


Ren de le tek, határozatok
A 40/2020.(III.11.) Kor mány ren de let ben el ren delt ve szély hely zet
mi att a ka taszt ró fa vé de lem rõl és a hoz zá kap cso ló dó egyes tör vé -
nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) be kez dé -
se, va la mint az Alap tör vény 32. cikk (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének ha tás kör ében el já ró pol gár mes -
ter a kö vet ke zõ ren de le te ket, ha tá ro za to kat hoz ta:
• 6/2020.(IV.02.) ön kor mány za ti ren de let A szo ci á lis el lá tá sok

sza bá lyo zá sá ról szó ló 19/2019.(XI.29.) ön kor mány za ti ren de let
mó do sí tá sá ban: a ren de let 11.§  5-6-10 be kez dés b) pont ja az aláb bi -
ra mó do sul:  Ebéd ház hoz szál lí tás: 0 Ft/nap

• 7/2020.(IV.24.) ön kor mány za ti ren de le te Az ön kor mány za ti
kép vi se lõk tisz te let dí já ról szó ló 18/2019.(X.28.) ön kor mány za ti
ren de le té nek mó do sí tá sá ról: 6. § Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ-tes tü let ének ha tás kör ében el já ró pol gár mes te re az ön -
kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let dí já ról szó ló ren de let vég re haj tá sát
2010. má jus 1. – 2020. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban fel füg gesz ti.

• 8/2020.(V.13.) ön kor mány za ti ren de le te „Esély Ott hon - Esély
Fegyverneken" ösz tön zõ tá mo ga tá sa i ról szó ló 13/2018.(VIII.31.) 
ön kor mány za ti ren de let mó do sí tá sá ról:
A ren de let 13.§-a az aláb bi ak sze rint mó do sul:

 13. § A tá mo ga tás ra az a fi a tal szak em ber nyújt hat ja be pá lyá za tát, 
aki nél fenn áll nak az aláb bi együt tes fel té te lek: 

 a) a pá lyá zat be nyúj tá sa kor el múlt 18 éves, és a szer zõ dés ha tály -
ba lé pé se kor nem töl töt te be a 35. élet év ét. 

 b) a pá lyá zó la kó in gat lan tu laj don jog gal (1/1) nem ren del ke zik, 
 c) vál lal ja, hogy élet vi tel sze rû en, lak cím mel ren del kez ve

Fegyverneken tar tóz ko dik a tá mo ga tás vé gé ig
 d) kö te le zõ kö zös sé gi cé lú ön kén tes te vé keny ség vég zé se éven te

20 óra a ki je lölt in téz mény ben, va la mint a pro jekt hez kap cso ló dó
ren dez vé nye ken va ló rész vé tel éven te 2 al ka lom mal,

 e) a be köl tö zõ fi a tal (vagy a csa lád, pár leg alább egyik tag ja) fog -
lal koz ta tá si jog vi szonnyal ren del kez zen, vagy részt ve võ le gyen a
Pro jekt Pá lyá za ti Fel hí vá sá nak 3.1.1 fe je zet 4., 5. te vé keny sé gé ben
(me lyet nyi lat ko zat tal vál lal),

 f) va la mennyi nagy ko rú be köl tö zõ sze mély ese tén fel té tel a bün -
tet len elõ é let

 g) aki a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en töl ti be a 35. élet év ét,
an nak a szer zõ dé se a pá lyá zat ban ki írt lak ha tá si idõ vé gé ig, de
ma xi mum 24 hó nap idõ tar tam ra meg hosszab bít ha tó.

• 9/2020.(V.18.) ön kor mány za ti ren de le te Fegy ver nek Vá ros te le -
pü lés ké pé nek vé del mé rõl szó ló 5/2018.(III.26.) ön kor mány za ti
ren de let mó do sí tá sá ról:

 Fegy ver nek Vá ros te le pü lés ké pé nek vé del mé rõl szó ló
5/2018.(III.26.) ön kor mány za ti ren de le té nek 5. sz. mel lék le te -
mû vi ér ték vé de lem - ér ték lel tár – ki e gé szül a kö vet ke zõ sor szá mú
vé den dõ ob jek tum mal:

 Sor szám: 14.
 A vé den dõ ob jek tum meg ne ve zé se: Né pi la kó ház és gyûj te mény
 Vizs gá lat ide je: 2020. már ci us hó
 Cí me: Tán csics Mi hály út 185
 Hely raj zi szám: 380/1
 Ja va solt vé de lem: Mû vi ér ték vé de lem
• 26/2020.(IV.07.) sz. Nepomuki Szent Já nos em lék mû res ta u rá -

lá sá val kap cso la tos pá lyá zat be nyúj tá sá ról:
 A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Mû em lék épü le tek és épít mé nyek ál lag -

meg óvá sá nak, rész le ges, vagy tel jes hely re ál lí tá sá nak, fel újí tá sá -
nak, va la mint mû em lé kek el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ

kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok res ta u rá lá sá nak tá mo ga tá sa cí mû
pá lyá za ti fel hí vá sá ra pá lyá za tot nyújt be Fegy ver nek te le pü lés. A
be ru há zás ér té ke 3.99.848 Ft, mely hez 1.995.424 Ft sa ját erõt vál -
lal.

• 27/2020.(IV.16.) sz. A fegyverneki 0384/25 hrsz-ú szán tó mû ve -
lé si ágú in gat lan ból az ön kor mány za ti tu laj don rész ér té ke sí té -
sé rõl: 

 A fegyverneki 0384/25 hrsz-ú 5,5232 ha nagy sá gú 192.21 AK ér té -
kû szán tó mû ve lé si ágú in gat lan ból az ön kor mány zat tu laj do nát
ké pe zõ 18606/172650 tu laj do ni há nyad (5952 m2, 20.71 AK) ér té -
ke sí té sé hez hoz zá já rul

• 29/2020.(IV.21.) sz. Fegy ver nek Al só ré ti Holt-Ti sza te rü le tén a
holt ág nép sze rû sí té sét szol gá ló teszt hor gá sza tok sza bá lya i ról:

 ké re lem és egye di el bí rá lás alap ján te rü le ti en ge déllyel nem ren -
del ke zõ hor gá szok, - akik a hor gá sza ti esz kö zök tesz te lé sét vég zik, 
mé dia fe lü le tet biz to sí ta nak, ez zel nép sze rû sí tik az Al só ré ti
Holt-Ti szát – szá má ra az aláb bi na pi díj ke rült meg ál la pí tás ra:

 fel nõtt na pi díj: 500,- Ft/fõ
• 30/2020.(IV.23.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 „Zöld vá ros ki ala kí tá sa
Fegyverneken” cí mû pro jekt fel té te les köz be szer zé si el já rását és 
az el já rás do ku men tu ma it 

• 31/2020.(IV.24.) sz. ha tá ro za tá val a Dr. Ta tár Gá bor al pol gár -
mes ter tisz te let dí já nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 144/2019.(X.24.)
sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lyez te

• 32/2020.(IV.24.) sz. ha tá ro za tá val Herman Jó zsef al pol gár mes -
ter tisz te let dí já nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 145/2019.(X.24.) sz.
ön kor mány za ti ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lyez te

• 33/2020.(V.15.) sz.  A te le pü lés ké pi ar cu la ti ké zi könyv vel és
Fegy ver nek Vá ros te le pü lés ké pé nek vé del mé rõl szó ló ren de let -
tel kap cso la tos fõ épí té szi fel ada tok ról ké szült tá jé koz ta tó el fo -
ga dá sá ról szó ló  ha tá ro zatával Kiszelovics Il di kó te le pü lés mér nök,
fõ épí tész - a te le pü lés ké pi ar cu la ti ké zi könyv vel és Fegy ver nek Vá ros
te le pü lés ké pé nek vé del mé rõl szó ló ren de let tel kap cso la tos – tá jé koz -
ta tá sát el fo gad ta.

• 34/2020.(V.26.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a  Fegyverneki Ti -
sza vi rág Óvo da és Böl csõ de Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sát

• 35/2020.(V.26.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta  a Tö rök szent mik ló -
si Ön kor mány za ti Tûz ol tó-pa rancs nok ság 2019. évi tûz vé del mi
te vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo lót és meg kö szö ni a Tö rök szent -
mik ló si Ön kor mány za ti Tûz ol tó-pa rancs nok ság 2019. év ben vég zett
mun ká ját. 

• 36/2020.(V.26.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a Csor ba Mik ro-tér -
sé gi Szo ci á lis Alap szol gál ta tá si Köz pont fegyverneki te lep hely -
ének fel nõtt szo ci á lis szol gál ta tá sa i ról, az in téz mény szak mai
mun ká já ról szó ló be szá mo lót, a szak mai mun ka ered mé nyes sé gét
jó nak ér té ke li és meg kö szö ni a sze mé lyes gon dos ko dás ban dol go zók
mun ká ját.

• 37/2020.(V.26.) sz.  ha tá ro za tá val el fo gad ta a Csor ba Mik ro-tér -
sé gi Szo ci á lis In téz mény fenn tar tó Tár su lás 2019. évi te vé keny -
sé gé rõl ké szült be szá mo ló ját

• 38/2020.(V.26.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a  gyer mek vé del mi
tör vény he lyi vég re haj tá sá ról ké szült 2019. évi be szá mo lót.
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének ha tás kör -
ében el já ró pol gár mes ter az éves szak mai mun ka ered mé nyes sé gét
jó nak ér té ke li és meg kö szö ni a gyer mek vé de lem mel fog lal ko zók
mun ká ját.

• 39/2020.(V.26.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a Fegyverneki Pol -
gár mes te ri Hi va tal adó igaz ga tá si te vé keny sé gé rõl ké szült 2019.
évi be szá mo lót

-dr. Pe tõ Zol tán jegyzõ-
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100 éve TRIANON
A Kár pát-me den cé ben szól ja nak száz má sod per cig a ha ran gok Tri a non
száz éves év for du ló ja alak al má ból jú ni us 4-én, ma gyar idõ sze rint 16 óra 
30 perc kor!

1920. jú ni us 4-én ír ták alá a 
ver sailles -i Nagy Tri a non
pa lo tá ban azt a bé ke dik tá -
tu mot, mely te rü le te két -
har ma dá val
meg cson kí tot ta a tör té nel -
mi Ma gyar or szá got.

A tri a no ni bé ke szer zõ dés
(vagy tri a no ni bé ke dik tá -
tum) az el sõ vi lág há bo rút
le zá ró Pá rizs kör nyé ki bé -
ke szer zõ dé sek rend sze ré -

nek ré sze ként, a há bo rú ban vesz tes Ma gyar or szág (mint az
Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia egyik utód ál la ma) és a há bo rú ban gyõz tes
an tant szö vet ség ha tal mai kö zött lét re jött bé ke szer zõ dés volt, amely
töb bek kö zött az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia fel bom lá sa mi att meg ha -
tá roz ta Ma gyar or szág és Auszt ria, Ro má nia, va la mint az újon nan lét re -
jött Cseh szlo vá kia és a Szerb-Horvát-Szlovén Ki rály ság új ha tá ra it.

A gróf Apponyi Al bert ál tal ve ze tett ma gyar de le gá ció hosszas mun ka
után, Te le ki Pál „vö rös tér ké pé vel”, et ni kai, nép raj zi, tör té nel mi mun -
kák és ér vek tu cat já val ér ke zett meg 1920. ja nu ár já ban Pá rizs ba - mind -
hi á ba. A ma gyar kül dött sé get a tár gya lá sok ide je alatt há zi õri zet ben
tar tot ták, szót pe dig csak 1920. ja nu ár 16-án, a bé ke ter ve zet vég le ge sí -
té se után ad tak Apponyi Al bert ve zér szó nok nak. A kon fe ren ci án Ma -
gyar or szág nak nem volt le he tõ sé ge ér ve ket hoz ni a cseh szlo vák, ro mán
és dél szláv te rü le ti kö ve te lé sek, a ha mi sí tott et ni kai ada tok és kér dõ ívek 
el le né ben, az an tant nak lé nye gé ben sem mi más ra nem volt szük sé ge,
mint két meg bí zott ra, akik alá ír ják majd a kész szer zõ dést. Er re az ak -
tus ra vé gül 1920. jú ni us 4-én, a Nagy-Tri a non pa lo tá ban ke rült sor,
ahol két po li ti kus, Benárd Ágos ton és Drasche-Lázár Alfréd ír ta alá a tri -
a no ni bé ke dik tá tu mot, ez zel szen te sí tet ték a tör té nel mi Ma gyar or szág
szétszakítását.

A tri a no ni bé ke pont jai is mer tek: Ma gyar or szág el ve szí tet te te rü le té nek 
és la kos sá gá nak mint egy két har ma dát, en nek meg fe le lõ en 320 ezer
négy zet ki lo mé ter te rü le tû, húsz mil li ós kö zép ha ta lom ból 90 ezer négy -
zet ki lo mé te res, hét mil lió la kost szám lá ló kis ál lam má vált. Ro má nia
meg sze rez te a Partiumot és Er délyt, a dél szláv ál lam a Dél vi dé ket,
Cseh szlo vá kia pe dig a Fel vi dé ket és Kár pát al ját. A bé ke min den más
szem pont ból is gúzs ba kö töt te az or szá got, mi u tán a há bo rú egyik fe le -
lõ se ként te te mes jó vá té telt sza bott ki Ma gyar or szág ra, had se reg ét 35
000 fõ ben ha tá roz ta meg, és szá mos egyéb gaz da sá gi és ka to nai kér dés
kap csán sér tet te a vesz tes ál lam szu ve re ni tá sát.

Az erõ sza kos tri a no ni dik tá tum meg ta gad ta mind azon el ve ket, me lyek
ne vé ben meg szü le tett. An nak el le né re, hogy a te rü le te ket gya ra pí tó or -
szá gok cél ja hi va ta lo san a nem ze ti ön ren del ke zés meg va ló sí tá sa, önál ló 
nem zet ál la mok lét re ho zá sa volt, a bé ke kon fe ren ci án va ló já ban az a cél
ve zé rel te õket, hogy Ma gyar or szág te rü le té bõl mi nél na gyobb részt sze -
rez hes se nek meg.

Az el csa tolt or szág ré sze ken ki sebb ség be szo rult ma gyar ság sor sa ez zel
sú lyo san meg pe csé te lõ dött, a 20. szá zad má so dik fe lé ben a tri a no ni
dön tés nek kö szön he tõ en kol lek tív tör té nel mi tra gé di ák so ra kez dõ dött
el, me lyek se be it a Kár pát-me den cé ben, és a vi lá gon szét szó ród va élõ
ma gyar nem ze ti kö zös ség a mai na pig nem he ver te ki.

A tri a no ni dik tá tu mot 1920. jú ni us 4-én, bu da pes ti idõ sze rint
16.32-kor a fran cia or szá gi Ver sailles -hoz tar to zó Nagy-Tri a non kas tély
52 mé ter hosszú és 7 mé ter szé les fo lyo só ján, a Galériedes Cotelles-ben
ír ta alá a ma gyar kül dött ség.

A Ma gyar Vö rös ke reszt Ki tün te té sei
A Vö rös ke reszt és Vörösfélhold Moz ga lom Vi lág nap ja al kal má ból ha -
gyo má nyo san min den év má ju sá ban meg ren de zett Vi lág na pi ün nep -
sé günk, me lyen a Ma gyar Vö rös ke reszt ki tün te té se i nek át adá sá ra is
sor ke rül, az új ko ro na ví rus okoz ta ve szély hely zet mi att 2020-ban
nem va ló sul ha tott meg. Az éves dí jak és el is me ré sek át adá sa ter mé -
sze te sen nem ma radt el. A Ma gyar Vö rös ke reszt Tá mo ga tói Ki tün te -
tést 2020-ban 10-en kap ták meg, köz tük Fegy ver nek vá ros
ön kor mány za ta.

A Vö rös ke reszt szer ve ze té vel va ló együtt mû kö dé sünk 2000 óta tá mo -
ga tói funk ci ó ban tör té nik.

Ed dig há rom szor ér de mel te ki  Fegy ver nek te le pü lé se  a Hu ma ni tá ri -
us te le pü lés cí met, me lyet 2017-2019 kö zött min den év ben át ve het -
tünk.

Az ön kor mány zat hosszú ide je tá mo gat ja a Vö rös ke reszt he lyi szer ve -
ze té nek ren dez vé nye it mind anya gi lag, mind ter mé szet be ni jut ta tá -
sok kal. Té rí tés men te sen biz to sít hely színt az alap szer ve zet
mû kö dé sé hez, ahol he ten te két szer tör té nik ado mány osz tás is a Gyer -
mek száj prog ram ke re té ben. Éven te há rom szor tá mo gat ja a vér adó
ese mé nyek meg szer ve zé sét, a do no rok ka ló ria-után pót lá sát, tá mo ga -
tást nyújt a több szö rös vér adók tisz te le té re szer ve zett va cso ra est
meg va ló sí tá sá hoz.

Fegy ver nek min den la ko sa ne vé ben gra tu lá lunk e ran gos ki tün te tés -
hez!

-Mé szá ros Il di kó-

Szeretnél me se hõs len ni?
Ked ves gye re kek! Karanténvers, gye re kek nek.

Sze ret nél me se hõs len ni? Ak kor nincs más dol god, mint az aláb bi ver -
set fel ol vas ni, vagy el mon da ni. Kérd meg szü le i det, hogy ve gye fel a
vers tol má cso lá sát, és küld je el. Az el sõ há rom he lye zett Me se hõs sé
vá lik, ugyan is me sét írok sze mé lye sen ne kik, ahol a dí ja zott lesz a me -
se hõs!

Tûnj el!

Ez a ví rus na gyon csú nya

Nin csen szá ja, nin csen or ra

Szár nyak nél kül száll do gál

Lá ba sin csen, még is jár

Ez a ví rus olyan hun cut

Mond tam. Tûnj el, még se moz dult

Nem hív tuk még is jött

Ott áll a ka punk elõtt

Utál ja a lan gyos vi zet

Nem sze re ti az ece tet

Ke zet sem mos, min dig pisz kos

Szap pant ha lát, el fut kos

Ezért én min dig ke zet mo sok

Az ar com ra masz kot ra kok

Et tõl az tán úgy meg ijed

Gyor san el fut, nem in te get.

Ha tár idõ: 2020. jú li us 31.

 A fel vé telt Mé szá ros Il di kó vár ja a facebook ol da lán.
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Fru zsi na, a lo vak bû vö le té ben
Fru zsi na a Fegyverneki Lo vas és Fo gat haj tó Szak osz tály tag ja. A fi a tal,
19 éves lány nak már „múlt ja” van, hi szen 2012 óta in dul ver se nye ken.
S, hogy lesz-e jö võ je? Igen, eb ben biz tos va gyok, hi szen aki ilyen cél tu -
da to san, ha tá ro zot tan fo gal maz za meg cél ja it, és min den nap ezért
dol go zik ko ra reg gel tõl ké sõ es tig, an nak elõbb vagy utóbb ered mé nye
lesz. Be szél ge té sünk so rán meg kér dez tem tõ le, mi a táv la ti cél ja, és õ
gon dol ko dás nél kül rá vág ta. „C „ ka te gó ri ás 1-es fo gat, Or szá gos Baj -
nok ság!   

Fru zsi na szin te az anya tej jel szív ta ma gá ba a lo vak sze re te tét, hi szen
édes ap ja és nagy ap ja is in dul tak ver se nyen, és õ min dig ott sün dör gött 
kö rü löt tük. Je len leg a csa lá di vál lal ko zás ban se gít, ló há ton jár ja a ha -
tárt, de ha kell az ál la tok ete té sé ben is se gít, hi szen szü lei, nagy szü lei
me zõ gaz da ság gal fog lal koz nak. Szol no kon érett sé gi zett, de a má sik
hob bi já nak is szí ve sen hó dol, nem ré gi ben fo tog rá fus vég zett sé get is
szer zett. Sze rin te mi nél so kol da lúbb az em ber, an nál könnyeb ben bol -
do gul az élet ben. Elõ ször pó ni 2-es fo gat tal ver seny zett, majd nagyló
1-es fo gat tal.  Nincs könnyû hely zet ben, hi szen eb ben a sport ág ban 
nincs kü lön nõi és fér fi ver seny szám, s bi zony tö ré keny ter me té vel ki -
tû nik a me zõny bõl, de el szánt sá ga le gyõ zi ezt a hát rányt. Leg több ször
Bo gár ne vû lo vá val ver seny zett és ért el ered mé nye ket, most Ízisz lo va 
a tár sa a ver se nye ken. Két év vel ez elõtt sze rez te meg a „C” ka te gó ri ás
vizs gát.

Fru zsi na a ba rá tok, is me rõ sök biz ta tá sá ra el in dult a Gaz dász szé pe
ver se nyen, mely két for du lós. Na gyon druk ko lunk, hogy si ke rül jön,
most a cél, hogy az el sõ for du ló ban he lye zést ér jen el, ami lép csõ a má -
so dik for du ló hoz. 

A szer kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá lunk az ed di gi ered mé nye i hez, és to -
váb bi el szánt sá got, ki tar tást!

-Mé szá ros Il di kó-

Cseh Pé ter is mét re me kelt
Min dig öröm tá jé koz tat ni a Ked ves
Ol va sót, ha egy fegyverneki  di ák
újabb si ke ré rõl szá mol ha tunk be.
Cseh Pé tert már ta valy be mu tat tuk itt 
a Hír mon dó ha sáb ja in, hi szen Or szá -
gos meg mé ret te tés ben si ke rült a na -
gyon elõ ke lõ II. he lye zést el ér nie
bi o ló gia tan tárgy ból. Eb ben az év ben
is je lent ke zett az 5+1 for du lós ver -
seny re. 

Cseh Pé ter a dön tõ ben bi zo nyí tot ta
te het sé gét, fel ké szült sé gét, és is mét a
re mek II. he lyet sze rez te meg a  9-12
év fo lyamosok ka te gó ri á jában.

Azon ban itt nem állt meg, hisz tör té -
ne lem tan tárgy ból el in dul va, szin tén re me kelt: az országos V. he lye -
zést ér te el!

Gra tu lá lunk és to váb bi ered mé nyes mun kát kí vá nunk a Szer kesz tõ -
ség nevében!

-Mé szá ros Il di kó-

Íjá sza ink újabb si ke re
MARADJ OTTHON, MARADJ
FORMÁBAN!

300 db vesszõ fo gót aján lott fel a
Ma gyar Íjász Szö vet ség a ver seny -
zõi szá má ra, hogy elõ se gít se az ott -
ho ni edzésüket.

A vesszõ fo gók ra azok az íjá szok
tart hat nak igényt, akik 2019-ben
kültéren (vagy 2020-ban beltéren)
leg alább har mad osz tá lyú mi nõ sí -
tést sze rez tek. Nagy Lász ló és Pál
Sán dor tel je sí tet ték a fel té te le ket,
így meg kap ták a vesszõ fo gót.

A ví rus hely zet mi att na gyon ke vés
ver seny re ju tot tak el, de ered mé -
nye ik mu tat ják, hogy Fegy ver nek
re me kel eb ben a sport ág ban. Pál
Sán dor  há rom öröm íjász ver se nyen in dult, ahol egy har ma dik és két
ne gye dik he lyet szer zett. Feb ru ár ban a te rem OB in dult, ahol ön ma -
gá hoz ké pest nem lõtt jól (el mon dá sa sze rint), de még így is az in du ló

60 senior kö zött az elõ ke lõ 13. he lyet
sze rez te meg. A MISZ ál tal ren de zett
ver se nye ken arany, ezüst és bronz mi -
nõ sí tést is si ke rült meg lõ nie!

Nagy Lász ló há rom ver seny re ju tott el
az idén. Egy ötö dik, egy ne gye dik és
egy el sõ helyet si ke rült meg sze rez nie-
mely iga zi si ker tör té net, hi szen egy
nap pal elõt te még kór ház ban volt, és
ver seny elõtt még az is kér dé ses volt,
hogy egy ál ta lán tal pon tud e ma rad ni! 

Gra tu lá lunk az ered mé nyek hez, és to -
váb bi ki tar tást, ered mé nyes sze rep lést 
kívánunk!

-Mé szá ros Il di kó-

Gaz dász Szé pe ver seny gyõztese:
Ber ta Fru zsi na

Lap zár ta kor ér ke zett!  A dön tõ re az idén a meg vál to zott rend kí vü li
hely zet mi att online ke rült sor. So kan a dön tõ elõtt már ott vol tunk a
kép er nyõk elõtt, és ta lán nem túl zás azt ál lí ta nom, hogy job ban iz gul -
tunk Fru zsi ná ért, mint Õ ma ga. (Fru zsi na a ver seny után el mond ta,
hogy az esély te le nek tel jes nyu gal má val vett részt a ver seny ben)

A dön tõ ben a mû sor ve ze tõ be mu tat ta a há rom dön tõs lányt, majd a
vá lasz tott bo rí té kok rej tet ték azt a je let, ami vel a lá nyok ra le he tett sza -
vaz ni.  Fru zsi na az öle lés je let kap ta.

Itt kez det ben volt egy kis fél re ér tés, mert so kan az öle lés szót ír ták be
sza va zás kor, ami ter mé sze te sen ér vény te len sza va za tot ho zott, hi szen 
a jel re kel lett kat tin ta ni. Az tán el kez dõ dött a sza va zás iz gal ma. A  lá -
nyok fej-fej mel lett ha lad tak. A sza va zás ra fél órát adott a mû sor ve ze -
tõ. Sok, vagy ke vés? Már nem ér zé kel tük az idõt, annyi ra iz gu ltunk.
Ha Fru zsi na volt elõny ben, ter mé sze te sen mi meg ál lí tot tuk vol na az
idõt, vi szont mi kor hát rány ban volt, ak kor: ne, ne le gyen még vé ge!
Vé gül a haj rá nagy sze rû en si ke rült!

Ma gyar or szág Gaz dász Szé pe 2020-ban Ber ta Fru zsi na Fegy ver nek!

Fru zsi na ne vé ben mond ha tom, hogy min den ki nek kö szö ni akik tá -
mo gat ták, mel lé áll tak, és ter mé sze te sen sza vaz tak rá. Az össze fo gás
szép pél dá ját is mer het tük meg, ta pasz tal hat tuk meg a ver seny fo lya -
mán.

A Szer kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá lunk Fru zsi ná nak, és to váb bi si ke res
élet pá lyát kívánunk!

-Mé szá ros Il di kó-
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Van ked venc fád?
Je löld az év fá ja ver seny be!

Mi meg tet tük!

Az If jú sá gi Park ban lé võ fe ke te nyár fát ne vez tük be a ver seny be!

Az Év Fá ja a facebookon Az Ökotárs Ala pít vány az ál lam pol gá ri ön -
szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sá val kí ván hoz zá já rul ni egy de mok ra ti kus,
fenn tart ha tó és igaz sá gos tár sa da lom, va la mint a nyil vá nos ság rész -
vé te lén ala pu ló in téz mény rend szer fej lõ dé sé hez.

Az Év Fá ja ve tél ke dõ cél ja, hogy a fák ter mé szet ben be töl tött sze re pén
ke resz tül hív ja fel az em be rek fi gyel mét a kör nye zet tu da tos ság ra. A

ver seny ma gyar or szá gi
part ne rei az Or szá gos Er dé -
sze ti Egye sü let, a
Varga-Erdõmester Kft., a
Sza bad Föld, a Ken der kóc
webáruház és a Ci vil Rá dió.

A ko ráb bi évek hez ha son ló -
an az evfaja.hu ol da lon ke -
resz tül le he tett be kül de ni a
ne ve zé se ket má jus 10-ig a
fa, vagy fa cso port tör té ne tét 
és ké pe it mel lé kel ve. Bár ki
je löl he tett - csa lá dok, is ko -
lai osz tá lyok, ci vil szer ve ze -
tek, ba rá ti tár sa sá gok vagy
mun ka he lyi kö zös sé gek is.
Mi nél töb ben tá mo gat ják a
ne ve zést, an nál jobb, hi szen 
ez bi zo nyít ja, hogy a fa va ló -
ban kü lön le ges sze re pet tölt 

be a kö zös ség éle té ben.

A ne ve zett fák, il let ve fa cso port ok kö zül az Ökotárs négy ta gú szak mai
zsû ri je vá laszt ja ki azt a 12-15 dön tõst, ame lyek re a kö zön ség a jú li us -
tól-ok tó be rig tar tó vok so lás fo lya mán sza vaz hat – itt dõl el, hogy me -
lyik fa nye ri el a cí met eb ben az év ben. Az Év Fá ja egy egész ség ügyi
fel mé rés ben ré sze sül, és ha szük sé ge van rá, egy spe ci á lis ápo lás ra
szó ló utal ványt is kap, amit díj áta dó ün nep ség ke re té ben nyúj tanak át
a fát je lö lõk nek (vár ha tó an no vem ber ben).

2011. óta a zsû ri min den év ben ki vá laszt ja a Hõs Fát is a dön tõ sök kö -
zül. Er re a cím re olyan fák, vagy fa cso port ok je lö lé sét vár ják, me lyek
éle te vagy ter mé sze tes kör nye ze te, élõ he lye ve szély ben van, és ame -
lyek meg men té sé ért a je lö lõk si ke re sen küz döt tek vagy küz de nek még 
most is. Ez zel a ka te gó ri á val sze ret nék – leg alább jel ké pe sen – el is -
mer ni azok ál do za tos mun ká ját, akik ki áll nak a fák, a zöld te rü le tek
meg men té se ér de ké ben. A ver seny dön tõ sei kö zül az Or szá gos Er dé -
sze ti Egye sü let egy ál ta la vá lasz tott fát kü lön díj ban is ré sze sít.

Az Év Fá ja cí met egy fa csak egy szer kap hat ja meg, de a ver seny ben a
ko ráb ban már je lölt fák is részt ve het nek.

A je lö lé se ket a evfaja.hu ol da lon re giszt rál va, az ott ta lál ha tó ûr lap ki -
töl té sé vel, ki zá ró lag online le het be ad ni.

Az Év Fá ja ver seny szer ve zõ je az Ökotárs Ala pít vány.

To váb bi in for má ció: Tokodi Nó ra (tokodi@okotars.hu)

Elõ re lát ha tó lag 2020. jú li u sá ban in dul a sza va zás.

-Mé szá ros Ildikó-

Rajzverseny
Ked ves gye re kek!

Öröm mel ér te sí tünk ben ne te ket, hogy az online ta nu lás mel lett
most meg pró bál koz hat tok az online rajz ver seny le he tõ sé gé vel is. 

Raj zold le ked venc me se hõ sö det,
kérd meg a szü le i det, hogy fo tóz za
le, és küld je el!

A rajz ver seny min den részt ve võ je
aján dék ban ré sze sül!

Egy gye rek egy raj zot küld het.

A rajz ra írd rá ne ved, s osz tá lyod.

Ha tár idõ: 2020. jú li us 31.

A raj zot Mé szá ros Il di kó facebook
ol da lá ra vár juk.
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Tá jé koz ta tó a föld hi va ta li osz tá lyok
ál tal vég zett par lag fû fer tõ zött ség gel
kap cso la tos hely szí ni el len õr zé sek rõl

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl szó ló 2008. évi XLVI.
tör vény 17. § (4) be kez dé se ér tel mé ben a föld hasz ná ló kö te les az in gat -
la non a par lag fû vi rág bim bó já nak ki ala ku lá sát meg aka dá lyoz ni, és ezt
kö ve tõ en ezt az ál la po tot a ve ge tá ci ós idõ szak vé gé ig fo lya ma to san
fenn tar ta ni.

A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor mány hi va tal Föld hi va ta li Fõ osz -
tály ez úton is tá jé koz tat ja az in gat lan tu laj do no so kat, ke ze lõ ket, a ter -
mõ föl dek hasz ná ló it, és min den to váb bi érin tet tet, hogy
Jász-Nagykun-Szolnok me gye te le pü lé se i nek kül te rü le tén (be le ért ve a
zárt ker ti in gat la no kat is) a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor mány hi -
va tal Föld hi va ta li Fõ osz tály Föld hi va ta li Osz tá lyai meg kez dik a fen ti
kö te le zett ség be tar tá sá nak el len õr zé sét. A rend sze re sen vég zett el len -
õr zé sek a ve ge tá ci ós idõ szak vé gé ig tartanak.

Bel te rü le ten az el len õr zé se ket a te le pü lés jegy zõ je vég zi.

A hely szí ni el len õr zé se ket a föld hi va ta li osz tá lyok mun ka tár sai a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor mány hi va tal Ag rár ügyi Fõ osz tály
Nö vény- és Ta laj vé del mi Osz tály nö vény vé del mi fel ügye lõ i vel kö zö sen
is vé gez he tik. A hely szí ni el len õr zés meg ál la pí tá sa i ról jegy zõ könyv ké -
szül. A jegy zõ könyv alap ján a to váb bi in téz ke dé se ket a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor mány hi va tal Ag rár ügyi Fõ osz tály
Nö vény- és Ta laj vé del mi Osz tály fo ga na to sít ja.

Kül te rü le ti föld rész let par lag fû fer tõ zött sé gé re vo nat ko zó be je len tést
szó ban, írás ban, vagy elekt ro ni kus úton le het ten ni a föld hi va ta li osz tá -
lyok nál. Le he tõ ség van a Kor mány ab la kok és a Jász-Nagykun-Szolnok
Me gyei Kor mány hi va tal Ag rár ügyi Fõ osz tály Nö vény- és Ta laj vé del mi
Osz tály (5000 Szol nok, Víz part krt. 32.) ré szé re tör té nõ be je len tés re is.

Interneten a https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/Content/User/Login.aspx
cí men el ér he tõ Par lag fû Be je len tõ Rend sze ren ke resz tül is le he tõ ség
van a par lag fû vel fer tõ zött te rü le tek be je len té sé re. A be je len tés hez ja -
va solt a par lag fû vel bo rí tott te rü let be azo no sí tá sá ra al kal mas le he tõ
leg több adat meg adá sa. A kül te rü le ti par lag fû vel fer tõ zött te rü le te ket
jel zõ la kos sá gi be je len té sek hely szí ni el len õr zé sét a föld hi va ta li osz tá -
lyok mun ka tár sai min den eset ben elvégzik.

Föld hi va ta li Osz tály 3. 
5200 Törökszentmiklós, Kos suth La jos út 135/ A

A föld hi va ta li osz tá lyok to váb bi el ér he tõ sé ge a
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok és a
www.foldhivatalok.hu hon la po kon is meg ta lál ha tó.

Sze ret nénk kér ni min den fegyverneki la kost, hogy sza vaz zon az Év
fá já ra! A sza va zás ide jé rõl és me ne té rõl késõbb tá jé koz ta tást adunk.



EMLÉKEZÉS

PAPP ERNÕNÉ
(SZECSEI ILONA)

2016.05.18.

ha lá lá nak 4. éves
év for du ló ján

"Cso da volt, hogy él tél
és ben nün ket sze ret tél.

Ne künk nem is hal tál meg,
csak ál mod ni men tél.
Egy re mé nyünk van, 

mi él tet és ve zet,
hogy egy szer majd
ta lál ko zunk Ve led."

Fér je és Leányai 

Em lé ke zés
IFJ. FODOR JÁNOS 

ha lá lá nak 21. év for du ló já ra

„Én nem hal tam meg. Az ami nek tek
vol tam, még min dig va gyok.

Ne vez ze tek a ne ve men, be szél je tek
hoz zám olyan könnyen és

egy sze rû en, ahogy min dig.
Ne ves se tek és gon dol ja tok rám,

hi szen én itt va gyok ve le tek, csak én
az út má sik ol da lán me gyek.”

Sze re tõ szü le id, test vé red, nagy ma mád,
ro ko na id és ba rá ta id

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 csa lá dod

Kö szö net nyil vá ní tás
Fáj da lom tól meg tört szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, 

akik fe lejt he tet len el huny tunk

RABÓCZKI LUKÁCS
1946.03.13-2020.03.14

te me té sén mély gyá szunk ban együttérzõ szív vel osz toz tak.

A Gyá szo ló Csa lád

Kö szö net nyil vá ní tás
Dr. Tóth Sa rol ta dok tor nõ nek és Dr. Nagy And rás nak a Hetényi

Gé za Kór ház bel gyó gyász or vo sá nak, va la mint Ke le men
Csabáné, Ju dit nak kö szö ne tet mon dunk lel ki is me re tes gyó gyí tó

mun ká ju kért és ön zet len se gít ség nyúj tá su kért.

A Gyá szo ló Rabóczki csa lád

Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki min den ki nek,

akik sze re tett el huny tunk

SZATLÓCZKI RUDOLF
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

 ko szo rút he lyez tek,
gyá szunk ban osz toz tak. 

Gyá szo ló csa lád

Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak, akik

MOLNÁR ISTVÁNNÉ
Négyesi Mária

te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got,
 ko szo rút he lyez tek,

fájdalmunkban osz toz tak. 

A Gyá szo ló csa lád
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„A jó lel kek csil lag ként él nek to vább”
Budainé Allattyányi Mag dol na a Fegyverneki Könyv tár ve ze tõ je
2020. má jus 13-án 69 éves ko rá ban örök re meg pi hent. Ahogy mi szó -
lí tot tuk „Mag di ka né ni” 1969-ben a he lyi gim ná zi um ban érett sé gi -

zett, majd 1970-ben ké pe sí tés
nél kü li könyv tá ros ként kez -
dett dol goz ni, a még ak ko ri
Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház
és Könyv tár jog elõd jé ben.
1972-ben a könyv tá ron be lül
gyer mek rész le get ala kí tot tak
ki, mely nek ve ze té sé vel bíz ták 
meg. Mun ka mel lett fo lya ma -
to san ta nult, ké pez te ma gát.
1974-ben el vé gez te le ve le zõ
sza kon a Deb re ce ni Ta ní tó -
kép zõ Fõ is ko la szol no ki ki he -
lye zett ta go za tán a
nép mû ve lõ-könyv tá ros sza -
kot. 1991-ben fél évig egye dül
lát ta el a könyv tá ro si fel ada -
to kat. Még eb ben az idõ szak -
ban köl tö zött új he lyé re a

könyv tár. 1992-2008 kö zött ve ze tõ könyv tá ros volt. Mag di ka né ni
cél ja a könyv tár ban az volt, hogy se gít se az em be re ket a sza bad idõ
ha té kony el töl té sé ben, majd a ké sõb bi ek ben már ki e gé szült az zal,
hogy a min den na pi dol gok ra is vá la szo kat ta lál ja nak az egyéb szak -
iro dal mak se gít sé gé vel. Az internet „be rob ba ná sa” Mag di ka né nit
sem ke rül te el. Meg kel lett ta nul nia a szá mí tó gé pek hasz ná la tát, hogy 
se gít sé get ad jon az ol va sók nak a kez de ti lé pé sek el sa já tí tás hoz. A
könyv tár ve ze té se mel lett kap ta fel ada tá ul a hely tör té ne ti anya gok
gyûj té sét, rend sze re zé sét, a to váb bi ak ban a gyûj te mény gon do zá sát
mun ka tár sai köz re mû kö dé sé vel. A könyv tá ro si te en dõ it ki egé szí tet te 
ve tél ke dõk szer ve zé sé vel, ta lál ko zók ren de zé sé vel. A kul tu rá lis mun -
ká ján kí vül je len tõs sze re pet vál lalt a te le pü lés kö zé le té ben. Ezért a
szor gal mas és ki tar tó mun ká já ért több dí jat is ka pott. 1989-ben Ki vá -
ló mun ká ért, 1990-ben Fegyvernekért ki tün te tés ben, majd 2009-ben 
Fegy ver nek Köz szol gá la tá ért Díj ban ré sze sült. Ennyi el töl tött idõt kö -
ve tõ en, har minc nyolc év után 2008-ban nyug díj ba ment. Mag di ka
né ni nek két gyer me ke, és öt uno ká ja szü le tett. Na gyon vár ta már a
nyug dí jas éve it, hogy fog lal koz zon velük, so kat ki rán dul ja nak a fér jé -
vel, va la mint a hob bi já nak él jen: a ker tész ke dés nek és a ké zi mun ká -
zás nak. Sze ren csé re még sok évig tud ta él vez ni ezen örö mö ket.
Mag di ka né nit min dig a pon tos ság és a pre ci zi tás jel le mez te. Egy hig -
gadt, meg fon tolt em ber volt, emel lett na gyon jó ta ní tó, aki tõl sok

min dent el sa já tí tot tunk, sze mély sze -
rint én Tõ le ta nul tam meg a szak ma
csín ját-bín ját. A ma gán élet ben is ve -
lünk örült, nemcsak kol lé ga ként te -
kin tet tünk rá, ha nem ba rát ként is,
min dig szá mít hat tunk rá min den ben. 
Egy élet erõs nõ volt, aki szá munk ra
hal ha tat lan volt. Hi he tet len, hogy
nincs töb bé köz tünk. Em lé két meg -
õriz zük, az át adott tu dá sát to vább -
visszük. Nyu god jon bé ké ben!

-Bog nár An na má ria-

Né met nyelv ta ní tást,
kor re pe tá lást vál la lok.

06 70/3406563

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

Rabóczki Luk ács 74 éves

Sza ba dos Im re 53 éves

Nya kas And rás 47 éves

Tú ró Jó zsef 51 éves

Vízkeleti Pálné
Szü le tett: Gyár fás Esz ter 62 éves

Mikle Jó zsef La jos 69 éves

Mol nár Istvánné
Szü le tett: Négyesi Má ria 89 éves

Szatlóczki Ru dolf 82 éves

Papp Jó zsef 70 éves

Újj Jó zsef 84 éves

Kiss Károlyné
Szü le tett: Szabari Ka ta lin Ve ro ni ka 65 éves

Budainé Alattyányi Mag dol na 69 éves

Mé szá ros Józsefné
Szü le tett: Gúth Má ria 58 éves

Koz ma Ferencné
Szü le tett: Sos Klá ra 87 éves

Csécsei Kálmánné
Szü le tett: Huber Ve ro ni ka 75 éves

Cseszka Károlyné
Szü le tett: Ujj Mar git 81 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.”
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Dobler And rea és Fridrik Jó zsef Ferenc
2020. áp ri lis 4-én,

Sze ke res And rea és Al bert Gábor
2020. áp ri lis 24-én,

Bátai Ge or gi na Ri ta és Bu dai Nor bert
2020. má jus 15-én

Domány Krisz ti na Ber na dett és Maróti János
2020. má jus 18-án,

Vincze Er zsé bet és Kiss Sándor
2020. má jus 29-én,

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

2020.03.04. Bog nár Benett 
Szü lei: Sza bó Fan ni, Bog nár Ger gõ

2020.03.22. Bu rai La jos
Szü lei: Nyerlucz Eri ka, Bu rai La jos

2020.03.28. Hermann Ra mó na An na
Szü lei: He ge dûs Me lin da, Hermann Vik tor

2020.03.30. Knipfel Benett
Szü lei: Kocsmár Hen ri et ta, Knipfel Ro land

2020.03.31. Bu rai Leila Gló ria
Szü lei: Alattyányi Bi an ka, Bu rai Gá bor

2020.04.01. Oláh Lé da
Szü lei: Csör gõ Gina, Oláh La jos

2020.04.01. Pá va Dá ni el
Szü lei: Balla Edi na Kla u dia, Pá va La jos

2020.04.08. Mága Ra mó na Vik tó ria
Szü lei: Má tyás Ra mó na, Mága Dá vid

2020.04.08. Ba logh Di á na Leila
Szü lei: Ba log Leilla, Ba logh Ger gõ

2020.04.09. Lip csei Áron
Szü lei: Krenák Pi ros ka, Lip csei Dá ni el

2020.04.29. Tú ró Klarissza Lilien
Szü lei: Ko lom pár Jú lia Má ria, Tú ró Krisztofer Dá vid

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
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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.


