


A kép vi se lõ-tes tü let hí rei
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te la punk
meg je le né se elõt ti idõ szak ban több ször is ülé se zett, me lyen a kö vet ke -
zõ ha tá ro za tok szü let tek. Fel hív juk ol va só ink fi gyel mét, hogy az itt
meg je lent ha tá ro za tok csak tá jé koz ta tó jel le gû ek. A ha tá ro za tok pon -
tos, hi va ta los for má ban Fegy ver nek Vá ros weboldalán ol vas ha tók.
• 195/2021.(XI.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A köz fog lal koz ta tá -

si prog ram ke re té ben hasz no sí tott föld te rü le tek kel kap cso lat -
ban kö tött VK-2016/61 szá mú va gyon ke ze lé si szer zõ dés
meg szün te té sé rõl 

• 196/2021.(XI.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fo lyó szám la hi tel
igény be vé te lé rõl

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
egyet ért 50 mil lió Ft össze gû fo lyó szám la hi tel fel vé te lé vel az
át me ne ti lik vi di tá si prob lé mák ke ze lé sé re.

– A hi tel vég sõ le já ra ta: 2022. de cem ber 30.
• 197/2021.(XI.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az 5231 Fegy ver -

nek, Szent Er zsé bet út 86/A. sz alat ti köz te rü let át mi nõ sí té sé rõl
– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

kez de mé nye zi a fegyverneki 2478/4 hrsz. alat ti in gat lan, ki -
vett köz te rü let meg ne ve zés rõl tör té nõ át mi nõ sí té sét be épí tet -
len te rü let té.

• 198/2021.(XI.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegy ver nek Ró -
mai Ka to li kus Plé bá nia ál tal fel aján lott tá mo ga tás el fo ga dá sá ról

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te el -
fo gad ja a Fegy ver nek Ró mai Ka to li kus Plé bá nia 500.000 fo -
rint kész pénz tá mo ga tá sát, me lyet a fegyverneki Nepomuki
Szent Já nos, Szûz Má ria és kis Jé zus ba rokk kõ szo bor cso port
rest au lá sá ra és kör nye ze té nek fel újí tá sá ra fog for dí ta ni.

• 199/2021.(XI.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Al só ré -
ti Holt-Ti sza Egy sé ges Ke ze lé si Ter vé nek mó do sí tá sá ról

• 200/2021.(XI.25.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Al só -
ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál ko dá si Ter vé rõl 

• 204/2021.(XII.16.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki
Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá -
sá ról

• 205/2021.(XII.16.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A 2022. évi éves el -
len õr zé si terv jó vá ha gyá sá ról

• 206/2021.(XII.16.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A 2022. évi start
köz fog lal koz ta tá si mun ka prog ram ok el fo ga dá sá ról 

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
egyet ért a 2022. évi köz fog lal koz ta tá si start mun ka-prog ra -
mok pá lyá za ta i nak be nyúj tá sá val. A 2022. évi költ ség ve tés -
ében kö te le zett sé get vál lal a prog ra mok 1.312.214 Ft össze gû
ön ere jé nek fi nan szí ro zá sá ra.

- He lyi sa já tos sá gok ra épü lõ köz fog lal koz ta tás (12 fõ). A pro -
jekt tel jes költ sé ge 18.719.874 Ft

- Szo ci á lis jel le gû prog ram (50 fõ). A prog ram tel jes költ sé ge
73.311.959 Ft. Sa ját for rás biz to sí tá sa 1.312.214 Ft 

• 207/2021.(XII.16.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A 0141/6 hrsz-ú in -
gat la non hasz ná la ti jog ala pí tá sá ról

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
hoz zá já rul a 0141/6 hrsz-ú in gat la non az Opus Tigáz Zrt.
(4200 Haj dú szo bosz ló, Rá kó czi út 184.) ré szé re a hasz ná la ti
jog ala pí tá sá ra. 

• 208/2021.(XII.16.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A 0156/2 hrsz-ú
in gat la non hasz ná la ti jog ala pí tá sá ról

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
hoz zá já rul a 0156/2 hrsz-ú in gat la non az Opus Tigáz Zrt.
(4200 Haj dú szo bosz ló, Rá kó czi út 184.) ré szé re a hasz ná la ti
jog ala pí tá sá ra. 

• 209/2021.(XII.16.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Morina Shain 5231 
Fegy ver nek, Kos suth L. út 24/A. sz. alat ti la kos te rü let vá sár lá -
sá ról a fegyverneki 444 hrsz-ú in gat lan ból 

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
hoz zá já rul az ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zõ fegyverneki
444 hrsz-ú, ter mé szet ben 5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út
149-153. sz. alat ti, 8668 m2 nagy sá gú in gat lan ból 282 m2 nagy -
sá gú te rü let ér té ke sí tés hez 1007.- Ft/m2 + Áfa áron, az az
283.974.- Ft + Áfa ér ték ben Morina Shain 5231 Fegy ver nek,
Kos suth La jos út 24/A. sz. alat ti la kos ré szé re. Az adás vé tel lel
kap cso la tos költ sé ge ket a ve võ vi se li.  

• 210/2021.(XII.16.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Or -
vo si Ren de lõ in téz mény ve ze tõi pá lyá zat ki írá sá ról

• 211/2021.(XII.16.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki Me -
zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz mény in téz -
mény ve ze tõi pá lyá zat ki írá sá ról

• 212/2021.(XII.16.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Fegyverneki
Gyer mek élel me zé si Kony ha in téz mény ve ze tõi pá lyá zat ki írá sá -
ról

• 213/2021.(XII.16.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá ros
Ön kor mány za ta 2022. évi költ ség ve té si terv kon cep ci ó já nak jó -
vá ha gyá sá ról 

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 2022. ja -
nu ár 27-ei ülé sén dön tött több ön kor mány za ti tu laj don ban lé võ
in gat lan rész „ki sa já tí tást he lyet te sí tõ adás vé te li szer zõ dés”-sel
tör té nõ tu laj don ba adá sá ról. Ezen ha tá ro za tok ér tel mé ben Fegy -
ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te nem já rul hoz -
zá, hogy az in gat lan ré szek in gye nes va gyon át adás jog cí mén
ke rül je nek a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba. 

– Az em lí tett ha tá ro za tok szá ma: 3/2022.(I.27.) sz. –
16/2022.(I.27) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tok.

• 17/2022.(I.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A pol gár mes ter il let -
mé nyé nek meg ál la pí tá sá ról

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi
CLXXXIX. tv. alap ján a Pénz ügyi Bi zott ság ja vas la tá ra Ta tár
Lász ló pol gár mes ter il let mé nyét 2022. ja nu ár 1-tõl ha vi brut tó
845.000,- Ft, költ ség té rí té sét ha vi brut tó 126.750,- Ft összeg -
ben ál la pít ja meg. 

• 18/2022.(I.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Dr. Ta tár Gá bor al -
pol gár mes ter tisz te let dí já nak és költ ség té rí té sé nek meg ál la pí -
tá sá ról

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi
CLXXXIX. tv. alap ján a Pénz ügyi Bi zott ság ja vas la tá ra Dr. Ta -
tár Gá bor al pol gár mes ter tisz te let dí ját 2022. ja nu ár 1-tõl ha vi
brut tó 380.200,- Ft, költ ség té rí té sét ha vi brut tó 57.030,- Ft
összeg ben ál la pít ja meg. 

• 19/2022.(I.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Herman Jó zsef al pol -
gár mes ter tisz te let dí já nak és költ ség té rí té sé nek meg ál la pí tá sá -
ról

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi
CLXXXIX. tv. alap ján a Pénz ügyi Bi zott ság ja vas la tá ra Herman 
Jó zsef al pol gár mes ter tisz te let dí ját 2022. ja nu ár 1-tõl ha vi
brut tó 380.200,- Ft, költ ség té rí té sét ha vi brut tó 57.030,- Ft
összeg ben ál la pít ja meg. 

• Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tv.
80. § (2) be kez dé se alap ján a tár sa dal mi meg bí za tá sú al pol gár mes -
ter a tisz te let dí ja egé szé rõl vagy meg ha tá ro zott ré szé rõl a kép vi se -
lõ-tes tü let hez in té zett nyi lat ko za tá val le mond hat. A tör vény ad ta
le he tõ ség gel él ve – a rend kí vü li vész hely zet mi att, az ön kor mány zat
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gaz da sá gi hely ze té re te kin tet tel Dr. Ta tár Gá bor al pol gár mes ter és 
Herman Jó zsef al pol gár mes ter is kér te, a kép vi se lõ-tes tü le tet,
hogy tisz te let dí ját 2022. ja nu ár 1-tõl 143.000 Ft-ban ál la pít sa
meg. Ezen ké ré sü ket a kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta és il let mé -
nyü ket nyi lat ko za tuk nak meg fe le lõ en ál la pí tot ta meg. 

• 20/2022.(I.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A TOP_Plusz –
2.1.1-21 „Ener ge ti kai fej lesz té sek” fel hí vás sal kap cso la tos pá lyá -
zat be nyúj tá sá ról

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
egyet ért a TOP_Plusz –2.1.1-21 „Ener ge ti kai fej lesz té sek” cí mû
167.303.274,- Ft össze gû, 100 %-os tá mo ga tott sá gú pá lyá zat
be nyúj tá sá val és kö te le zett sé get vál lal a pá lyá zat ban eset le ge -
sen el nem szá mol ha tó, va la mint si ker te len pá lyá zat ese tén a
pá lyá zat be nyúj tá sá hoz szük sé ges elõ ze tes do ku men tá ci ók el -
ké szí té sé nek költ sé gé re 10.000.000,- Ft ér té kig a 2022. évi
költ ség ve tés ében lé võ fej lesz té si tar ta lék ter hé re. 

• 21/2022.(I.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A TOP_Plusz –
1.2.1-21 „Él he tõ te le pü lé sek” fel hí vás sal kap cso la tos pá lyá zat be -
nyúj tá sá ról

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
egyet ért a TOP_Plusz – 1.2.1-21 „Él he tõ te le pü lé sek” cí mû
350.000.000,- Ft össze gû, 100 %-os tá mo ga tott sá gú pá lyá zat
be nyúj tá sá val és kö te le zett sé get vál lal a pá lyá zat ban eset le ge -
sen el nem szá mol ha tó, va la mint si ker te len pá lyá zat ese tén a
pá lyá zat be nyúj tá sá hoz szük sé ges elõ ze tes do ku men tá ci ók el -
ké szí té sé nek költ sé gé re 10.000.000,- Ft ér té kig a 2022. évi
költ ség ve tés ében lé võ fej lesz té si tar ta lék ter hé re.

• 22/2022.(I.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az „Ön kor mány za ti
fel adat el lá tást szol gá ló fej lesz té sek tá mo ga tá sá ra” cí mû pá lyá -
zat be nyúj tá sá ról - Fegy ver nek Út fej lesz tés 2022., Liszt Fe renc
út fel újí tá sa

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
egyet ért az „Ön kor mány za ti fel adat el lá tást szol gá ló fej lesz té -
sek tá mo ga tá sá ra” cí mû pá lyá zat be nyúj tá sá val, mely nek cél ja
a bel te rü le ti utak, jár dák, hi dak fel újí tá sa. Egyet ért az zal, hogy
a pá lyá za ton nyert össze get a Liszt Fe renc út - Szent Er zsé bet
út és a Dó zsa György út kö zöt ti sza ka szá nak – fel újí tá sá ra for -
dít sák. A fel újí tás ter ve zett össz költ sé ge 23.425.151,- Ft, mely -
nek tá mo ga tott sá ga 85 %-os, ezért kö te le zett sé get vál lal a
3.513.773,- Ft ön erõ össze gé re, me lyet a 2022. évi költ ség ve té -
se ter hé re biz to sít. 

• 23/2022.(I.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Az ön kor mány za ti
fenn tar tá sú in téz mé nyek ve ze tõi ál lá sá nak be töl té sé re ér ke zett
pá lyá za tok vé le mé nye zé sé re bi zott ság lét re ho zá sá ról

• 24/2022.(I.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: 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

– Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te az
5213 Fegy ver nek, Mó ricz Zsig mond út 1/C. sz. alat ti in gat lan -
ban ta lál ha tó 39 m2 te rü le tû in gat lan részt – köz ér dek bõl - in -
gye ne sen hasz ná lat ba ad ja a Fegyverneki Ro ma Nem ze ti sé gi
Ön kor mány zat ré szé re 2022. ja nu ár 1-tõl 2022. de cem ber
31-ig. 

• „Esély Ott hon - Esély Fegyverneken" Lak ha tá si tá mo ga tás
 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 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 tok ról dön tött és a:

– 25/2022.(I.27.) sz ha tá ro za tá val Strigel Aman da,
– 26/2022.(I.27.) sz. ha tá ro za tá val Hornyák Le ven te,

– 27/2022.(I.27.) sz ha tá ro za tá val Kathonay Kár oly Kris tóf,
– 28/2022.(I.27.) sz ha tá ro za tá val Bog nár Zsolt,
– 29/2022.(I.27.) sz ha tá ro za tá val Csõke Pé ter
– 30/2022.(I.27.) sz ha tá ro za tá val Kiss Jó zsef

pá lyá za tát tá mo gat ta.
• „Esély Ott hon - Esély Fegyverneken" Kép zé si tá mo ga tás
 Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 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 -
tok ról dön tött és a:

– 31/2022.(I.27.) sz. ha tá ro za tá val Sárándi Tilla Zsu zsan na,
– 32/2022.(I.27.) sz. ha tá ro za tá val Rabóczki Edit Li li,
– 33/2022.(I.27.) sz. ha tá ro za tá val Niszper Ger gõ,
– 34/2022.(I.27.) sz. ha tá ro za tá val Sipos Jan ka

pá lyá za tát tá mo gat ta.
• 24/2021.(XI.29.) ön kor mány za ti ren de le te: A me zei õr szol gá lat ról
 5. § (1) A 2. § (2) be kez dé se sze rin ti ér de kelt a 2. § (1) be kez dé se

sze rin ti föld rész let után me zõ õri já ru lé kot kö te les fi zet ni. A me zõ -
õri já ru lé kot ér de kel ten ként össze von tan kell meg ál la pí ta ni.

 (2) A me zõ õri já ru lék mér té ke egy nap tá ri év re:
 a. szán tó, szõ lõ, gyü möl csös, kert ese té ben 5.000,- Ft/ha 
 b. rét, le ge lõ, gyep te rü let ese té ben 3.000,- Ft/ha 

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Elmaradnak a köz meg hall ga tások
Tisz telt La ko sok!

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La ko so kat, hogy az inf lu en za ví rus és a ko ro -
na ví rus egy re szé le sebb kö rû ter je dé se mi att a 2022. már ci us hó nap -
ra ter ve zett köz meg hall ga tá sok nem ke rül nek meg tar tás ra. 

A köz meg hall ga tást a 2022. má jus 26-ai tes tü le ti ülés sel egy be köt ve
ter vez zük.

Szelektív- és zöldhulladék szállítás
A  sze lek tív hul la dék  szál lí tá sá ra rend sze re sí tett hul la dék gyûj tõ
edé nye ket a szál lí tás nap ján az in gat lan elé szük sé ges ki he lyez ni reg -
gel 7 órá ra.

Sze lek tív 1-es gyûjtõjárat:

feb ru ár 14., már ci us 21., áp ri lis 11. má jus 9., jú ni us 20, jú li us 11., au -
gusz tus 8., szep tem ber 12., ok tó ber 10., no vem ber 14., de cem ber 2.

Sze lek tív 2-es gyûjtõjárat:

feb ru ár 21. már ci us 28., áp ri lis 18., má jus 16., jú ni us 27., jú li us 18.,
au gusz tus 15., szep tem ber 19., ok tó ber 17., no vem ber 21., de cem ber
19.

A  zöld hul la dék -szál lí tás nál to vább ra is az NHSZ Ti sza Nonprofit
Kft. logójával el lá tott zöld 120 li te res zsák ban ki he lye zett ker ti zöld -
hul la dék ke rül el szál lí tás ra. A ki he lye zett zöld hul la dé kok mennyi sé -
ge in gat la non ként max. 2 X 120 li ter nek meg fe le lõ
mennyi ség/al ka lom le het. 

A zöldhul la dék gyûj té sé re szol gá ló zsák át ve he tõ Fegyverneki ügy -
fél szol gá la tun kon

Zöld hul la dék 1-es gyûjtõjárat:

áp ri lis 28. má jus 26., jú ni us 23. jú li us 28., au gusz tus 25., szep tem ber 
22., ok tó ber 27., no vem ber 24.

Zöld hul la dék 1-es gyûjtõjárat:

áp ri lis 29., má jus 27., jú ni us 24., jú li us 29., au gusz tus 26., szep tem -
ber 23., ok tó ber 28., no vem ber 25.

3



Hor gász rend vál to zá sok az Al só ré ti
Holt-Ti szán

• A ki fo gott és meg tar tott mé ret- és mennyi sé gi kor lá to zás sal vé dett
ha la kat a fo gá si táb lá zat ba – a dá tum, tó egy ség és hal faj, va la mint
súly meg adá sá val - azon nal be kell je gyez ni. A hor gá szat a be jegy zés
be nem fe je zé sé ig, nem foly tat ha tó.

• A he lyi hor gász rend sze rint az éves, a he ti és fel nõtt na pi te rü le ti en -
ge dé lyek biz to sí ta nak le he tõ sé get éj sza kai hor gá szat ra.

• Egy na pi jegy adott nap reg gel 6 órá já tól más nap reg gel 6 órá ig jo go -
sít hor gá szat ra, ki vé ve az ifi és gyer mek na pi jegy, mellyel éj sza kai
hor gá szat nem vé gez he tõ.

• Csó na kot és ete tõ ha jót csak az Éves
„csónakos-etetõhajós-stéges-sporthorgász” pót jegy vagy a
csónakos-etetõhajós-stéges-sporthorgász na pi jegy bir to ká ban le het
hasz nál ni.

• Stég rõl hor gá sza ti te vé keny ség csak éves
„csónakos-etetõhajós-stéges-sporthorgász” pót jegy vagy
„csónakos-etetõhajós-stéges-sporthorgász” na pi jegy bir to ká ban vé -
gez he tõ

• Hor gász nak kö te le zõ ma gá nál tar ta ni 1 db mi ni mum 10 li te res sze -
me tes zsá kot.

• Az Al só ré ti Holt-Ti sza tó egy sé ge in csak olyan stég rõl sza bad hor gá -
sza ti te vé keny sé get foly tat ni, amely köz vet len össze köt te tés ben van a 
par ti sáv val és Ke ze lõ ál tal ki adott fenn ma ra dá si, vagy lé te sí té si en -
ge déllyel (regisztrácós szám mal azo no sít ha tó) ren del ke zik.

• A tör vény ben meg ha tá ro zott faj la gos ti lal mi idõ szak ok ra és a ki fog -
ha tó leg ki sebb mé re tek re vo nat ko zó sza bá lyok az ál la mi jegy és fo gá -
si napló-ban ta lál ha tó ak.

• Az Al só ré ti Holt-Ti szán azon ban az aláb bi fa jok vo nat ko zá sá ban a kö -
vet ke zõ szi go rí tá sok van nak ér vény ben:

– A com pó leg ki sebb ki fog ha tó mé re te 25 cm.
– A csu ka leg ki sebb ki fog ha tó mé re te: 50 cm
– A sül lõ leg ki sebb ki fog ha tó mé re te: 40 cm
– Az amur leg ki sebb ki fog ha tó mé re te: 50 cm
– Az amur leg na gyobb ki fog ha tó mé re te az I. II. III. és V. tó egy sé -

gen: 8 kg
– Az amur leg na gyobb ki fog ha tó mé re te a IV. tó egy sé gen: 5 kg
– A ponty leg na gyobb ki fog ha tó mé re te az I. II. III. és V. tó egy sé -

gen: 5 kg
– A ponty leg na gyobb ki fog ha tó mé re te a IV. tó egy sé gen: 3 kg

• A mé ret kor lá to zás sal vé dett ha lak kö zül a mi ni má li san meg ha tá ro -
zott mé re te ket el nem érõ, vagy a ma xi mum súly kor lá to kat meg ha la -
dó ha la kat a fo gás után azon nal kí mé le te sen a víz be vissza kell
he lyez ni, azo kat meg tar ta ni Ti los!

Éves te rü le ti en ge dély re vo nat ko zó sza bá lyok:
• Fel nõtt éves te rü le ti en ge dély: A hor gász jegy bir to ko sa egy szer re

ma xi mum 2 bot tal és bo ton ként leg fel jebb 3 db – egyen ként ma xi -
mum 3 ágú – ho rog gal fel sze relt hor gász kész ség gel hor gász hat, va la -
mint 1 négy zet mé ter nél nem na gyobb eme lõ há ló val fog hat
csa li ha lat. Éves szin ten 40 db, he ti 6 db, na pi 5 db (egy hal faj ból ma -
xi mum 3 db) mé ret és mennyi sé gi kor lá to zás sal vé dett és max. na pi 5 
kg egyéb ha lat tart hat meg.

• Ifi és Nõi éves te rü le ti en ge dély: A hor gász jegy bir to ko sa 1 bot tal, és
azon leg fel jebb 1 db – egyen ként ma xi mum 3 ágú – ho rog gal fel sze -
relt hor gász kész ség gel hor gász hat. Éves szin ten 20 db, he ti 3 db, na -
pi 2 db (egy hal faj ból ma xi mum 1 db) mé ret és mennyi sé gi
kor lá to zás sal vé dett és max. na pi 3 kg egyéb ha lat tart hat meg.

• „Ked vez mé nyes” gyer mek éves te rü le ti en ge dély:  Adott év ben 8.
élet év ét be nem töl tött gyer mek hor gász ré szé re. A hor gász jegy bir to -
ko sa 1 bot tal, és azon egy ho rog gal sze relt úszós hor gász kész ség gel
hor gász hat. Éves szin ten 5 db, he ti 1 db, na pi 1 db mé ret és mennyi sé -
gi kor lá to zás sal vé dett és max. na pi 1 kg egyéb ha lat tart hat meg.

• Gyer mek éves te rü le ti en ge dély: egy bot ra, és tet szõ le ges kész ség, 1
ho rog gal tör té nõ hasz ná la tá ra jo go sít fel. Éves szin ten 15 db, he ti 2
db hal, na pi 2 db (egy hal faj ból ma xi mum 1 db) mé ret és mennyi sé gi
kor lá to zás sal vé dett, és max. 2 kg egyéb ha lat tart hat meg.

He ti és na pi en ge dé lyek re vo nat ko zó sza bá lyok:
• Fel nõtt he ti te rü le ti en ge dély: A hor gász jegy bir to ko sa egy szer re ma -

xi mum 2 bot tal és bo ton ként leg fel jebb 3 db – egyen ként ma xi mum 3 
ágú – ho rog gal fel sze relt hor gász kész ség gel hor gász hat, va la mint 1
négy zet mé ter nél nem na gyobb eme lõ há ló val fog hat csa li ha lat. A mé -
ret- és mennyi sé gi kor lá to zás sal vé dett ha lak ból he ti 6 db, max. 12 kg
össz sú lyig, na pi 3 db (egy hal faj ból ma xi mum 2 db) max. 6 kg össz sú -
lyig, és max. he ti 10 kg, na pi 2 kg egyéb ha lat tart hat meg.

• Fel nõtt csónakos-etetõhajós-stéges-sporthorgászjegy na pi te rü le ti
en ge dély: A hor gász jegy bir to ko sa egy szer re ma xi mum 2 bot tal és
bo ton ként leg fel jebb 3 db – egyen ként ma xi mum 3 ágú – ho rog gal
fel sze relt hor gász kész ség gel hor gász hat, va la mint 1 négy zet mé ter nél 
nem na gyobb eme lõ há ló val fog hat csa li ha lat.  A mé ret és mennyi sé gi
kor lá to zás sal vé dett ha lak ból 3 db (egy hal faj ból ma xi mum 2 db)
max. 6 kg össz sú lyig, és egyéb hal ból max. na pi 2 kg tart ha tó meg.

• Fel nõtt na pi te rü le ti en ge dély: A hor gász jegy bir to ko sa egy szer re
ma xi mum 2 bot tal és bo ton ként leg fel jebb 3 db – egyen ként ma xi -
mum 3 ágú – ho rog gal fel sze relt hor gász kész ség gel hor gász hat, va la -
mint 1 négy zet mé ter nél nem na gyobb eme lõ há ló val fog hat
csa li ha lat.  A mé ret és mennyi sé gi kor lá to zás sal vé dett ha lak ból 3 db
(egy hal faj ból ma xi mum 2 db) max. 6 kg össz sú lyig, és egyéb hal ból
max. na pi 2 kg tart ha tó meg. A 4. tó egy sé gen tör té nõ hor gá szat ra
nem jo go sít.

• Ifi na pi te rü le ti en ge dély: A hor gász jegy bir to ko sa 1 bot tal, és azon
leg fel jebb 1 db – egyen ként ma xi mum 3 ágú – ho rog gal fel sze relt hor -
gász kész ség gel hor gász hat. A mé ret és mennyi sé gi kor lá to zás sal vé -
dett ha lak ból 1 db max. 2 kg-ig, és egyéb hal ból max. na pi 1 kg
tart ha tó meg. A te rü le ti en ge dély éj sza kai hor gá szat ra nem jo go sít,
az zal pol gá ri nap kel te és nap nyug ta kö zött vé gez he tõ hor gá sza ti te -
vé keny ség. A 4. tó egy sé gen tör té nõ hor gá szat ra nem jogosít.

• Gyer mek na pi te rü le ti en ge dély: A hor gász jegy bir to ko sa 1 bot tal, és
azon egy ho rog gal sze relt úszós hor gász kész ség gel hor gász hat. A
mé ret és mennyi sé gi kor lá to zás sal vé dett halakbók 1 db max. 2 kg-ig,
és egyéb hal ból max. na pi 1 kg tart ha tó meg A te rü le ti en ge dély éj sza -
kai hor gá szat ra nem jo go sít, az zal pol gá ri nap kel te és nap nyug ta kö -
zött vé gez he tõ hor gá sza ti te vé keny ség. A 4. tó egy sé gen tör té nõ
hor gá szat ra nem jo go sít.

Al só ré ti Holt-Ti sza „tó egy sé ge i re” vo nat ko zó spe ci á lis sza bá lyok:
• I. és II. tó egy ség:

– Ete tõ ha jó és csó nak hasz ná la ta nem en ge dé lye zett.
– A mûcsalival tör té nõ per ge tés (pl.: villantózás, gu mi ha la zás)

en ge dé lye zett.
• III. tó egy ség:

– Etetõhajõ hasz ná la ta en ge dé lye zett.
– Csó nak hasz ná la ta nem en ge dé lye zett.
– A mûcsalival tör té nõ per ge tés (pl.: villantózás, gu mi ha la zás)

nem en ge dé lye zett.
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• IV. tó egy ség:
– Ete tõ ha jó  hasz ná la ta en ge dé lye zett.
– Csó nak hasz ná la ta nem en ge dé lye zett.
– A mûcsalival tör té nõ per ge tés (pl.: villantózás, gu mi ha la zás)

nem en ge dé lye zett
– Hor gá sza ti te vé keny ség csak éves te rü le ti en ge dély és a mel lé

ki vál tott éves ki egé szí tõ sport hor gász jegy pót jegy (meg egye -
zik az éves csó na kos, sté ges ete tõ ha jós pót jeggyel), vagy he ti
te rü le ti en ge dély, vagy na pi sport hor gász te rü le ti en ge dély
(meg egye zik az éves csó na kos, sté ges, ete tõ ha jós na pi jeggyel)
bir to ká ban vé gez he tõ.

– A tó egy sé gen ponty mat rac és seb fer tõt le ní tõ hasz ná la ta kö te -
le zõ.

– A 10 kg-t meg ha la dó sú lyú ponty és amur fo gá sát a te rü le ti en -
ge dély ben sze rep lõ te le fon szám ok egyi kén kö te le zõ be je len te -
ni.

– Hor gá sza ti te vé keny ség csak a jobb par ton (nagy kö rûi ol dal)
en ge dé lye zett, a bal par ton min den ne mû hor gá sza ti te vé keny -
ség foly ta tá sa ti los.

• V. tó egy ség:
– Etetõhajõ és csó nak hasz ná la ta en ge dé lye zett.
– A mûcsalival tör té nõ per ge tés (pl.: villantózás, gu mi ha la zás)

en ge dé lye zett.
– Az Al só ré ti Holt-Ti sza Hal gaz dál ko dá si ter vé ben kü lön nem

sza bá lyo zott kér dé sek ben, a hal gaz dál ko dás ról és a hal vé del -
mé rõl szó ló tör vény, va la mint a vég re haj tá sá ra ki adott ren de -
let az irány adó.

Az or szá gos és he lyi hor gász rend meg sér té sé vel kap cso la tos
szank ci ók:
• A he lyi hor gász rend meg sér té se a te rü le ti jegy azon na li be vo ná sá val

jár!
• A he lyi hor gász rend meg sér té se ese tén az el kö ve tõ 2 évig el tilt ha tó a

te rü le ti en ge dély vál tá sá tól. 
• A he lyi hor gász rend vagy a hal gaz dál ko dá si tör vény 2 éven be lül

2-szeri is mé telt meg sér té se ese tén az el kö ve tõ 5 év re el tilt ha tó a te rü -
le ti en ge dély vál tá sá tól.

• Az orv ha lá szat bûn cse lek mény ének el kö ve tõ je 5 év re el tilt ha tó a te -
rü le ti en ge dély vál tá sá tól.

-Fegyverneki Városüzemeltetési In téz mény-

A Fegyverneki Al só ré ti Holt-Ti sza
tó egy sé ge i re ér vé nyes

2022. évi en ge dé lyek árai
• Fel nõtt éves te rü le ti en ge dély: 26.000.- Ft
• If jú sá gi éves te rü le ti en ge dély: 14.500.- Ft
• Nõi éves te rü le ti en ge dély: 14.500.- Ft
• Gyer mek éves te rü le ti en ge dély: 14.000.- Ft
• Gyer mek ked vez mé nyes éves te rü le ti en ge dély: 9.000.- Ft
• Csónakos-etetõhajós-stéges-sporthorgász éves pót jegy: 5.000.- Ft
• Fel nõtt te rü le ti he ti jegy: 16.000.- Ft
• Fel nõtt te rü le ti na pi jegy: 3.500.- Ft
• If jú sá gi te rü le ti na pi jegy: 2.500.- Ft
• Gyer mek te rü le ti na pi jegy: 1.500.- Ft
• Fel nõtt csónakos-etetõhajós-stéges-sporthorgász

te rü le ti na pi jegy: 4.000.- Ft

Öröm mel tá jé koz tat juk a hor gá szo kat, hogy OTP SZÉP Kár tya-
és MKB SZÉP Kár tya-el fo ga dó hely let tünk.

Ezentúl az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes
területi engedélyek (éves, heti, napi) – a
hasznosító Fegyverneki Városüzemeltetési
Intézmény székhelyén: 5231. Fegyvernek Szent 
Erzsébet út 175.  - SZÉP kár tyás és Pi he nõ
kártyás vá sár lás sal is ki vált ha tó ak. A területi
engedély vásárlásának feltétele, hogy a horgász 
2022. évre érvényes Állami Horgászjeggyel

rendelkezzen!
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Ügy fél fo ga dás
• Hétfõ-Csütörtök: 800 – 1200,

1300-1600 
• Pén tek 800 – 1200 

To váb bi in for má ció: 56/556-018
vagy 20/388-9837 



Új ra in dul a Kor mány ab lak busz
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Kor mány hi va tal Mo bi li zált Kor mány -
ab lak Ügy fél szol gá la tá nak (Kor mány ab lak busz) ügy fél fo ga dás hely -
szí ne és idõ pont ja: Fegy ver nek, Pi ac tér (Szent Im re tér):

2022. már ci us 23. (szer da) 0815 – 1045

In téz he tõ ügyek kö re:
• Sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal kap cso la tos ügy in té zés
• Lak cím kár tyá val kap cso la tos ügy in té zés
• Ve ze tõi en ge déllyel (jo go sít vánnyal) kap cso la tos ügy in té zés
• Par ko lá si iga zol vánnyal kap cso la tos ügy in té zés
• Di ák iga zol vány igény lé sé hez szük sé ges NEK adat lap fel vé te le
• Ügy fél ka pu re giszt rá ció
• Tu laj do ni lap pal kap cso la tos ügy in té zés
• Meg ha tal ma zás il let ve tör vé nyes kép vi se le ti jo go sult ság Elekt ro ni -

kus Egész ség ügyi Szol gál ta tá si Tér ben rög zí té se
• Er köl csi bi zo nyít vány igény lé sé vel kap cso la tos ügy in dí tás
• A biz to sí tott sze mé lyek ese té ben Eu ró pai Egész ség biz to sí tá si Kár -

tya ki ál lí tá sa
• A biz to sí tott sze mé lyek ese té ben TAJ kár tya má sod la tá nak ki adá sa
• In for má ció szol gál ta tás kor mány ab lak és szo ci á lis igaz ga tá si

ügyek ben va la mint ál ta lá nos ügyek ben
• Ké rel mek át vé te le és to váb bí tá sa a ha tás kör rel és il le té kes ség gel

ren del ke zõ ha tó ság hoz

Rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény
Tisz telt Ügy fe le ink!

A ve szély hely zet re te kin tet tel, kü lön dön tés nél kül, a vo nat ko zó Kor -
mány ren de let ere jé nél fog va meg hosszab bo dott jo go sult sá gok kal kap -
cso lat ban tá jé koz ta tom az érin tet te ket, hogy a ve szély hely zet tel
össze füg gõ át me ne ti sza bá lyok ról szó ló 2021. évi XCIX. tör vény ha tály -
ba lé pé sé re te kin tet tel egyes tör vé nyek el té rõ al kal ma zá sá ról szó ló
647/2021. (XI. 30.) Korm. ren de let 8/A. § (2) be kez dés ér tel mé ben a
2020. no vem ber 4-e és a ve szély hely zet meg szû né sét kö ve tõ 30. nap
kö zött le já ró jo go sult ság idõ tar ta ma és ha tá lya a ve szély hely zet meg -
szû né sé nek hó nap ját kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap já ig hosszab bo -
dik meg.
En nek ér tel mé ben, amennyi ben a ve szély hely zet utol só nap ja 2022.
má jus 31. ma rad és a tá mo ga tás 2022. jú ni us 30-át meg elõ zõ en jár na
le, a tá mo ga tás to vább fog hosszab bod ni 2022.jú li us 31-ig. 

Fen ti ek re te kin tet tel fel hí vom a fi gyel met, hogy a jo go sult ság is mé telt
meg ál la pí tá sa ér de ké ben ezen tá mo ga tá sok meg hosszab bí tá sá ra a ve -
szély hely zet meg szün te té sét kö ve tõ két hó na pon be lül van le he tõ ség!
2022. jú li us 31-ig új ké rel met kell be nyúj ta ni uk.

A ha tár idõ el mu lasz tá sa nem aka dá lya a ké re lem be nyúj tá sá nak, de
meg sza kít ja a jo go sult ság fo lya ma tos sá gát.

Ké rem ve gyék fi gye lem be, hogy az au gusz tu si egy sze ri pénz be li tá mo -
ga tás ra va ló jo go sult ság hoz szük sé ges az, hogy 2022. au gusz tus 1-én a
gyer mek nek le gyen meg ál la pí tott tá mo ga tá sa. 

Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal-
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40 év ta ní tói pá lyán…
A 2021-es év utol só ta ní tá si nap ján nem csak az év tõl bú csúz tunk el,
ha nem a Mó ra egyet len „ta ní tó bá csi já tól” is. Vi li bá csi 40 le dol go zott 
esz ten dõ után „le te szi a lan tot”. 

Pfeiffer Vil mos pe da gó gus csa lád ban nõtt fel, így – szü lei pél dá ját kö -
vet ve- egye nes út ve ze tett számára a Jász be ré nyi Ta ní tó kép zõ Fõ is -
ko lá ra. Dip lo má ja meg szer zé se után, 1981-ben a Fegyverneki
Ál ta lá nos Is ko lá ban he lyez ke dett el. 1991-ben egy rö vid ki té rõ re
Nagyivánra ke rült pe da gó gus ként, de 1992-tõl új ra Fegyverneken
ta ní tott. Szá mos ta nu lót ve ze tett be az írás, ol va sás tu do má nyá ba, a
ma te ma ti ka rej té lyes vi lá gá ba. Pá lyá ja so rán ki emel ke dõ en te vé -
keny ke dett a kör nye ze ti ne ve lés te rén: szám ta lan osz tállyal is mer -
tet te meg a Holt-Ti sza élõ vi lá gát, szán kó tú rá kon vett részt,
tá bo roz ta tott, ke rék pár ral tá vo li he lyek re is el ju tott di ák ja i val. A
hor gász ver se nyek is ko lai szer ve zé sét mind vé gig se gí tet te, min dig is
szív ügye volt a ter mé szet sze re te té nek átadása. 

Mun ká ja el is me ré se ként ré sze sült mi nisz te ri di csé ret ben és mi nisz -
te ri di csé rõ ok le vél ben. 

„Egy pá lya út ja vé get ér.
A gyors vo nat meg áll,
s a bú csú zó úti társ
más vo nat ra száll.

Az idõ vo na tán
las san dö cög to vább,
s ha ki néz ab la kán,
nem fut el úgy a táj,

ahogy el fu tott -  az if jú ság.”

-Bódi Irén Az idõ vo na tán- rész let-

Vil mos bá csi! Nyug díj ba vo nu lá sod al kal -
má ból sze re tet tel kö szön tünk.Kö szön jük
az együtt töl tött éve ket,hogy min dig szá -
mít hat tunk Rád.Sok sze re tet tel bú csú -

zunk Tõ led,kí vá nunk még, hosszú bol dog és tar tal mas nyug dí jas
éve ket,erõ ben, egész ség ben.

-A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la dol go zói-

Fo gá sza ti ve tél ke dõ a Mó rá ban
Is ko lánk ha gyo má nya i hoz hí ven no vem ber ben is meg ren dez tük a
fo gá sza ti ve tél ke dõt az al só ta go za ton. To vább ra is na gyon fon tos -
nak tart juk, hogy ta nu ló ink fi gyel mét fel hív juk a he lyes fog ápo lás ra,
egész sé günk fon tos sá gá ra és vé del mé re, il let ve ezen be lül is a fo ga -
ink, száj üre günk egész sé gé re mind ezt já té kos for má ban. A leg ki seb -
bek nek szám össze kö tõs, kép ki egé szí tõs, fog tün dé res puzzle-lal és

fog ke fés irány dif fe ren ci á ló
fel ada tok kal; míg a na gyob -
bak nak fo gá sza ti to tó val, ke -
reszt rejt vénnyel,
szó ke re sõ vel és egy
szövegkiegészítési fel adat tal
ké szül tünk. Az aján dé kok ki -
osz tá sá val, mo soly gós, vi -
dám han gu lat ban zá rult a
fo gá sza ti ve tél ke dõ!

-Ba logh Bri git ta Eri ka-
-tanító-

MosolyManók a Mó rá ban
A Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat, a PontVelem Okos Prog ram, az
EMMI és a GLS együtt mû kö dé sé vel megtartottuk a cipõsdoboz ado -
mány gyûj tõ ak ciónkat, mely hez im má ron ne gye dik éve csat la ko zott a
Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la.

Most rekordszámú, 74 cipõsdoboznyi
aján dék kal tu dunk se gí te ni a rá szo ru -
ló gyer me ke ken, s ez ál tal ün nep pé va -
rá zsol ni szá muk ra a ka rá csonyt.
Ez úton is kö szön jük a tá mo ga tó szü -
lõk, nagy szü lõk, gye re kek se gít sé gét,
ado má nya it.

-Korpásné Nagy Ju dit-

Mi ku lás nap a Mó rá ban
2021. de cem ber 6-án a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tan ter -
mei Mi ku lás ról szó ló da lok tól vol tak han go sak. A gye re kek örö mé re eb -
ben az év ben is meg aján dé koz ta a gyerekeketa Tél apó. 

Im má ron ha to dik éve ren dez zük meg a Mi ku lás fu tást is, melyre az idõ -
já rás mi att saj nos most csak az ud va ron ke rült sor. A gyer me ke ket egy
bög re me leg tea, sza lon cu kor vár ta. Kö szön jük a Fegyverneki Gyer mek -
élel me zé si Kony ha, Ke le men né Far kas Il di kó és Berényiné Sza bó An na -
má ria tá mo ga tá sát!

Ezen a na pon a fenn tar tó, a Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont aján dék kal
ked ves ke dett min den ta nu lónk nak: há ti zsá kot és cso ko lá dét kap tak. Kö -
szön jük az aján dé kot! 

A rossz idõ el le né re öröm és ne ve tés zeng te be az is ko lát!

De cem be r a Mó rá ban
2021 vé gé hez kö ze led ve sû rû söd tek az ese mé nyek a Fegyverneki Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban.Már ha gyo mány, hogy a fenn tar tó Kar ca gi
Tan ke rü le ti Köz pont le he tõ sé get biz to sít ar ra, hogy 2 ta nu ló ju ta lom ban
ré sze sül jön. Fegyverneken Váradi Pé ter, Ör mé nye sen Asz ta los Csen ge
ötö dik osz tá lyos ta nu lók örül het tek a ka rá cso nyi aján dék nak, mely
egy-egy lap top, s a hoz zá tar to zó esz kö zök bõl állt. Mind két kis di ák a több 
éven át tar tó szor gal mas ta nul má nyi mun ká já val, pél da ér té kû jel le mé -
vel ér de mel te ki ezt. Mind ket ten nagy csa lád ban élnek, több test vér ük is
az in téz mé nyünk ta nu ló ja, így jó hely re ke rül tek az esz kö zök, me lyek se -
gí tik a ta nul má nya i kat.

Az ötö dik osz tály töb bi ta nu ló já ra is büsz kék va gyunk, a Fegyverneki
Mû ve lõ dé si Köz pont ban si ker rel sze re pel tek a „Min den ki ka rá cso nya”
ren dez vé nyen, ahol bet le he mes já té kot mu tat tak be.
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III. Is ko la nyi to ga tó 
Já té kos an gol- és sport fog lal ko zás

2022. Ja nu ár 10-én  15 órai kez det tel meg tar tot tuk a har ma dik  is ko -
la nyi to ga tó fog lal ko zást, mely re 24 gyer mek jött el.

A dél után fo lya mán a tor na te rem ben, a fog la ko zás  el sõ fe lé ben a
gye re kek be te kin tést nyer tek az an gol nyelv rej tel me i be já té kos for -
má ban. Íze lí tõt kap tak a já té kos nyelv ta nu lás ból, amit si ke re sen al -
kal maz is ko lánk az óvo dai cso port ban, 1. és 2. osz tá lyok ban is. A
fog lal ko zás má so dik fe lé ben  vál tó ver se nyen vet tek részt, ami ben
volt ug rá lás, má szás és vi dám han gu lat. A gye re kek na gyon ak tí vak
vol tak , min den ki szí ve sen vett részt min den já ték ban. Re mél jük,
min den ki na gyon jól érez te ma gát, és sok fe lejt he tet len em lék kel tért 
ha za. 

-Sipos Mar ina-
-angol nyelv ta nár-

KI MIT TUD?
In téz mé nyünk ben már szép ha gyo mányt 
te rem tet tünk a Ki Mit Tud? is ko lai szin tû 
ver seny nek, me lyet no vem ber 29-én
szer vez tünk meg. Eb bõl az al ka lom ból
al sós és fel sõs di ák ja ink 4 ka te gó ri á ban
(vers, me se, ének,  il let ve egyéb) ne vez -
tek a ver seny re és mu tat ták meg zsû ri
elõtt te het sé gü ket. Di ák ja ink lá za san ké -
szül tek a nagy nap ra. Az elõ a dott ver sek,
me sék, éne kek mind azt bi zo nyí tot ták,
hogy a gye re kek na gyon sok ol da lú ak, te -
het sé ge sek és igé nyük van ar ra, hogy ki -
fe jez hes sék ma gu kat az is ko la kö zös sé ge
elõtt. A ver seny zõk kö zül az 1-3. he lye zett 
ok le ve let és aján dé kot ka pott. Az egyéb
ka te gó ri á ban sze rep lõ elõ adá so kat a zsû -
ri kü lön díj jal ju tal maz ta. Min den részt -
ve võ nek szív bõl gra tu lá lunk a ver se nyen
el ért szép ered mé nyé ért. Kö szön jük a
fel ké szí tõ ne ve lõk munkáját. 

-Né meth Ju dit-
-tanító-
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Me se mon dó 
ver seny

2022. ja nu ár 24-én
rendeztek a Me se mon dó -
ver senyt a tö rök szent mik -
ló si Ipo lyi Ar nold
Mû ve lõ dé si Köz pont ban,
me lyen tö rök szent mik ló si
és kör nyék be li te le pü lés is -
ko lá sai kép vi sel ték is ko lá -
ju kat. Az Or czy An na
Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la
és Óvo dát az 1-2. év fo lyam
ka te gó ri á já ban Bartus Ale -
xand ra, a 3-4. év fo lyam ka -
te gó ri á já ban Náhóczki
Ni ko let ta kép vi sel te. A
meg mé ret te té sen mind két
ta nu ló na gyon ügye sen
sze re pelt. Ez úton is gra tu -
lá lunk di ák ja ink nak.

-Dávidné Sármai Eri ka-
-tanítónõ -

Ma gyar Kul tú ra Napja
A ma gyar kul tú ra nap ja al kal má ból is ko lánk di ák jai kö zö sen sza val ták el 
Köl csey Fe renc hí res köl te mé nyét, a Him nuszt. „Csak úgy le het ele ven és 
mû kö dõ nem ze ti ha gyo mány ról be szél ni, ha va la mi lyen mó don sze mé -
lyes és élõ kap cso la tot lé te sí tünk ve le: szó ra bír juk hunyt mes te re in ket.”
Köl csey Fe renc saj nos már nem ér het te meg, mi lyen nagy sze rû fo gad ta -
tás ban ré sze sült az Er kel Fe renc ál tal meg ze né sí tett köl te mény a ma gyar 
nép kö ré ben. Bi zo nyá ra nem hit te vol na, hogy ez a dá tum ma Ma gyar or -
szá gon ilyen fon tos sze re pet tölt be éle tünk ben kul tú ránk és ha gyo má -
nya ink ápo lá sá nak szem pont já ból. Va ló szí nû leg meg ha tód va te kin te ne
in téz mé nyünk tanulóira, akik ezen a napon azzal fejezték ki
tiszteletüket, hogy közösen szólaltatták meg régi „mesterünk” mûvét.

-Réz só-Kiss Erika-
-tanár-

Épü let szen te lés Víz ke reszt al kal má ból
Víz ke reszt a ka to li kus egy ház ja nu ár 6-án tar tott, pa ran csolt ün ne pe.
Egy há zi jel ké pe a bet le he mi csil lag, mely - az új szö vet sé gi ha gyo mány
sze rint – a nap ke le ti böl cse ket ve ze ti el az új szü lött Jé zus hoz.

Is ten azért jött kö zénk, hogy ki nyil -
vá nít sa sze re te tét és se gí te ni aka rá -
sát.

A Víz ke reszt nap ján tar tott szent mi -
sén is ko lánk ta nu lói is részt vet tek,
ahol a háromkirályokról, Krisz tus
meg ke resz tel ke dé sé rõl és a ká nai
me nyeg zõ rõl hall hat ták a meg em lé -
ke zést. E je les na pon is ko lánk épü le -
te is ál dás ban ré sze sült Bor dás Pé ter
plé bá nos atya és Pa lo tai Ádám káp -
lán atya ál tal.

„Én víz zel ke resz tel te lek ti te ket, Õ
pe dig Szent lé lek kel fog ben ne te ket
ke resz tel ni.”

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



Az év me gyei DJP men to ra
A Fegyverneki Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár könyv tá ro sa, Ollé Or -
so lya nyer te el 2021-ben vég zett mun ká já ért a Jász-Nagykun-Szolnok
me gye 2021. év me gyei DJP men to ra cí met. Az ok le ve let és a dí jat 2022.
ja nu ár 14-én ve het te át Bartus Gá bor re gi o ná lis ve ze tõ tõl. 

Or so lya 2018-tól dol go zik könyv tá ros ként Fegyverneken, az in téz mény
is eb ben az év ben lett Di gi tá lis Jó lét Prog ram Pont. A ma gyar pol gá rok
kom pe ten cia fej lesz té se a Di gi tá lis Jó lét Ko or di ná ci ós Köz pont ál tal ko -
or di nált Di gi tá lis Jó lét Prog ram Há ló zat men to ra i val va ló sul meg. 2017.
ok tó ber 2-tõl 1173 hely ség ben, 1415 Di gi tá lis Jó lét Prog ram Pon ton,
mint egy 2116 DJP men tor dol go zik a di gi tá lis írás tu dat lan ság csök ken -
té se ér de ké ben. Or so lya a men tor kép zést 2019-ben vé gez te el, de már
elõt te is ak tí van részt vett a DJP-hez kap cso ló dó prog ra mok le bo nyo lí tá -
sá ban. Ve ze tett pl. Nagyi-net fog lal ko zást, amely so rán az idõ sebb kor -
osz tályt ta ní tot ta meg a szá mí tó gép és okos esz kö zök, va la mint az
internet hasz ná la tá ra. Fon tos nak tart ja a fo lya ma tos fej lõ dést, ezért el -
vé gez te a Di gi tá lis Mé dia mû velt ség Szü lõk nek kép zést is, az óta több
elõ adást is tar tott he lyi szü lõk nek, nagy szü lõk nek a té má ban. Se gít sé -
get nyújt a hoz zá for du lók nak, ha el akad nak a szá mí tó gép, vagy az
okostelefon hasz ná lat so rán, de online ügy in té zés ben, vak ci na re giszt -
rá ci ó ban is. Az el múlt év ben Di gi tá lis iden ti tás és test kép cím mel tar tott
két fog lal ko zást szü lõk nek,
nagy szü lõk nek; to váb bá a he lyi
óvo dá sok nak és is ko lá sok nak
tar tott be mu ta tót a 3D nyom ta -
tó ról, annak használatáról.

Az egész év ben nyúj tott tel je sít -
mé nyé ért, ak tív és el kö te le zett
mun ká já nak el is me ré se ként vá -
lasz tot ták meg
Jász-Nagykun-Szolnok me gyé -
ben az Év DJP men to rá nak.

Gra tu lá lunk és mun ká já hoz to -
váb bi lel ke se dést, ki tar tást kí vá -
nunk!

-Mé szá ros Il di kó-

Vé rük ben a se gít ség! 
2022-ben az el sõ Vér adás ra 2022.01.06-án ke rült sor.

54 em ber nyúj tot ta ön zet le nül a kar ját, hogy se gít sen em ber tár sa in -
kon. Kö szön jük!

A vér adás egy na gyon erõs lel ki el kö te le zett ség!

Azok, akik vér adó vá lesz nek, és ön zet le nül, egy szá muk ra is me ret len
em ber éle té nek vagy egész sé gé nek meg men té sét se gí tik, nem ri ad -
nak vissza egy ap ró szú rás tól. Se gí te ni sok fé le képp le het, a vér adás
at tól kü lön le ges, hogy a ma le adott vér hol nap már egy em ber éle tét
men ti meg, a szó leg szo ro sabb ér tel mé ben.

Az em be ri vér sem mi más sal nem pó tol ha tó, ezért nél kü löz he tet len a
gyó gyí tás ban. A vér ké szít mé nye ket szá mos or vo si szak te rü le te ken
hasz nál ják fel, pl. onko-hematológiai ke ze lé sek nél, sür gõs sé gi el lá -
tás ban, se bé szet ben, szü lé sze ten, szerv-transz plan tá ci ók nál. Egy
egy ség le adott vér bõl há rom fé le ké szít ményt ál lí ta nak elõ, vö rös vér -
sejt-, vérlemezke- és plaz ma ké szít ményt, ame lye ket akár há rom kü -
lön bö zõ be teg is meg kap hat, in nen ered a szlo gen: Adj vért, és ments
meg há rom éle tet!

A kö vet ke zõ ter ve zett vér adás idõ pont ja: 2022. áp ri lis 21. 9-15 órá ig!

Sok sze re tet tel vár juk ré gi és az új vér adók je lent ke zé sét!

-Mészáros Il di kó
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Szent mi se az el hur col ta kért
2022. ja nu ár 06-án a Ró mai Ka to li kus Temp lom ban  Bor dás Pé ter
atya szent mi sét tar tott. A re no vá lás alat ti temp lom meg telt az em lé -
ke zõk kel. A temp lom fa lán em lék táb la áll, mely nem en ge di fe led ni a
kény szer mun ká ra deportáltak emlékét.

A "málenkij ro bot" a ma gyar tör té nel mi em lé ke zet ré sze ként meg õr -
zõ dött ki fe je zés. A má so dik vi lág há bo rú után a szov je tek ál tal meg -
szállt or szá gok ból a Szov jet unió te rü le té re kény szer mun ká ra
el hur col tak kal tör tént ese mény sor ma gyar nyel vû el ne ve zé se, ar ról a
so kak ál tal át élt él mény rõl, ami kor a há bo rú bor zal ma it át vé szelt ci -
vi le ket, rom el ta ka rí tás ra va ló hi vat ko zás sal el hur col ták a ha di fog lyok 
és kül föl di in ter nál tak ré szé re a Szov jet uni ó ban lét re ho zott tá bor -
rend szer va la me lyik mun ka tá bo rá ba. A fegy ve res szovjet katonák a
fogolylétszámot kipótolandó, összefogdostak civileket is, bárkit akit
az utcákon találtak. 

A fõ leg a „száj ha gyo mány” út ján és a ti tok ban, csa lá di kör ben to vább -
élõ sze mé lyes tör té ne tek sze rint, ezek nél a kény sze rí tõ ese mé nyek nél 
a szov jet ka to nák a ci vi lek meg nyug ta tá sa ként is mé tel get ték a 
"malenykaja rabota", ma gya rul: kis mun ka) orosz ki fe je zést, ami vel
azt pró bál ták el ér ni, hogy a ci vi lek meg nyu god ja nak, hogy mun ká -
juk ra csu pán rö vid ide ig lesz szük ség. A ma gyar nyelv ben „málenkij
ro bot” néven rögzült, a Szovjetunióban végzett kényszermunka
elnevezése.

Fegyvernekrõl 146 em bert de por tál tak, ki ket elõ ször gyûj tõ tá bor ok -
ba vit tek. Elõ ször Ceglédbercelre, majd né hány nap múl va mar ha va -

gon ok ba zsú fol va, a
Szov jet uni ó ba. Ott lá ge rek -
ben szál lá sol ták el õket, ne -
héz mun ka kö rül mé nyek
kö zött dol goz tat ták õket.
Saj nos 34 em ber so ha nem
térhetett vissza. Emléküket 
megõrizzük.

-Mészáros Il di kó-



Far san gi tánc ház
Far san gi tánc há zat tar tott feb ru ár 11-én a fegyverneki
Néptáncegyüttes a Mû ve lõ dé si Ház ban.

A telt há zas ren dez vé nyen nagy si kert ara tott a jel me zes fel vo nu lás,
volt néptáncoktatás, tom bo la, far san gi fánk, zsíroskenyér, és ki sze -
báb ége tés - a Ba ka tor ze ne kar ral!

Az Ügyes Ke zek se gít sé gé vel ki sze bá but ké szí tet tünk, majd a tûz
meg gyúj tá sa után a ki sze bá bot el éget tük. Ta va szi da lok kal, mon dó -
kák kal, ver sek kel hí vo gat tuk a jó idõt, és kí ván tunk jó egész sé get. Fi -
gyel tük ho gyan ham vad el vég re a tél, ve le együtt a be teg sé gek is, s
ad ja át he lyét a gyö nyö rû szép ta vasz nak, a hi deg szür ke ség a fé nyes
me leg nek.

Ez zel a nép szo kás sal va rá zsol tuk be a ta vaszt.
-Mé szá ros Il di kó-
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GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Boróczki Istvánné
Szü le tett: Ungi Ilo na 60 éves

Mar si At ti la 56 éves

Sipos Béláné
Szü le tett: Lo vász Zsu zsan na 84 éves

Föld vá ri Lász ló 62 éves

Lip csei Mi hály 74 éves

Kol lár Sándorné
Szü le tett: Bor dás Aran ka 84 éves

Ko vács Istvánné
Szü le tett: Zsabka Má ria 80 éves

Bor sós Já nos 56 éves

Domány Já nos 46 éves

Mol nár Lajosné
Szü le tett: Hajdu Ka ta lin 70 éves

Má nyi Flóriánné
Szü le tett: Mága Sa rol ta 55 éves

Bog nár Sándorné
Szü le tett: Szûcs Má ria Etel ka 90 éves

Kor pás Er zsé bet 92 éves

Bedõ Jánosné
Szü le tett: Csõke Ka ta lin 89 éves

Csik Mik lós 64 éves

Göbylös Jánosné
Szü le tett: Nagy Er zsé bet 70 éves

Hat va ni Im re 69 éves

Ba lázs Mihályné
Szü le tett: Ko vács Mag dol na 75 éves

Soós Ist ván 77 éves

Daj ka Gá bor 46 éves

Lukovszky Já nos Fe renc 77 éves

Ollé Já nos 71 éves

ko rá ban el hunyt.

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

EMLÉKEZÉS
STEFÁN ANDRÁSRA

        "Ahogy az al kony õr zi emléked,
Pu hán át ölel amit el vett tõ led

És, mint lánc ban min den szem,
Úgy ismétli ön ma gát a végtelen.

Mi kor az utol só szi rom is le pe reg,
Szív be ka pasz ko dik érted a sze re tet."

    Meg tört szív vel em lé ke zünk a 11. év for du lón, hi á nyod
nem pó tol ja sem mi.

    So ha nem fe le dünk:

    Fe le sé ged, lá nya id és csa lád juk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azon ro ko nok nak,

ba rá tok nak, szom szé dok nak, is me rõ sök nek,
akik fe lejt he tet len sze ret tünk,

KORPÁS PÁL
te me té si szer tar tá sán részt vet tek,

sír já ra ko szo rút, vi rá got he lyez tek,
fáj dal munk ban osz toz tak.

A gyá szo ló csa lád!

EMLÉKEZÜNK
KONCZ ISTVÁN
ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"Bár az idõ meg ál lít ha tat la nul ha lad,
em lé ked ben nünk meg ma rad.

Tré fá id, vic ce id és öröm te li ne ve té sed
vé gig kí sér ték éle ted,

De be teg sé ged bú csúz ni tõ lünk nem en ge dett.
Itt jár tál és él tél kö zöt tünk a rád sza bott idõ ben,

kék ég alatt csen des ség ben,
örök re nyu god jál bé ké ben."

Sze re tõ csa lád ja

EMLÉKEZÜNK
 MENDLER GYÖRGY

ha lá lá nak 10. év for du ló ján,

Meg ál lunk a sí rod elõtt s könnye zünk,
ne künk már csu pán csak az ju tott,

hogy sí rod ra vi rá got vi he tünk.
Fá jó szív vel rád em lé ke zünk.

Sze re tõ családod
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EMLÉKEZÉS
SKUDROVA-TÓTH JÁNOS

ha lá lá nak 1. év for du ló ján

"Nem vársz min ket ra gyo gó sze mek kel,
nem örülsz már ne künk sze re tõ szí ved del.

De egy könny csepp a szívünkben Ér ted ég,
egy gyer tya az asz ta lon Ér ted ég.

S ben nünk ég egy arc,
egy vég te len sze re tet,

amit tõ lünk so ha sen ki el nem ve het.
Tel nek a hó na pok, múl nak az évek,

szív ünkbõl sze re tünk
s nem fe le dünk Té ged."

Sze re tõ családod

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak,

akik sze re tett ha lot tunk

BEDÕ JÁNOSNÉ
szü le tett Csõke Ka ta lin

te me té sén részt vet tek,

fáj dal munk ban osz toz tak,

bár mi lyen for má ban

részvétüket fe jez ték ki.

Gyászoló Csa lád

Mély fáj da lom mal a szí vünk ben
tu dat juk, hogy sze re tett ke reszt anyánk,

BUDAI KLÁRA
éle té nek 76. évé ben

hosszan tar tó be te ges ke dés után
2022. feb ru ár 3-án örökre megpihent.

„Egy könny csepp a sze münk ben Ér ted él,
Egy gyer tya az asz ta lon Ér ted ég.

Egy fény kép, mely õr zi em lé ked,
S egy út, mely el vit te éle ted.

A bá nat, a fáj da lom örök re meg ma rad,
Min dig ve lünk le szel, az idõ bár hogy is ha lad.”

Kö szön jük min den ki nek,
aki el kí sér te utol só út já ra!

Gyá szo ló csa lád ja

Em lé ke zés

FARAGÓ LÁSZLÓ
ha lá lá nak 10. év for du ló já ra

„Nem in te get töb bé az el fá radt ke zed,

Nem do bog ér tünk  jó sá gos szí ved.

Szá munk ra te nem le hetsz ha lott,

Örök ké él ni fogsz, mint a csil la gok.

Em lé ked szí vünk ben örök ké él!

Fe le sé ge és fia

EMLÉKEZÉS
Édes apánk,

OLAJOS GYÖRGY
ha lá lá nak 1. év for du ló já ra

„El hagy tad a há zat, amit úgy sze ret tél,
Itt hagy tál min dent, ami ért küz döt tél.

Most már Nél kü led jön el
a nyár, az õsz, a tél, a ta vasz,

De bár mi lyen szép is, Nél kü led nem lesz ugyan az.
Bo csáss meg, ha va la mit hi báz tunk!

Nem tud tunk meg men te ni, pe dig pró bál tunk!
Kér jük az Is tent, hogy jól bán jon Ve led, 
He lyet tünk an gya lok si mo gas sák fe jed!

Olyan drá ga vol tál ne künk,
hogy azt nem pó tol ja sen ki,

Lel künk se be it nem gyó gyít ja sem mi.”

Sze re tõ csa lád ja

EMLÉKEZÉS
FARKAS ISTVÁN

ha lá lá nak 4. év for du ló ján

Ez a gyer tya most ér ted ég jen,
Ki fent laksz már a ma gas ég ben.

Ki vi gyá zol rám on nan fent rõl,
S lel kem hez szólsz a vég te len bõl.

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

Élt: 89 évet

13



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

2022. 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 
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2021.12.05. Bán Ti bor
Szü lei: Sza bó Zsu zsa, Bán And rás
2021.12.09. Ja nó Jan ka
Szü lei: Szamák Ad ri enn, Ja nó Kár oly
2021.12.12. Donkó Zina
Szü lei: Strigel Odett, Donkó Já nos
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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)
*****
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Dr. Kukszova Valentyina há zi gyer mek or vos: 06-20/77-99-723
Vé dõ nõk: 06-20/77-99-724

Dr. Pol gár Ani ta fog or vos: 06-20/77-99-725
Te le fon köz pont: 06-20/77-99-726

Ké szen lét (11:00-17:00 óra kö zött mun ka nap okon):
06-20/77-99-727

Cseh Ani kó in téz mény ve ze tõ: 06-20/77-99-728
Az ügye let el ér he tõ sé ge vál to zat la nul: 06-70/3703-104

*****

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.

Csarnai Vik tó ria és Négyesi Krisztián
2021. de cem ber 10-én,

Mogyoróssy Kit ti La u ra és Bog nár Csaba
2022. feb ru ár 5-én

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


