


Ren de le tek, határozatok
A 40/2020.(III.11.) Kor mány ren de let ben el ren delt ve szély hely zet
mi att a ka taszt ró fa vé de lem rõl és a hoz zá kap cso ló dó egyes tör vé -
nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) be kez dé -
se, va la mint az Alap tör vény 32. cikk (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének ha tás kör ében el já ró pol gár mes -
ter a kö vet ke zõ ren de le te ket,ha tá ro za to kat hoz ta:
• 40/2020.(VI.11.) sz. A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 azo no sí tó szá -

mú „Zöld vá ros ki ala kí tá sa Fegyverneken” cí mû pro jekt ke re té ben,
„Fegy ver nek zöld város-nonprofitszolgáltatóház ki ala kí tá sa” el ne ve -
zé sû köz be szer zé si el já rás ban a  Lisznyai Épí tõ ipa ri Ke res ke del mi
Szol gál ta tó Kft a leg jobb”ár-ér ték ará nyú” aján la tát fo gad ta el.

• 41/2020.(VI.11.) sz. ha tá ro za tá val dön tött a fegyverneki 0384/25
hrsz-ú szán tó mû ve lé si ágú, 3,0055 ha nagy sá gú 42.61 AK ér té kû rét
mû ve lé si ágú in gat lan ból az ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zõ
3192/13308 tu laj do ni há nyad (7209 m2, 10.22 AK) ér té ke sí té sé rõl, 
Sza bó At ti la Fegy ver nek, Bajcsy-Zs. út 26. sz. alat ti la kos ré szé re,
1.000.000.- Ft áron. 

• 43/2020.(VI.17.) sz. ha tá ro za tá val a Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ-tes tü let ének ha tás kör ében el já ró pol gár mes ter
600.000 Ft összeg ben nyújt köl csönt a Fegyverneki Vá ro si Sport -
egye sü let nek a TAO tá mo ga tás sal be szer zen dõ fû nyí ró trak tor sa ját
ere jé nek meg elõ le ge zé sé re.

• 44/2020.(VI.17.) sz. ha tá ro za tá val jó vá hagy ta a  Fegyverneki Me -
zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz mény Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tát 

• 45/2020.(VI.17.) sz.  ha tá ro za tá val  ha tá ro zat lan idõ re hasz ná lat ba a
ad ja az 5231 Fegy ver nek, Hárs fa út 4. sz. (hrsz.: 2553) in gat lan mö -
göt ti te rü le tet a Holt-ág mel lett lé võ gát ko ro ná já ig Mol nár Bar na
5231 Fegy ver nek, Hárs fa út 4/A., Len ge Már ton Már ton 5231 Fegy -
ver nek, Hárs fa út 4/B. és Tö rök Esz ter Ilo na 5231 Fegy ver nek, Hárs fa 
út 4/C. sz. alat ti la ko sok ré szé re 

• 10/2020.(VI.16.) ön kor mány za ti ren de le té vel mó do sí tot ta a Fegy ver -
nek Vá ros Ön kor mány za ta 2019. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
4/2019.(II.15.) ön kor mány za ti ren de le tét 

• 11/2020.(VI.17.) ön kor mány za ti ren de le té vel mó do sí tot ta a szo ci á lis
el lá tá sok sza bá lyo zá sá ról szó ló 19/2019.(XI.29.) ön kor mány za ti ren -
de le tet, mely ben a te le pü lé si tá mo ga tá si ké rel mek el bí rá lá sát a Szo ci -
á lis és Egész ség ügyi Bi zott ság önál ló ha tás kö ré be utal ta a te me té si
se gély ki vé te lé vel, amely pol gár mes te ri ha tás kör be tar to zik. Az béd
ház hoz szál lí tás: 50 Ft/nap-ban ál la pí tot ta meg.

• 12/2020.(VI.17.) ön kor mány za ti ren de le té vel 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 tét:

A ren de let 8.§-a az aláb bi ak sze rint mó do sul:
 8. § (1) A tá mo ga tás ra az a fi a tal szak em ber nyújt hat ja be pá lyá za -

tát, aki nél fenn áll nak az aláb bi együt tes fel té te lek: 

a) Fegyverneki lak cím mel ren del ke zik, és 
b) a pá lyá zat be nyúj tá sa kor nap pa li, es ti vagy le ve le zõ ta go za ton fel -

sõ fo kú, vagy e ren de let 2. sz. mel lék le te sze rin ti szak ké pe sí tés
meg szer zé sé re irá nyu ló is ko lai ta nul má nyo kat foly tat, 

c) a pá lyá zat be nyúj tá sa kor el múlt 18 éves, de a kép zé si tá mo ga tá si
szer zõ dés alá írá sá nak nap já ig (mi ni mum 6 hó nap-ma xi mum 24
hó nap)nem töl ti be a 35. élet év ét, 

d) kö te le zõ kö zös sé gi cé lú ön kén tes te vé keny ség vég zé se éven te 20
óra a ki je lölt in téz mény ben, va la mint a pro jekt hez kap cso ló dó ren -
dez vé nye ken va ló rész vé tel éven te 2 al ka lom mal

A ren de let 9.§-a az aláb bi ak sze rint mó do sul:
 9. § A tá mo ga tás igény lé se, mér té ke, el bí rá lá sa 
 (1) A kép zé si tá mo ga tás ra vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí vást az Ön kor -

mány zat 2020. au gusz tus 01. 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 sa 2020. au gusz tus 15-tõl fo lya ma tos, a
for rá sok ere jé ig.

 (3) A pá lyá zat el bí rá lá sa: Fo lya ma tos, min den hó nap 15-én ke rül
el bí rá lás ra, dön tés re a so ros tes tü le ti ülé sen ke rül sor.

 (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 kép zé si tá mo ga tás össze ge szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá -
nyu ló kép zés ese tén brut tó 20 eFt/hó, fel sõ fo kú tá mo ga tás ese tén
brut tó 30 eFt/hó. 

 (6) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak kez dõ nap ja: A tá mo ga tá si szer zõ -
dés alá írá sát kö vet kõ hó nap 15-ig

A ren de let 10.§-a az aláb bi ak sze rint mó do sul:
 10 §. (1) Az ön kor mány zat az ösz tön zõ tá mo ga tás ke re té ben olyan 

fi a ta lo kat kí ván tá mo gat ni, akik Fegyverneken há zi or vos, há zi
gyer mek or vos, fog or vos te vé keny sé get kí ván nak foly tat ni mun ka -
vi szony vagy vál lal ko zá si jog vi szony ke re té ben.

 (2) Az ösz tön zõ tá mo ga tás a lak ha tá si tá mo ga tás sal egyi de jû leg is
nyújt ha tó. 

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

a) Fegyverneken lak cím mel ren del ke zik és élet vi tel sze rû en
Fegyverneken él, vagy Fegyvernekre kí ván köl töz ni, és a mun kát
foly tat ja a fo lyó sí tás le zá rá sát kö ve tõ mi ni mum 24 hó na pig.

b) a pá lyá zat be nyúj tá sa kor or vos, re zi dens, vagy utol só évét töl ti az
or vo si egye te men, de a kép zé si tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá nak
nap já ig nem töl ti be a 35. élet év ét, 

c) az ön kor mány zat nál, il let ve in téz mé nye i nél je lent ke zõ hi ány szak -
má val ren del ke zik vagy an nak meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés ben
vesz részt (há zi or vos, há zi gyer mek or vos, fog or vos),

d) kö te le zõ kö zös sé gi cé lú ön kén tes te vé keny ség vég zé se éven te 20
óra a ki je lölt in téz mény ben, va la mint a pro jekt hez kap cso ló dó ren -
dez vé nye ken va ló rész vé tel éven te 2 al ka lom mal.

• 13/2020.(VI.17.) 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 2020. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2/2020.(II.14.) ön kor mány za ti ren de le tét 

Fegy ver nek Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te 2020. jú li us 13-ig az aláb bi
ha tá ro za to kat és ren de le tek hoz ta:
• 47/2020.(VII.09.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá val el fo gad ta a

Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi, Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz -
mény Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sát

• 48/2020.(VII.09.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá val dön tött A me gyei 
ön kor mány zat ok rend kí vü li tá mo ga tá sá ra és az ön kor mány zat ok
rend kí vü li tá mo ga tá sá ra 2020. év ben ki írt pá lyá za ton va ló rész vé tel -
rõl, a ki írt pá lyá za ti fel hí vás alap ján tá mo ga tá si igényt nyújt be a te le -
pü lés 2020. évi költ ség ve té si for rás hi á nyá nak fe de zé sé re.

• 49/2020.(VII.09.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá val dön tött az „Ön -
kor mány za ti fel adat el lá tást szol gá ló fej lesz té sek tá mo ga tá sa” cí mû
pá lyá zat be nyúj tá sá ról Fegy ver nek Út fej lesz tés 2020 cím mel bel te -
rü le ti utak, jár dák, hi dak fel újí tá sá ra,   5231 Fegy ver nek, Arany Já nos
út fel újí tá sa (HRSZ: 463, 535, 537) cél já ból.

• 50/2020.(VII.09.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá val dön tött a 2020.
évi köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tás tár gyá ban tör té nõ
pá lyá zat be adá sá nak tá mo ga tá sá ról
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• 16/2020.(VII.10.) ön kor mány za ti ren de le té vel 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 tét 

A 14.§ 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. jú li us 15. 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. au gusz tus 15. 
 (3) Pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je 2020. au gusz tus 31.

 (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.

• 14/2020.(VII.10.) ön kor mány za ti ren de le té vel el fo gad ta Fegy ver nek
Vá ros Ön kor mány za ta 2019. évi költ ség ve tés ének tel je sí té sé rõl szó ló
ren de le tét

• 15/2020.(VII.10.) ön kor mány za ti ren de le té ben dön tött a ven dég lá tó
üz le tek éj sza kai nyit va tar tá si rend jé rõl (ide ír ni hol ér he tõ el pon to -
san a ren de let)

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-

Tü dõ szû rés
Ér te sít jük Fegy ver nek vá ros la kos sá gát, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Hetényi Gé za Kórház-Rendelõintézet
Tü dõ gon do zó In té ze te a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény -
be ve he tõ be teg sé gek meg elõ zé sét és ko rai fel is me ré sét szol gá ló
egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról és a szû rõ vizs gá lat ok iga zo lá sá ról
szó ló 51/1997. NM. ren de let alap ján 

2020. szep tem ber 07-18. kö zött
a Mû ve lõ dé si Ház ban idõ sza kos tü dõ szû rõ vizs gá la tot tart

Szû ré si idõ na pon ta:
– hét fõ: 12:00-17:00
– kedd: 8:00-13:00
– szer da: 12:00-17:00
– csü tör tök: 8:00-13:00
– pén tek: 8:00-13:00 (09.18-án 8:00-12:00)

Száj maszk hasz ná la ta kö te le zõ! 

Az ál lam pol gár ok név re szó ló ér te sí tést nem kapnak.

TAJ-kártya, sze mély iga zol vány és lak cím kár tya nél kül a szû rés el -
vég zé sé re nincs le he tõ ség.

A szû rés 40. év fe lett in gye nes. Min den ki nek sa ját ér de ke, hogy részt
ve gyen a szû rõ vizs gá la ton, mert a pa nasz men tes, ko rai stá di um ban
fel is mert be teg ség gyó gyí tá sa sokkal hatékonyabb!

A 40. év alat ti ak nak be uta ló szük sé ges a fog lal ko zás-egész ség ügyi or -
vos tól, s a szû rést té rí té si díj el le né ben ve he tik igény be! (Csek ket a
hely szí nen ad nak az or vo si be uta ló be mu ta tá sa kor.) A ko ráb bi év rõl
ma radt csekk nem hasz nál ha tó fel, kér jük ar ra sen ki se fi zes sen. 

14 - 18 év kö zött a be uta lón kí vül, szü lõi be le egye zõ nyi lat ko zat is
szük sé ges. (Nyom tat ványt a hely szí nen ad nak.)

Egész ség ügyi kis könyv höz mun ka al kal mas sá gi iga zo lást nem tud -
nak ki ad ni, de fel bé lyeg zett, sa ját cím re meg cím zett bo rí ték le adá sá -
val ki pos táz zák az ered ményt.

Eboltás
Fegy ver nek vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la ér te sí ti a la kos sá got, hogy
az ebek ve szett ség el le ni kö te le zõ ol tá sa 2020. év ben vá ro sunk ban az
aláb bi he lyen és idõ ben tör té nik:

2020.09. 07. (hét fõ), Do bó tér, 9:00-12:00

2020.09. 08. (kedd) Do bó tér, 14:00-18:00

2020.09.09. (szer da) Hu nya di út sa rok, 9:00-12:00

2020.09.10. (csü tör tök) Szapárfalu, Klub könyv tár ud va ra
8:00-12:00

2020.09.11. (pén tek) Szapárfalu, Klub könyv tár ud va ra 13:00-16:00

2020.09.14. (hét fõ) Dó zsa György út – Liszt F. út sa rok 8:00-12:00

2020.09.15. (kedd) Dam ja nich Já nos- Marx K. út 8:00-12:00

Pót ol tás

2020.09.23. (szer da) Do bó tér 8:00-12:00

A 164/2008.(XII.20) FVM. ren de let alap ján min den 3 hó na pos nál
idõ sebb ebet a tu laj do nos kö te les be ol ta ni! Az eb tu laj do no sa a fent
meg je lölt idõ ben ve szett ség el le ni vé dõ ol tás ra az ebét kö te les ki ve zet -
ni és az eboltási iga zol ványt ma gá val hoz ni. A je len le gi jog sza bá lyi
ren del ke zés sze rint a kö te le zõ vé dõ ol tás ban nem ré sze sü lõ ebe ket a
tu laj do nos költ sé gén ki kell ir ta ni, va la mint a be nem ol tott ebek tu -
laj do no sa el len sza bály sér té si el já rást kell kez de mé nyez ni. A sza bály -
sér té si összeg akár az 50.000.-ot is el ér he ti!

(Pol gár mes te ri Hi va tal)

Tá jé koz ta tom az eb tu laj do no so kat, hogy a ka ma rai aján lás alap ján az 
ol tás dí já nak mér té ke: 4.000 Ft/eb, amely ma gá ban fog lal ja az ol tó -
anyag árát és az ol tás dí ját is.

chip dí ja: 3.500.- Ft.

A 81/2002. (IX.04) szá mú FVM. ren de le te alap ján ve szett ség el le ni
vé dõ ol tás sal egyidõben, (2003.év tõl kez dõ dõ en) kö te le zõ az ebek szé -
les spekt ru mú fé reg haj tó szer rel va ló ke ze lé se is!

A fé reg te le ní tõ gyógy szer a hely szí nen meg vá sá rol ha tó, amely nek
ára az eb sú lyá tól füg gõ en, 10 kg-on ként 100 Ft, il let ve re cept alap ján
ki vált ha tó!

A Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra fel hí vá sa alap ján, a jár vány ügyi hely -
zet re va ló te kin tet tel, kér jük a tu laj do no so kat a 1,5 mé te res vé dõ tá -
vol ság be tar tá sá ra, va la mint a kö te le zõ szájmaszkviselésre!

-Dr. Var ga Mi hály-
-ha tó sá gi ál lat or vos-
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A fegyverneki fe ke te nyár fa le het
AZ ÉV FÁJA 2020-ban?

A Hír mon dó ban elõ zõ számában még csak ír tam a fegyverneki fe ke te
nyár fa je lö lé sé rõl, most azon ban ar ról szá mol ha tok be a ked ves ol va -
sók nak, hogy be ju tott a döntõbe!

A fegyverneki fe ke te nyár fa a sportpályára men vén, az út és a ré gi
emel vény kö zött he lyez ke dik el. Min den fegyverneki la kos nak is me -
rõs, hi szen a fa kb 70 éves, egye sek sze rint en nél is több.

A ver senyt 11 éve ren de zi meg az Ökotárs Ala pít vány, mely egy ben az
ÉV FÁJA ver seny szer ve zõ je is.  Ez ide ig Jász-Nagykun-Szolnok Me -
gyé nek még nem si ke rült nyer nie a ver seny ben, azért a mos ta ni sza -
va zás nak nagy tét je van. Ha Fegy ver nek meg nye ri a ver senyt, ez
egy ben azt is je len ti, hogy me gyén ket is gyõz tes ként üd vö zöl het jük!

SZAVAZÁSRA BUZDÍTUNK MINDENKIT!

Fegyverneki fe ke te nyár az ÉV FÁJA dön tõ jé ben!

Sza vaz ni ok tó ber 1-jéig le het, te hát csap junk be le, és men jen az a sza -
va zás!

A sza va zás idõ tar ta ma alatt egy em ber egy ema il cím rõl csak egy szer
sza vaz hat, de ha ren del ke zel több ema il cím mel, sze ren csés vagy,
annyi sza va za tot tudsz le ad ni, ahány ema il.cí med van!

Ha meg nyer jük a ver senyt, Fegy ver nek büsz ke sé ge, tu risz ti kai lát vá -
nyos sá ga le het a fe ke te nyár fa!

Bí zunk az össze fo gás ere jé ben!
-Mé szá ros Il di kó-

Ízõrzõ Klub
Ked ves Ol va sók!

Öröm mel ér te sí tünk min den kit, hogy meg ala kult Fegyverneken
az Ízõrzõ Klub!

A vé let len nek vagy ta lán a sors nak kö szön he tõ az a ta lál ko zás, mely -
bõl ki in dul va meg ala kult az Ízõrzõ Klub Fegyverneken! Lel kes kis
csa pat jött össze an nak ér de ké ben, hogy fel ku tas suk, össze gyûjt sük,
el ké szít sük azon éte le ket, me lyek Fegyvernekre és kör nyé ké re jel -
lem zõ ek vol tak. Saj nos a mai fel gyor sult vi lág ban nem a ha gyo má -
nyok meg tar tá sa, át örö kí té se a leg fon to sabb do log. Egy sze rûbb
va la mi gyors ételt össze üt ni, mint egy kis idõ rá for dí tá sá val va la mi
iga zán fi no mat ké szí te ni. Ez volt a mo ti vá ci ónk lényege, amikor úgy
döntöttünk, hogy megalakítjuk a gasztronómiai klubunkat.

Sze ret nénk fel ku tat ni a ré gi, fe le dés be me rült éte lek re cept je it, össze -
gyûj te ni és el ér he tõ vé tenni a te le pü lé sünk re lá to ga tók szá má ra, bõ -
vít ve ez zel Fegy ver nek tu risz ti kai kí ná la tát. Szeretnénk az
össze gyûj tött re cep te ket egy re cept fü zet for má já ban ki ad ni és az ér -
dek lõ dõk szá má ra el ér he tõ vé ten ni.

A klub meg ala ku lá sá ban a kez de tek óta nagy se gít sé get nyúj tott Ta tár 
Lász ló Pol gár mes ter Úr. A klub el sõ össze jö ve te lén õ is je len volt, ahol 
fel vá zol tuk, hogy mit is sze ret nénk meg va ló sí ta ni a klu bon ke resz tül.
Nagy örö münk re szol gált, hogy min den ben tá mo ga tott ben nün ket!
Hely színt biz to sí tott a klub szá má ra, ahol az össze gyûj tött re cep te ket
el ké szít het jük. Fel aján lot ta, hogy olyan ren dez vé nye ken is meg je len -
het a fegyverneki Ízõrzõ Klub, ahol meg mu tat hat juk ma gun kat, kép -
vi sel ve te le pü lé sün ket, öreg bít ve ez zel Fegy ver nek jó hírnevét.

Az el sõ al ka lom mal böl lér le vest ké szí tet tünk, csö rö ge fánk kal. Azt hi -
szem, bát ran el mond ha tom, hogy na gyon fi no mak let tek az el ké szí -
tet te fo gá sok! A re cept kö zel 100 éves, me lyet Bognárné Er zsi ke, a
klub ve ze tõ je még a nagyszüleitõl tanulta.

Saj nos a ko ro na ví rus egy ki csit köz be szólt a klub éle té be is, de a ví rus 
le vo nu lá sa után is mét össze állt a csa pat, hogy foly tas suk, amit el -
kezd tünk 2020. feb ru ár já ban.

Táv la ti ter ve ink kö zött sze re pel az is, hogy a fi a ta labb kor osz tállyal
meg sze ret tes sük a sü tés-fõ zés örö mét, a kony ha sze re te tét és bá to rí -
tást ad junk szá muk ra, hogy ne fél je nek el ké szí te ni a kü lön bö zõ éte le -
ket. Egy-egy ki sebb, óvo dás és kis is ko lás gyer mek cso por tot
sze ret nénk meg hív ni a fõ zé se ink re,és be von ni õket az étel ké szí tés
folyamatába.

A facebook-on is lét re hoz tunk egy „Ízõrzõ Klub Fegyverneken” ne vû
cso por tot, aho vá a cso port tag ok fel tölt he tik fény ké pe i ket az ott ho -
nuk ban el ké szí tett éte lek rõl, re cep te ket cse rél het nek, vagy akár ta ná -
csot is kér het nek egy más tól egy-egy étel el ké szí té sé vel kap cso lat ban.
De az is jellemzõ a cso port ra, hogy öt le te ket ad nak-vesz nek egy más -
tól. A cso port nak nagy si ke re
van, je len leg 573 tag gal mû -
kö dik.

Re mél he tõ leg az Ízõrzõ klub
mû kö dé se so rán sok olyan re -
cep tet tu dunk össze gyûj te ni,
ami hasz nos le het az ér dek lõ -
dõk szá má ra. Vár juk az ol va -
sók és ér dek lõ dõk re cept je it,
me lye ket szí ve sen meg je len -
tet nénk ki ad vá nyunk ban!

-A fegyverneki Ízõrzõ Klub tag jai-

Sza vaz ni a kö vet ke zõ mó don le het: 
A link re http://www.evfaja.hu/dontosfak kat tint va gör ges sünk le
a Fegyverneki fe ke te nyár fá ig!!!

Majd a ké pek alat ti üres me zõ be:
a./ ír juk be az e-mail cí mün ket,
b./ pi pál juk ki az alat ta lé võ adat ke ze lé si tá jé koz ta tó elõtt lé võ

négy ze tet és
c./ kat tint sunk az „Ez a tör té net és fa le gyen a nyer tes!” gomb ra.
d./ Majd lép jünk be e-mail fi ó kunk ba és ér vé nye sít sük sza va za -

tun kat az e-mailben ka pott link re kat tint va!

Sza va zás után min den ki néz ze meg a sor szá mot,
hogy rend ben volt e sza va zá sa. Most még lát ha tó a
sor szám, de az utol só hé ten már tit ko sít va lesz a
ren de zõk sze rint.
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Moz gás sé rült Cso port-ta lál ko zó
Cso por tunk éven te két al ka lom mal tart ta lál ko zót tag ja i nak, me lyet
min dig nagy vá ra ko zás, ér dek lõ dés kí sér. Tag ja ink nagy ré sze az idõ -
sebb kor osz tály ból ke rül ki, s bi zony e ta lál ko zá sok al kal má val szin te
„fel fris sül nek” a fá radt vég tag ok, s ha csak rö vid idõ re is, de mo solyt
va rá zso lunk az ar cok ra.  Az idén is ezt ter vez tük, de a COVID-19 ví rus
mi att a ta va szi ta lál ko zó nem jö he tett lét re. Vár tuk azt a pil la na tot,
ami kor a hely zet meg en ge di, hogy is mét együtt le gyen a csa pat. 
Szom ba ton, a Sport pá lyán, na gyon szép idõ ben ke rült sor az el ma -
radt ta lál ko zó ra. Herman Jó zsef al pol gár mes ter úr fel aján lot ta, hogy
na gyon szí ve sen el vi szi a csa pat azon tag ja it vízibiciklizni, akik vál lal -
koz nak rá. Kez det ben volt egy kis bá tor ta lan ság, de a vé gén na gyon
sok ta gunk él vez het te a Csó na ká zó-tó ad ta lehetõséget.

A fi nom ebéd el fo gyasz tá sa után ki men tünk a sza bad ba, és ott  to vább 
piknikelt a csa pat.  Fi nom sü te mé nyek, ze ne, jó kedv, ba rá ti be szél ge -
tés, tánc sze re pelt a ma gunk alkotta étlapon.

Örü lök, hogy a cso port tag jai kel le mes él ménnyel tér het tek haza.
-Göblyös Ferencné-

Tá bo ro zás 2020. au gusz tus 03-07.
A Ma gyar Vö rös ke reszt Fegy ver nek La kó te rü le ti Alap szer ve ze te, a
Karitász és a Fegy ver nek Mû ve lõ dé si Ház kö zö sen tá bort szer ve zett
25 gyer mek ré szé re 2020. au gusz tus 03-07 kö zött.

Sza bad idõs fog lal ko zás sal töl töt ték a gyer me kek az öt na pot. Szí nes
prog ra mok kal ké szül tünk: stran do lás sal, ál lat ker ti ki rán du lás sal, a

Vö rös ke reszt mun ká já ról
hall gat hat tak elõ adást, az el -
sõ se gély nyúj tás sal és az új -
ra élesz tés sel is mer ked tek, 
va la mint egy pá lyá zat ra raj -
zo kat ké szí tet tek, me lyek dí -
ja zás ra ke rül tek. Ké szí tet tek
tárborzászlót és min den ki
el ké szí tet te sa ját ma gá nak
kéz le nyo ma tos pó ló ját. A zá -
ró na pon kis mû sor ral kö -
szön töt ték a ven dé ge ket.
Bog rács ban fõtt pap ri kás
krump li ebéd del és tor tá val
kí nál tuk ven dé ge in ket és a
tá bor la kó kat. 

A tár bor zá ró ese mé nye ként át adás ra ke rült a Ma gyar Vö rös ke reszt
Or szá gos Ve ze tõ sé ge ál tal ado má nyo zott „Év tá mo ga tó ja” díj, me lyet
Ta tár Lász ló pol gár mes ter vett át Ju hász Éva me gyei igaz ga tó tól.

A rajz pá lyá zat gyõz te sei!

Óvo dá sok Cso port ja
I. Kácsor Dorina
II. Kneipel Jan ka
III. Se bõk No é mi

Lá nyok Cso port ja
I. Berényi Al ma
II. Bagi La u ra
III. Antalics Ka ta

Fi úk Cso port ja
I. Nida Za lán
II. Pázmándi Ár min
III. Vá mos Zol tán

-Gulácsiné Mol nár Etel ka-
-MVK Törökszentmiklós Alap szer ve zet. Te rü le ti kép vi se lõ-

A cikk ki egé szí té se ként. Nem csak a tá bor la kó gye re kek ké szí tet tek
raj zo kat, ha nem online is ér kez tek a pá lyá zat ra al ko tá sok. A raj zok
kö zül öt ta gú zsû ri vá lasz tot ta ki a he lye zet tek és kü lön dí ja sok raj za it.

A pá lyá zat kü lön dí ja sai
Bu rai Rajmond Je nõ
Domány Já nos
Domány La u ra
Nóg rá di No é mi

-Mé szá ros Il di kó-
-pá lyá zat ki író-

A tá bor szer ve zõi ne vé ben, és a
Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge ne vé -
ben kö szön jük a be kül dött pá lya -
mun ká kat! Gra tu lá lunk min den
részt ve võ nek, dí ja zott nak!

A nagy hor gá szok!
Szá mom ra min dig öröm, ha olyan ered mény rõl szá mol ha tok be,
amely nem csak az ered ményt el érõk nek, ha nem Fegyverneknek is
di csõ ség. Így tör tént ez most is. Hanák Ta más és fia Ta más
jelentkezetta Jász-Nagykun-Szolnok me gyei hír por tál „Le gyen ti éd a
hó nap fo gá sa” fel hí vá sá ra: 2020. jú li us leg szebb, leg na gyobb vagy
épp leg rit kább fogásait!- történeteit keresték.

Na, er re a tör té net re én is kí ván csi vol tam, és sze ret tem vol na meg -
osz ta ni a Hír mon dó ol va só i val, ezért kérdeztem Tamást.

- Pár szó val is mer tet néd a har csa fo gás tör té ne tét a Hír mon dó ol va só -
i val?

- Jú li us 15-én dél után le men tünk To mi val a sté günk re éj sza kai
hor gá szat ra (aho gyan ezt tesszük már 3 éve) . A hor gász fel sze re lé se -
ket elõ ké szít ve a csa li kat el he lyez tük a víz ben.Az el sõ, és az es tét kö -
ve tõ en az utol só ka pás sö té te dés után meg is ér ke zett! Iz ga tott
vol tam, hi szen érez tem, hogy ez nem min den na pi fo gás le het. A har -
csát 10-15 perc fá rasz tás után egyik is me rõ sünk és To mi se gít sé gé vel
a stég re húz tuk. Hû ha! Ek kor le põd tünk csak meg iga zán! Éle tünk
leg na gyobb fo gá sa elõt tünk?  A mér le ge lés után ki de rült: Igen! A har -
csa sú lya mér le ge lés után 28,5 kg! – me sél te Ta más, még most is iz -
ga tot tan.Reg ge lig biz ton sá go san el he lyez tük a víz ben, hogy pá rom és 
kis lá nyunk is meg tud ja cso dál ni ezt a gyö nyö rû, és nem min den na pi
ra ga do zó ha lat!A pá rom biz ta tá sá ra ne vez tünk be a ver seny be. Örü -
lök, hogy má sok nak is tet szett a nagy fo gá sunk, hi szen na gyon sok
sza va za tot kap tunk. Itt sze ret ném meg kö szön ni min den ki nek, aki
sza va za tá val nyil vá ní tot ta ki tet szé sét!A ver senyt megnyertük!
Örülünk és büszke vagyok a fiamra, hogy a szórakoztató elektronikai
eszközök helyett a csodálatos természetet és horgászatot választotta!

A Hír mon dó Szer kesz tõ sé ge ne vé ben gra tu lá lunk, és to váb bi ered -
mé nyes hor gá sza tot!

-Mé szá ros Il di kó-

Kõ mû ves, bur ko ló és

hom lok zat szi ge te lõ

mun ká kat vál la lunk!

06-70-931-0893
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Re for má tus bib li ai gyer mek hét
Im má ron 5. al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a Fegyverneki Re for -
má tus Egy ház köz ség nyá ri, bib li ai gyer mek tá bo ra. Nagy örö met je lent
szá munk ra, hogy év rõl-év re össze gyûl he tünk és kö tet len, já té kos for -
má ban is mer ked he tünk meg bib li ai sze mé lyek kel, tör té ne tek kel. Eb -
ben az esz ten dõ ben Jé zus cso da té te le i rõl, ezek kö zül is  a bé na em ber
meg gyó gyí tá sá ról, a fé lõs Pé ter ví zen já rá sá ról, és az öt ezer em ber
meg ven dé ge lé sé rõl be szél get tünk. Mind egyik tör té net rá vi lá gí tott ar -
ra, hogy ahogy a mi éle tünk sem egy sze rû, ahogy a Szent írás ban lé võ
sze mé lyek éle te sem volt az. Fé lel mek kel, be teg sé gek kel, nincs te len sé -
gek kel küz döt tek már ak kor is, de ami kor Jé zus cse le ke dett az éle tük be, 
és hit tek a sza vá nak, at tól kezd ve ér tet ték meg, hogy mi lyen jó is Is ten
ál dá sát ma guk ban hor doz ni. A gyer me kek kel min den reg gel el csen de -
sü lés sel kezd tük a na pot, hisz ez is hoz zá kel lett, hogy tar toz zon a sok -
szor csa ta ki ál tás ok tól, egy más han gos bíz ta tá sá tól, vagy épp a
ví zi bom bá tól va ló me ne kü lés köz ben, szá ju kat el ha gyó vi sí tás tól han -
gos min den nap ja ink hoz. Ren ge teg já ték, fel adat vár ta a részt ve võ ket,
amit na gyon ügye sen, egy mást se gít ve ol dot tak meg. Ké szí tet tünk
temp lo mot pa pír ból, szí nez tünk, fes tet tünk, ra gasz tot tunk, így még in -
kább meg ele ve ned tek lel ki sze me ink elõtt a ta nult tör té ne tek. Is -
mét na gyon örül tünk a le he tõ ség nek, hogy új ra el me het tünk a
csó na ká zó tó ra, ahol a gyer me kek egy bõl fel pat tan hat tak a
vízibiciklikre, a bát rab bak pe dig hosszú-hosszú tá vo kat evez het tek vé -
gig.

A szom ba ti na punk is szin tén élménydúsra si ke rült, hisz a reg ge li
órák ban busz ra száll tunk, és meg lá to gat tuk a szol no ki vadasparkot, és
a hoz zá tar to zó ját szó te ret. Az ebéd után be ül tünk egy me se film re is a
mo zi ba, ami szin tén nagy él mény volt a gyer me kek szá má ra. 

A tá bor mél tó le zá rá sa ként csa lá di na pot tar tot tunk, mely egy Is ten -
tisz te let tel kez dõ dött a Temp lom ban, a gyer me kek köz re mû kö dé sé vel. 
El éne kel tük a ta nult éne ke ket, le ve tí tet tük a hé ten ké szült fény ké pe ket, 
így a szü lõk, nagy szü lõk is be te kin tést nyer het tek a mö göt tünk lé võ na -
pok ba. Az Is ten tisz te le tet egy ebéd kö vet te, mely után a fel nõt tek re
ima ös vény, szabadulószoba várt, míg a ki seb bek ját szot tak, arc fes tés -
hez so ra koz tak, vagy épp a fagyis ko csi nál vár ták tü re lem mel a so ru -
kat. Az nap vé gé hez kö ze led ve egy cso dá la tos gi tá ros, éne kes
bi zony ság té telt hall gat hat tunk meg  Lizik-Varga Ka ti ca tol má cso lá sá -
ban, aki nek éne ke in ke resz tül új ra rá esz mél het tünk, hogy mi lyen cso -
dá la tos Is te nünk van. Idén sem ma rad ha tott el a már
ha gyo má nyos nak mond ha tó ál dás-lu fi ere ge tés. Mind annyi an a szí -
vünk vá gyát, óha ját-só ha ját fel ír hat tuk egy kár tyá ra, amit egy-egy lu fi
se gít sé gé vel fel rö pí tet tünk az ég be. Há lá val tar to zunk a Min den ha tó -
nak, hogy eb ben az év ben is ál dá sá val kí sért ben nün ket vé gig az egész
tá bo ron, cso dá la tos ba rát sá gok, szö vet sé gek ala kul tak ki. Há lá san kö -
szön jük a szü lõk nek, akik is mét ránk bíz ták gyer me kü ket, kö szö net il -
let min den kit, aki imá val, je len lét tel, ado mánnyal hoz zá já rult a
tá bo runk si ke ré hez. Jö võ re is vár juk a gyer me ke ket, tölt sünk el ak kor
is kö zö sen egy cso dá la tos he tet!

Ez úton sze ret nénk hí vo gat ni
min den gyer me ket a szep -
tem ber ben be in du ló gyer -
mek- is ten tisz te le tünk re,
mely 2 he ten te va sár na pon -
ként, 10 órá tól lesz meg tart va 
a Re for má tus Pa ró ki án! Az
el sõ al ka lom: 2020. szep tem -
ber 13.  10 óra

-Gaz dag Edit-
-re for má tus lel kész-

Ját szik a Dogs!- im már 40 éve
Ki csit át ala kí tot tam a Dogs szlo gen jét, de csak a cikk meg írá sa mi att.
A Dogs 40 éve van je len Fegy ver nek éle té ben. Szép ke rek szám, és
ilyen kor il lik a „kor nak” meg fe le lõ en kö szön te ni. Te gyük ezt mi is.
Vir tu á li san kül dünk a ze ne kar nak egy na gyon szép tor tát, raj ta 40
szál gyer tyá val, a sze re te tünk je lé ül.

Akik elõ ször hall gat ták a Dogs együt test, azok már apák, nagy apák,
anyák, nagy ma mák. Az idõ bi zony te lik, nem tör tént ez más képp a ze -
ne kar éle té ben sem, de õk if júi szív vel ját sza nak ra jon gó ik nak.

Egy kis vissza te kin tés az év for du ló al kal má ból. A ze ne kar tag ja it nem
sze ret ném be mu tat ni, hi szen min den ki is me ri õket, szin te nincs
olyan em ber Fegyverneken, aki ne hal lot ta vol na õket ját sza ni.

1980-as év. Be rob bant Fegy ver nek éle té be a rockzenekar! A ta gok
ren des, ci vil fog lal ko zás sal ren del kez tek, így a pró bák bi zony sok szor
éj sza ká ba nyú ló ra si ke red tek, he ten te több al ka lom mal is. De õk en -
nek el le né re ha lad tak elõ re, ren dü let le nül.

Van nak sa ját szer ze mé nye ik is, de fõ leg ma gyar ze ne kar ok da la it dol -
goz zák fel.

2000-ben már or szá gos is mert ség re tet tek szert, a mo to ros ta lál ko -
zók ál lan dó részt ve või!

Két CD le me zük je lent meg, In dulj, és Mo dern vi lág cím mel.

2009-ben Fegy ver nek Tu do má nyos és Kul tu rá lis Mun ká já ért dí jat
kap ták. A ze ne kar há rom szor járt Er dély ben! Fegy ver nek vá ros da lát
az õ köz re mû kö dé sük kel al kot ták meg. 2018-ban Me gyei Prí ma díj ra
je löl ték a ze ne kart.

Vé ge ze tül áll jon itt azok ne ve, akik ala pí tó ta gok vol tak: Négyesi Mik -
lós, Sza bó Sán dor, Bu dai Lász ló, Nagy Já nos 

Je len le gi ta gok: Mol nár Ti bor, Ka to na Já nos, Mol nár György, Nagy Já -
nos.

Bol dog, bol dog Szü le tés na pot, Kí ván juk, hogy le gyen még sok ilyen
szép na punk….

2020. ok tó ber 17-én a Mû ve lõ dé si Ház ban SZÜLETÉSNAPI BULI !!!

(A ren dez vény a min den ko ri jog sza bály ok nak meg fe le lõ en vál toz hat!
Szer kesz tõ ség!)

-Mé szá ros Il di kó-

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta ne vé ben Ta tár Lász ló pol gár -
mes ter úr 2020. jú ni us 24-én kö szön töt te Kiss Im re bá csit,

90. szü le tés nap ja al kal má ból. 
Gra tu lá lunk és to váb bi jó egész sé get kí vá nunk ne ki!

Isten éltesse Imre bácsi!
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Zarándoklat
“A bá tor ság alap ve tõ en annyit je lent, hogy koc ká ra te szed az is mer tet
az is me ret le nért, a meg szo kot tat a szo kat la nért, a ké nyel mest a ké nyel -
met le nért, a tá vo li cél fe lé tett fá rad sá gos za rán dok út ért.” (Osho)
Az idei nyá ron elõ ször in dí tot tunk ke rék pá ros és gya lo gos za rán dok la -
to kat Fegyvernekrõl, amely a ka to li kus kö zös sé get hi va tott fel pezs dí te -
ni, és má so kat is sze re tet tel buz dí tunk az eh hez ha son ló él mé nyek
ki pró bá lá sá ra. A za rán dok lat nem csak fi zi kai meg ter he lés a test szá má -
ra, ha nem a hí võ em ber men tá lis-, és lel ki ere jét is egy aránt meg pró -
bál ta tá sok elé he lye zi, ame lyet tel jes egé szé ben csak meg ta pasz tal ni
le het, el ma gya ráz ni vagy le ír ni nem. A za rán dok egy igen ko moly tes ti
és szel le mi úton ha lad vé gig, mely nek so rán igen ko moly fej lõ dé sen
megy ke resz tül. Itt is van nak fo ko za tok: a cél pe dig a fi zi kum és a men -
tá lis tu dat meg tö ré se, ami le he tõ vé te szi, hogy va la mi egé szen más ra fi -
gyel jünk. 
Egy ka to li kus za rán dok ese té ben ez ma ga az Is ten, akit egy ilyen meg -
ter helt ál la pot ban szem lé lünk. Ilyen kor az ima, a gon dol ko dás te je sen
más él ményt ad: job ban meg ért jük, mi lyen volt Jé zus út ja. Meg ta pasz -
tal juk mi lyen más ke reszt jét vin ni, és öröm mel tölt el ben nün ket, ha
meg tesszük. A za rán do kok egy lel ki kör ben, lel ki csa lád ban kap cso lód -
nak össze, és tö re ked nek ar ra, hogy mind annyi an együtt ér je nek cél ba,
és mind annyi an együtt küz de nek azért, amit fel aján lot tak az út elõtt.
Hi szen egy ilyen út ál ta lá ban szán dék kal kez dõ dik el. A küz de lem pe dig
ne héz kes le het, de az együt tes meg pró bál ta tá sok na gyon össze tud nak
ben nün ket ko vá csol ni.
El sõ za rán dok utun kat né gyen jár tuk vé gig ke rék pá ron: Magyarné Pi -
ros ka, Cseh Pe ti, Czifra Bo tond és jó ma gam, Czifra Bá lint. A túrkevei
bú csú ra ke re kez tünk át Pé ter és Pál nap ján. Ez az út ké szí tet te elõ újabb 
vál la lá sun kat: gya lo go san tet tük meg a tá vol sá got Me zõ tú rig a
Nagyboldogasszony bú csú ra.
Reg gel öt óra kor ta lál koz tunk za rán dok tár sa im mal a ka to li kus temp -
lom elõtt, és imád ság ban kér tük a za rán dok lat si ke res sé gét. Ezt kö ve tõ -
en in dul tunk utunk ra: elõ ször Ör mé nyes re, majd Kuncsorbára. A
fel té te lek ed dig ked ve zõk vol tak: hû vös idõ, ár nyék, kis for ga lom.
Idõn ként meg pi hen tünk az út so rán, és min den rend ben ha ladt a
46-os szá mú fõ útig. A za rán dok lat itt egy for du ló pont ra ér ke zett: a
nap ki sü tött, fel me le ge dett az idõ, nem volt ár nyék, és a for gal mas
úton, az út pad kán kény sze rül tünk sé tál ni. Ezt az aka dályt is jól vet tük
ele in te, nap tej jel és es er nyõ vel vé de kez tünk a su ga rak elõl, amik egy re 
erõ seb ben bán tot ták bõ rün ket. Nya kun kat vi zes tö röl kö zõ vel hû töt -
tük. 
Az utol só kilóméterek tûn tek a leg hosszabb nak: min den lé pést érez -
tünk, és bi zony a vi zünk nek is igen a vé gét jár tuk, mi re fel tûnt a tá vol -
ban a táb la „Me zõ túr” fel irat tal. Ez újabb erõt adott
mind annyi unk nak, de a né hány ki lo mé te res sé ta a vá ros ban is igen
nagy ki hí vást je len tett. Ek kor már több mint negy ven ki lo mé te ren vol -

tunk túl, ám rend ben meg ér kez tünk a ki je lölt szál lás hely re.  Itt meg újí -
tó für dõt vet tünk, és már újult len dü let tel vet tük cél ba a me zõ tú ri
ka to li kus temp lo mot. A mi se kez de té re ér kez tünk meg, és le ír ha tat lan
ér zés sel te kin tet tünk a Szûz anya ar cá ra, ami kor fel szó lal tak a kó rus
hang jai. Ilyen kor meg vál to zik min den, és sok kal nyi tot tab bak va gyunk
a lel ki dol gok ra, könnyeb ben hall juk a ne künk szánt üze ne te ket. Ilyen -
kor iga zán „ki ér de mel jük” a mi sén va ló rész vé telt. Ez az út cél ja, és
csúcs pont ja. Ez az az erõ, ami be lül rõl hajt akár öt ven ki lo mé ter meg té -
te le után is. A na pun kat így a le he tõ leg job ban tud tuk zár ni, el csen de -
sed ve, hall gat va amint „csend ben szólt hoz zánk az Úr, eny he szel lõ
sut to gá sa ként, ahogy ránk ta lált”. 
Több za rán dok lat ban is volt már ré szem, ezt az utat is meg tet tem már
ko ráb ban, még hoz zá egye dül. Volt en nél hosszabb, és rö vi debb utam is, 
ke rék pár ral is za rán do kol tam már, il let ve gya log is, egye dül is – és cso -
port ban is. De ki vé tel nél kül min dig kap tam va la mit az utam tól. És
hogy mi az, amit én ta nul tam eb bõl a za rán dok út ból? – Ezt meg fo gal -
maz tam tár sa im nak is: egy ilyen utat ta lán min den hí võ em ber nek meg 
kel le ne ten nie. Egy ilyen za rán dok lat ha son lít a más vi lág ra ve ze tõ út ra:
jól meg kell vá lo gat nunk azt, mit vi szünk ma gunk kal. Van, aki egy ki -
csiny tás ká val in dul el, van, aki naggyal. Aki nek nagy a tás ká ja, rá cso -
dál ko zik ar ra, hogy a töb bi e ké mi ért ki csi. Az ele jén jól mu tat a nagy
poggyász, és biz ton sá got ad hat a súly, amit ma ga don hor dasz, hi szen
tu dod: min dent meg ta lálsz ott, ami re szük sé ged le het. De mi nél to vább
érsz ve le, an nál ne he zeb bé vá lik a te her. An nál in kább tö re kedsz ar ra,
hogy meg sza ba dulj min den fe les le ges tõl, de ezt még ide jé ben kell meg -
ten ned, ugyan is a te her nyom ja a lá ba i dat, nyom ja a tér de det és a vál la -
dat. Ha túl ké sõn ve szed ész re a fe les le ges ter het, már le het, hogy ha
min dent el dobsz, ak kor sem tudsz to vább ha lad ni. Ak kor fo god majd
iri gyel ni azt, aki ke ve set ho zott. Ak kor fo god majd ér te ni, ho gyan vá lik
ká rod ra a sok fe les leg. Még egy dol got ta ná cso lok: pró báld er re meg ta -
ní ta ni em ber tár sa i dat, és ha szük sé ges, se gítsd ne kik ci pel ni a fe les le get 
is, hi szen így jut hat tok el kö zö sen az út vé gé re, és így tud tok majd
vissza néz ni, át ér té kel ve min den pil la na tot, és így zár hat já tok nyug tá val 
azt az utat, amit együtt vál lal ta tok.

EMLÉKEZÉS
OLAJOS GYÖRGY JÓZSEFNÉ

szü le tett Bu dai Ka ta lin

ha lá lá nak 20. év for du ló ján

EMLÉKEZÉS
BOZSÓ BALÁZS

ha lá lá nak 5.
Fe le sé ge

RÉZSÓ IRÉN
ha lá lá nak 10. év for du ló ján

Lel ke tek re mél jük bé ké re ta lált,
S Ti a menny bõl vi gyáz tok majd Re ánk,

So ha nem fe lej tünk, szí vünk ben sze re tünk,
Rá tok örök kön-örök ké em lé ke zünk!

Sze re tõ fi a tok és csa lád ja

Kö szön jük, hogy él tél,
És min ket sze ret tél.
Nem hal tál meg,
Csak ál mod ni men tél.
Szí vünk ben em lé ked
Nem pó tol ja sem mi,
Míg e Föl dön élünk
Nem fo gunk fe led ni!

Lá nya id és fér jed
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