


Ren de le tek, határozatok
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 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 tok ról, ren de le -
tek rõl dön tött:

• 7/2021.(IV.08.) ön kor mány za ti ren de le té ben mó do sí tot ta 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 le tet

• 113/2021.(IV.01.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta Fegy ver nek Vá ros Ön -
kor mány za ta He lyi Esély egyen lõ sé gi Prog ram já nak fe lül vizs gá la tát

• 114/2021.(IV.16.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött a Fegyverneki 0168/23
és 0168/24 hrsz. alat ti szán tó mû ve lé si ágú in gat la nok ér té ke sí té sé -
rõl

• 115/2021.(IV.19.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a Fegyverneki Mû ve lõ -
dé si Köz pont és Könyv tár Könyv tár hasz ná la ti Sza bály za tát

• 116/2021.(IV.19.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a Fegyverneki Mû ve lõ -
dé si Köz pont és Könyv tár Könyv tár ra vo nat ko zó Kül de tés nyi lat ko za -
tát

• 126/2021.(V.03.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta a Fegyverneki Mû ve lõ -
dé si Köz pont és Könyv tár 2020. évi könyv tá ri be szá mo ló ját és meg -
kö szön te az in téz mény dol go zó i nak 2020. év ben vég zett mun ká ját.  

• 127/2021.(V.03.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a Fegyverneki Mû ve lõ -
dé si Köz pont és Könyv tár 2021. évi mun ka terv ét

• 128/2021.(V.03.) sz. ha tá ro za tá val elfogadtaFegyvernek Vá ros
ÖnkormányzataKözbeszerzési sza bály za tát

• 129/2021.(V.03.) sz. ha tá ro za tá ban tu laj do no si hoz zá já ru lást adott a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Pe da gó gi ai Szak szol gá lat Fegy ver nek, 
Szent Er zsé bet út 167/A. sz. alat ti épü let ré szé ben a kor sze rût len ab -
la kok mû anyag ab la kok ra cse ré lé sé hez 

• 130/2021.(IV.03.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a Szol no ki Hi va tá sos
Tûz ol tó-pa rancs nok ság 2020. évi te vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo ló -
ját és meg kö szön te a 2020. év ben vég zett mun ká ját. 

• 136/2021.(V.13.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ta a  Fegyverneki Pol gár -
mes te ri Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát

• 137/2021.(V.14.) sz. ha tá ro za tá ban el bí rál ta Bartus Bar ba ra a
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" Lak ha tá si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za -
tát

• 138/2021.(V.14.) sz. ha tá ro za tá ban el bí rál ta Bartus Bar ba ra a
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" Kép zé si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za tát

• 139/2021.(V.14.) sz. ha tá ro za tá ban el bí rál ta Rézsó Kál mán Mik lós a
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" Lak ha tá si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za -
tát

• 140/2021.(V.14.) sz. ha tá ro za tá ban el bí rál ta Csõke Pé ter a
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" Lak ha tá si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za -
tát

• 141/2021.(V.14.) sz. ha tá ro za tá ban el bí rál ta Csör gõ Gina a
13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" Lak ha tá si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za -
tát

• 8/2021.(V.16.) ön kor mány za ti ren de le té ben el fo gad ta Fegy ver nek
Vá ros Ön kor mány za ta 2020. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2/2020.(II.14.) ön kor mány za ti ren de le té nek mó do sí tá sát

• 9/2021.(V.25.) ön kor mány za ti ren de le té ben el fo gad ta Fegy ver nek
Vá ros Ön kor mány za ta 2020. évi költ ség ve tés ének tel je sí té sét

• 142/2021.(V.17.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött az 5213 Fegy ver nek, Mó -
ricz Zsig mond út 1/C. sz. alat ti ön kor mány za ti in gat lan ban ta lál ha tó
39 m2 te rü le tû in gat lan rész a Fegyverneki Ro ma Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány zat hasz ná la tá ba adá sá ról szó ló meg ál la po dás meg kö té sé -
rõl

• 143/2021.(V.19.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött a 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

• 144/2021.(V.26.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta a Tö rök szent mik ló si
Rend õr ka pi tány ság 2020. évi te vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo lót és
meg kö szön te a Rend õr ka pi tány ság 2020. évi mun ká ját

• 145/2021.(V.26.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta a Fegyverneki Pol gár -
mes te ri Hi va tal 2020. évi adó igaz ga tá si te vé keny sé gé rõl ké szült be -
szá mo lót

• 146/2021.(V.26.) sz. ha tá ro za tá ban hoz zá já rult az 5231 Fegy ver nek,
Dó zsa György út 2. sz. alatt lé võ in gat la non ház tar tá si mé re tû kis erõ -
mû lé te sí té sé hez

• 147/2021.(V.26.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött az 5231 Fegy ver nek,
Szent Er zsé bet út 169. sz. alat ti in gat lan el vi ér té ke sí té si szán dé ká ról

• 148/2021.(V.27.) sz. ha tá ro za tá ban 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, az évesszakmai mun ka ered mé nyes sé gét jó nak ér té kel te 
és meg kö szön te a sze mé lyes gon dos ko dás ban dol go zók mun ká ját

• 149/2021.(V.27.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta a gyer mek vé del mi tör -
vény he lyi vég re haj tá sá ról ké szült 2020. évi be szá mo lót, az éves
szak mai mun ka ered mé nyes sé gét jó nak ér té kel te és meg kö szön te a
gyer mek vé de lem mel fog lal ko zók mun ká ját

• 150/2021.(V.27.) sz. ha tá ro za tá ban 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 2020. évi te vé keny sé gé rõl
szó ló be szá mo lót

• 151/2021.(V.31.) sz.  ha tá ro za tá ban dön tött a fegyverneki 2478/3
hrsz. alat ti be épí tet len te rü let ér té ke sí té sé rõl

• 10/2021.(VI.14.) ön kor mány za ti ren de le té ben dön tött a gyer mek ét -
kez te tés 2021. évi in téz mé nyi té rí té si dí ja i nak meg ha tá ro zá sá ról-
meg te kint he tõ a www.fegy ver nek.hu weboldalon

• 11/2021.(VI.14.) ön kor mány za ti ren de le té ben dön tött a  szo ci á lis el lá -
tá sok sza bá lyo zá sá ról-meg te kint he tõ a www.fegy ver nek.hu
weboldalon

• 12/2021.(VI.14.) ön kor mány za ti ren de le té ben dön tött a sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis és gyer mek jó lé ti el lá tá sok ról, azok
igény be vé te lé rõl, va la mint a fi ze ten dõ té rí té si dí jak ról- meg te kint he -
tõ a www.fegy ver nek.hu weboldalon
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• 13/2021.(VI.14.) ön kor mány za ti ren de le té ben dön tött Fegy ver nek
Vá ros Ön kor mány za ta Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról

• 14/2021.(VI.14.) ön kor mány za ti ren de le té ben dön tött a 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

• 15/2021.(VI.14.) ön kor mány za ti ren de le té vel mó do sí tot ta Fegy ver -
nek Vá ros Ön kor mány za ta 2021. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
3/2021.(II.12.) ön kor mány za ti ren de le tét

• 157/2021.(VI.02.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött a fegyverneki hul -la dék -
le ra kó mo ni tor ing rend szer üze mel te té si és utó gon do zá si
te vé keny sé gé nek meg szün te té sé rõl, a rekultivált hul la dék le ra kó
hosszú tá vú utó gon do zá si fel ada ta i nak el lá tá sá ról szó ló szer zõ dés
meg kö té sé rõl 

• 159/2021.(VI.08.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött a Fegy ver nek Vá ro si
Sport egye sü let nek 2020. évi TAO tá mo ga tás fel hasz ná lás hoz kap -
cso ló dó ön erõ meg elõ le ge zé sé rõl

• 160/2021.(VI.08.) sz. ha tá ro za tá val el fo gad ja a Fegyverneki Pol gár -
mes te ri Hi va tal nál és az ön kor mány zat in téz mé nye i nél vég zett 2020. 
évi bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló éves össze fog la ló je len tést

• 161/2021.(VI.08.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött a Fegy ver nek, Baj csy -
-Zsi linsz ky út 1. sz. alat ti in gat lan meg vá sár lá sá ról

• 162/2021.(VI.11.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött a vi dé ki tér sé gek inf rast -
ruk tú rá já nak és alap ve tõ szol gál ta tá sa i nak fej lesz té sé re: He lyi ter -
mék ér té ke sí tést szol gá ló pi a cok inf rast ruk tu rá lis- és esz köz
fej lesz té se cí mû VP6-7.2.1.1.-20 szá mú pá lyá zat be nyúj tá sá ról

• 163/2021.(VI.11.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta aTiszamenti Re gi o ná lis 
Víz mû vek Zrt. Fegyverneken vég zett víziközmûvek üze mel te té si te -
vé keny sé gé nek 2020. évi tel je sí té sé rõl szó ló be szá mo lót

• 165/2021.(VI.14.) sz. ha tá ro za tá ban el fo gad ta a Fegyverneki Pol gár -
mes te ri Hi va tal 2020. évi mû kö dé sé rõl szó ló be szá mo lót

• 167/2021.(VI.14.) 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

• 171/2021.(VI.14.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött Az ön kor mány zat ok
rend kí vü li tá mo ga tá sá ra 2021. év ben ki írt pá lyá za ton va ló rész vé tel -
rõl

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Elekt ro mos és elekt ro ni kai
hul la dék leadása

Tá jé koz tat juk Fegy ver nek lakóit, hogy aki elekt ro mos és elekt ro ni kai
hul la dék kal ren del ke zik és sze ret né azt sza bá lyo san, kör nye zet kí mé -
lõ módon el he lyez ni, a Pol gár mes te ri Hi va tal ud va rá ban díj men te sen 
le ad hat ja.

A fe les le ges sé vált, vagy tönk re ment esz kö zök gyûj té se to vább ra is az
56/556-019-es te le fon szá mon tör té nõ elõ ze tes idõpontegyeztetést
kö ve tõ en, min den hó nap el sõ hét fõ jén (mun ka idõ ben) az em lí tett
hely szí nen tör té nik.

TISZTELT ADÓZÓINK!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy azok szá má ra, akik nek 1000 Ft alatti hát -
ra lé kot, vagy túl fi ze tést mu tat fo lyó szám lá ja an nak 2021. au gusz tus
hó nap ban egyen leg ér te sí tõt fo gunk kül de ni.  Az adó fo lyó szám la-ki -
vo nat ok hoz mellékeljük a befizetéshez szükséges csekkeket is.

A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak II. fél éves be fi ze té si
határideje 2021. szep tem ber 15.

-ADÓHATÓSÁG FEGYVERNEK-

Harmadik ne gyed éves
ál lat or vo si ügye let

2. szá mú ügye le ti kör zet:

Kis új szál lás, Ken de res, Ör mé nyes, Kuncsorba, Tiszabõ, Fegy ver nek

• 2021.07.03.-04. Dr. Var ga Mi hály 30/925-0556

• 2021.07.10.-11. Dr. Légrádi At ti la 30/392-0250

• 2021.07.17.-18. Dr. Terjék Im re 30/939-4650

• 2021.07.24.-25. Dr. Ta tár Gá bor 30/330-3745

• 2021.07.31.-08.01. Dr. Tóth Ist ván 30/935-3924

• 2021.08.07.-08. Dr. Var ga Mi hály 30/925-0556

• 2021.08.14.-15. Dr. Légrádi At ti la 30/392-0250

• 2021.08.20.-21.-22. Dr. Terjék Im re 30/939-4650

• 2021.08.28.-29. Dr. Ta tár Gá bor 30/330-3745

• 2021.09.04.-05. Dr. Var ga Mi hály 30/925-0556

• 2021.09.11.-12. Dr. Terjék Im re 30/939-4650

• 2021.09.18.-19. Dr. Légrádi At ti la 30/392-0250

• 2021.09.25.-26. Dr. Tóth Ist ván 30/935-3924

3



Em lé kez zünk Fegy ver nek Dísz pol gár ára!
Kell még egy szó…

Mély meg ren dü lés sel tu dat juk a
Hír mon dó ol va só i val, hogy Dr.
Há mo ri Jó zsef, Fegy ver nek szü -
löt te és Dísz pol gá ra 2021. má jus
1-jén el ment közülünk.

Mi e lõtt szomorúan vég sõ bú csút
veszünk tõ le, idéz zük fel mun kás -
sá gát, élet pá lyá ját.

Éle té nek 89. évé ben (1932. már ci us 
29 – 2021. má jus 01.)  tá vo zott
közülünk Há mo ri Jó zsef Szé che nyi -
-dí jas bi o ló gus, egye te mi ta nár,
volt mi nisz ter, a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia ren des tag ja, egy -
ko ri al el nö ke.

A tu dós a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem professor emeritusa, a
nem ze ti kul tu rá lis örök ség volt mi -

nisz te re, a Ma gyar UNESCO Bi zott ság ko ráb bi el nö ke és a Tu do má nyos 
Is me ret ter jesz tõ Tár su lat el nö ke volt ha lá lá ig. 

Há mo ri Jó zsef 1932. már ci us 20-án szü le tett Fegyverneken. Az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem Ter mé szet tu do má nyi Ka rát 1955 ta va szán
vé gez te el ku ta tó bi o ló gus ként, majd 1958-ban dok to ri cí met szer zett.
Ugyan csak eb ben az év ben a pécsi Szentágothai Já nos Or vos tu do má nyi
Egye tem Ana tó mia In té ze té ben kezd te el ku ta tó mun ká ját, majd
1963-tól a Sem mel we is Egye tem Ana tó mi ai In té ze té nek fõ mun ka tár sa
lett.

Ven dég ku ta tó ként, ven dég ta nár ként dol go zott a skó ci ai St. Andrews
Egye te men, a Ka li for ni ai San Diego Egye te men, a New York-i Mo unt
Sinai Egye te men, va la mint fo lya ma tos tu do má nyos együtt mû kö dés -
ben volt nem zet kö zi neurobiológiai la bo ra tó ri u mok kal és sze mé lyes
kap cso la tot tar tott fenn azok ve ze tõ i vel is.

Ta ní tott Ba ri ban, Ró má ban és Pá rizs ban is. 1966-ban lett a bi o ló gi ai tu -
do má nyok kan di dá tu sa, 1972-ben pe dig a bi o ló gi ai tu do má nyok dok to -
ra. 1990-ben az MTA le ve le zõ tag já vá vá lasz tot ták. 1992-ben az Eu ró pai 
Aka dé mia tag ja, 1998 má ju sá ban az MTA ren des tag ja lett, majd két
cik lu son át, 2002 és 2008 kö zött a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia élet -
tu do má nyi al el nö ke ként te vé keny ke dett.

Több ta nul mány út ján fog lal ko zott a ma ga sabb ren dû em lõ sök lá tó -
rend sze ré nek szer ke ze té vel és fej lõ dé sé vel. En nek ered mé nye ként Ma -

gyar or szá gon - Roska Ta más aka dé mi kus sal együtt mû köd ve - új, a lá -
tást szi mu lá ló, ana lóg el ven mû kö dõ mo dellt dol go zott ki.
Ki emel ke dõ en ered mé nyes ku ta tói ered mé nye it 1994-ben Szé che nyi -
-díj jal is mer ték el.

Két szá zat meg ha la dó köz le ményt, szá mos köny vet és könyv fe je ze tet
írt. Több mint öt ven éven át vett részt a bi o ló gus és or vo si graduális, va -
la mint poszt gra du á lis ok ta tás ban. Pé csett és Bu da pes ten PhD hall ga tók 
prog ram-ve ze tõ je ként ok ta tott. 1990-tõl a Janus Pan no ni us Tu do -
mány egye tem Ál lat ta ni Tan szék ének pro fesszo ra volt 2002-ig. 1992 és
1994 kö zött a Janus Pan no ni us Tu do mány egye tem rek to ra, 1993-ban
és 1994-ben pe dig a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia el nö ke volt. 2001-tõl a
Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye te men neurobiológiát ta ní tott és PhD
hall ga tók kal fog lal ko zott. 1998 és 2000 kö zött az el sõ Or bán-kor mány
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re, 2000 és 2002 kö zött a mi nisz -
ter el nök tu do mány po li ti kai ta nács adó ja, majd a Tu do mány- és Tech -
no ló gia po li ti kai Kol lé gi um el nö ke volt. 1999-ben az UNESCO ál tal
szer ve zett Tu do mány Vi lág kon fe ren ci á ja el nö ke, 2000-tõl 2012-ig a
Ma gyar UNESCO Bi zott ság el nö ke volt. 2000 és 2017 kö zött a Ma gyar
Örök ség Díj Bi zott ság el nö ke ként is te vé keny ke dett.

Az aka dé mi kust 2008-ban ma gas szin tû tu do má nyos ku ta tói és ok ta tói
te vé keny sé ge, va la mint a ha zai és nem zet kö zi kul tu rá lis és köz élet ben
be töl tött ki emel ke dõ sze re pe mi att Pest Me gye Tu do má nyos dí já val
tün tet ték ki, 2010-ben Pest Me gye, 2015-ben pe dig Bu da pest dísz pol gá -
ra lett. Rend sze res részt ve võ je volt Bu da ke szi vá ros köz éle ti ese mé nye -
i nek, 2013-as meg ala ku lá sá tól a Bu da ke szi Kul tu rá lis Ta nács adó
Tes tü let el nö ke ként te vé keny ke dett.

Ki vá ló ha zai és nem zet kö zi szak mai mun kás sá ga, em ber sé ge, ha tá ro -
zott jel le me és ér ték rend je so kak szá má ra volt pél da. Szü le té si he lyén,
Fegyverneken és Szol no kon is dísz pol gár rá vá lasz tot ták. Ha lá lá ig töl -
töt te be a Szol nok Me gyé bõl El szár ma zot tak Egye sü le té nek el nö ki tisz -
tét. Tag ja volt a Szá zak Ta ná csá nak, a Kos suth- és Szé che nyi -díj
Bi zott ság nak és a Mi nisz ter el nök ség fel ügye le te mel lett mû kö dõ Idõs -
ügyi Tanácsnak.

Fegy ver nek Vá ro sa ne vé ben a leg na gyobb tisz te let tel és ke gye let tel
õriz zük Dísz pol gá runk, Dr. Há mo ri Jó zsef em lé két.

forrás: https://www.portfolio.hu

-Tatár László-
Fegyvernek Város polgármestere

A Bechtold Ist ván Ala pít vány a Ma gyar
Soly mász kul tú rá ért és a Ter mé sze tért

az alábbi közleményt teszi
El hunyt Lelovich György (1913-1993) hí -
res soly mász fe le sé ge Lelovich Györgyné 
szül. Be rek Te réz. 1925-ben szü le tett,
édes ap ja Be rek Já nos Ge men cen volt fõ va -
dász, majd az öt ve nes évek ben a Be rek csa -
lá dot ki te le pí tet ték a Hor to bágy ra. A
kép zõ mû vé sze ti ta nul má nyo kat ko ráb ban
foly ta tó Te réz itt is mer ke dett meg a hor to -
bá gyi soly mász te le pet ve ze tõ Lelovich
Györggyel, ké sõb bi fér jé vel. Uno ka test vé re
volt a nem zet szí né sze, Be rek Ka ti

(1930-2017). A soly mász te lep meg szû né se után fér je haj da ni bir to ká -
ra, Fegyvernekre köl töz tek, ahol fel épí tet ték há zu kat és ott él tek fér je
ha lá lá ig (1993). Ké sõbb Né gyes te le pü lés re köl tö zött, de kap cso la tát
Fegyvernekkel to vább ra is meg tar tot ta. Örült, ami kor Fegyverneken
fér jé rõl ut cát ne vez tek el. 

Min den év ben a fegyverneki ka to li kus temp lom ban részt vett a fér je
em lé ké nek szen telt soly mász mi sén és az ezt kö ve tõ te me tõi ko szo rú -
zá son a Lelovich krip tá nál, fér je nyug he lyén. 2021 ta va szán vég leg el -
ment közülünk. 

Gyász mi sé jét a fegyverneki ka to li kus templombanjúnius 11-én
tartották.

Is ten le gyen ve le "Te ri ke né ni!" 
-Mé szá ros Il di kó-
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Baj nok a nõi lab da rú gó csa pa tunk
A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Lab da rúgó-szö vet ség höl gyek nek
szer ve zett bajnokságában el in dult Fegy ver nek lab da rúgó nõi csa pa ta
is.

S ha már el in dult, min dent meg tett an nak ér de ké ben, hogy a csa pat a
ta bel lán elöl vé gez zen.

Nem volt könnyû szá muk ra az út, hi szen
a csa pa tot az el múlt hét év so rán több ször 
is új ra kel lett épí te ni. A je len le gi csa pat
más fél év óta van együtt. A 2020-21-es
sze zon el sõ fe le nem a ter vek nek meg fe -
le lõ en alakult, hisz a lis ta ve ze tõ vel szem -
ben ki lenc pon tos hát rány ban vol tak a
lá nyok a baj nok ság té li pi he nõ jé re, de ez
nem szeg te kedvüket.

- Egész té len ke mé nyen edzet tünk, (he ti
két al ka lom mal) és ezt a hát rányt nem -
csak le dol goz tuk, ha nem tíz pon tos elõnyt 
sze rez tünk ri vá li sunk kal szemben-
mond ta Tõ zsér Csa ba, a csa pat edzõje.

- 7 éves álom vált va ló ra! Az utol só for du -
ló ra már baj nok ként ér kez tünk, így fel -
sza ba dult já té kunk sok örö met adott a

né zõk nek. Be érett a sok mun ka.

A szer kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá lunk a gyõ ze lem hez és sok si kert kí -
vá nunk a kö vet ke zõ baj nok ság ban.

A gyõz tes csa pat tag jai: Edzõ: Tõ zsér Csa ba

Tag jai: Ba logh Bet ti na, Dar vas Eri ka, Engelhard Bi an ka, Fa ra gó Re -
ná ta, Fá bi án Ani ta, He ge dûs And rea, Ke re kes Nó ra, Murnyák Me lin -
da, Nagyné Pely he Ani ta, Szat má ri Anasz tá zia, Szat má ri Vik tó ria,
Ta kács Edit, Zse ni Nó ra.

-Mészáros Il di kó-

Sza bad té ri Nyílt Mazsorett és
mo dern tánc-ver seny

Fegyverneki lá nyok sze re pel tek si ke re sen a 2021.06.05-én
Törökszentmiklóson, aholaz 1. Sza bad té ri Nyílt Mazsorett és mo -
dern tánc ver senyt ren dez ték. A fegyverneki gyer mek és ser dü lõ cso -
port több ka te gó ri á ban is meg mé re tet te ma gát és gyönyörû
ered mé nyek kel tér he tett ha za. Elõ ször a gyer mek cso port lép he tett
szín pad ra, õk dance ka te gó ri á ban el hoz ták a bronzérmet. Ezt kö ve -
tõ en a ser dü lõ cso port, szin tén dance ka te gó ri á ban má so dik he lyen
végzett. Vé gül pe dig a mazsorett pro duk ci ó val lép het tek fel a ver -
seny zõk, ami vel még egy ezüst ér met is be zse bel tek. 

Egyé ni ben Bu rai Lí via dance ka te gó ri á ban,  Fa ra gó Dó ra mazsorett
ka te gó ri á ban ver seny zett, mind a két lány  bronz ér met szerzett. 

Fa ra gó Dó ra a Szol no ki vá lo ga tott cso port tal is sze re pelt, akik kel 4
ara nyat sze rez tek, ami bõl 2 ki emelt mi nõ sí té sû volt!

Fel ké szí tõk: Mé szá ros Ju dit - Fegyverneki ta go zat, Gyõrfi Dalma -
vá lo ga tott csa pat ve ze tõ je Dalma Dance Club S.E. ve ze tõ je.

A szer kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá lunk a lá nyok nak és edzõ ik nek a si -
ke res sze rep lés hez, to váb bi jó ered mé nye ket kí vá nunk!

Or szá gos baj no ki cím re
le het büsz ke Fegy ver nek

Egy egész ha jó hosszal nyert or szá gos baj -
no ki cí met a fegyverneki Nagy-Müller Za -
lán Ist ván és tár sa, Drávucz Dá ni el.

A Ma gyar Baj nok ság ke re té ben a Sze gedi
Olim pi ai Köz pont ban  13-14 éves (T4) kor osz -
tály ban a két pár eve zõ sök 1500 mé te res ver -
se nyé ben a Szol no ki Sport cent rum két
te het sé ges ver seny zõ je hi he tet len iz gal mak
kö ze pet te or szá gos baj no ki cí met vi he tett ha -
za.

Az eve zõ sök egyik tag ja az a Nagy-Müller Za -
lán Ist ván 14 éves fi a tal spor to lónk, aki egé -
szen 2 év vel ezelõttig szü le i vel (Nagy At ti la és
Müller Mó ni ka) és két test vé ré vel
Fegyverneken élt. Óvo dá ját és kis is ko lás éve it 
is itt töl töt te, így ezer szál lal kö tõ dik te le pü lé -
sünk höz és még a mai na pig gyak ran ha za lá -
to gat nagy ma má já hoz. Za lán a sport, a
ki tar tás és az el kö te le zett ség el sõ csí rá it már
itt vá ro sunk ban Bi ha ri La jos wing-chun
kung-fu mes ter edzé se in el sa já tí tot ta. A fi a tal

te het ség a csa lád me gye szék hely re köl tö zé sé -
vel vett részt el sõ eve zõs edzé sén, és a kez de ti
szárny pró bál ga tás ok után vég leg el kö te lez te
ma gát a sport ág mel lett.

2021.07.22-én éle te el sõ or szá gos baj nok sá -
gá nak elõ fu tam ban Drávucz Dá ni el lel pá ros -
ban, tak ti kus ver seny zés sel a má so dik he lyen
kva li fi kál ták ma gu kat a dön tõ be. A dél utá ni
finálében az or szág 6 leg jobb duója száll ha jó -
ba. A fu tam  utol só 500 m-én  a szol no ki pá ros 
hi he tet len haj rát pro du kál va, 1 ha jó hosszal
ezõzte meg ri vá li sa it és ez zel Ma gyar Baj no ki 
arany ér met szer zett. Az ered mény ér té két
nö ve li, hogy Za lán és Da ni  a ver senyt meg -
elõ zõ egy hó nap ban ült össze a pá ros evezésre 
és így vit ték vég hez ezt a nagy sze rû sport -
ered ményt.

A Szer kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá lunk a baj -
no ki cím hez és to váb bi si ke res sze rep lést kí -
vá nunk!

-Mé szá ros Il di kó-

Tõ zsér Csa ba
a baj nok csa pat edzõ je

büsz ke já té ko sa i ra
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Fegyverneki Ízõrzõ Klub
Ked ves Ol va sók!

A Fegyverneki Ízõrzõ Klub ab ban a meg tisz tel te tés ben ré sze sült, hogy
ven dé gül lát hat ta a Du na Tv Ízõrzõk cí mû mû so rát! Két na pig for gat tak 
te le pü lé sün kön, ahol le he tõ sé günk volt be mu tat ni Fegy ver nek ter mé -
sze ti szép sé ge it, kul tu rá lis éle tét és a táj egy ség re jel lem zõ ha gyo má -
nyos éte le ket. A Fegyverneki Ízõrzõk össze szo kott csa pa ta jó
han gu lat ban, ener gi á val tel ve vett részt a két na pos for ga tá son, ahol
min den csa pat tag ki vet te a ré szét a mun ká ból.

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni Ta tár Lász ló Pol gár mes ter Úr nagy lel -
kû tá mo ga tá sát és mind azon részt ve võk, se gí tõk köz re mû kö dé sét, akik
nél kül nem le he tett vol na ilyen gör dü lé ke nyen, szer ve zet ten lét re hoz ni
a for ga tást! To váb bá, sze ret nénk meg kö szön ni Ró ka Il di kó szer kesz tõ
asszony nak és Móc zár Ist ván ope ra tõr nek a pro fi mun kát és a sok biz -
ta tást a csa pat to váb bi te vé keny sé gé hez!

A Du na Tv csa tor ná ján ok tó ber ben lesz lát ha tó a Fegyverneken for ga -
tott adás, mely rõl a Fegyverneki Ízõrzõ Klub facebook ol da lán be szá -
mo lunk!

-A Fegyverneki Ízõrzõk Csa pa ta -
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Ismét „szín re” lé pett
a Fegyverneki Szín kör

A covid okoz ta hosszú ra nyúlt kény szer pi he nõ mi att a Fegyverneki
Szín kör sem tu dott elõ adást tar ta ni és pró bál ni. Mind a tár su lat tag ja -
i nak, mind a né zõk nek már na gyon hi ány zott az elõ adás élménye.
Most Gál Ró bert: Te ron gyos élet cí mû ze nés da rab já val ké szült a tár -
su lat, mely a ha gyo má nyok tól el té rõ en egy Kál mán Im re éle té rõl szó -
ló ze nés da rab.

És el kez dõd tek a pró bák….

Nem volt könnyû, hi szen a tár su lat négy tag ja idõ köz ben más vá ros ba 
köl tö zött, ami meg ne he zí tet te a pró bát. De szá muk ra nem volt le he -
tet len, az aka rat, a tenniakarás, min den eset ben át len dí tet te õket a
ne héz sé ge ken! Tel jes szív vel, lé lek kel ké szül tek is mét meg hó dí ta ni a
kö zön sé get, s a kö rül mé nye ket ismerve ezért még nagyobb tiszteletet 
érdemelnek.

A va sár na pi elõ adás elõtt még a dísz le te ket pa kol ták, ren dez ték, majd 
a fõ pró ba egy ven dég ének mû vésszel, Mon dok Yvettel egé szült ki, aki
Bu da pest rõl in dul va egy kecs ke mé ti pró bát kö ve tõ en ér ke zett hoz -
zánk Fegyvernekre, hogy másnapra minden rendben menjen.

A Le szál lás Pá rizs ban, Ha tan pi zsa má ban, Bo hó zat egy pá ri zsi szál lo -
dá ban cí mû elõadások után  „TE RONGYOS ÉLET!”

…és meg szó lalt a ze ne a va sár nap dél utá ni for ró ság ban. A füg göny
fel gör dült, az elõ adás el kez dõ dött. Az el sõ taps ra sem kel lett so ká ig
vár ni,  hi szen Mon dok Yvette ének mû vész hang ja már az el sõ pil la -
nat ban elvarázsolta a kö zön sé get.

A da ra bot ren dez te: Ko vács Sylvia

A si ke res elõ adás sze rep lõi:

Dá vid Má ria -Hajdú Zol tán -Kovács Sylvia -Kóródi Pet ra - La dá nyi
Csa ba -Molnár Barna-Mondok Yvette -Ollé Ro land.

A kö zön ség ne vé ben sze re tet tel gra tu lá lunk a tár su lat min den tag já -
nak, hogy a ne héz sé gek ellenésre is olyan elõ adást tar tot tak, me lyet
örök re szívünkbe zár hat tunk!

Kö szön jük!
-Mé szá ros Il di kó-

Kis fes tõ nagy eredménye 
A fegyverneki Ollé Zsom bor 2021. má jus 30-án fes tõ mû vé sze ti kü -
lön dí jat ve he tett át Lakitelek- Tõserdõn „Ku tya sé tál ta tás” cí mû fest -
mé nye mi att, me lyet a Mu zsi kál az Er dõ Ala pít vány gyer mek rajz
pá lyá za tá ra ké szí tett és kül dött be.A ha to dik al ka lom mal meg hir de -
tett gyer mek rajz pá lyá zat ra ér ke zõ al ko tá sok tech ni ká ja sza ba don
vá lasz tott volt, a pá lyá zat ki író ja bí zott a gye re kek ere de ti öt le te i ben,
kre a ti vi tá suk ban.Úgy vél ték, hogy az al ko tás hoz zá se gít min den kit a
ne héz idõ szak be zárt sá gá nak át vé sze lé sé hez. Ins pi rá ci ót az er dõ, a
ter mé szet ad hat, a ve szély hely zet ben al ko tás sal el töl tött idõ meg -

könnyí ti a hét köz na po kat.
En nek is kö szön he tõ en az
idén re kord szá mú pá lya -
mun ka érkezett (864!), 
ezekbõl válogatta ki a zsûri
azt a 153 db rajzot, ami a
virtuális és a tényleges
kiállítási anyagot képezte.

Ollé Zsom bor Ku tya sé tál ta tás 
cí mû fest mé nyé vel „Fes tõ -
mû vé sze ti Kü lön díj”-ban
részesült.

A szer kesz tõ ség ne vé ben gra -
tu lá lunk Zsombinak és to váb -
bi ered mé nyes fes tést
kívánunk!

-Szerkesztõség-

Az el sõ vér adás tól a
ki tün te té sig

Nagy Irén An na 1976-ban je lent ke zett
elõ ször vér adás ra, majd ezt kö vet te a
töb bi, egé szen a mai na pig.

2020-ban AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA az Élet Men té sé ben
Ta nú sí tott Pél da mu ta tó Ma ga tar tá sa el -
is me ré se ként PRO VITA DÍJAT ado má -
nyo zott neki!

Gra tu lá lunk a ki tün te tés hez, és to váb bi
ered mé nyes vér adást kí vá nunk a Szer -
kesz tõ ség nevében!

-Mészáros Il di kó-

Kitüntetés
Sok sze re tet tel gra tu lá lunk Ma gyar
Lászlóné Pi ros ká nak, aki
2021.06.28-án a Deb re ce ni Egye tem
Szol no ki CAMPUS-ban a Ma gyar Vö rös -
ke reszt 140 éves év for du ló ja és Vi lág na -
pi Ün nep sé ge al kal má ból tar tan dó
ren dez vé nyen ve het te át a Ma gyar Vö -
rös ke reszt El nö ki Dísz ok le ve lét.

A Szer kesz tõ ség ne vé ben to váb bi lel kes
mun kát kívánunk!

-Mé szá ros Il di kó-



Em lé ke zés

Ifj. Fo dor Já nos
ha lá lá nak 22. év for du ló já ra. 

„Su han va száll az élet to va,

Ami el múlt nem jön vissza so ha!

Bár las san min dent el ve szí tünk,

de TÉGED örök kön örök ké sze re tünk.„

Sze re tõ szü le id, test vé red,

ma ma és ro ko na id. 

Bu dai Eme se és Ko csis Ádám
2021. áp ri lis 23-án,

Kö vér Vi vi en Eri ka és Si mon Dominik
2021. áp ri lis 24-én

Sza bó Fan ni és Bog nár Ger gõ
2021. má jus 21-én

Bo dor Vik tó ria An na és Vitáris Zsolt
2021. má jus 28-án

Te mes vá ri Dó ra és Széman Pé ter
2021. má jus 28-án

Kálló Ani kó és Zulinger Ta más
2021. jú ni us 5-én

Fo dor Aranka és Koncz Nor bert
2021. jú ni us 12-én

Rácz Kla u dia és Vincze Ger gely Já nos
2021. jú ni us 18-án

Tukarcs Má ria és Góbor Jó zsef
2021. jú ni us 19-én

Ré ti Ni ko lett és Ba kos Vik tor
2021. jú li us 3-án

Hu bai Vi vi en és Kont ra Pé ter
2021. jú li us 3-án

Deményi Nó ra és Niszper Zsolt
2021. jú li us 9-én

Bu rai Ale xand ra és Tóth Mar tin Mi hály
2021. jú li us 17-én

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak, 

akik fe lejt he tet len ha lot tunk

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

mély fáj dal munk ban osz toz tak.

A Gyá szo ló család

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben

mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy
Bu rai Pál 70 éves
Niszper Sándorné
Szü le tett: Né meth Mar git 83 éves
Oláh Istvánné
Szü le tett: Domány Irén 52 éves
Náhóczki Lász ló 49 éves
Deme Imréné
Szü le tett: Bor sós Ka ta lin 82 éves
Var ga Andrásné
Szü le tett: Né meth Ju li an na 88 éves
Sza bó Ferencné
Szü le tett: Fe ke te Pi ros ka 86 éves
Bu rai Miklósné
Szü le tett: Csõke Ju li an na 75 éves
Kis Ist ván 65 éves
Nagy Sándorné
Szü le tett: Vá sár he lyi Mag dol na 72 éves
Nagy Zsolt 42 éves
Mendler Gá bor 76 éves
Csá ti Al bert 91 éves
Bencze Sán dor 71 éves
Rácz Ist ván 68 éves
Alattyáni Jánosné
Szü le tett: Ha lász Má ria 56 éves
Ko vács Mik lós 49 éves

ko rá ban el hunyt.
A csa lá dok gyá szá ban õszin te rész vét tel osz to zunk!
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Jó tud ni!
Ha vész hely zet állt elõ, hív ja a ké szen lé ti szer vek – a men tõk, a hi -
va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv és az ál ta lá nos rend õri fel ada tok
el lá tá sá ra lét re ho zott szerv – el éré sét biz to sí tó, in gye ne sen hív ha -

tó, aláb bi hí vó szá mo kat:

• 104 (a men tõk)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or vo si ügye let: 06-70/3703-104

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

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

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

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

Hi ba be je len tés: 06-80-210-310

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

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

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

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.

2021.04.03. Sza bó Zoé Ré ka
Szü lei: Bordács Vi vi en, Sza bó Nor bert

2021.04.29. Knipfel Hu nor
Szü lei: Var ga Kit ti, Knipfel Ba lázs

2021.04.30. Sipos Esz ter Han na
Szü lei: Nagy Szil via, Sipos At ti la

2021.05.01. Bu dai Eme se
Szü lei: Bátai Ge or gi na Ri ta, Bu dai Nor bert

2021.05.01. Gyáni And rás
Szü lei: Gyáni And rás, Gerõcs Esz ter

2021.05.13. Kindert Kolin
Szü lei: Nagy Mó ni ka, Kindert Dá ni el 

2021.05.14. Vincze Im re
Szü lei: Var ga Edit, Vincze Já nos   

2021.05.24. Ba log Vik tor Edvin
Szü lei: Ba log Leila, Ba logh Ger gõ

2021.05.27. Nagy Mar cell
Szü lei: Bozsó De bó ra, Nagy At ti la

2021.06.03. Bí ró Iván
Szü lei: György Me lin da, Bí ró Ist ván

2021.06.07. Lip csei Benett Ber ta lan
Szü lei: Mravik Zsa nett, Lip csei Mik lós

2021.06.09. Sza bó Jó zsef Zsolt
Szü lei: Bu rai Zsa nett Ani ta, Sza bó Jó zsef

2021.06.10. Al bert Gá bor
Szü lei: Sze ke res And rea, Al bert Gá bor

2021.06.29. Nagy Oli vér
Szü lei: Zatykó Zsa nett, Nagy Kár oly

2021.06.29. Sza bó Nán dor
Szü lei: Sza bó Stel la Vi vi en, Sza bó Gá bor

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


