ügy fél fo ga dá si idõ ben. Át -

uta lás ese tén a be fi ze té se ket a 11745066-15409993-08970000 szá mú 
bank szám lá ra szí ves ked je nek tel je sí te ni.

• A 2020. évi me zõ õri já ru lék össze ge min den érin tett ré szé re ki köz -
lés re ke rült, aki nél vál to zás kö vet ke zett be 2019. év ben an nak új be -
val lást kell be nyúj ta nia Adó ha tó sá gunk fe lé, és a vál to zást je lez ni kell. 
Át uta lás ese tén a be fi ze té se ket a 11745066-15409993-10490000 szá -
mú bank szám lá ra szí ves ked je nek tel je sí te ni. 

• Elekt ro ni kus Fi ze té si Szol gál ta tás tá jé koz ta tó 
 Az ön kor mány za ti ASP rend szer to vább fej lesz té se és or szá gos ki -

ter jesz té se (ASP 2.0) el ne ve zé sû pro jekt fej lesz té se i nek kö szön he -
tõ en már az Önök szá má ra is el ér he tõ az adó-, díj- és
il le ték fi ze té si kö te le zett sé gek online le kér de zé se és be fi ze té se. 

 A https://e-onkormanyzat.gov.hu ol dal ra kat tint va az ügy fél a ki -
vá lasz tott ön kor mány zat hoz tar to zó adó-, díj- és il le ték fi ze té si kö -
te le zett sé gét (pl. gép jár mû adó, kom mu ná lis adó, te lek adó,
épít mény adó) elekt ro ni kus úton tel je sít he ti, az interneten ke resz -
tü li bank kár tyás fi ze tés se gít sé gé vel. 

 Az Elekt ro ni kus Fi ze té si szol gál ta tás igény be vé tel éhez KAÜ be je -
lent ke zés (pl. ügy fél ka pus azo no sí tó) szük sé ges, és egy tranz ak ci ó -
val akár több adó szám lán fenn ál ló tar to zás is be fi zet he tõ.

 Tá jé koz tat juk to váb bá Önö ket, hogy a si ke res fi ze té se ket kö ve tõ en 
a ban kok ál tal kül dött vissza iga zo ló SMS tar tal má ra nincs rá ha tá -
sunk. Az SMS-ben eset le ge sen elõ for du ló Bu da pest vá ros név a
Ma gyar Ál lam kincs tár szék he lyé re utal, nem a ked vez mé nye zett
ön kor mány zat ra.

-ADÓHATÓSÁG FEGYVERNEK-

Or vo si ellátás
Ked ves lakosaink!

Kér jük Önö ket, hogy az Or vo si Ren de lõ be ki zá ró lag SÜRGÕS
ESETBEN je len je nek meg. 

Gyógy sze re ik fel írá sá val,táp pénz zel és min den egyéb ügy in té -
zés sel kap cso lat ban ki zá ró lag te le fo non sziveskedjenek ér dek -
lõd ni, az aláb bi el ér he tõ sé ge ken. 
• Dr. Tóth Sa rol ta 56/556-030
• Dr. Landgraf Jó zsef 56/556-031
• I. sz. há zi or vo si kör zet 56/556-032
• Dr. Kukszova Valentyina 56/556-034

A megnövekedett hí vá sok ra va ló te kin tet tel kérjül le gye nek tü -
rel me sek. 

Cseh Ani kó 
in téz mény ve ze tõ

Ha kér dé se van a ko ro na ví rus sal
kap cso lat ban...

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta

koronavirus@fegy ver nek.hu
név vel lét re ho zott egy köz pon ti emailcímet, me lyen ke resz tül

a he lyi ko ro na ví rus - hely zet tel kap cso lat ban
te he tik fel kér dé se i ket!

-Tatár Lász ló polgármester-
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AGRO-BÁL  4.
„Az em be rek cse le ke de te i nek csak is a szán dék szab ja meg az ér de mét,

s az ön zet len ség te szi tö ké le tes sé.”

/Jean de La Bruyére/

 Le het egy na gyot le gyin te ni és há tat for dí ta ni minden nek, mert úgy is
min den ki ön zõ, csak ma gá val fog lal ko zik, mi ért ten ne bár ki is más -
képp? 

Egy részt mert ez nem így van, hi szen szám ta lan em ber él kö zöt tünk,
kö rü löt tünk, akik má sok nak se gí te nek pusz tán em be ri sze re tet bõl és
együtt ér zés bõl, más részt pe dig azért, mert „van sze mük”ar ra, hogy
ész re ve gyék, szük ség van tá mo ga tá suk ra.

Va la hol eb ben a két do log ban rej lik az ön zet len ség cso dá ja, ami kor úgy 
ad nak, hogy nem vár nak ér te sem mit.

Fegy ver nek me zõ gaz dá szai négy éve szer ve zik meg a már ha gyo -
mánnyá vált prog ram ju kat, az AGRO-BÁLT. Min den év ben igye kez -
nek ott se gí te ni, ahol a kör nye ze tük meg kí ván ja, köz ben pe dig hû ek
ma rad nak ön zet len cél ki tû zé se ik hez. Akik má sok ér de ke i ért, fej lõ dé -
sü kért tesz nek, pél da kép pé vál nak vá ro sunk ban, lel ke se dé sü ket, jó
szán dé ku kat há lá val ér té kel jük, hi szen ez a ren ge teg em ber óri á si
össze fo gás ról tett ta nú bi zony sá got. 

A ren dez vény be vé tel ét a Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de
gyer me kei fej lõ dé sé re, min den na pi éle té hez szük sé ges esz kö zök re,
fel sze re lé sek, be ren de zé sek fej lesz té sé re aján lot ták fel. Ez a cél szá mos 
em bert ösz tön zött oda adó mun ká ra, nagy lel kû ado má nyo zás ra.  Kö -
szön jük a két szer ve zõ- Jancsó Gá bor és Sza bó Sán dor- mun ká ját, akik
ezt az es tét meg szer vez ték, ze ne kar ral, sztár ven dég gel szí ne sí tet ték.
Kö szö net a Szü lõk nek, ami ért gyer me ke i ket el hoz ták szom bat es te,
hogy tá mo ga tó in kat stí lu so san gyer mek mû sor ral kö szönt hes sük.

A Bál si ke ré hez azok is hoz zá já rul tak, akik csak je gyet vá sá rol tak, vagy
bár mi lyen tá mo ga tás sal se gí tet ték azt. Ki emel ke dõ en nagy lel kû ado -
mányt aján lott Sza bó Zsolt és csa lád ja, va la mint kö szö net an nak a Sze -
mély nek is, aki ne vét el hall gat va se gí tett.

Kö szö ne tet mon dunk a Fegy ver nek Ön kor mány zat és a Fegy ver nek-
Ka vi csos Szo ci á lis Szö vet ke zet fel aján lá sá ért, an nak a kis lány nak, aki
zseb pénz ét dob ta a gyûj tõ lá dá ba és min den ki nek, aki az 1 610 000 Ft
össze gyûj té sé hez bár mi lyen mó don és mér ték ben hoz zá já rult.

A szer ve zõk nek és min den részt ve võ nek jó egész sé get és mun ká juk -
hoz sok si kert kí vá nok!

-Bog nár Éva-
-A Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de in téz mény ve ze tõ-
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Far san gi mu la to zás a Mó rá ban
A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban idén 2020. feb ru ár
14-én dél elõtt ke rült sor az al só ta go za to sok far sang já nak meg ren de -
zé sé re. Már az el múlt he tek ben ké szü lõd tünk, ter met dí szí tet tünk,
ver se ket, da lo kat ta nul tunk. Ügyes gyer mek ke zek fes tet ték az ál ar co -
kat, bo hó co kat. Iz ga tot tan me sél ték ki csik és na gyok, hogy mi lyen jel -
mez be öl töz nek majd a „nagy” na pon. A bál reg ge lén ér kez tek a
„her ceg nõk”, a „pók em be rek”, a „ka ló zok”, és a szám ta lan öt le tes jel -
mez be bújt is ko lás. Aki meg éhe zett a bü fé ben szü lõk ál tal ké szí tett
en ni és in ni va lót vá sá rol ha tott. A dél elõtt fo lya mán iga zi far san gi
tánc ház vár ta a tán col ni vá gyó kat. a Tö rök szent mik ló si Ezer jó nép -
táncegyüttes né hány tag ja jó vol tá ból. A 3-4. osz tá lyos ta nu lók egy
cso port ja a Dalma Dance Klub fegyverneki ta go za tán ta nult tu dá sát
mu tat ta be, szí ne sít ve ez zel a dél elõtt prog ram ját. A fel sõ sök elõ zõ
nap dél után tar tot ták a ha gyo má nyos far san gi disz kót. A ze nét a
nyol ca di kos fi úk biz to sí tot ták. A bü fé ben itt is sok fi nom ság vár ta a
gye re keket. Re mél jük, hogy min den gyer mek jól érez te ma gát, és jö -
võ re is szí ve sen búj nak jel mez be.

-Ficsor Dénesné-
-nevelõ

Ka ma ra kon cert a Mó rá ban
Az Úton a ze ne pá lyá zat ke re te in be lül a Fegyverneki Mó ra Fe renc
Ál ta lá nos Is ko la al só ta go za tos ta nu lói ko moly ze nei hang ver se nyen
ve het tek részt 2020. feb ru ár 7-én. A pá lyá zat cél ja, hogy a Nem ze ti
Filharmonikus Ze ne kar mû vé szei el lá to gat nak az is ko lák ba, ahol is -
me ret ter jesz tõ kon cer tet ad nak, be von va a ta nu ló kat is. Kö zös ének -
lés, ze né lés, in te rak tív elõ adás köz ben meg is mer ked het tek
Beethowen, Haydn, Mo zart ki emel ke dõ mû ve i vel, s is mer tebb gyer -
mek dal ok kal is szí ne sí tet ték a prog ra mot. A kon cert vé gét kö zös ze -
nei pro duk ci ó val zár tuk, ahol Bee tho ven szü le té sé nek 250.
év for du ló ja al kal má ból a mû vé szek kel el éne kel tük az Öröm ódát a
IX. szim fó ni á ból. Ta nu ló ink szá má ra él mény sze rû al kal mat és le he -
tõ sé get te rem tett ze nei is me re te ik bõ ví té sé re. Kö szön jük a
fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pontnak hely szín biz to sí tá sát és Ma gyar
Lászlóné Pi ros ka se gít sé gét a ren dez vény si ke res le bo nyo lí tá sá hoz.

Bu da pes ten a 6. év fo lya mo sok
2020. feb ru ár 14-én a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 6.
osz tá lyos ta nu lói ve het tek részt a Láz ár Er vin Prog ram ke re té ben
szer ve zett kul tu rá lis ese mé nyen. A ta nu lók Bu da pest re utaz tak a Fõ -
vá ro si Nagy cir kusz ba, ahol a Fesz ti vál+ Va rázs la tos gyõz te sek elõ -
adá sát te kint het ték meg. A ta nu lók kal elõ ze te sen gyûj tõ mun kát
vé gez tünk a cir kusz vi lá gá ról. A gye re kek ámu lat tal és ér dek lõ dés sel
fi gyel ték a ma gas szín vo na lú elõ adó kat, az elõ adás le nyû göz te õket.
Kö szön jük a Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont szer ve zé sét!

-Buzás Klá ra-
-osztályfõnök-

Bu só já rás a Mó rá ban
2020. feb ru ár 20-án a Mó rá sok vi dám han gu la tú Bu só já rás sal bú -
csúz tat ták a te let.

A ha gyo má nyok hoz hí ven ta nu ló ink igye kez tek a Bu sók öl tö zé két
fel ele ve nít ve mi nél ré misz tõbb ál arc ok ban, zaj kel tõ esz kö zök kel,
mint a ke re pe lõ, fe dõ, fa ka nál és a mar ha ko lomp elõ csa lo gat ni a ta -
vaszt.

Vi dám da lok kal, ver sek kel, han gos szó val fel vo nul va a Szent Er zsé -
bet úton ör ven dez tet tük meg az ér dek lõ dõ szü lõ ket és a kör nyé ken
la kó em be re ket, akik tet szé sünk nek han got ad va fi gyel ték di ák ja ink
jó ked vû fel vo nu lá sát.

-Alsós mun ka kö zös ség-
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Far san go lás az Or czy Ka to li kus
Is ko lá ban

Far san gi ren dez vé nyünk tel je sen át ala kult, így ezen a prog ra mon, az 
ed di gi ha gyo má nyok tól el té rõ en, lá to ga tói és nem se gí tõi sze rep ben
vár tuk a szü lõ ket. A reg ge li esõ el vo nul tá val, az ut cá ra in dul tunk.
Ijesz tõbb nél-ijesz tõbb ál arc ok ban, jel me zek ben, za jos ke re pe lõ, fü let 
sér tõ han gos ko dás kö ze pet te pró bál tuk el ûz ni a te let a vá ros köz -
pont ban.Vissza ér ve is ko lánk elé, ci te ra kí sé ret tel, far san gi ének lés,
mon dó ká zás kö vet ke zett, mi köz ben a ki sze báb is meg gyúj tás ra ke -
rült. A báb bal együtt ég tek, azok a le zárt bo rí té kok, ame lyek ben a
gye re kek fo gal maz ták meg azo kat a rossz ér zé se i ket, gon do la ta i kat,
bá na tu kat, ami tõl sza ba dul ni sze ret né nek. A tan ter mek ben foly ta tó -
dott a far san gi mu la to zás, a takarítónénik szor gos ke ze i nek kö szön -
he tõ en a fi nom fánkok falatozása.

Re mél jük a gye re kek prob lé má já val együtt a te let is si ke rült el ûz -
nünk.

-Cseszkáné Ko vács Ág nes-
-DÖK se gí tõ pe da gó gus-

A 2020 év ma da ra!
A Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let a "2020 Év ma -
da ra, az er dei fü les ba goly" cí mû rajz pá lyá za tá ra, több mint 8000 pá -

lya mun ka ér ke zett (kü lön bö zõ
ka te gó ri á ban).  Öröm mel fe dez tük fel,
hogy a fegyvernekiek ál tal na gyon jól is -
mert Séllei Zol tán kap ta az el sõ dí jat!

Séllei Zol tán solymával a Kál vá ria dom bon
éven te meg ren de zés re ke rü lõ
Kerecseny-ünnep ál lan dó részt ve võ je.
Rajz te vé keny sé gé rõl nem ismeret, ezért
meg kér tük, hogy pár szó val mu tas sa be
ma gát ol va só ink nak.

Itt Fegyverneken 2008 óta rend sze res
soly má sza va gyok a de cem ber 21-ei Kál vá -

ria dom bon év rõl-év re meg tar tott Ke re csen nap nak, nap for du lónk
szent, ha mi sí tat lan ma gyar ün ne pé nek. 54 éves va gyok. Észak-Bé kés -
bõl, egy kis sár ré ti fa lu ban (Bélmegyer) élek csa lá dom mal. A soly má -
szat kis gyer mek ko rom óta ér de kel és éle tem nagy ré szé ben min dig
volt ra ga do zó ma da ram. Rit kán volt több, ál ta lá ban egy ma dár ra for -
dí tot tam min dig a fi gyel met. Soly mász nak val lom ma gam, nem ma -
dár tar tó nak, ha ezek kel a ma da rak kal nem va dász hat nék, úgy ta lán
fel hagy nék en nek az 5000 éves örök sé günk je len ko ri mû ve lé sé vel. A
soly má szat min. 1 órás na pi te vé keny sé get igé nyel. Er re nem csak a
ma dár tart igényt, ro ha nó vi lá gunk ban az em bert is fel töl ti plusz ener -
gi á val. Au gusz tus tól egé szen feb ru ár-már ci u sig tart a röp te tés, ál ta lá -
ban a ma dár ved lé sé nek a be fe je zõ dé sé tõl a meg kez dé sé ig. Az

ál la tok kal va ló tö rõ dést én nem sport nak ne vez ném, ha nem egy élet -
for má nak. Ha ki me gyek a ma dár ral a te rü let re, min dig lá tok va la mi
ér de ke set. So sem te lik a nap ugyan úgy, a ter mé szet az idõ já rás min dig
újabb él ménnyel gaz da gít. A soly má szat egy olyan lõ fegy ve re ket mel -
lõ zõ va dá sza ti for ma ahol rit káb ban van zsák mány, nincs seb zés, és
eszé be jut az em ber nek, hogy õ is a ter mé szet ré sze. Gon dol ko dás ra,
ügyes ség re egy aránt szükség van.

Má sik szen ve dé lyem a raj zo lás. Ez is vé gig kí sé ri az éle te met. 

Ál ta lá ban a ter mé szet áb rá zo lá sa áll itt is a kö zép pont ban. Fõ is ko lás
éve im után a Nim ród c. va dász lap meg bí zott írá sok, tör té ne tek ké pi il -
luszt rá lá sá val. Az óta sok kü lön bö zõ meg ren de lés nek tet tem ele get.

 A leg jobb ki kap cso ló dás, ha az em ber sa ját örö mé re raj zol.

A raj zo lás fon tos esz kö ze a fi a ta lok kör nye zet tu da tos szem lé le té nek a
ki ala kí tá sá ra is. 

Több el is me rés ben ré sze sül tem, ép pen pár nap ja a MME Év ma da ra
or szá gos rajz ver se nyét si ke rült meg nyer nem fel nõtt ka te gó ri á ban, kö -
zel két száz pá lyá zó kö zül.

Fegy ver nek vá ro sa or szá gos hí rû soly mász múlt ra te kint vissza. De
nem mel lé kes, hogy, sok ked ves em ber él itt a te le pü lé sen és fan tasz ti -
kus ter mé sze ti adott sá gok kal ren del ke zik a tér ség.

Ezért ide min dig ér de mes el lá to gat ni.

A Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge ne vé ben Gra tu lá lok az I. he lye zés hez, to -
váb bi ered mé nyes mun kát, ta lál ko zunk a Kerecseny ün ne pen!

-Mé szá ros Il di kó-

Is ko la nyi to ga tó az Or czyban
Feb ru ár 19-én dél után már a har ma dik is ko la nyi to ga tó fog lal ko zás ra
hív tuk az is ko lánk iránt ér dek lõ dõ nagy cso por to so kat és szü le i ket. Ez 
al ka lom mal is nagy volt az ér dek lõ dés. Az is me rõs ar cocs kák közt né -
hány újat is lát tunk, ez öröm mel töl tött el ben nün ket. A fog lal ko zás fõ 
té má ja a far sang, a tél ûzés volt. A ne gye di kes gye re kek han gu lat kel tõ
be ve ze tõ je után An di né ni irá nyí tá sá val Zsu zsi ka és Ibo lya né ni meg -
tán col tat ták a kis ne bu ló kat és a vál lal ko zó anyu ká kat is. Az idõ gyor -
san el telt, ki pi rul va, mo soly gó san hagy tuk el a tor na ter met.
Re mél jük, min den ki az zal az ér zés sel tá vo zott, hogy Or czys di ák sze -
ret ne len ni. 

-Országhné Herczeg Ka ta lin-
-munkaközösségvezetõ -
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Karitász far sang
A Fegyverneki Karitász cso port far san gi össze jö ve telt szer ve zett a
Mû ve lõ dé si Ház ban feb ru ár 22-én, aho vá bár ki je lent kez he tett, aki
sze re ti a vi dám sá got.

A részt ve võk kö szön té se után meg le pe tés mû so runk kö vet ke zett,
mely ben elõ ször Ba logh Éva me sélt egy vi dám tör té ne tet, majd
Czifra Bo tond sza xo fon já té ká ban gyö nyör köd het tünk. 

Vé gül a cso port tag ok ból ala kult „tánc kar” twis te lé se csa lo ga tott mo -
solyt a ven dé gek ar cá ra. 

Va cso ra után a tár sa ink ál tal sü tött sü te mé nye ket kós tol hat tuk meg,
majd az es te Czifra Bá lint ál tal Auszt rá li á ból kül dött ve tél ke dõ vel
foly ta tó dott, amely ben min den ven dég öröm mel vett részt, cso por -
tos és egyé ni fel adat ban egy aránt.

A kö zös szó ra ko zás után tom bo la sor so lás kö vet ke zett.

Sok aján dék szer zett hol mo solyt, hol örö met a nyer te sek nek, majd
kel le mes be szél ge té sek kel, ének lés sel tánc cal zá ró dott ez a vi dám es -
te.

Min den ki nek kö szön jük a rész vé telt, hoz zá já ru lást, mun ká ját és a
sok fel aján lott tom bo la tár gyat is!

-Ma gyar Lászlóné -
-cso portve ze tõ-

Fegy ver nek Arc kép csar no ka I.
Basticz Jó zsef mér nök-gra fi kus ki ál lí tá sa

Éven te egy ki ál lí tás sal je lent ke zik Basticz Jó -
zsef. A mos ta ni ki ál lí tá son  fegyverneki la ko -
sok port ré ját te kint het tük meg.

To váb bi port rék kal is je lent kez ni fog, - ezért
vi sel te a ki ál lí tás Arc kép csar nok I. cí met, -
mely nek idõ pont ja még nem is mert.

Hang sú lyoz za, hogy ezen port rék nem fény -
ké pek, raj zo lás köz ben  sze ret mé lyebb re te -
kin te ni, szin te az adott em ber lel ké be,
lel ki vi lá gá ba be le lát ni.

Ha el ha tá roz za egy port ré raj zo lá sát, nem mérv adó szá má ra, hogy
nõ, fér fi, fi a tal, vagy öreg, de igen is na gyon fon tos szá má ra, hogy va -
la mi lyen for má ban meg fog ja az em ber egyé ni sé ge, lel ki vi lá ga.

Esz kö ze a gra fit és tus (bár több tech ni ká ban is ott hon van) de sze ret
„ ját sza ni” a fény, ár nyék al kal ma zá sá val, hogy a leg jobb ha tást ér je el 
gra fi ká i val.

A kiállításaa Mû ve lõ dé si Ház ter mé ben volt. Soós Gá bor  meg nyi tó
sza vai után Ollé Ro land két vers tol má cso lá sá val is kö szön töt te az al -
ko tót.

Gra tu lá lunk és ér dek lõ dés sel vár juk a kö vet ke zõ ki ál lí tást is!

-Mé szá ros Il di kó-

A jö võ kez de te
Fegyverneken az egyik leg nép sze rûbb sport ág a fut ball. Fegy ver nek
büsz kén mond hat ja, hogy ezen sport ágat ûzõk kel le mes kör nye zet ben,
fel újí tott pá lyán gya ko rol hat nak, edz het nek, és a szur ko lók nak ki ala kí -
tott le lá tó is na gyon szép.

Ar ra vol tam kí ván csi, hogy ho gyan is in dul a sport ág meg sze ret te té se a
leg fi a ta lab bak kö ré ben, ezért meg ke res tem Ke re pe si Já nost, aki a leg ki -
seb bek kel fog lal ko zik.

Ke re pe si Já nos 8 éve él Fegyverneken, és a U7 kor osz tállyal fog lal ko zik,
amely a 5-7 éves gye re kek kel va ló fog lal ko zást je len ti szá má ra, emel lett  
fo ci zik a fel nõtt csa pat ban.

Mint mond ta, a fo ci edzés a gye re kek nek min de nek elõtt jó szó ra ko zást
és ide á lis ki kap cso ló dást je lent, rá adá sul ál ta lá ban a mo ti vá ci ó val sincs
gond, hi szen a gye re kek jó ré szé nek éle té ben biz to san volt, vagy lesz

egy hosszabb-rö vi debb idõ szak, ami kor hí res fut bal lis ták sze ret né nek 
len ni.

Eb ben a kor osz tály ban nem fo cis tá kat kell még ne vel ni, ha nem a já ték 
meg sze ret te té se, az ön bi za lom nö ve lé se, az alap ve tõ moz gás kul tú ra
ki elé gí té se, já té kos ság a cél.

Nem kell iga zolt já té kos nak len ni, hogy hoz zá jár ja nak a gye re kek, és
ami na gyon lé nye ges, lá nyok is jár hat nak, sõt vár ja õket is. Egész sé -
ges élet hez hoz zá tar to zik az edzés, a jó le ve gõ, a kö zös ség épí tés, egy -
más se gí té se is. A gye re kek hez tü re lem, meg ér tés, a cél tu da tos ság 
el en ged he tet len. 

Já ték, já ték min den mennyi ség ben, a moz gás, a sport meg sze ret te té -
se, a lel ke se dés ki ala kí tá sa, fenn tar tá sa a fõ cél.

No vem ber tõl már ci u sig az Or czy An na Ál ta lá nos Is ko la tor na ter mé -
ben he ti 1 al ka lom mal, már ci us tól jú ni u sig he ti 2 al ka lom mal a fo ci
pá lyán van nak az edzé sek.

A kü lön bö zõ kor osz tályok edzõi:
• U7: Ke re pe si Já nos
• U9: Mol nár Bar na
• U11: Fa ra gó Zsolt
• U13: Fa ra gó At ti la  
• U17: Náhóczki Sán dor
• U19: Ba logh Gá bor
• Fel nõtt: Ba logh Gá bor
• Nõi fel nõtt: Tõ zsér Csa ba

Ke re pe si Já nos el ér he tõ a 70/4232069 te le fon szá mon, ha va la ki sze -
ret ne csat la koz ni a csa pat hoz.

Já ték ra, egész sé ges élet mód ra fel!  Sok si kert!
-Mé szá ros Il di kó-
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Majzik Mihályné
Szü le tett: Nagy Etel ka 90 éves

Dikácz Istvánné
Szü le tett: Somodi Má ria 92 éves

Kurucz Lászlóné
Szü le tett: Var ró Ilo na 71 éves

Kor pás Pálné
Szü le tett: Kácsor Ka ta lin 91 éves

Far kas Gá bor 93 éves

ko rá ban el hunyt.

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

Meg em lé ke zés

SIMON IMRE
ha lá lá nak 9. év for du ló ján.

"Né zem az ap ró lán gok tán cát,
hal lom a hang juk sut to gá sát.

Hogy nem jössz, azt eszem tud ja,
De a szí vem so ha el nem fo gad ja"

Sze re tõ fe le sé ged és családod

He lyi vé de lem alá helyezés
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének
14/2017. (VI.26.) a part ner sé gi egyez te tés sza bá lya i ról szó -
ló ön kor mány za ti ren de let alap ján tá jé koz ta tom Fegy ver -
nek vá ros la kos sá gát, a ci vil,  ér dek kép vi se le ti és
gaz dál ko dó szer ve ze te ket, va la mint a te le pü lé sen mû kö dõ
el is mert egy há za kat, mint part ne re ket, hogy Fegy ver nek
Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ – tes tü le te A te le pü lés fej -
lesz té si kon cep ci ó ról, az in teg rált te le pü lés fej lesz té si stra -
té gi á ról és a te le pü lés ren de zé si esz kö zök rõl, va la mint
egyes te le pü lés ren de zé si sa já tos jog in téz mé nyek rõl szó ló 
314/2012 (XI.8.) Kor mány ren de let, va la mint a Te le pü lés -
kép vé del mé rõl szó ló 2016. évi LXXIV. tör vény alap ján
Fegy ver nek vá ros te le pü lés ké pé nek vé del mé rõl szó ló
5/2018 (III.26.) sz. ön kor mány za ti ren de le tét mó do sít ja
Fegy ver nek, Tán csics Mi hály út 185. szám alat ti né pi la kó -
ház és gyûj te mény he lyi vé de lem alá helyezése érdekében.

A te le pü lés ké pi ren de let mó do sí tás és azt alá tá masz tó ér -
ték vé del mi vizs gá lat el ké szült, mely Fegy ver nek vá ros
hon lap ján a kö vet ke zõ lin ke ken el ér he tõk.

Le tölt he tõ tar ta lom: Településképi rendelet módosítás

Le tölt he tõ tar ta lom: Alátámasztó értékvédelmi vizsgálat

A do ku men tá ci ó val kap cso lat ban vé le mé nyü ket 2020. áp -
ri lis 15-ig e-mailben a hi va tal@fegy ver nek.hu cím re el -
küld he tik vagy Fegy ver nek Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va ta lá ban le ad hat ják. Le he tõ ség van nyom ta tott for má -
ban a do ku men tá ció meg te kin té sé re elõ re egyez te tett idõ -
pont ban a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

A Kor mány ki hir de tett vész hely ze té re te kin tet tel la kos sá gi 
fó rum nem ke rül meg ren de zés re. Kér jük, amennyi ben
szó be li tá jé koz ta tás ra igényt tar ta nak te le fon szá muk meg -
adá sá val je lez zék a te le pü lé si fõ épí tész nek 2020. áp ri lis
15-ig, a kö vet ke zõ e-mail cím re:
kiszelovicsildiko@upcmail.hu. A fõ épí tész te le fo non min -
den ér dek lõ dõt vissza hív és szó be li tá jé koz ta tást ad.

Zöld hul la dék szál lí tás
A ki ala kult jár vány ügyi hely zet re va ló te kin tet tel a köz szol gál ta tá si
fel ada to kat el lá tó NHSZ Ti sza Nonprofit Kft. ez úton tá jé koz tat ja a
Tisz telt La kos sá got, hogy a zöld hul la dék el szál lí tá sa az ed di gi ek tõl
el té rõ en az aláb bi ak sze rint tör té nik:

A zöld hul la dék szál lí tás nál át lát szó zsák ban ki he lye zett ker ti zöld -
hul la dék és a ma xi mum 1 mé ter hosszú, kö te gelt met szé si hul la dék
ke rül el szál lí tás ra. A ki he lye zett zöld hul la dé kok mennyi sé ge in gat la -
non ként ma xi mum 2×120 li ter nek meg fe le lõ mennyi sé gû le het al -
kal man ként.

A 2019. év rõl eset le ge sen meg ma radt zöld hul la dék gyûj tõ zsá kok
ter mé sze te sen hasz nál ha tók, azok is el szál lí tás ra ke rül nek.

A je len le gi ve szély hely zet fenn ál lá sa alatt a Fegyverneki In for má ci ós
pon ton nem ke rül nek ki osz tás ra zöld hul la dék gyûj té sé re hasz ná la -
tos le bom ló zöld zsá kok!

-NHSZ Ti sza Nonprofit Kft.-

7

Em lé ke zünk

NAGY MIKLÓS
ha lá lá nak 8. év for du ló já ra

Ve led egy csil lag gal több ra gyog az égen,
És már nem tu dunk vissza hoz ni so ha té ged

Sze münk bõl egy könny csepp után 
száz könny csepp jön

Pe dig tud juk, hogy so ha vissza nem jössz.
Fá jó szí vünk majd meg ha sad,

De te örök ké a szí vünk ben ma radsz,
S míg élünk so ha fe led ni nem tu dunk té ged.

Sze re tõ csa lá dod



2020.02.13. Bu rai Kevin
Szü lei: Sán ta An na, Bu rai Pál

2020.02.13. Für Bi an ka Pat rí cia
Szü lei: Var ga Ma ri an na, Für Sza bolcs

2020.02.15. Ko vács Nán dor
Szü lei: Nork Ju dit, Ko vács Nor bert

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

Czifra Orsolya és Bakondi Zol tán János
2020. feb ru ár 25-én,

Pá va Vi vi en és Suki Norbert
2020. már ci us 3-án,

Ankes Re ná ta és Ár va Péter
2020. március 7-én,

Krenák Pi ros ka és Lip csei Dá ni el
2020. már ci us 14-én,

Gábli Ág nes és Ka pás János
2020. már ci us 27-én,

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

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: Derecskei Edina

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

ISSN 2060-4203

2020. 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.

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

Digitális Hírmondó
Tisz telt Ol va só ink!

A ki ala kult jár vány ügyi hely zet re va ló te kin tet tel a
Fegyverneki Hír mon dó 2020. évi 2 lap szá ma csak elekt ro ni -
kus for má ban ol vas ha tó! A pa pír ala pú új ság ki adá sát mind -
ad dig szü ne tel tet jük, míg a jár vány ügyi vész hely zet azt
in do kol ja! Ezen dön tés sel mind az Önök, mind a kéz be sí tõ ink
egész sé gét véd jük!

Köszönjük meg ér té sü ket!

-Fegyverneki Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge-


