


Rendeletek, ha tá ro za tok
Fegy ver nek Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te 2020. no vem ber 11-ig az aláb bi
ha tá ro za tok ról és ren de le tek rõl dön tött:
• 85/2020.(X.07.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta afegyverneki 0374/9

hrsz-ú in gat lan nal kap cso la tos Nem ze ti Föld ügyi Köz pont elõtt tör té -
nõ meg bí zá si szer zõ dés meg kö té se ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé -
se ket. A Kép vi se lõ-tes tü let egyet ért a fegyverneki 0374/9 hrsz-ú
in gat lan nal kap cso la tos Nem ze ti Föld ügyi Köz pont tal kö tött meg bí -
zá si szer zõ dés egy gaz da sá gi év re tör té nõ meg hosszab bí tá sá val és
kö te le zett sé get vál lal az 2.500,- Ft/AK/év mér té kû hasz ná la ti díj
meg fi ze té sé re a 2021. évi költ ség ve tés ének ter hé re

• 88/2020.(X.29.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta a Tiszamenti Re gi o ná -
lis Víz mû vek Zrt. Fegyverneken vég zett víziközmûvek üze mel te té si
te vé keny sé gé nek 2019. évi tel je sí té sé rõl szó ló je len tést

• 89/2020.(X.29.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a Fegyverneki Ti sza vi -
rág Óvo da és Böl csõ de 2020/2021. ne ve lé si év mun ka terv ét

• 90/2020.(X.29.) sz.  ha tá ro za tá ban el fo gad ta a Fegyverneki Gyer -
mek élel me zé si Kony ha 2015-2019. évi te vé keny sé gé rõl szó ló be szá -
mo lót és meg kö szö ni a Fegyverneki Gyer mek élel me zé si Kony ha
dol go zó i nak szak mai mun ká ját.  

• 91/2020.(X.29.) sz. határozatábandönött Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány za ta és a Jászkiséri Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let kö zött együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té sé rõl

• 92/2020.(X.29.) sz. ha tá ro za tá val dön tött Fegy ver nek Vá ros Ön -
kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 2021. évi mun ka terv ének el fo -
ga dá sá ról

• 93/2020.(X.29.) sz. ha tá ro za tá val hoz zá já rul Morina Shain
fegyverneki in gat lan szer zé sé hez, a Fegy ver nek, Kos suth La jos út
24/A. (2511/1 hrsz.) sz. alatt in gat lan meg vá sár lá sa ön kor mány za ti
ér de ket nem sért.

• 94/2020.(X.29.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ja a Nagy kö rû Köz ség Ön -
kor mány za tá val kö tött böl csõ dei fel adat-el lá tá si szer zõ dést 

• 95/2020.(X.29.) sz. ha tá ro za tá val hoz zá já rul 5231 Fegy ver nek,
Lelovich György út 9/B. sz. alat ti la kos te lek vá sár lá sá hoz az ön kor -
mány zat tu laj do nát ké pe zõ fegyverneki 751 hrsz-ú, ter mé szet ben
Fegy ver nek, Lelovich György út 9/B. sz. alat ti, 340 m2 nagy sá gú be -
épí tett te rü let ér té ke sí té sé hez, brut tó 150.000.- Ft áron. Az adás vé -
tel lel kap cso la tos költ sé ge ket a ve võ vi se li.  

• 21/2020.(X.30.) ön kor mány za ti ren de le té ben dön tött az „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 14.§-a az aláb bi ak sze rint mó do sul:
 14. § A tá mo ga tás igény lé se, mér té ke, el bí rá lá sa 
 (1) A lak ha tá si le he tõ ség igény be vé te lé re vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí -

vást az Ön kor mány zat 2020. no vem ber 2. nap já ig hir de ti meg
Fegy ver nek vá ros hon lap ján, il let ve a hely ben szo ká sos mó don. 

 (2) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2020. no vem ber 15. 
 (3) Pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je 2020. no vem ber 30.
 (4) A szer zõ dés kö tés ha tár ide je a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tés meg -

ho za ta lát kö ve tõ 15 nap. 
 (5) A tá mo ga tás ke re té ben 1 la kás ke rül ki adás ra ma xi mum 24 hó -

nap idõ tar ta mig.
• 22/2020.(X.30.) ön kor mány za ti ren de le té ben dön tött 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

Fegyvernek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ha tás -
kör ében el já ró pol gár mes ter a 478/2020.(XI.3.) 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 b) pont ja alap ján az aláb bi ha tá ro za to kat hoz ta:
• 96/2020.(XI.09.) sz.  Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi -

se lõ-tes tü le te ha tás kör ében el já ró pol gár mes ter ha tá ro za ta a Fegy -
ver nek Vá ros te le pü lés ren de zé si esz kö zök mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
kör nye ze ti vizs gá la tá ról: 

 A vá ros kül te rü let ének dé li ré szén az M4 gyors for gal mi út meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben ké szü lõ te le pü lés ren de zé si esz kö zök mó do sí -
tás hoz kap cso ló dó kör nye ze ti vizs gá la tát nem ké szít te ti el.

 Fen ti te rü let re vo nat ko zó dön té sét az aláb bi ak kal in do kol ja:
 Fegy ver nek kül te rü let ének dé li ré szén ter ve zett M4 gyors for gal mi

út a Törökszentmiklós (ke let) – Püs pök la dány kö zöt ti sza kasz ré -
sze, mely ter ve zé si te rü let re a Nem ze ti Inf rast ruk tú ra fej lesz tõ Zrt
meg bí zá sá ból az M4TP Kon zor ci um kör nye zet vé del mi en ge dély -
hez terv do ku men tá ci ót ké szí tett, me lyet fel hasz ná lás ra je len terv -
mó do sí tás hoz elõz mény irat ként át ad tak. To váb bá a te le pü lés a
tel jes köz igaz ga tá si te rü let re vo nat ko zó an ren del ke zik jó vá ha gyott 
kör nye ze ti vizs gá lat tal és örök ség vé del mi ha tás ta nul mánnyal és a
je len leg ha tá lyos sza bá lyo zás hoz ké pest ká ros kör nye ze ti ha tás
nem vár ha tó, va la mint a kör nye zet vé del mé ért fe le lõs szer vek
nem ítél ték je len tõs nek és a kör nye zet re néz ve ter he lõ nek a vár -
ha tó kör nye ze ti ha tást.Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép -
vi se lõ-tes tü le te ha tás kör ében el já ró pol gár mes ter nem lát ja
szük sé gét a fen ti te rü let re kör nye ze ti vizs gá lat le foly ta tá sá nak.

• 97/2020.(XI.09.) sz. Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te ha tás kör ében el já ró pol gár mes ter
határozataFegyvernek Vá ros te le pü lés ren de zé si esz köz mó do sí tás
vé le mé nye zé si sza ka szá nak le zá rá sá ról

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ha tás -
kör ében el já ró pol gár mes ter egyet ért az zal, hogy a vá ros kül te rü -
let ének dé li ré szén az M4 gyors for gal mi út meg va ló sí tá sa
ér de ké ben mó do sít tat ja a te le pü lés ren de zé si esz kö zö ket.

 A terv mó do sí tás egyez te té si el já rá sa, -tekintettel ar ra, hogy ki -
emelt kor mány za ti be ru há zás – tár gya lá sos el já rás.

 A terv mó do sí tás vé le mé nye zé se elõtt az Ön kor mány zat a 2020.
évi LVIII. tör vény a vész hely zet meg szû né sé vel össze füg gõ át me -
ne ti sza bá lyok ról és jár vány ügyi ké szült ség rõl  165. §-a  alap ján az 
Ön kor mány zat hon lap ján köz zé tet te a terv mó do sí tást és ér te sí tet -
te a Part ne re ket.

 A te le pü lés ren de zé si terv mó do sí tás part ner sé gi egyez te té si ré szét
314/2012 (XI.8.) Korm. ren de let 29/A§ sze rint le zárt nak te kin ti. A 
Part ne rek a te le pü lés ren de zé si terv mó do sí tás sal kap cso lat ban mó -
do sí tó, a terv mó do sí tás el ké szí té sét be fo lyá so ló vé le ményt elekt ro -
ni ku san nem ad tak.

 Az el ké szült terv mó do sí tás ke rül jön vég sõ szak mai vé le mé nye zés -
re az Ál la mi Fõ épí tész elé an nak ér de ké ben, hogy a ter ve zett fej -
lesz tés meg va ló sul has son.

 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ha tás -
kör ében el já ró pol gár mes ter a te le pü lés ren de zé si esz kö zök mó do -
sí tá sá nak le zá rá sa ér de ké ben a to váb bi szük sé ges fo lya ma to kat
meg in dít ja.

• 98/2020.(XI.09.) sz. Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te ha tás kör ében el já ró pol gár mes ter ha tá ro zott Dr. Ta tár
Gá bor al pol gár mes ter tisz te let dí já nak és költ ség té rí té sé nek
megállapításárólMagyarország he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel a Mötv.
71. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak ra 2020. no vem ber 4-tõl Dr. Ta tár
Gá bor al pol gár mes ter tisz te let dí ját ha vi 130.500,- Ft ; költ ség té rí té -
sét ha vi 19.575,- Ftbruttó összeg ben ál la pít ja meg.

• 99/2020.(XI.09.) sz.  Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te ha tás kör ében el já ró pol gár mes ter ha tá ro zott Herman
Jó zsef al pol gár mes ter tisz te let dí já nak és költ ség té rí té sé nek
megállapításárólMagyarország he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel a Mötv.
71. § (5) be kez dé sé ben foglaltakrab2020. no vem ber 4-tõlnHerman
Jó zsef al pol gár mes ter tisz te let dí játha vi 130.500,- Ft; költ ség té -rí té sét
ha vi   19.575,- Ftbruttó összeg ben ál la pít ja meg.

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-
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A fa ki vá gás sza bá lya i ról
Az el múlt idõ szak ban több eset ben oko zott prob lé mát vá ro sunk ban a
fa ki vá gás sza bá lya i nak nem meg fe le lõ is me re te. Ezért a jö võ be ni prob -
lé mák el ke rü lé se ér de ké ben tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a
fás szá rú nö vé nyek vé del mé rõl szó ló 346/2008. (XII.30.) Korm. ren -
de let alap ján fás szá rú nö vé nye ket köz te rü le ten ki zá ró lag jegy zõi
en ge déllyel le het ki vág ni. 

A köz te rü le ten lé võ fás szá rú nö vé nyek min den eset ben az Ön kor -
mány zat tu laj do nát ké pe zik, füg get le nül at tól, hogy azo kat ki ül tet te! A
köz te rü le ten lé võ fa ki vá gá sá nak en ge dé lye zé se iránt ké rel met kell be -
nyúj ta ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ba. A ké re lem nyom tat vány hoz 3.000
Ft össze gû il le ték bé lye get kell csa tol ni. Az ügy in té zé si ha tár idõ 21 nap
(ál ta lá nos ügy in té zé si ha tár idõ), azon ban a te le pü lés szem pont já ból
ki emelt szak mai, tu do má nyos, te le pü lés- és kul túr tör té ne ti ér té ket
kép vi se lõ fás szá rú nö vény ki vá gá sá nak ké rel me zé se ese té ben 45 nap.
Az el já rás sal kap cso la to san bõ vebb in for má ci ót, va la mint ké re lem
nyom tat ványt a Pol gár mes te ri Hi va tal ban kap hat nak vagy hon la punk -
ról le tölt he tik (www.fegy ver nek.hu). A ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ en
min den eset ben meg gyõ zõ dünk a ké re lem in do kolt sá gá ról, és ezt kö -
ve tõ en ke rül sor a fa ki vá gás en ge dé lye zé sé re vagy meg til tá sá ra. A fa ki -
vá gá si en ge dély meg adá sa ese tén a ha tá ro zat ban a ki vá gan dó fa
pót lá sá ról is ren del ke zünk. Fel hív juk a fi gyel mü ket, hogy aki fás szá -
rú nö vényt jog el le ne sen ki vág – a ki vá gott fa ér té ké tõl füg gõ en – az
sza bály sér tés nek vagy bûn cse lek mény nek mi nõ sül. A fás szá rú nö vé -
nyek vé del me mind annyi unk kö zös ér de ke, ezért kér jük, hogy kör nye -
ze tünk vé del me, va la mint az en ge dély nél kü li fa ki vá gá sok, eset le ges
fel je len té sek, bír sá go lá sok el ke rü lé se ér de ké ben szí ves ked je nek a tá jé -
koz ta tás ban fog lal tak meg tar tá sá ra fo ko zott fi gyel met for dí ta ni!

-Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta-

A köz te rü let-hasz ná lat sza bá lya i ról
Tisz telt Fegyverneki La ko sok!

Az aláb bi ak ban a köz te rü let-hasz ná lat tal kap cso lat ban sze ret nénk
meg osz ta ni né hány fon tos tud ni va lót!

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének a köz te rü let
hasz ná lat ról szó ló 26/1995. (VIII.31.) sz. ön kor mány za ti ren de le te
sze rint a köz te rü let ren del te té sé tõl el té rõ hasz ná la tá hoz a hasz ná la tot
meg elõ zõ en ki adott en ge dély szük sé ges. Ez töb bek kö zött ki ter jed:
• köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás hoz hasz nált jár mû/jár mû sze rel vény
• 3,5 ton na össz súly fö löt ti gép jár mû, nyergesvontató, me zõ gaz da sá -

gi von ta tó, pót ko csi
• egyéb von ta tott esz köz
• épí tõ anyag (1 hó nap idõ tar ta mig in gye nes)
• hir de tõ be ren de zés, hir de tõ táb la

köz te rü le ten tör té nõ el he lye zé sé re, tá ro lá sá ra.

To váb bá en ge dély hez kö tött még a vendéglátóipari és egyéb élel mi -
szer ipa ri elõ kert, az idény jel le gû és al kal mi áru sí tás, va la mint a nem
hely hez kö tött moz gó áru sí tás is.

A fent meg je lölt ese tek ben, to váb bá a ren de let ben meg ha tá ro zott 
egyéb te vé keny sé gek ese tén hasz ná la ti díj fi ze té sé hez kö tött a
köz te rü let hasz ná la ta. 

Rész le te sebb tá jé koz ta tás Fegy ver nek Vá ros hon lap ján ol vas ha tó a
http://www.fegy ver nek.hu/ren de le tek_mind cí men.

-Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta-

AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT, VAGY
ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRÕL

A víz gaz dál ko dás ról szó ló 1995. évi LVII. tör vény (to váb bi ak ban:
Vgtv.)28/A. § (1) be kez dés sze rint a jog sza bály ál tal be je len tés hez kö tött
te vé keny sé gek tõl el te kint ve víz jo gi en ge dély szük sé ges a vízimunka el -
vég zé sé hez, a vízilétesítmény meg épí té sé hez és át ala kí tá sá hoz (víz jo gi
lé te sí té si en ge dély) a vízilétesítmény hasz ná lat ba vé tel éhez és üze mel te -
té sé hez, a víz hasz ná lat hoz (víz jo gi üze mel te té si en ge dély), és a
vízilétesítmény meg szün te té sé hez (meg szün te té si en ge dély).

A Vgtv. 29. § (7) be kez dé se alap ján: „Men te sül a víz gaz dál ko dá si bír ság
meg fi ze té se alól az a lé te sí tõ vagy üze mel te tõ, aki az egyes tör vé nyek nek
a pol gá rok biz ton sá gát erõ sí tõ mó do sí tá sá ról szó ló 2020. évi XXXI. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Vgtv.mód3.) ha tály ba lé pés ét meg elõ zõ en en ge -
dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ en lé te sí tett vagy üze mel tet fel szín
alat ti víz ki vé telt biz to sí tó vízilétesítményt, ha a víz jo gi fenn ma ra dá si en -
ge dé lye zé si el já rást 2023. de cem ber 31-ig ké rel me zi.” 

A tör vény a há zi víz igényt ki elé gí tõ és a me zõ gaz da sá gi ön tö zé si cé lú fúrt
ku tak ra egy aránt vo nat ko zik.

A tör vé nyi sza bá lyo zás sze rint a ko ráb ban en ge dély nél kül lé te sí tett fúrt
és ásott ku tak ra víz jo gi fenn ma ra dá si en ge délyt kell kér ni 2023. év vé gé -
ig. Ezen ha tár idõt kö ve tõ en a ha tó sá gok nak le he tõ sé gük nyí lik az il le gá -
lis ku tak tu laj do no sai ré szé re bír sá got ki szab ni. Men te sül az a
ma gán fel hasz ná ló kút tu laj do nos a víz gaz dál ko dá si bír ság meg fi ze té se
alól, aki 2023. de cem ber 31-ig ké rel me zi az en ge dély nél kül épült és/vagy 
üze mel te tett kút já nak fenn ma ra dá si/üze mel te té si be je len té sét, re giszt -
rá lá sát.

A víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról szó ló 72/1996. (V. 22.)
Korm. ren de let 24. § (1) be kez dé se sze rint a te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ jé nek en ge dé lye szük sé ges olyan kút (fúrt, ásott, vert) lé te sí té sé -
hez, üze mel te té sé hez, fenn ma ra dá sá hoz és meg szün te té sé hez, amely a
kö vet ke zõ fel té te le ket együt te sen tel je sí ti:

• a kút he lye nem érint: víz bá zist, táv la ti víz bá zist, il let ve ezek bel sõ-,
vagy kül sõ vé dõ ido mát, vé dõ te rü le tét

• nem érint karszt- vagy ré teg vi zet, ki zá ró lag ta laj víz víz kész let fel hasz -
ná lá sá val üze mel

• leg fel jebb 500 m3/év víz igény be vé tel ese tén
• há zi- vagy ház tar tá si víz igény ki elé gí té sé re hasz nál ják
• nem gaz da sá gi cé lú a víz fel hasz ná lás 
• a kút épü let tel ren del ke zõ in gat la non van

Csak azok a ku tak en ge dé lye zé se tar to zik jegy zõi ha tás kör be, mely nek
talp mély sé ge – a KÖTIVIZIG-el tör tént egyez te tés alap ján - nem ha lad ja
meg a 35 mé tert. Egyéb eset ben a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ka -
taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság az en ge dé lye zõ ha tó ság.

Ön kor mány za tunk se gít sé get kí ván nyúj ta ni az érin tett la ko sok ré szé re,
hogy egy er re sza ko so dott cég a víz jo gi kút en ge dé lyek te rén az egész te le -
pü lés szá má ra vál lal ná a ku tak fenn ma ra dá sá hoz szük sé ges do ku men tá -
ció össze ál lí tá sát.

Elõ nyei:
• meg bíz ha tó szak em be rek lát ják el a fel ada tot, nem kell egyé nen ként

meg ke res ni a meg fe le lõ vál lal ko zót, 
• nagy ság rend del ol csóbb így, hogy a tör vény ben meg je lölt ha tár idõ

még messze van, és a te le pü lés la kos sá gá nak a cég aján la ta se gít sé get
je len te ne, mert a kút tu laj do no sok egy sze rû en, ké nyel me sen és el ér he -
tõ áron jut hat ná nak hoz zá a kút en ge dé lyek hez.

A jegy zõi ha tás kör ben en ge dé lye zett fúrt ku tak el já rá si dí ja eb ben az
eset ben csak 11.000 Ft, ásott ku ta ké 6.000 Ft. (Il le ték tõl és já ru lé kos költ -
sé gek tõl men tes.)

 Kér jük az érin tet te ket, hogy amennyi ben igény be kí ván ják ven ni a szak -
ér tõ cég szol gál ta tá sát - to váb bá az en ge dé lye zés sel kap cso la tos kér dé se -
i ket -, írás ban je lez zék Schultz Ferencné ré szé re.

El ér he tõ ség: tel: 56/556-012, e-mail: kutengedelyezes@fegy ver nek.hu

A ku tak fel mé ré sé nek vár ha tó idõ pont ja: 2021. el sõ ne gyed év



Szü re ti dél után az Or czyban
A ki ala kult hely zet re va ló te kin tet tel eb ben a tan év ben rend ha gyó
mó don ke rült meg ren de zés re a szü re ti mu lat ság az Or czy An na Ka to -
li kus Általános Iskolában. 

Ezt a na pot sok ér de kes és iz gal mas fel adat tal, ének lés sel, kéz mû ves
fog lal ko zás sal, és tánc cal tölt het ték ta nu ló ink. A cso por tok ban szebb -
nél-szebb mun ká kat ké szí tet tek a gye re kek a pe da gó gu sok se gít sé gé -
vel. A fel sõ ta go za ton to tó se gít sé gé vel is mer ked tek meg a ta nu lók a
szü re ti szo ká sok kal.  A dél után so rán min den cso port nak le he tõ sé ge
volt szü re ti da lok megismerésére, éneklésére, és részt venni egy rövid 
táncházon. 

Kel le mes han gu lat ban telt a dél után, a gye re kek jól érez ték ma gu kat. 
-Sarkadi And rea-

-tanító-

Ol va só ver seny az Or czyban
Ha gyo má nya ink hoz hí ven is mét meg ren dez tük is ko lánk ban az ol va -
só ver senyt, ahol a leg szeb ben ol va só di ák ja ink mé ret tet het ték meg
ma gu kat. A zsû ri fi gyel te a hang sú lyo zást, a ki fe je zõ és pon tos ol va -
sást. Ezen szem pont ok alap ján ér té kel te a lelkes al só-, és
felsõtagozatos diákokat.

Is mét egy kel le mes és ered mé nyes dél utánt tölt het tünk együtt.

Gerõcs Esz ter - ta ní tó

2. év fo lyam
 1. he lye zett: Sza bó Csa nád 2.a
 2. he lye zett: Ba sa Pat rik 2.a

3. év fo lyam
 1. he lye zett: De me ter Ra mó na 3.a
 2. he lye zett: Náhóczki Ni ko let ta 3.a
 3. he lye zett: Suki Krisz ti na 3.a

4. év fo lyam
 1. he lye zett: Schmidt At ti la

5-6. év fo lyam
 1. he lye zett: Blága Szimonetta 5.a
 2. he lye zett: Domány Já nos 6.b
 3. he lye zett: Kor pás Nó ra 5.a

Kü lön díj Bozsó Pan ka Hé di

7-8. év fo lyam
 1. he lye zett: Schmidt Bog lár ka 8.a
 2. he lye zett: Czikó Mart ina 7.a
 3. he lye zett: Si mon Vik tó ria 8.a és Lefler Mar tin 7.a

Kö zös ima az Or czyban - "Egy mil lió
gyer mek imád koz za a ró zsa fü zért" 

Is ko lánk az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da di ák jai
idén, har mad szor csat la koz tak, az "Egy mil lió gyer mek imád koz za a

ró zsa fü zért" ren dez vény hez. A
kez de mé nye zés ke re té ben 2020.
ok tó ber 19-én, 9.00 órá tól kö zö sen 
imád koz tak ta nu ló ink és pe da gó -
gu sa ink a bé ké ért és az em be ri ség
egy sé gé ért.

A jár vány el le ni vé de ke zés je gyé -
ben osz tály szin ten ma rad va, a
Szent Ist ván Rá dió élõ köz ve tí té sét
ki han go sít va zaj lott a kö zös ima,
me lyen 1-tõl 8. év fo lya mig min den
osz tály 199 tanulója részt vett.

-Baranyiné Buj do só Ág nes-
-Igaz ga tó he lyet tes-

Em lé ke zés '56  hõseire
Az Or czy An na Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da di ák jai ün ne pi
meg em lé ke zé sük kel tisz te leg tek 1956 hõ se i nek 

Az Or czy ta nu lói 1956 hõ se i re em lé kez tek, igaz az idén, a szo ká sok tól 
el té rõ mó don. El té rõ, mert ma az is ko la dol go zói és ta nu lói, nem
gyü le kez het nek, csak ter mük ben néz het ték meg az elõ re fel vett, de
így is mél tó em lé ke zést.

Kö szö net a 6. év fo lyam ta nu ló i nak, és a fel ké szí tõk nek: Né meth Ju -
dit, és Sipos Mar ina ta nár nõk nek.

-An tal Im re-
-osztályfõnök-
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Ok tó ber 6. – AZ ARADI VÉRTANÚKRA
EMLÉKEZTÜNK

„A föld alól, a ma gyar föld alól,
A vér ta núk szent lel ke föl da lol:

E nagy na pon, hogy em lék s bé ke leng,
A bús bi tók ra hit tel néz ze tek!”

(Ju hász Gyu la: VÉRTANÚINK - 1918. ok tó ber 6 – rész let)

A ha za fi as ság ra ne ve lés és a nem ze ti ön tu dat for má lá sá nak ki vá ló
szín te rei a nem ze ti ün ne pek rõl va ló meg em lé ke zé sek. Is ko lánk ban
ha gyo mány, hogy az ok tó ber 6-ai ara di vér ta núk ra em lé ke zõ ün ne pi
mû sort a 7. osz tá lyo sok ál lít ják össze és ad ják elõ. Így eb ben a tan év -
ben ez a meg tisz te lõ fel adat ne künk ju tott. A mû sor meg te kin té se
idén rend ha gyó mó don tör tént. Videófilmet for gat tunk, me lyet fel vé -
tel rõl te kin tet tek meg az osz tá lyok, a biz ton sá gi elõ írá sok be tar tá sá -
val. 

-Fédererné Makk Er zsé bet-
-osztályfõnök-

Ál la tok Vi lág na pi rajz ver seny az
Or czyban

Idén is meg hir det tük az Ál la tok Vi lág na pi rajz ver se nyün ket. Té ma a
„ked venc ál la tom” volt. Re mek al ko tá sok szü let tek, me lyek kö zül a
leg kre a tí vab ba kat dí jaz tuk.

Ered mé nyek:

1-2. osz tály:
 I. Für Lil la Jáz min 2.a
 II. Ko vács Eri ka 2.a
 III. Knipfel Jan ka 1.a

3-4. osz tály:
 I. Mága Má ria Bi an ka 4.a
 II. Szászi Krisz ti na 3.a
 III. Pé csi Dó ra 4.a

5-8. osz tály:
 I. Má nyi Bar ba ra Pet ra 5.a
 II. Négyesi Mi lán 6.a
 III. Blága Bar ba ra 5.a

Kö szön jük min den részt ve võ di á kunk nak a cso da szép ál lat raj zo kat
és gra tu lá lunk a nyer te sek nek!

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel sõs munkaközösségvezetõ-

„Or czy Kert”
2020. feb ru ár já ban pá lyá zott in téz mé nyünk „ISKOLAKERT-Kezdõ”
ka te gó ri á ban, az Or szá gos Is ko la fej lesz té si Prog ram ke re té ben az Is ko -
la ker ti Ala po zó prog ram új üte mé ben va ló rész vé tel re. Örömünkre is -
ko lánk is ki vá lasz tás ra ke rült a III. ütem „ISKOLA-KEZDÕ”
ka te gó ri á já ban.

Men to rok és egy szak mai kép zés se gí tet te az is ko la ker ti mun ká la tok el -
in dí tá sát. A pá lyá zat ke re té ben kez dõ kert cso ma got kaptunk, mely ben
szer szá mok, esz kö zök és vetõmagokok vol tak.

A ker tünk az is ko la ebéd lõ jé nek ud va rán ta lál ha tó. Az ön kor mány zat
ta laj cse rét vég zett a nyár fo lya mán, hogy ter mesz tés re al kal mas le gyen
a te rü let, szü lõi fel aján lás ból kap tunk egy szer szá mos fa há zi kót. Eresz -
csa tor na alá ál lí tot tuk fel a víz gyûj tõ tar tályt.

El sõ sor ban tech ni ka órák ke re té ben lá to gat tuk a ker tet. Is mer ked tünk
a szer szá mok kal, esz kö zök kel, be ren de zé sek kel, és nem utol só sor ban a 
te en dõk kel is. A gye re kek kel ki ta ka rí tot tuk a te rü le tet, ge reb lyéz tünk,
ka pál tunk, egyen get tünk. Össze rak tuk a két kom poszt lá dát. Ter mé sze -
te sen mun ka-, és bal eset vé del mi sza bá lyok kal is is mer ked tünk. Meg ta -
nul tuk a he lyes szer szám hasz ná la tot – és kar ban tar tást.
Meg is mer ked tünk a kom poszt fo gal má val, és hogy mi ke rül het a kom -
poszt ba.

Má so dik lé pés ként par cel lá kat ala kí tot tunk ki, mér tünk, ka róz tunk,
ma dza gol tunk. Hogy jól lát ha tó ak le gye nek az utak a par cel lák kö zött,
eze ket fenyõmulccsal szór tuk fel.

Ez után kö vet kez he tett a vár va-várt ül te tés és a ve tés. Leg elõ ször eper -
ágyást te le pí tet tünk. Majd éve lõ fû szer-, és gyógy nö vé nyek ke rül tek a
ker tünk be. Ki ala kí tot tunk egy éve lõ li li o mos ágyást és éve lõ, vi rág zó,
ta laj ta ka ró ágyást is. Ezek hez a sza po rí tó anya go kat – haj tá so kat, gyök -
tör zse ket, tõ osz tott nö vé nyi ré sze ket - mi ma gunk hoz tuk, ez zel is bi zo -
nyít va, hogy kis költ ség rá for dí tás sal is le het ha té ko nyan elõ re ha lad ni.
Ve tet tünk mus tár ma got, ami szé pen ki is kelt.

Terv ben van még õszi ül te tés sel mál na te le pí té se és éve lõ, hagy más vi -
rág ágyás lét re ho zá sa.

Ta vasszal egy- és két nyá ri zöld ség fé lék és egy nyá ri vi rá gos kert rész ki -
ala kí tá sá val sze ret nénk foly tat ni a ker ti mun ká la to kat.

A gye re kek öröm mel te vé keny ked nek a kis kert ben, vár ják eze ket a sza -
bad té ri órá kat. Több pe da gó gus tár sam is ih le tet ka pott a tan ter men kí -
vü li te vé keny sé gek re, pél dá ul mû vé szet ala pú alprogrami órá kon a
par cel lá ink hoz ké szí te nek esz té ti kus táb lács ká kat.

Meg hir det tünk egy pá lyá za tot, mely ben ar ra kér tük a ta nu ló in kat,
hogy öt le tes ne vet ad ja nak az is ko la kert nek és ter vez ze nek hoz zá logót.
A pá lyá zat nyer te se Bozsó Pan ka Hé di 6. b osz tá lyos ta nu ló lett.

Részt vet tünk a tenki Szent Im re Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la men tor
kert be mu ta tó online kon fe ren ci á ján. Re mek elõ adást lát tunk és sok
hasz nos öt le tet, ta ná csot kap tunk.

Re giszt rál tunk az is ko la ker te kért ala pít vány is ko la kert há ló za tá ba, így
a ki ad vány ok hoz is hoz zá tu dunk jut ni, me lyek se gí tik gya kor la ti mun -
kán kat.

A jö võ ben ter ve zünk az is ko la kert be ki ülõ ket, fe dett pa do kat és sza lon -
ná zó-, bográcsoló hely ki ala kí tá sát is, ahogy az anya gi le he tõ sé ge ink ezt 
le he tõ vé te szik.

Szor gal ma san, kre a tí van te vé keny ke dünk a gye re kek kel kö zö sen, mely 
nem csak az is ko lai éle tet te szi sok szí nû vé, de jól hasz no sít ha tó, gya kor -
la ti tu dást biz to sít a gye re kek nek az el kö vet ke zen dõk ben, a hét köz na pi
élet ben is. Meg ta nul nak együtt dol goz ni, egy más ra fi gyel ni, a me zõ gaz -
da sá gi mun kák alap ja it meg ta pasz tal ják.

Öröm mel fo ga dunk fel aján lá so kat, akár ma dár ete tõk, madárodúk for -
má já ban, nö vé nyi sza po rí tó anya go kat, vagy szü lõi se gít sé get a kert to -
váb bi szé pí té sé hez.

-Kocsmár Er zsé bet-
-fel sõs mun ka kö zös ség ve ze tõ je-



Vö rös ke resz tes hírek
Min den év no vem ber 27-én van a Vér adók Nap ja . Ezen a na pon kö -
szön töt tük a több szö rös vér adó kat. Kilencvenszeres vér adás áért
Nagy Irén PRO  VITA DÍJAT ka pott .

Nagy Irén  1976 -ban, 18 éves ko rá ban kez dett vért ad ni mun ka he -
lyén, a fegyverneki Cse cse mõ ott hon ban. Mun ka tár sa it kö vet ve min -
den vér adá son részt vett, mi vel úgy érez te  egész ség ügyi dol go zó ként
jó pél dát kell mu tat nia. 1981-ben meg szü le tett a fia, aki nek vér re volt
szük sé ge. Ez a se gít ség nyúj tás még job ban mo ti vál ta, meg fo gad ta
nem csak a mun ká já val, ha nem a vér adás sal is se gí ti a be te gek
gyógyulását. 1984-ben lá nya szü le té se után, amint le he tett min den
al ka lom mal je lent ke zett mun ka he lyén vér adás okon. Csa lád já ban
töb ben kö vet ték pél dá ját, test vé rei szin tén vér adók, és gyer me kei is
ter mé sze tes nek te kin tet ték, hogy to vább vi gyék a ha gyo mányt. Több
ba rát ját, mun ka tár sát ered mé nye sen meg gyõz te és be szer vez te a do -
no rok tá bo rá ba. Mun ka he lyén és la kó kör nye ze té ben meg be csült,
köz tisz te let ben ál ló sze mély. Ki vá ló mun ká ját, pél da mu ta tó kö zös sé -
gi te vé keny sé gét sok szo ros vér adá sát el is mer ve több al ka lom mal ré -
sze sült kü lön bö zõ szin tû el is me rés ben. 2016-ban nyug díj ba vo nult,
de do nor pá lya fu tá sát nem fe jez te be, az óta is rend sze re sen, évi 4 al -
ka lom mal részt vesz a la kos sá gi vér adás okon. 44 év alatt egyet len al -
ka lom mal nem tu dott vért ad ni, amit na gyon ne he zen élt meg.
Sze mé lyi sé ge, az ön kén tes vér adó moz ga lom hoz va ló hoz zá ál lá sa ki -
emel ke dõ pél da mind annyi unk elõtt. 

Szív bõl gra tu lá lunk, büsz kék va gyunk rád "CSIRIKE"!

2021. évi ter ve zett vér adás ok: Fegy ver nek, Mû ve lõ dé si Ház

Vér adás ok ide je: 900-1500-ig csü tör tö ki na po kon 
• 2021. ja nu ár 07.
• 2021. áp ri lis 22.
• 2021. jú li us 22.
• 2021 ok tó ber 21.

Aki nek ide je és egész sé ge en ge di jöj jön, se gít sen be teg em ber tár sa in -
kon!

Min den ki nek ví rus men tes, jó egész sé get és bol dog éle tet kí vá nunk!

-Fegyverneki Vö rös ke reszt Alap szer ve zet-
-Ollé Lászlóné-

-titkár-

Soly mász mi se
Galántai Lelovich György ( 1913.06.07 - 1993.10.19) nem csak nagy -
sze rû soly mász volt, ha nem az õ ne vé hez fû zõ dik a Ma gyar Soly mász 
Egye sü let meg ala pí tá sa.

Mint min den év ben, most is  Fegyverneken, a Szent Ven del Ka to li kus 
Temp lom ban volt szent mi se Galántai Lelovich György em lé ké re, aki
a ma gyar soly má szat egyik leg na gyobb alak ja!

A szent mi se ván dor sóly mok je len lét ében zaj lott, me lye ket az Atya
meg ál dott. A ra ga do zó ma da rak a mû em lék temp lom ban az ido mí -
tás nak en ge del mes ked ve tû rik, hogy faj tár sa ik szá muk ra ve szé lyes
kö zel ség be ke rül je nek.

A mi se után a sóly mok a soly má szok kal együtt meg lá to gat ták
Galántai Lelovich György nyug he lyét a te me tõ ben, és meg em lé kez -
tek az ido mí tó ról.

Mol nár Bar na sza vai után Mé szá ros Il di kó: Em lé ke zünk cí mû ver sét
mond ta el, majd az em lé ke zés ko szo rú ját, vé gül a mé cse se ket he -
lyez tük el a nyug he lyé nél.

Galántai Lelovich György nem csak a ma gyar soly má szat nagy alak ja
volt, ha nem Fegy ver nek büsz ke sé ge. Fegy ver nek da lá ban így em lé -
ke zünk meg ró la.

„Só lyom ma dár száll az égen

Könnye dén a nap sü tés ben

Együtt száll a fel le gek kel,

szí ve tel ve büsz ke ség gel”
-Mészáros Il di kó-

Bár di Lász ló a ki tün te tett kézmûves
2020-ban Jász-Nagykun-Szolnok me gyé bõl két ipar mû vész is el nyer -
te a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka mara el is me ré sét. Nagy örö -
münk re az egyik el is mert sze mé lyi ség Bár di Lász ló fegyverneki
fafaragó! 2002 óta min den év ben meg hir de tik Ma gyar Kéz mû ves Re -
mek pá lyá za tot, mely re 100-nál is több pá lyá zó je lent ke zik, akár több
al ko tás sal.

Idén a vírushelyzet majd nem fe lül ír ta a ha gyo má nyo kat, de vé gül si -
ke rült meg tar ta ni e ne mes kez de mé nye zést. A me gyei Ka marák szûk
kör ben ren dez ték meg 2020-ban a díj áta dó kat. Bár di Lász ló asz ta li

kí ná ló kész let tel je lent ke zett. 
40 éve ké szí ti az ipa ri fel dol -
go zás ra al kal mat lan fá ból a
hasz ná la ti tár gya kat.
"KIÁLLÍTÁSRA ÉRDEMES”
ki tün te té sé hez szív bõl gra tu -
lá lunk és to váb bi ered mé -
nyes mun kát kí vá nunk!

-Mé szá ros Il di kó-
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Né meth Zsom bor, a Muay Thai Bajnok!
Még 2018-ban mu tat tuk be ol va só ink nak az ak kor mind össze 13
esz ten dõs spor to lót, Né meth Zsom bort.

A fi a tal ver seny zõ egy Fegy ver -
nek mel let ti ta nyá ról in dult,
hogy meg hó dí tása a vi lá got.
Most 15 éves és a 75. mér kõ zé -
sét vív ta a tá vo li Thai föld ön. Ez 
az össze csa pás a 15. pro fi Muay 
Thai mér kõ zé se volt, mely nek
tét je az International Muay
Thai Council (I.M.C.) öv meg -
szer zé se. A fel ké szí tõ idõ szak -
ban iszo nya tos edzés
mun ká val ké szült, hisz volt
olyan, hét ami kor 112 km-t fu -
tott és na pi két edzé sen, össze -
sen 6 órát ké szült a nagy
mér kõ zés re. A jól si ke rült fel -
ké szü lés nek ré sze volt, hogy
hoz za a meg fe le lõ ver seny sú -
lyát, mely 48,9 kg (108 pound). 
Nem egy sze rû fel adat csök ken -
te ni a test súlyt, ugyan ak kor az 
erõn lét, az iz mok meg erõ sí té se 
is fon tos a fel ké szü lé si idõ szak

so rán. Zsombinak ez sem oko zott prob lé mát, a mér kõ zés re 52 kg-ról
si ke rült fo gyasz ta nia és az erõn lé te is tö ké le tes re si ke rült. Így vár ta a
no vem ber 2-ai össze csa pást, me lyet a Nem zet kö zi Muay Thai Ta nács
(IMC) 49 kg-os baj no ki övé ért ír tak ki.

Zsombi ed di gi so ro za tá hoz hí ven meg nyer te a ta lál ko zót! - így most õ 
a baj nok eb ben a súly cso port ban. Muay Thai kar ri er je egy re fé nye -
seb ben ala kul Bang kok ban ez zel a  gyõ ze lem mel.

A eb ben a sport ág ban a thai har co sok do mi nál nak, és hogy egy kül föl -
di versenyzõ baj nok le gyen, az óriási ered mény. Az IMC az egyik leg -
ran go sabb Muay Thai szer ve zet, és en nek a baj nok ság nak a
meg nye ré se egy ben azt is je len ti, hogy a min den ko ri baj nok sport ága
csú csán áll sa ját súly cso port já ban. 

A Szer kesz tõ ség és va la mennyi fegyverneki ne vé ben sze re tet tel gra -
tu lá lunk Zsombinak el ért ered mény éhet! Csa lád já nak és csa pa tá nak
min den fá rad sá gos mun ká já hoz to váb bi lel ke se dést, ki tar tást kí vá -
nunk!

-Mé szá ros Il di kó-

Is mét Fegyvernekre lá to gat tak a
teszt hor gá szok!

Ta valy, az Al só ré ti Holt-Ti szán zaj lott 3 na pos hor gá szat ról már ír -
tam itt a Hír mon dó ha sáb ja in. Már ak kor érez he tõ volt, hogy az el sõ
ilyen jel le gû hor gá sza tot majd kö ve ti a töb bi is, hi szen a PONTYvilág
cí mû fo lyó irat is be szá molt ró la, több ol da lon ke resz tül.

A lel kes csa pat az idén is el ha tá roz ta, hogy meg is mét lik a ta va lyi ta -
lál ko zást. Ter vü ket majd nem ke resz tül húz ta a ki ala kult jár -
ványhelyzet, de vé gül si ke rült egy al kal mas idõ pon tot ta lál ni uk,
amikor az éjszakai hor gá szat a még nem állt le.

Tukarcs Krisz ti án (bojlis és fi nom sze re lé kes sport hor gász) se gí tõ i vel 
min dent meg tet tek an nak ér de ké ben, hogy az ide lá to ga tó sport hor -
gász ok jól érez zék ma gu kat, hi szen nem mind egy, hogy Fegy ver nek
hí re mi lyen messzi re jut el. Ezek az össze jö ve te lek nem csak ki vá ló
csa pat épí tõk, de al kal ma sak ar ra is, hogy sok hasz nos dol got el les se -
nek egy más tól a csa pat ta gok. Saj nos, elég gé sze les idõ já rás fo gad ta
az ide ér ke zõ ket, ami nem szeg te ugyan ked vü ket, de a kö zös fõ zés rõl 
így is le kel lett mon da ni uk a biztonságos tá vol ság tar tás  mi att. De
nem ma rad tak éhen, hi szen a se gít ség itt is gyor san ér ke zett.

Az el sõ na pon az or kán ere jû szél ke resz tül húz ta szá mí tá sa i kat, így a
ta va lyi lá to ga tás kor ki ma radt ma lom épü le tét kí ván csi ság gal te kin -
tet ték meg.

A kö vet ke zõ na pon is sze les idõ re éb red tek a hor gá szok…de gyõ zött
a sport sze re tet.

„Hi he tet len, hogy el tud sza lad ni az idõ a víz par ton”- ál la pí tot ta meg
Ke cse Ro land sport hor gász.

A csa pat min den tag ja na gyon jól érez te ma gát  e há rom na pon, és
re mé lik, jö võ re is mét ta lál koz nak. Bú csú zó ul még meg kö szön ték
Ta tár Lász ló és Mol nár Bar na se gít sé gét, va la mint Mé ri Pé ter nek, aki 
nagy mun kát vál lalt az elõ ké szü le tek ben.

-Mé szá ros Il di kó-



Gyurkovics Ti bor Kár pát-me den cei
vers-, pró za mon dó és vers ének lõ

ver seny

 VERSENYYFELHÍVÁS 
A ver seny fõ tá mo ga tói: Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u má nak Mi -
nisz te re, Nem ze ti Kul tu rá lis Alap

A ver seny fõ véd nö ke: Dr. Kásler Mik lós mi nisz ter úr

A ren dez vény véd nö ke: R. Tör ley Má ria szob rász mû vész

A ren dez vény so ro zat me ne te a kö vet ke zõ kép pen zaj lik:

A ver seny meg hir de té se a 2020. ok tó be ri saj tó tá jé koz ta tón tör té nik
meg. A fel hí vás el jut ta tá sá ban nagy sze re pe van a saj tó nak, köz mû ve -
lõ dé si, ok ta tá si in téz mé nyek nek, va la mint szá mí tunk a tan ke rü le ti ve -
ze tõk se gít sé gé re is. Az elõ dön tõk si ke res sé gé nek ér de ké ben, a
vers mon dók, vers ének lõk fi gyel mé nek fel hí vá sá ban szá mí tunk a pe -
da gó gu sok ra, a kü lön bö zõ te le pü lé sek vers mon dó és szín ját szó mû he -
lye i re, mind azok ra, akik se gí te ni tud nak cél ja ink el éré sé ben:
fel ku tat juk az or szág leg ki vá lóbb vers mon dó it, if jú sá gi és fel nõtt ka te -
gó ri á ban és a vers ének lõ ket, nép sze rû sít ve a ma gyar iro dal mat és
Gyurkovics Ti bor életmûvét.

A ver seny elõ dön tõ it az anya or szág ban Pécs, Nagy ka ni zsa, Gyõr,
Veszp rém, Deb re cen, Sze ged és Bu da pest vá ro sa i ban, a ha tá ron tú li
te rü le te ken pe dig Ko lozs vár, Zenta, Ko má rom, Ung vár vá ro sok ban
ter vez zük meg ren dez ni 2021. feb ru ár 1-tõl má jus 31-ig ter je dõ idõ -
szak ban Az elõ dön tõk hely szí nei a je lent ke zõk la kó hely ének függ vé -
nyé ben vál toz hat nak!  A jár vány hely zet mi att, a ver se nyen le he tõ sé get 
biz to sí tunk mind azok nak, akik elekt ro ni kus for má ban (video) je lent -
kez nek, mi vel sze mé lye sen nem tud nak részt ven ni az elõ dön tõk va la -
me lyi kén. A sze mé lyes je len lé tet vi szont azért tart juk fon tos nak, mert
so kan nem tud ják meg ol da ni az elekt ro ni kus fel vé telt és a pro duk ci ó -
juk sok kal ha tá so sabb egy élõ kö zeg ben. Ez zel is emel ni sze ret nénk a
részt ve võk szá mát és be kap cso ló dá sát e közös ügybe. 

Az elõ dön tõ kön 3 fõs zsû ri ér té ke li a pro duk ci ó kat. Gyurkovics Györ -
gyi a köl tõ öz ve gye, Hal mos Il di kó nép mû ve lõ, va la mint Far kas Ti bor,
elõ adó, szervezõ-tanár-népmûvelõ  vá laszt ja ki a hat elõ dön tõ után azt
a kb. 35-40 pro duk ci ót, amellyel a je lent ke zõk részt ve het nek a bu da -
pes ti dön tõn.

Ne vez ni vers – és pró za mon dás ka te gó ri á ban Gyurkovics Ti bor egy
vá lasz tott ver sé vel, pró zá já val és egy, a ma gyar iro da lom ból vá lasz tott
vers, vagy pró zai mû vel le het. Éne kelt vers ka te gó ri á ban szin tén egy
Gyurkovics mû és egy sza ba don vá lasz tott ma gyar szer zõ meg ze né sí -
tett ver sé vel le het ne vez ni! Ne vez het szó lis ta, vagy ze ne kar, mely nek

lét szá ma ma xi mum 5 fõ le het.  A vá lasz tott mû vek egyen ként nem
ha lad hat ják meg a 8 per cet!

A könyv tá ra kon kí vül, Gyurkovics Ti bor ver se i nek, pró zá i nak egy sze -
rû el ér he tõ sé ge, a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um di gi tá lis hal ha tat la nok
hon lap ján ta lál ha tó: 

https://pim.hu/hu/gyurkovics-tibor-osszes-verse

https://pim.hu/hu/dia/dia-tag jai/gyurkovics-tibor#

A ver seny fel hí vás és a je lent ke zé si lap le tölt he tõ a Nagy ka ni zsai Hon -
véd Ka szi nó www.honvedkaszino.hu hon lap já ról és a ren dez vény
Facebook ol dal ról!

A KITÖLTÖTT JELENTKEZÉSI LAPOT IDE KÉRJÜK KÜLDENI:

gyurkovicsvers2021@gmail.com

A ver seny dön tõ jén a leg jobb pro duk ci ó kat egy öt fõs, köz is mert mû vé -
szek bõl ál ló zsû ri elõtt mu tat hat ják be  a ver seny zõk.

Ka te gó ri ák:
• VERS – ÉS PRÓZAMONDÁS:

Kor cso port ok:
– If jú sá gi: (15-24 éves ko rig) 
– Fel nõtt: (25 éves kor tól, fel sõ kor ha tár nincs)

• ÉNEKELT VERS KATEGÓRIA:
– 16 éves kor tól, fel sõ kor ha tár nincs

Je lent ke zés ha tár ide je: 2020. no vem ber 1-tõl fo lya ma tos a se lej te -
zõk idõ pont já ig. Egy ver seny zõ csak egy se lej te zõn ve het részt, az
ál ta la vá lasz tott hely szí nen. 

A pon tos hely szí nek rõl és a kez dé si idõ pont ok ról a je lent ke zé sek be ér -
ke zé se után ér te sít jük le vél ben vagy e-mailben, eset leg te le fo non a
ver seny zõ ket, az õket fel ké szí tõ ta ná ro kat.

A ver seny elõ dön tõ i re az uta zás ön költ sé gen tör té nik, a dön tõ re a szer -
ve zõk biz to sít ják az uta zás a szál lás és az ét ke zés költ sé ge it.

A dön tõ és a gá la mû sor: 

Idõ pont ja: 2021. no vem ber 13. (szom bat) 930

Dí jak mind két ka te gó ri á ban és kor cso port ban:

I. hely: 100. 000 Ft

II. hely: 75.000 Ft

III. hely: 50. 000 Ft

A dön tõ ben a zsû ri nek az el hang zott pro duk ci ók alap ján jo gá ban áll
kü lön dí jat is ki osz ta ni, il let ve a dön tõ ben 1 kö zön ség díj is ki osz tás ra
ke rül. A ver seny rõl in for má ció kér he tõ: Far kas Ti bor
+36-30/3968678  

Tisz te let tel a szer ve zõk ne vé ben: 
-Gyurkovics Györ gyi-
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Ko vács Mi hály 51 éves

Er dé lyi Andrásné
Született: Ko csis Ka ta lin 77 éves

Csa tá ri Bá lint 86 éves

Bu rai Bri git ta 30 éves

Bor dás Éva 76 éves

Jó nás Jánosné
Szü le tett: Ko vács Juliánna Ro zá lia 83 éves

Bu dai Pálné
Szü le tett: Bagi Mar git 71 éves

Bog nár Mi hály 77 éves

Göblyös Csa ba 47 éves

Sza bó Jó zsef 71 éves

Jaross Mag dol na 89 éves

Len gyel Imréné
Szü le tett: Far kas Má ria 82 éves

Tháler Jánosné
Szü le tett: Mol nár Ju li an na 63 éves

Mi kes Sán dor 88 éves

Ekker Ist ván Já nos 75 éves

Bu dai Attiláné
Szü le tett: Bu rai Tün de 37 éves

Cson tos Jó zsef 70 éves

Kiss Lajosné
Szü le tett: Tukarcs Má ria 85 éves

Mé szá ros Dezsõné
Szü le tett: Lu cás Ju li an na 86 éves

Csík Mik lós 99 éves

Sza bó Jó zsef 33 éves

Ko vács Mi hály 51 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.”

EMLÉKEZÉS

ÖZV. KISS ANDRÁSNÉ
szü le tett Tukarcs Irén

ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"Csen des a te me tõ min de nütt vi rág,
Las sú lép te im ve zet nek hoz zád,

Sí ro don a sok vi rág öröm nél kül ma rad
Hisz a vi rá gok ra könny csep pek hul la nak,

Vég te len sze re te tem õr zi em lé ke det,
Örök ké ve lem vagy,

Bár el nem ér het lek."

Sze re tõ le á nya és a gyá szo ló csa lád

EMLÉKEZÉS

BAGI JÁNOS
(1933-1995)

ha lá lá nak 25. év for du ló jára

"Küz döt tél, de már nem le het
a csend ölel át és a sze re tet.

Csak az hal meg, akit el fe lej te nek
Örök ké él, akit na gyon sze ret tek"

(Tóth Ár pád)

Sze re tõ fe le sé ged, lá nyod, ve jed

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,

akik sze re tett ha lot tunk

BOGNÁR MIHÁLY
te me té sén részt vet tek, sír já ra vi rá got,

ko szo rút he lyez tek,
fáj dal munk ban osz toz tak,

bár mi lyen for má ban
rész vé tü ket fe jez ték ki.

A gyászoló csa lád
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Bu rai Ju li an na Mer cé desz és Kácsor János
2020. ok tó ber 16-án,

Buzás Klá ra és Ternák Zsolt
2020. ok tó ber 17-én,

Bagi Bet ti na és Si mon At ti la
2020. ok tó ber 31-én

Nagy Szil via és Sipos At ti la
2020. no vem ber 21-én,

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

Az Or vo si Ren de lõ
tá jé koz ta tó ja

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a Fegyverneki Or vo si Ren -
de lõ te le fon ja a megnövekedett be teg for ga lom mi att rend kí vül le ter -
helt. A ren de lõk ben lé võ te le fo non kí vül egy te le fon köz pon tos hölgy
is fo gad ja a hí vá so kat. 

A ren de lõ bejarátánál kör ze ten ként ki he lye zett do boz ba a gyógy -
szer igé nye i ket min den nap 12 órá ig el he lyez he tik, ezen gyógy sze rek
még az nap ki írás ra ke rül nek az EESZT rend szer ben és ezt kö ve tõ en
Önök a gyógy szer tár ban ki tud ják vál ta ni. 

Tisz te let tel ké rünk min den kit, hogy a ren de lés ide je alatt a ren de lõ -
ben dol go zók ma gán te le fon ja ik ra ér ke zõ hí vá so kat, il let ve
messenger üze ne te ket szí ves ked je nek mel lõz ni!

Amennyi ben Önök szá má ra a gyógy szer igé nyek do boz ban el he lye -
zé se nem meg old ha tó és több ször pró bál ko zás ra sem érik el há zi or -
vo su kat vagy a te le fon köz pon tot, ak kor ké rem az
orvosirendelo@fegy ver nek.hu ema il cím re szí ves ked je nek üze ne -
tet ír ni. Ké rem a be azo no sí tás hoz min den adat sze re pel jen az üze -
net ben: név, cím, taj szám, el ér he tõ ség il let ve a há zi or vos
meg ne ve zé se va la mint az igé nye i ket is fel tün tet ni szí ves ked je -
nek (pl. gyógy szer fel írás, be uta ló). 

Az or vo si vizs gá la tok el vég zé se to vább ra is elõ re egyez te tett idõ -
pont hoz kö tött.  Kér jük Önö ket, hogy idõ pont nél kül ne ér kez ze -
nek a ren de lõ be! Be lé pés kor maszk hasz ná la ta és a kéz
fer tõt le ní té se kö te le zõ. A jár vány ide je alatt a ren de lõ vá ró he lyi sé gé -
ben tar tóz kod ni to vább ra is ti los a ha tá lyos jog sza bály ok nak meg fe -
le lõ en.  

Kér jük Önö ket, hogy fo ko zot tan fi gyel jünk a fent le írt sza bá lyok be -
tar tá sá ra és vi gyáz zunk egy más ra! 

-Cseh Ani kó-

2020.10.16. Rencz Ven del 
Szü lei: Ké pes Ri ta, Rencz Mi lán

2020.10.22. Bata Nó ra
Szü lei: Va dász Il di kó, Bata Zol tán

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

Ál dott Ka rá csonyt és 
Bé kés, Bol dog 
Új Esz ten dõt

Kí vá nunk  Olvasóinknak!

Szer kesz tõ ség

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

fotók: Herman József
ISSN 2060-4203

2021. 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.

Min den Ked ves cso port társ nak, Fegy ver nek min den 
la ko sá nak kí vá nunk  Ál dott, Bé kés Ka rá csonyt és

si ke rek ben gaz dag, Bol dog Új Évet!

Moz gás sé rült Cso port
ve ze tõ sé ge

Az Adó ha tó ság tájékoztatója
Tisz telt Ügy fe le ink!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a gép jár mû vek kel kap cso la tos adóz ta tá -
si fel ada to kat (a ha tó sá gi jog kör vál to zá sa mi att) 2021. ja nu ár 01-tõl
az ál la mi adó- és vám ha tó ság (To váb bi ak ban: NAV) lát ja el. A 2021.
év re fi ze ten dõ gép jár mû adó össze gé rõl és fi ze té si ha tár ide jé rõl a
NAV ha tá ro za tot küld min den adó zó ré szé re.

-Adóhatóság Fegy ver nek-


