Rendeletek, határozatok
A 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet
miatt a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testületének hatáskörében eljáró polgármester a következõrendeleteket,határozatokat hozta:
• 40/2020.(VI.11.) sz. A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 azonosító számú „Zöld város kialakítása Fegyverneken” címû projekt keretében,
„Fegyvernek zöld város-nonprofitszolgáltatóház kialakítása” elnevezésû közbeszerzési eljárásban a Lisznyai Építõipari Kereskedelmi
Szolgáltató Kft a legjobb”ár-érték arányú” ajánlatát fogadta el.
• 41/2020.(VI.11.) sz. határozatával döntött a fegyverneki 0384/25
hrsz-ú szántó mûvelési ágú, 3,0055 ha nagyságú 42.61 AK értékû rét
mûvelési ágú ingatlanból az önkormányzat tulajdonát képezõ
3192/13308 tulajdoni hányad (7209 m2, 10.22 AK) értékesítésérõl,
Szabó Attila Fegyvernek, Bajcsy-Zs. út 26. sz. alatti lakos részére,
1.000.000.- Ft áron.
• 43/2020.(VI.17.) sz. határozatával a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testületének hatáskörében eljáró polgármester
600.000 Ft összegben nyújt kölcsönt a Fegyverneki Városi Sportegyesületnek a TAO támogatással beszerzendõ fûnyíró traktor saját
erejének megelõlegezésére.
• 44/2020.(VI.17.) sz. határozatával jóváhagyta a Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát
• 45/2020.(VI.17.) sz. határozatával határozatlan idõre használatba a
adja az 5231 Fegyvernek, Hársfa út 4. sz. (hrsz.: 2553) ingatlan mögötti területet a Holt-ág mellett lévõ gát koronájáig Molnár Barna
5231 Fegyvernek, Hársfa út 4/A., Lenge Márton Márton 5231 Fegyvernek, Hársfa út 4/B. és Török Eszter Ilona 5231 Fegyvernek, Hársfa
út 4/C. sz. alatti lakosok részére
• 10/2020.(VI.16.) önkormányzati rendeletével módosította a Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló
4/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletét
• 11/2020.(VI.17.) önkormányzati rendeletével módosította a szociális
ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendeletet, melyben a települési támogatási kérelmek elbírálását a Szociális és Egészségügyi Bizottság önálló hatáskörébe utalta a temetési
segély kivételével, amely polgármesteri hatáskörbe tartozik. Az béd
házhozszállítás: 50 Ft/nap-ban állapította meg.
• 12/2020.(VI.17.) önkormányzati rendeletével módosította az „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönzõ támogatásairól szóló
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét:
A rendelet 8.§-a az alábbiak szerint módosul:
8. § (1) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
a) Fegyverneki lakcímmel rendelkezik, és
b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelezõ tagozaton felsõfokú, vagy e rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakképesítés
megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatási
szerzõdés aláírásának napjáig (minimum 6 hónap-maximum 24
hónap)nem tölti be a 35. életévét,
d) kötelezõ közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente 20
óra a kijelölt intézményben, valamint a projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvétel évente 2 alkalommal
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A rendelet 9.§-a az alábbiak szerint módosul:
9. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása
(1) A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2020. augusztus 01. napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtása 2020. augusztus 15-tõl folyamatos, a
források erejéig.
(3) A pályázat elbírálása: Folyamatos, minden hónap 15-én kerül
elbírálásra, döntésre a soros testületi ülésen kerül sor.
(4) A szerzõdéskötés határideje a képviselõ-testületi döntés meghozatalát követõ 15 nap.
(5) A képzési támogatás összege szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén bruttó 20 eFt/hó, felsõfokú támogatás esetén
bruttó 30 eFt/hó.
(6) A támogatás folyósításának kezdõ napja: A támogatási szerzõdés aláírását követkõ hónap 15-ig
A rendelet 10.§-a az alábbiak szerint módosul:
10 §. (1) Az önkormányzat az ösztönzõ támogatás keretében olyan
fiatalokat kíván támogatni, akik Fegyverneken háziorvos, házi
gyermekorvos, fogorvos tevékenységet kívánnak folytatni munkaviszony vagy vállalkozási jogviszony keretében.
(2) Az ösztönzõ támogatás a lakhatási támogatással egyidejûleg is
nyújtható.
(3) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát,
akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
a) Fegyverneken lakcímmel rendelkezik és életvitelszerûen
Fegyverneken él, vagy Fegyvernekre kíván költözni, és a munkát
folytatja a folyósítás lezárását követõ minimum 24 hónapig.
b) a pályázat benyújtásakor orvos, rezidens, vagy utolsó évét tölti az
orvosi egyetemen, de a képzési támogatási szerzõdés aláírásának
napjáig nem tölti be a 35. életévét,
c) az önkormányzatnál, illetve intézményeinél jelentkezõ hiányszakmával rendelkezik vagy annak megszerzésére irányuló képzésben
vesz részt (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos),
d) kötelezõ közösségi célú önkéntes tevékenység végzése évente 20
óra a kijelölt intézményben, valamint a projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvétel évente 2 alkalommal.
• 13/2020.(VI.17.) önkormányzati rendeletével módosította Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló
2/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletét
Fegyvernek Város Képviselõ-testülete 2020. július 13-ig az alábbi
határozatokat és rendeletek hozta:
• 47/2020.(VII.09.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta a
Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Alapító Okiratának módosítását
• 48/2020.(VII.09.) sz. önkormányzati határozatával döntött A megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok
rendkívüli támogatására 2020. évben kiírt pályázaton való részvételrõl, a kiírt pályázati felhívás alapján támogatási igényt nyújt be a település 2020. évi költségvetési forrás hiányának fedezésére.
• 49/2020.(VII.09.) sz. önkormányzati határozatával döntött az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címû
pályázat benyújtásáról Fegyvernek Útfejlesztés 2020 címmel belterületi utak, járdák, hidak felújítására, 5231 Fegyvernek, Arany János
út felújítása (HRSZ: 463, 535, 537) céljából.
• 50/2020.(VII.09.) sz. önkormányzati határozatával döntött a 2020.
évi közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás tárgyában történõ
pályázat beadásának támogatásáról

16/2020.(VII.10.) önkormányzati rendeletével módosította az „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönzõ támogatásairól szóló
13/2018 (VIII. 31.) önkormányzati rendeletét
A 14.§ az alábbiak szerint módosul:
14. § A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása
(1) A lakhatási lehetõség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2020. július 15. napjáig hirdeti meg Fegyvernek város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 15.
(3) Pályázat elbírálásának határideje 2020. augusztus 31.
•

(4) A szerzõdéskötés határideje a képviselõ-testületi döntés meghozatalát követõ 15 nap.
(5) A támogatás keretében 1 lakás kerül kiadásra maximum 24
hónap idõtartamig.
• 14/2020.(VII.10.) önkormányzati rendeletével elfogadta Fegyvernek
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítésérõl szóló
rendeletét
• 15/2020.(VII.10.) önkormányzati rendeletében döntött a vendéglátó
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérõl (ideírni hol érhetõ el pontosan a rendelet)
-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Tüdõszûrés

Eboltás

Értesítjük
Fegyvernek
város
lakosságát,
hogy
a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet
Tüdõgondozó Intézete a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról
szóló 51/1997. NM. rendelet alapján

Fegyvernek város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy
az ebek veszettség elleni kötelezõ oltása 2020. évben városunkban az
alábbi helyen és idõben történik:
2020.09. 07. (hétfõ), Dobó tér, 9:00-12:00
2020.09. 08. (kedd) Dobó tér, 14:00-18:00
2020.09.09. (szerda) Hunyadi út sarok, 9:00-12:00
2020.09.10. (csütörtök) Szapárfalu, Klubkönyvtár udvara
8:00-12:00
2020.09.11. (péntek) Szapárfalu, Klubkönyvtár udvara 13:00-16:00
2020.09.14. (hétfõ) Dózsa György út – Liszt F. út sarok 8:00-12:00
2020.09.15. (kedd) Damjanich János- Marx K. út 8:00-12:00
Pótoltás
2020.09.23. (szerda) Dobó tér 8:00-12:00
A 164/2008.(XII.20) FVM. rendelet alapján minden 3 hónaposnál
idõsebb ebet a tulajdonos köteles beoltani! Az eb tulajdonosa a fent
megjelölt idõben veszettség elleni védõoltásra az ebét köteles kivezetni és az eboltási igazolványt magával hozni. A jelenlegi jogszabályi
rendelkezés szerint a kötelezõ védõoltásban nem részesülõ ebeket a
tulajdonos költségén ki kell irtani, valamint a be nem oltott ebek tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell kezdeményezni. A szabálysértési összeg akár az 50.000.-ot is elérheti!
(Polgármesteri Hivatal)
Tájékoztatom az eb tulajdonosokat, hogy a kamarai ajánlás alapján az
oltás díjának mértéke: 4.000 Ft/eb, amely magában foglalja az oltóanyag árát és az oltás díját is.
chip díja: 3.500.- Ft.
A 81/2002. (IX.04) számú FVM. rendelete alapján veszettség elleni
védõoltással egyidõben, (2003.évtõl kezdõdõen) kötelezõ az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése is!
A féregtelenítõ gyógyszer a helyszínen megvásárolható, amelynek
ára az eb súlyától függõen, 10 kg-onként 100 Ft, illetve recept alapján
kiváltható!
A Magyar Állatorvosi Kamara felhívása alapján, a járványügyi helyzetre való tekintettel, kérjük a tulajdonosokat a 1,5 méteres védõtávolság betartására, valamint a kötelezõ szájmaszkviselésre!

2020. szeptember 07-18. között
a Mûvelõdési Házban idõszakos tüdõszûrõ vizsgálatot tart
Szûrési idõ naponta:
– hétfõ: 12:00-17:00
– kedd: 8:00-13:00
– szerda: 12:00-17:00
– csütörtök: 8:00-13:00
– péntek: 8:00-13:00 (09.18-án 8:00-12:00)
Szájmaszk használata kötelezõ!
Az állampolgárok névre szóló értesítést nem kapnak.
TAJ-kártya, személy igazolvány és lakcím kártya nélkül a szûrés elvégzésére nincs lehetõség.
A szûrés 40. év felett ingyenes. Mindenkinek saját érdeke, hogy részt
vegyen a szûrõvizsgálaton, mert a panaszmentes, korai stádiumban
felismert betegség gyógyítása sokkal hatékonyabb!
A 40. év alattiaknak beutaló szükséges a foglalkozás-egészségügyi orvostól, s a szûrést térítési díj ellenében vehetik igénybe! (Csekket a
helyszínen adnak az orvosi beutaló bemutatásakor.) A korábbi évrõl
maradt csekk nem használható fel, kérjük arra senki se fizessen.
14 - 18 év között a beutalón kívül, szülõi beleegyezõ nyilatkozat is
szükséges. (Nyomtatványt a helyszínen adnak.)
Egészségügyi kiskönyvhöz munka alkalmassági igazolást nem tudnak kiadni, de felbélyegzett, saját címre megcímzett boríték leadásával kipostázzák az eredményt.

-Dr. Varga Mihály-hatósági állatorvos-
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A fegyverneki fekete nyárfa lehet
AZ ÉV FÁJA 2020-ban?
A Hírmondóban elõzõ számában még csak írtam a fegyverneki fekete
nyárfa jelölésérõl, most azonban arról számolhatok be a kedves olvasóknak, hogy bejutott a döntõbe!
A fegyverneki fekete nyárfa a sportpályára menvén, az út és a régi
emelvény között helyezkedik el. Minden fegyverneki lakosnak ismerõs, hiszen a fa kb 70 éves, egyesek szerint ennél is több.
A versenyt 11 éve rendezi meg az Ökotárs Alapítvány, mely egyben az
ÉV FÁJA verseny szervezõje is. Ez ideig Jász-Nagykun-Szolnok Megyének még nem sikerült nyernie a versenyben, azért a mostani szavazásnak nagy tétje van. Ha Fegyvernek megnyeri a versenyt, ez
egyben azt is jelenti, hogy megyénket is gyõztesként üdvözölhetjük!
SZAVAZÁSRA BUZDÍTUNK MINDENKIT!
Fegyverneki fekete nyár az ÉV FÁJA döntõjében!

Szavazni a következõ módon lehet:
A linkre http://www.evfaja.hu/dontosfak kattintva görgessünk le
a Fegyverneki fekete nyárfáig!!!
Majd a képek alatti üres mezõbe:
a./ írjuk be az e-mail címünket,
b./ pipáljuk ki az alatta lévõ adatkezelési tájékoztató elõtt lévõ
négyzetet és
c./ kattintsunk az „Ez a történet és fa legyen a nyertes!” gombra.
d./ Majd lépjünk be e-mail fiókunkba és érvényesítsük szavazatunkat az e-mailben kapott linkre kattintva!

Szavazás után mindenki nézze meg a sorszámot,
hogy rendben volt e szavazása. Most még látható a
sorszám, de az utolsó héten már titkosítva lesz a
rendezõk szerint.
Szavazni október 1-jéig lehet, tehát csapjunk bele, és menjen az a szavazás!
A szavazás idõtartama alatt egy ember egy email címrõl csak egyszer
szavazhat, de ha rendelkezel több email címmel, szerencsés vagy,
annyi szavazatot tudsz leadni, ahány email.címed van!
Ha megnyerjük a versenyt, Fegyvernek büszkesége, turisztikai látványossága lehet a fekete nyárfa!
Bízunk az összefogás erejében!
-Mészáros Ildikó-

Ízõrzõ Klub
Kedves Olvasók!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy megalakult Fegyverneken
az Ízõrzõ Klub!
A véletlennek vagy talán a sorsnak köszönhetõ az a találkozás, melybõl kiindulva megalakult az Ízõrzõ Klub Fegyverneken! Lelkes kis
csapat jött össze annak érdekében, hogy felkutassuk, összegyûjtsük,
elkészítsük azon ételeket, melyek Fegyvernekre és környékére jellemzõek voltak. Sajnos a mai felgyorsult világban nem a hagyományok megtartása, átörökítése a legfontosabb dolog. Egyszerûbb
valami gyors ételt összeütni, mint egy kis idõ ráfordításával valami
igazán finomat készíteni. Ez volt a motivációnk lényege, amikor úgy
döntöttünk, hogy megalakítjuk a gasztronómiai klubunkat.
Szeretnénk felkutatni a régi, feledésbe merült ételek receptjeit, összegyûjteni és elérhetõvé tenni a településünkre látogatók számára, bõvítve ezzel Fegyvernek turisztikai kínálatát. Szeretnénk az
összegyûjtött recepteket egy receptfüzet formájában kiadni és az érdeklõdõk számára elérhetõvé tenni.
A klub megalakulásában a kezdetek óta nagy segítséget nyújtott Tatár
László Polgármester Úr. A klub elsõ összejövetelén õ is jelen volt, ahol
felvázoltuk, hogy mit is szeretnénk megvalósítani a klubon keresztül.
Nagy örömünkre szolgált, hogy mindenben támogatott bennünket!
Helyszínt biztosított a klub számára, ahol az összegyûjtött recepteket
elkészíthetjük. Felajánlotta, hogy olyan rendezvényeken is megjelenhet a fegyverneki Ízõrzõ Klub, ahol megmutathatjuk magunkat, képviselve településünket, öregbítve ezzel Fegyvernek jó hírnevét.
Az elsõ alkalommal böllérlevest készítettünk, csörögefánkkal. Azt hiszem, bátran elmondhatom, hogy nagyon finomak lettek az elkészítette fogások! A recept közel 100 éves, melyet Bognárné Erzsike, a
klub vezetõje még a nagyszüleitõl tanulta.
Sajnos a koronavírus egy kicsit közbe szólt a klub életébe is, de a vírus
levonulása után ismét összeállt a csapat, hogy folytassuk, amit elkezdtünk 2020. februárjában.
Távlati terveink között szerepel az is, hogy a fiatalabb korosztállyal
megszerettessük a sütés-fõzés örömét, a konyha szeretetét és bátorítást adjunk számukra, hogy ne féljenek elkészíteni a különbözõ ételeket. Egy-egy kisebb, óvodás és kisiskolás gyermekcsoportot
szeretnénk meghívni a fõzéseinkre,és bevonni õket az ételkészítés
folyamatába.
A facebook-on is létrehoztunk egy „Ízõrzõ Klub Fegyverneken” nevû
csoportot, ahová a csoporttagok feltölthetik fényképeiket az otthonukban elkészített ételekrõl, recepteket cserélhetnek, vagy akár tanácsot is kérhetnek egymástól egy-egy étel elkészítésével kapcsolatban.
De az is jellemzõ a csoportra, hogy ötleteket adnak-vesznek egymástól. A csoportnak nagy sikere
van, jelenleg 573 taggal mûködik.
Remélhetõleg az Ízõrzõ klub
mûködése során sok olyan receptet tudunk összegyûjteni,
ami hasznos lehet az érdeklõdõk számára. Várjuk az olvasók és érdeklõdõk receptjeit,
melyeket szívesen megjelentetnénk kiadványunkban!
-A fegyverneki Ízõrzõ Klub tagjai-
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Mozgássérült Csoport-találkozó
Csoportunk évente két alkalommal tart találkozót tagjainak, melyet
mindig nagy várakozás, érdeklõdés kísér. Tagjaink nagy része az idõsebb korosztályból kerül ki, s bizony e találkozások alkalmával szinte
„felfrissülnek” a fáradt végtagok, s ha csak rövid idõre is, de mosolyt
varázsolunk az arcokra. Az idén is ezt terveztük, de a COVID-19 vírus
miatt a tavaszi találkozó nem jöhetett létre. Vártuk azt a pillanatot,
amikor a helyzet megengedi, hogy ismét együtt legyen a csapat.
Szombaton, a Sportpályán, nagyon szép idõben került sor az elmaradt találkozóra. Herman József alpolgármester úr felajánlotta, hogy
nagyon szívesen elviszi a csapat azon tagjait vízibiciklizni, akik vállalkoznak rá. Kezdetben volt egy kis bátortalanság, de a végén nagyon
sok tagunk élvezhette a Csónakázó-tó adta lehetõséget.
A finom ebéd elfogyasztása után kimentünk a szabadba, és ott tovább
piknikelt a csapat. Finom sütemények, zene, jókedv, baráti beszélgetés, tánc szerepelt a magunk alkotta étlapon.
Örülök, hogy a csoport tagjai kellemes élménnyel térhettek haza.
-Göblyös Ferencné-

A nagy horgászok!
Számomra mindig öröm, ha olyan eredményrõl számolhatok be,
amely nemcsak az eredményt elérõknek, hanem Fegyverneknek is
dicsõség. Így történt ez most is. Hanák Tamás és fia Tamás
jelentkezetta Jász-Nagykun-Szolnok megyei hírportál „Legyen tiéd a
hónap fogása” felhívására: 2020. július legszebb, legnagyobb vagy
épp legritkább fogásait!- történeteit keresték.
Na, erre a történetre én is kíváncsi voltam, és szerettem volna megosztani a Hírmondó olvasóival, ezért kérdeztem Tamást.
- Pár szóval ismertetnéd a harcsafogás történetét a Hírmondó olvasóival?
- Július 15-én délután lementünk Tomival a stégünkre éjszakai
horgászatra (ahogyan ezt tesszük már 3 éve) . A horgászfelszereléseket elõkészítve a csalikat elhelyeztük a vízben.Az elsõ, és az estét követõen az utolsó kapás sötétedés után meg is érkezett! Izgatott
voltam, hiszen éreztem, hogy ez nem mindennapi fogás lehet. A harcsát 10-15 perc fárasztás után egyik ismerõsünk és Tomi segítségével
a stégre húztuk. Hûha! Ekkor lepõdtünk csak meg igazán! Életünk
legnagyobb fogása elõttünk? A mérlegelés után kiderült: Igen! A harcsa súlya mérlegelés után 28,5 kg! – mesélte Tamás, még most is izgatottan.Reggelig biztonságosan elhelyeztük a vízben, hogy párom és
kislányunk is meg tudja csodálni ezt a gyönyörû, és nem mindennapi
ragadozó halat!A párom biztatására neveztünk be a versenybe. Örülök, hogy másoknak is tetszett a nagy fogásunk, hiszen nagyon sok
szavazatot kaptunk. Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki
szavazatával nyilvánította ki tetszését!A versenyt megnyertük!
Örülünk és büszke vagyok a fiamra, hogy a szórakoztató elektronikai
eszközök helyett a csodálatos természetet és horgászatot választotta!
A Hírmondó Szerkesztõsége nevében gratulálunk, és további eredményes horgászatot!
-Mészáros Ildikó-

Táborozás 2020. augusztus 03-07.
A Magyar Vöröskereszt Fegyvernek Lakóterületi Alapszervezete, a
Karitász és a Fegyvernek Mûvelõdési Ház közösen tábort szervezett
25 gyermek részére 2020. augusztus 03-07 között.
Szabadidõs foglalkozással töltötték a gyermekek az öt napot. Színes
programokkal készültünk: strandolással, állatkerti kirándulással, a
Vöröskereszt munkájáról
hallgathattak elõadást, az elsõsegélynyújtással és az újraélesztéssel ismerkedtek,
valamint egy pályázatra rajzokat készítettek, melyek díjazásra kerültek. Készítettek
tárborzászlót és mindenki
elkészítette saját magának
kézlenyomatos pólóját. A záró napon kis mûsorral köszöntötték a vendégeket.
Bográcsban fõtt paprikás
krumpli ebéddel és tortával
kínáltuk vendégeinket és a
táborlakókat.
A tárbor záróeseményeként átadásra került a Magyar Vöröskereszt
Országos Vezetõsége által adományozott „Év támogatója” díj, melyet
Tatár László polgármester vett át Juhász Éva megyei igazgatótól.
A rajzpályázat gyõztesei!
Óvodások Csoportja
I. Kácsor Dorina
II. Kneipel Janka
III. Sebõk Noémi
Lányok Csoportja
I. Berényi Alma
II. Bagi Laura
III. Antalics Kata
Fiúk Csoportja
I. Nida Zalán
II. Pázmándi Ármin
III. Vámos Zoltán
-Gulácsiné Molnár Etelka-MVK Törökszentmiklós Alapszervezet. Területi képviselõ-

A cikk kiegészítéseként. Nemcsak a táborlakó gyerekek készítettek
rajzokat, hanem online is érkeztek a pályázatra alkotások. A rajzok
közül öttagú zsûri választotta ki a helyezettek és különdíjasok rajzait.
A pályázat különdíjasai
Burai Rajmond Jenõ
Domány János
Domány Laura
Kõmûves, burkoló és
Nógrádi Noémi
-Mészáros Ildikó-pályázat kiíró-

A tábor szervezõi nevében, és a
Hírmondó Szerkesztõsége nevében köszönjük a beküldött pályamunkákat! Gratulálunk minden
résztvevõnek, díjazottnak!

homlokzatszigetelõ
munkákat vállalunk!
06-70-931-0893
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Református bibliai gyermekhét
Immáron 5. alkalommal került megrendezésre a Fegyverneki Református Egyházközség nyári, bibliai gyermektábora. Nagy örömet jelent
számunkra, hogy évrõl-évre összegyûlhetünk és kötetlen, játékos formában ismerkedhetünk meg bibliai személyekkel, történetekkel. Ebben az esztendõben Jézus csodatételeirõl, ezek közül is a béna ember
meggyógyításáról, a félõs Péter vízen járásáról, és az ötezer ember
megvendégelésérõl beszélgettünk. Mindegyik történet rávilágított arra, hogy ahogy a mi életünk sem egyszerû, ahogy a Szentírásban lévõ
személyek élete sem volt az. Félelmekkel, betegségekkel, nincstelenségekkel küzdöttek már akkor is, de amikor Jézuscselekedett az életükbe,
és hittek a szavának, attól kezdve értették meg, hogy milyen jó is Isten
áldását magukban hordozni. A gyermekekkel minden reggel elcsendesüléssel kezdtük a napot, hisz ez is hozzá kellett, hogy tartozzon a sokszor csatakiáltásoktól, egymás hangos bíztatásától, vagy épp a
vízibombától való menekülés közben, szájukat elhagyó visítástól hangos mindennapjainkhoz. Rengeteg játék, feladat várta a résztvevõket,
amit nagyon ügyesen, egymást segítve oldottak meg. Készítettünk
templomot papírból, színeztünk, festettünk, ragasztottunk, így még inkább megelevenedtek lelki szemeink elõtt a tanult történetek.
Ismét nagyon örültünk a lehetõségnek, hogy újra elmehettünk a
csónakázótóra, ahol a gyermekek egybõl felpattanhattak a
vízibiciklikre, a bátrabbak pedig hosszú-hosszú távokat evezhettek végig.
A szombati napunk is szintén élménydúsra sikerült, hisz a reggeli
órákban buszra szálltunk, és meglátogattuk a szolnoki vadasparkot, és
a hozzá tartozó játszóteret. Az ebéd után beültünk egy mesefilmre is a
moziba, ami szintén nagy élmény volt a gyermekek számára.
A tábor méltó lezárásaként családi napot tartottunk, mely egy Istentisztelettel kezdõdött a Templomban, a gyermekek közremûködésével.
Elénekeltük a tanult énekeket, levetítettük a héten készült fényképeket,
így a szülõk, nagyszülõk is betekintést nyerhettek a mögöttünk lévõ napokba. Az Istentiszteletet egy ebéd követte, mely után a felnõttekre
imaösvény, szabadulószoba várt, míg a kisebbek játszottak, arcfestéshez sorakoztak, vagy épp a fagyis kocsinál várták türelemmel a sorukat. Az nap végéhez közeledve egy csodálatos gitáros, énekes
bizonyságtételt hallgathattunk meg Lizik-Varga Katica tolmácsolásában, akinek énekein keresztül újra ráeszmélhettünk, hogy milyen csodálatos Istenünk van. Idén sem maradhatott el a már
hagyományosnak mondható áldás-lufi eregetés. Mindannyian a szívünk vágyát, óhaját-sóhaját felírhattuk egy kártyára, amit egy-egy lufi
segítségével felröpítettünk az égbe. Hálával tartozunk a Mindenhatónak, hogy ebben az évben is áldásával kísért bennünket végig az egész
táboron, csodálatos barátságok, szövetségek alakultak ki. Hálásan köszönjük a szülõknek, akik ismét ránk bízták gyermeküket, köszönet illet mindenkit, aki imával, jelenléttel, adománnyal hozzájárult a
táborunk sikeréhez. Jövõre is várjuk a gyermekeket, töltsünk el akkor
is közösen egy csodálatos hetet!
Ezúton szeretnénk hívogatni
minden gyermeket a szeptemberben beinduló gyermekistentiszteletünkre,
mely 2 hetente vasárnaponként, 10 órától lesz megtartva
a Református Parókián! Az
elsõ alkalom: 2020. szeptember 13. 10 óra
-Gazdag Edit-református lelkész-
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Játszik a Dogs!- immár 40 éve
Kicsit átalakítottam a Dogs szlogenjét, de csak a cikk megírása miatt.
A Dogs 40 éve van jelen Fegyvernek életében. Szép kerek szám, és
ilyenkor illik a „kornak” megfelelõen köszönteni. Tegyük ezt mi is.
Virtuálisan küldünk a zenekarnak egy nagyon szép tortát, rajta 40
szál gyertyával, a szeretetünk jeléül.
Akik elõször hallgatták a Dogs együttest, azok már apák, nagyapák,
anyák, nagymamák. Az idõ bizony telik, nem történt ez másképp a zenekar életében sem, de õk ifjúi szívvel játszanak rajongóiknak.
Egy kis visszatekintés az évforduló alkalmából. A zenekar tagjait nem
szeretném bemutatni, hiszen mindenki ismeri õket, szinte nincs
olyan ember Fegyverneken, aki ne hallotta volna õket játszani.
1980-as év. Berobbant Fegyvernek életébe a rockzenekar! A tagok
rendes, civil foglalkozással rendelkeztek, így a próbák bizony sokszor
éjszakába nyúlóra sikeredtek, hetente több alkalommal is. De õk ennek ellenére haladtak elõre, rendületlenül.
Vannak saját szerzeményeik is, de fõleg magyar zenekarok dalait dolgozzák fel.
2000-ben már országos ismertségre tettek szert, a motoros találkozók állandó résztvevõi!
Két CD lemezük jelent meg, Indulj, és Modern világ címmel.
2009-ben Fegyvernek Tudományos és Kulturális Munkájáért díjat
kapták. A zenekar háromszor járt Erdélyben! Fegyvernek város dalát
az õ közremûködésükkel alkották meg. 2018-ban Megyei Príma díjra
jelölték a zenekart.
Végezetül álljon itt azok neve, akik alapító tagok voltak: Négyesi Miklós, Szabó Sándor, Budai László, Nagy János
Jelenlegi tagok: Molnár Tibor, Katona János, Molnár György, Nagy János.
Boldog, boldog Születésnapot, Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen
szép napunk….
2020. október 17-én a Mûvelõdési Házban SZÜLETÉSNAPI BULI !!!
(A rendezvény a mindenkori jogszabályoknak megfelelõen változhat!
Szerkesztõség!)
-Mészáros Ildikó-

Isten éltesse Imre bácsi!

Fegyvernek Város Önkormányzata nevében Tatár László polgármester úr 2020. június 24-én köszöntötte Kiss Imre bácsit,
90. születésnapja alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk neki!

Zarándoklat
“A bátorság alapvetõen annyit jelent, hogy kockára teszed az ismertet
az ismeretlenért, a megszokottat a szokatlanért, a kényelmest a kényelmetlenért, a távoli cél felé tett fáradságos zarándokútért.” (Osho)
Az idei nyáron elõször indítottunk kerékpáros és gyalogos zarándoklatokat Fegyvernekrõl, amely a katolikus közösséget hivatott felpezsdíteni, és másokat is szeretettel buzdítunk az ehhez hasonló élmények
kipróbálására. A zarándoklat nemcsak fizikai megterhelés a test számára, hanem a hívõ ember mentális-, és lelki erejét is egyaránt megpróbáltatások elé helyezi, amelyet teljes egészében csak megtapasztalni
lehet, elmagyarázni vagy leírni nem. A zarándok egy igen komoly testi
és szellemi úton halad végig, melynek során igen komoly fejlõdésen
megy keresztül. Itt is vannak fokozatok: a cél pedig a fizikum és a mentális tudat megtörése, ami lehetõvé teszi, hogy valami egészen másra figyeljünk.
Egy katolikus zarándok esetében ez maga az Isten, akit egy ilyen megterhelt állapotban szemlélünk. Ilyenkor az ima, a gondolkodás tejesen
más élményt ad: jobban megértjük, milyen volt Jézus útja. Megtapasztaljuk milyen más keresztjét vinni, és örömmel tölt el bennünket, ha
megtesszük. A zarándokok egy lelki körben, lelki családban kapcsolódnak össze, és törekednek arra, hogy mindannyian együtt érjenek célba,
és mindannyian együtt küzdenek azért, amit felajánlottak az út elõtt.
Hiszen egy ilyen út általában szándékkal kezdõdik el. A küzdelem pedig
nehézkes lehet, de az együttes megpróbáltatások nagyon össze tudnak
bennünket kovácsolni.
Elsõ zarándokutunkat négyen jártuk végig kerékpáron: Magyarné Piroska, Cseh Peti, Czifra Botond és jómagam, Czifra Bálint. A túrkevei
búcsúra kerekeztünk át Péter és Pál napján. Ez az út készítette elõ újabb
vállalásunkat: gyalogosan tettük meg a távolságot Mezõtúrig a
Nagyboldogasszony búcsúra.
Reggel öt órakor találkoztunk zarándoktársaimmal a katolikus templom elõtt, és imádságban kértük a zarándoklat sikerességét. Ezt követõen indultunk utunkra: elõször Örményesre, majd Kuncsorbára. A
feltételek eddig kedvezõk voltak: hûvös idõ, árnyék, kis forgalom.
Idõnként megpihentünk az út során, és minden rendben haladt a
46-os számú fõútig. A zarándoklat itt egy fordulópontra érkezett: a
nap kisütött, felmelegedett az idõ, nem volt árnyék, és a forgalmas
úton, az útpadkán kényszerültünk sétálni. Ezt az akadályt is jól vettük
eleinte, naptejjel és esernyõvel védekeztünk a sugarak elõl, amik egyre
erõsebben bántották bõrünket. Nyakunkat vizes törölközõvel hûtöttük.
Az utolsó kilóméterek tûntek a leghosszabbnak: minden lépést éreztünk, és bizony a vizünknek is igen a végét jártuk, mire feltûnt a távolban a tábla „Mezõtúr” felirattal. Ez újabb erõt adott
mindannyiunknak, de a néhány kilométeres séta a városban is igen
nagy kihívást jelentett. Ekkor már több mint negyven kilométeren vol-

EMLÉKEZÉS
OLAJOS GYÖRGY JÓZSEFNÉ

tunk túl, ám rendben megérkeztünk a kijelölt szálláshelyre. Itt megújító fürdõt vettünk, és már újult lendülettel vettük célba a mezõtúri
katolikus templomot. A mise kezdetére érkeztünk meg, és leírhatatlan
érzéssel tekintettünk a Szûzanya arcára, amikor felszólaltak a kórus
hangjai. Ilyenkor megváltozik minden, és sokkal nyitottabbak vagyunk
a lelki dolgokra, könnyebben halljuk a nekünk szánt üzeneteket. Ilyenkor igazán „kiérdemeljük” a misén való részvételt. Ez az út célja, és
csúcspontja. Ez az az erõ, ami belülrõl hajt akár ötven kilométer megtétele után is. A napunkat így a lehetõ legjobban tudtuk zárni, elcsendesedve, hallgatva amint „csendben szólt hozzánk az Úr, enyhe szellõ
suttogásaként, ahogy ránk talált”.
Több zarándoklatban is volt már részem, ezt az utat is megtettem már
korábban, méghozzá egyedül. Volt ennél hosszabb, és rövidebb utam is,
kerékpárral is zarándokoltam már, illetve gyalog is, egyedül is – és csoportban is. De kivétel nélkül mindig kaptam valamit az utamtól. És
hogy mi az, amit én tanultam ebbõl a zarándokútból? – Ezt megfogalmaztam társaimnak is: egy ilyen utat talán minden hívõ embernek meg
kellene tennie. Egy ilyen zarándoklat hasonlít a másvilágra vezetõ útra:
jól meg kell válogatnunk azt, mit viszünk magunkkal. Van, aki egy kicsiny táskával indul el, van, aki naggyal. Akinek nagy a táskája, rácsodálkozik arra, hogy a többieké miért kicsi. Az elején jól mutat a nagy
poggyász, és biztonságot adhat a súly, amit magadon hordasz, hiszen
tudod: mindent megtalálsz ott, amire szükséged lehet. De minél tovább
érsz vele, annál nehezebbé válik a teher. Annál inkább törekedsz arra,
hogy megszabadulj minden feleslegestõl, de ezt még idejében kell megtenned, ugyanis a teher nyomja a lábaidat, nyomja a térdedet és a válladat. Ha túl késõn veszed észre a felesleges terhet, már lehet, hogy ha
mindent eldobsz, akkor sem tudsz tovább haladni. Akkor fogod majd
irigyelni azt, aki keveset hozott. Akkor fogod majd érteni, hogyan válik
károdra a sok felesleg. Még egy dolgot tanácsolok: próbáld erre megtanítani embertársaidat, és ha szükséges, segítsd nekik cipelni a felesleget
is, hiszen így juthattok el közösen az út végére, és így tudtok majd
visszanézni, átértékelve minden pillanatot, és így zárhatjátok nyugtával
azt az utat, amit együtt vállaltatok.

EMLÉKEZÉS
BOZSÓ BALÁZS
halálának 5.
Felesége

RÉZSÓ IRÉN
halálának 10. évfordulóján
Lelketek reméljük békére talált,
S Ti a mennybõl vigyáztok majd Reánk,
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rátok örökkön-örökké emlékezünk!

született Budai Katalin
halálának 20. évfordulóján
Köszönjük, hogy éltél,
És minket szerettél.
Nem haltál meg,
Csak álmodni mentél.
Szívünkben emléked
Nem pótolja semmi,
Míg e Földön élünk
Nem fogunk feledni!
Lányaid és férjed

Szeretõ fiatok és családja
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2020.06.12. Pató Bence
Szülei: Horváth Mária, Pató Krisztián
2020.06.20. Burai Gábor
Szülei: Bálint Nikolett, Burai Gábor
2020.07.12. Berecz Nándor
Szülei: Fekete Eszter, Berecz Zoltán,
2020.07.14. Csõke Péter Gábor
Szülei: Deményi Renáta, Csõke Péter,
2020.07.18 György Odett
Szülei: Páva Angelika, György Sándor,
2020.07.24. Mága Ramóna
Szülei: Tasi Anita, Mága Csaba
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

Vadász Ildikó és Bata Zoltán
2020. június 12-én,

Náhóczki Henrietta és Bagi Róbert
2020. június 20-án,

Kapás Margit és Boda Csaba János
2020. június 20-án

Csõke Kitti és Zulinger Viktor
2020. június 26-án,

Deményi Renáta és Csõke Péter
2020. június 27-én,

Képes Rita és Rencz Milán
2020. július 11-én

Szabó Krisztina és Patkó Péter
2020. július 11-én

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Szabó Ferencné
Született: Eperjesi Piroska
83 éves
Tóth József
58 éves
Burai Attiláné
Született: Blága Erzsébet
50 éves
Nachtigál Sándor
63 éves
Hatvani Gergelyné
Született: Csontos Rozália
91 éves
Juhász Józsefné
Született: Pál Katalin
66 éves
Bognár János
76 éves
Száman Jánosné
Született: Poós Eszter
83 éves
korában elhunyt.
A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!
“Minden egész eltörött
Minden láng csak részben lobban"

Verseket, novellákat várunk!
Szereted a verseket, novellákat? Te magad is írogatsz? Ha szeretnéd, hogy más is olvassa gondolataidat, küldd el Szerkesztõségünknek!
Életkortól függetlenül várjuk fegyverneki alkotók
1-1 versét, novelláját, melyet a Hírmondó különszámában szeretnénk megjelentetni! Az alkotásokat a hirmondo@fegyvernek.hu emailcímre lehet
beküldeni 2020. 09. 25-ig.

Bagi Annamária és Guth Ferenc
2020. augusztus 1-én

Bognár Barbara és Bernáth Tamás Zsolt
2020. augusztus 15-én

Gácsi Alexandra és Nagy Gábor
2020. augusztus 19-én

Balla Fruzsina és Nagy Dávid
2020. augusztus 19-én

Szegi Rita és Olcsák Norbert
2020. augusztus 22-én

Hermann Katalin és Méri Péter
2020. augusztus 28-án
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!
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