A Képviselõ-testület hírei
2020. augusztus 27-ei ülés
• 55/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: A Törökszentmiklósi Rendõrkapitányság vezetõjének 2019. évi beszámolóját a
Képviselõ-testület elfogadta
• 56/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: A testület a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde 2019-2020. nevelési év értékelését megismerte és elfogadta.
• 57/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: A Képviselõ-testület a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenõrzési
jelentései alapján készített 2019. évi éves összefoglaló ellenõrzési jelentést elfogadja.
• 58/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. Fegyvernek település vízi közmûveire vonatkozó
2021-2035. évi gördülõ fejlesztési tervét a mellékletek szerint elfogadja.
A jóváhagyott gördülõ fejlesztési terv végrehajtása során a tervben
szereplõ minden egyes tevékenységet külön-külön el kell fogadtatni a
Képviselõ-testülettel.
Fegyvernek Város Önkormányzat – mint ellátásért felelõs - Képviselõ-testülete meghatalmazza az üzemeltetõ Tiszamenti Regionális
Vízmûvek Zrt.-t, hogy a beruházási tervrészt benyújtsa jóváhagyásra
a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal részére.
• 59/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: A Képviselõ-testület a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149. sz. alatti ingatlanban található 43 m2 területû ingatlanrészt közérdekbõl heti 2 alkalommal 2-2
óra idõtartamban ingyenesen használatba adja a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Fegyverneki Alapszervezete részére 2020. szeptember 1-tõl 2021. december 31-ig.
• 60/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet
út 153. sz. alatti ingatlanban található 42,4 m2 területû ingatlanrészt
közérdekbõl ingyenesen használatba adja a Fegyvernek Városi Polgárõr Egyesület részére 2020. szeptember 1-tõl 2021. december
31-ig.
• A 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" lakhatási támogatásra érkezett pályázatok elbírálásáról a képviselõ-testület:
• 61/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozatával Kubicsek
Norbert Mihály pályázatát támogatja
• 62/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozatával Földesi
Zoltánné pályázatát elutasítja, mivel a kiírási feltételeknek nem felelt
meg a pályázata.
• 63/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozatával Bognár Zsolt
pályázatát elutasítja.
• 67/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város településrendezési eszköze az M4 gyorsforgalmi út Fegyvernek
közigazgatási területét érintõ nyomvonal ábrázolása és szabályozása
miatti módosításának elhatározásáról
• 68/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Fegyvernek Biztonságos és
Egészséges Környezetéért Alapítvány részére mûködési költség címen 50.000,- Ft összegû támogatást nyújt a 2020. évi költségvetésének terhére.
• 69/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Fegyvernek Mûvelt Ifjúságáért Alapítvány részére mûködési költség címén 50.000,- Ft összegû
támogatást nyújt a 2020. évi költségvetésének terhére.
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70/2020.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a kialakult
járványhelyzetre tekintettel, a lakosok védelme érdekében 2020. évben nem tartja meg a Fegyverneki Búcsút.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete által megalkotott és módosított rendeletei:
• 17/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendelete: A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól
• 18/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendelete: „Esély Otthon Esély
Fegyverneken"
ösztönzõ
támogatásairól
szóló
13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020. szeptember 2-ai ülés
• 73/2020.(IX.02.)
sz.
önkormányzati
határozat:
A
VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17- Helyi értéket képviselõ programok támogatása – „Szent István Nap Fegyverneken” címû pályázat benyújtásáról
szóló 31/2019.(I.31.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
A határozat 3.) és 4.) pontját az alábbira módosítja:
3.) A projekt tervezett elszámolható összköltsége 1.581.150 Ft, melybõl
támogatás: 1.500.000 Ft, önerõ: 81.150 Ft.
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a támogatás
elnyerése esetén szükséges önerõt (81.150 Ft-ot) költségvetésében biztosította.
• 74/2020.(IX.02.) sz. önkormányzati határozat: A településen lévõ
nagyobb rendezvények megtartásáról: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testülete azt a döntést hozza, hogy a kialakult járványhelyzet miatt az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban,
önkormányzati fenntartású intézményekben és közterületeken a nagyobb létszámú rendezvények megtartásához nem járul hozzá a fertõzésveszély elkerülése érdekében.
2020. szeptember 14-ei ülés
• 77/2020.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete a település egészségügyi
helyzetérõl készült tájékoztatót elfogadja.
• 78/2020.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: A Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2021. évi
fordulójához való csatlakozásról
• 79/2020.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képezõ Fegyvernek, Szent Erzsébet út 147. (450
hrsz.) sz. alatti 457 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar megnevezésû
ingatlan értékesítéséhez Máté-Fruit Kft. 5234 Tiszaroff Kecsege u. 27.
részére 2.000.000.- Ft + ÁFA áron.
• 80/2020.(IX.24.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képezõ fegyverneki 1958/3 hrsz-ú, természetben
Fegyvernek Fõ út 60. sz. alatti, 422 m2 nagyságú beépítetlen terület
értékesítéséhez 640.- Ft/m2 + ÁFA áron, azaz 270.080.- Ft + ÁFA értékben a Wagnerbau Kft. 6321 Újsolt Rákóczi u. 9. részére. Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevõ viseli, az értékbecslés díja bruttó
30.000.- Ft.
• 19/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés
alapvetõ szabályairól szóló 17/2020.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
• Fegyvernek
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
20/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletével módosította a
2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020.(II.01.) önkormányzati rendeletét
•

-dr. Petõ Zoltán-jegyzõ-

Tanévkezdés a Mórában

A jövõ szolgálatában

Intézményünkben elindult a 2020/2021-es tanév. Már az elõzõ tanév
sem szokványosan alakult, hiszen március 16-tól át kellett állnunk digitális munkarendre. Köszönöm a szülõk együttmûködését, támogatását, mellyel segítették a pedagógusok munkáját. Most ez a tanév
sem a szokásos formában zajlik, hiszen fokozott higiéniai elõírások
betartásával, reggeli testhõmérséklet méréssel, maszk használatával,
szûk osztálykeretben tartjuk a tanórákat, rendezvényeket.
50 elsõ osztályos tanuló kezdte meg tanulmányait, valamint számos
új, fiatal pedagógus dolgozik intézményünkben. Így a tanulói létszámunk a székhely intézményben 237 fõ, a tagintézményben 98 fõ. A
hátrányos helyzetû tanulókat tanszer csomaggal tudtuk meglepni
egy országos pályázat keretében. Minden tanuló számára biztosított a
tankönyv. Továbbra is a KRÉTA elektronikus naplót használjuk.
Részt veszünk az Iskolatej és az Alma programokban. Egyenlõre mellõznünk kell az egész iskolát érintõ közösségi programokat. Sajnos, a
Határtalanul Program, a kirándulás Erdélybe is elmaradt, de bízunk
benne, hogy pótolni tudjuk. Az úszásoktatást is a járványügyi intézkedések miatt a második félévre halasztjuk. Iskolánk életében jelentõs
felújítás zajlik, mely reményeink szerint a tanév során befejezõdik, s
végre birtokba vehetjük a korszerû szaktantermeket, modern eszközöket, bútorokat. Módszertani újításként 1-5. évfolyamon a Komplex
Alap Programot mûködtetjük. Energiatudatos és Ökoiskolai címmel
büszkélkedhetünk, valamint a Microsoft Showcase iskolája lettünk 2
fõ expert tanárral. Június végére táborozást tervezünk több évfolyamon. Bízunk benne, hogy a sok eltervezett programunkat sikerül
majd megvalósítani, s minden tanulónk sikeresen zárja majd a tanévet.

Tukarcs Piroska kollégánk munkájának elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült, melyet a
Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola
tanévnyitó ünnepségén nyújtottunk át Neki.
Piroska tanítói diplomáját 1980-ban szerezte
meg, majd ezt követõen is tanult tovább, magyar szakos, majd történelem szakos tanári
diplomát szerzett.
1980-ban kezdett el pedagógusként dolgozni
Budapesten, ahol 16 évet töltött.
A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolába 1996-ban került, s a tantestületünk aktív
tagja lett. Mindvégig osztályfõnöki feladatokat látott el. 1998-tól hét éven keresztül
diákönkormányzati munkát segítõ nevelõi
feladatokat is végzett.
40 éves pedagógusi pályájának nagyobbik részét, azaz 23 évet az intézményünkben töltötte el. Ez idõ alatt számtalan generációt nevelt
fel. Minden évben a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási
versenyre, valamint a Szép Magyar Beszéd versenyre is készített fel
tehetséges tanulókat, akikkel nagyon szép, megyei szinten is említésre méltó eredményeket ért el. A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozók alkalmával nagy sikert arattak elõadásai.
Az iskola közösségi életében mindvégig aktív volt. Számos szabadidõs tevékenység és vetélkedõ megszervezésében részt vett, osztálykirándulásokat szervezett. Szívén viselte Fegyvernek múltjának
megismertetését a tanulókkal. Nyári táborokban megvalósítóként
tevékenykedett. Számtalan magas színvonalú kulturális mûsor megalkotója, betanítója. Sikerrel léptek fel tanítványai sok ünnepi megemlékezésen, Fegyvernek város rendezvényein, gála mûsoron,
jótékonysági bálon. Színdarabjai mindig nagy sikert arattak.
Tudását számos módszertani képzésen, folyamatosan bõvítette. A
hátrányos helyzetû tanulókkal az Útravaló ösztöndíj programban
foglalkozott,mentorálta õket.
Elismert, tiszteletre méltó pedagógus. Munkájával a mai napig segíti
intézményünket, fáradhatatlanul a következõ generációt oktatja. Az
elismeréshez szívbõl gratulálunk, sok boldogságot és hosszú életet
kívánunk Neki.

-Kovács Ildikó-Intézményvezetõ-

-Tokainé Csörgõ Henrietta-
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Bursa Hungarica 2021
Fegyvernek Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttmûködve kiírta 2021. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõoktatási hallgatók illetve a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.
A pályázat beadásához a pályázó tanuló/hallgató részérõl regisztráció
szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer), melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak személyesen vagy postai úton. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel és a honlapról kinyomtatott és kitöltött adatlapokkal együtt
érvényes.
A pályázatról a Fegyverneken lakóhellyel rendelkezõk a polgármesteri
hivatal 5. sz. irodájában kaphatnak felvilágosítást. Telefonon az
56/556-021-es számon lehet érdeklõdni.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: 2020. november 5. (csütörtök) 16.00
óra.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2021. pályázati felhívással kapcsolatos részletes és további információ letölthetõ a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu
[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu
internetes oldalról.
-Fegyverneki Polgármesteri Hivatal-

OKTÓBER 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja! Emlékezzünk közösen
a 64 évvel ezelõtti napokra, mely máig mércéül szolgál számunkra. A
hazaszeretet, a haza iránti elkötelezettség a mércéje,
ami 1956. október 23-án történt. Mi most mindannyian a pesti srácok és lányok utódai vagyunk. Nekik köszönhetjük, hogy olyan erõssé lettünk, hogy
képesek vagyunk helytállni a mindennapokban. Isten áldja hõseinket. 1956 a történelemben egy pillanat töredéke csupán, de a történelem arra
figyelmeztet, hogy idõvel az igazság felszínre kerül.
64 év távlatából tisztán látjuk, azok a napok a magyar történelem dicsõ napjai, mert egy önérzetében megalázott, méltóságától megfosztott nemzet fellázadt az elnyomás ellen, és a szabadságért fegyvert
fogott. Hajtsunk fejet a nemzeti egység elõtt, hajtsunk fejet a mártírok
emléke elõtt, Nagy Imre és társai elõtt, a pesti srácok elõtt, a vidéki értelmiségek, munkás- és parasztemberek elõtt, akik egy jobb életért, a
demokratikus politikai berendezkedésért, a szabadságért és a függetlenségért – tulajdonképpen értünk és utódainkért, a mi jövõnkért küzdöttek.
1956 az emberi méltóság visszaállításának forradalma volt. 1956
forradalma maga volt a csoda megszületésében is, létezésében és halálában..
Születésében, mert akkor, ott jött a világra, ahol senki sem számított
rá. Létezésében, mert azokban a napokban az ember feletti erõ gyõzött. Halálában, mert bár jeltelen sírba temették el, mégis feltámadt,
itt van közöttünk. Feladatunk, sõt kötelességünk az emlékezés, hiszen
sokszínû, sodró erejû forradalom volt. És mi lehet 1956 üzenete?
Olyan értékrend szerint kell élnünk, amely életünk és nemzeti történelmünk bármely pillanatában vállalható.
Vállaljuk múltunkat, értékeinket, önmagunkat.
-Mészáros Ildikó-
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Negyedszázada a lakosság
szolgálatában!
25 éves a Polgárõrség
A Polgárõrség létrejötte, kialakulása a mai értékelés alapján törvényszerûnek, szükségszerûnek tekinthetõ. A lakosság közbiztonság érzete látványosan romlott, új típusú bûncselekmények jelentek meg.
Kábítószerrel való visszaélés, prostitúció, védelmi zsarolás, fegyveres
rablások. A vagyon elleni bûncselekmények duplájára nõttek. Mindezek a
változások a Polgárõrség létrejöttét
eredményezték.
Az önkéntes, ingyenes közösségi
munka, az egyéni társadalmi felelõsség vállalása az emberek, a lakosság, a
települések közbiztonságáért, amely a
legnemesebb emberi cselekedetek közé tartozik!
Fegyverneken 1995. szeptember
05-én alakult meg a Polgárõrség, 30
fõvel. Az akkori vezetõ: Fodor György,
majd õt követte Hubai Sándor és
Bencze Sándor.
A Polgárõrség irányítását 2009-ben
Ladányi Miklós vette át, aki jelenleg is vezetõje a Polgárõrségnek. Átvételekor a tagok létszáma 17 fõ volt, most 28 fõ, melybõl 7 nõ.
A Polgárõrség eredményeit, sikereit nemcsak mi lakosok ismerjük el,
hanem városunk vezetõi is, emellett munkájukat elismerik az ország
vezetõi is, akik stratégiai partnerként kezelik a Polgárõrséget.
A Polgárõrség fejlõdése, minõségi átalakulása, technikai fejlesztése az
egyesületnél érzékelhetõ, az egységes formaruha, az egységes polgárõr igazolvány, egységes gépjármû, jármû megjelenés mind ezt igazolja.
A Polgárõrség egysége, szervezettsége megkérdõjelezhetetlen. Az
egyesületek, a Megyei Szövetségek, a polgári törvénynek megfelelõen
az Országos Polgárõr Szövetség zászlaja alatt lettek a rendészet nagy
családjának tagjai.
Talán sokan nem is tudják, hogy 2011.évi CLXV.törvény 2012. február
elseje óta hatályba lépett, melynek értelmében a polgárõr „közfeladatot ellátó személynek” minõsül.
Jelenleg Fegyvernek Szent Erzsébet út 160.sz alatt van a székhelyük.
Ha bármi gondja van valakinek, a nap 24 órájában hívhatók, a
06/20/ 214 1622 telefon-számon!
Ladányi Miklós a Polgárõrség vezetõ munkáját már több alkalommal
elismerték. 2013-ban Kiváló Polgárõr bronz fokozata, 2017-ben Kiváló Polgárõr ezüst fokozatát kapta.
2020.09.19-én pedig az eddigi munka elismeréseként a megyei Rendõrkapitányság kiemelkedõ tevékenység elismeréséül emlékplakettet
adományozott, a JNSZ Megyei Polgárõr Szövetség „Kiváló Polgárõr
Munkáért” elismerésben részesítette.
Mi, lakosok és a város vezetõi köszönjük eddigi önzetlen, segítõkész munkájukat, továbbiakban is számítunk rájuk. Erõt, egészséget
kitartást kívánunk a Polgárõrség minden tagjának!
-Mészáros Ildikó-

FENYÕDI MIKLÓS (1944-2020)
Életének 76. évében elhunyt Fenyõdi Miklós nyugdíjas tanár és
atlétikai szakedzõ.
Gyõri születésû, és egészen a
középiskoláig itt is tanult,
majd elõbb kertészmérnöki,
majd tanári- és szakedzõi diplomát is szerzett. Szakmai tevékenységét elsõsorban a
tanári és az atlétikai, majd a
késõbbiekben a kosárlabda
sportág felé fordulva az edzõi
tevékenység határozta meg.
Aktív atlétaként a Bp. Spartacus versenyzõjeként õ maga is
ért el sikereket, és ez a szerelem pályafutását végigkísérte,
hiszen a hazai és nemzetközi
senior versenyek rendszeres
résztvevõje is volt.
Tanítványai közül többen lettek országos bajnokok, korosztályos válogatottak, Varga Attila és
Csõke Katalin személyében olimpikonok is kikerültek kezei közül.
Fenyõdi Miklós munkájában és személyében Fegyvernekhez is
erõsen kötõdött. 2018. október 4-én, a Fegyverneki Móra Ferenc
Általános Iskolában szervezett futóverseny ötletadó gazdája és
személyes támogatója volt. Csõke Katalin olimpikon atléta egykori osztályfõnökeként, az emléke elõtt való tisztelgés jegyében
Fenyõdi Miklós támogatásával versenyeztek egymással a gyerekek egy jó hangulatú esemény keretében. A hagyományteremtõ
esemény oka, hogy az iskola falai között végezte tanulmányait, az
iskola falai közül indult útjára a kiváló sportolónõ, akit Fenyõdi
Miklós jó érzékkel támogatott, s járult hozzá késõbbi
sportsikereinek megalapozásához.
Az atlétika mellett a kosárlabda kapott szakmai életében jelentõs
szerepet. A Ceglédhez kötõdõ kosárlabdasport jeles személyiségeként elõször az általános iskolai kosárlabdaéletet teremtette
meg, majd csapataival többszörös megyei kupagyõzelmet értek
el. Itt az egyesületi kosárlabda klub és a diák válogatott létrehozója, jelentõs versenyformák megalkotója is õ maga volt.
Egy véletlen megfigyelése során rájött arra, milyen összefüggései
vanak a játéktudásnak és ennek hatására megszervezte a híres
ceglédi „kosárlabda zsonglõr” versenyeket. Ezek a versenyek szerepelnek a „Magyar kosárlabdázás története” c. könyvben is. Az
általa alkotott iskolai „100 km-es futóprogramja” pedig alapjaiban hozzájárult a diákok egészséges testi fejlõdéséhez.
2006-ban vonult nyugdíjba,2002-tõl kosárlabdaedzõként még sikeresen szerepeltek a megyei bajnokságban.
Fenyõdi Miklóst szerény jellemû, mégis a sport iránt elkötelezett,
mélyérzésû emberként ismertük és tiszteltük. Egész életét a gyermekeknek és a sportnak szentelte, munkájával és tudásával méltó
módon szolgálta ezt a területet.
Nyugodjék békében, emlékét Fegyverneken tisztelettel megõrizzük!
forrás: https://cegledipanorama.hu/

Néha a kevesebb több
– tartja a mondás. Fegyvernek városa is bõvelkedik „hétköznapi hõsökben”, amit az elmúlt idõszak számunkra is megvilágított. Az egész
világot sújtó COVID járvány a mi településünket is próbára tette a korábbi hónapokban. Ezek a megpróbáltatások csak közös összefogással vészelhetõk át.
A szigorítások megnehezítették a helyi Karitász Csoport munkáját,
ugyanis tagjainak nagy része is a korlátozások alá került, így a segítségnyújtás akkor vált igazán bonyolulttá, amikor arra a leginkább
szükség volt: egy pandémia idején. Szerencsére sikerült kisegítõ tagokkal harcba szállni a kialakult nehézségekkel, és eljuttatni a rászorulóknak a szükséges támogatásokat. Mindenki a maga módján járult
hozzá a helyzet javításához: maszkvarrással, fuvarozással, pénzbeli
juttatással, vagy éppen a rászorulók felkeresésével. Sokszor bele sem
gondolunk, egy-egy apró cselekedettel kinek az életét könnyítjük
meg, és az a pici dolog valakinek talán hatalmas megkönnyebbülést
jelenthet.
Ezeket az embereket nyugodtan hívhatjuk „hétköznapi hõsöknek”,
hiszen a baj idején nem a háttérbe húzódnak, hanem akár a vírussal
farkasszemet nézve teszik azt, amitõl többen visszariadtak, és ezzel
tartják fenn a segélyszervezetek mûködését. Isten áldását kérjük
mindenkire, aki ebben részt vállalt, és ezúton is szeretnénk megköszönni mindennemû segítséget, amit bárki nyújtott a nehéz idõszakban. A vírus betegséget okoz ugyan, de az emberek viszonyát,
mindennapi kapcsolatainkat nem teheti tönkre, ezt a mi csoportunk
nagyon fontosnak tartja.
Néhány kiemelkedõ teljesítményt végzõ személy az Egri Fõegyházmegye Karitászközpontjától is elismerõ oklevelet kapott, melyet
szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, Szûz Mária születésnapján vehettek át az ünnepi szentmisén Palotai Ádám atyától. A segítõk
név szerint: Molnár Barna, Nagy József, Magyar Lászlóné, Magyar
Mónika, Magyar Melinda, Magyar Bianka, Ujlakán Csilla, Nida
Imréné és Varga Imréné. Isten bõséges áldását kérjük nekik!
-Czifra Bálint-karitásztag-
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Lukovszky Attila a gólkirály
Városok Viadala Téglás
Szeptember 11-12-én Tégláson hirdették meg a Városok Viadalát.
A vírushelyzet miatt, a most
csak két napos rendezvényen, határon túli sporttársak sajnos nem vehettek
részt. Az érvényben lévõ járványügyi rendelkezések betartása miatt csak elõre
nevezett csapatok és regisztrált érdeklõdõk követhették
figyelemmel
„Regös”
Sziránszki József, a Kurul Dobosok és más hagyományõrzõ együttesek mûsorát. A verseny elõestéjén egy szertûz keretében, a Viadalt összefogó Keleti Gyepû táltosai
rituálisan megtisztították a versenyzõket és megáldották a résztvevõ
városok zászlóit.
Szombaton kora délelõtt a résztvevõ 31 anyaországi város 40 csapatának felvonulásával és bemutatkozásával kezdõdött a nyitóünnepség. A Keleti Gyepû vezére elõtt a felsorakozott csapatok vezetõi
zengõ nyílvesszõk kilövésével tisztelegtek. A vezéri tisztség lejártával
a Keleti Gyepût alkotó egyesületek négy legnagyobbjának vezetõje
párbajra hívta, majd a viadalok után újra megválasztotta a régi vezért. Õsi szokás szerint a megválasztott vezért pajzsra emelték, majd
a tavalyi gyõztes csapat tagjai jelképesen a Napba (magasra rögzített
napkorongot ábrázoló céltábla) lõtt nyílvesszõkkel megnyitották a
versenyt.
Egy csapat 4 férfiból és 1 hölgybõl állt. A hölgyet „kölcsönözte” a csapat Füzesgyarmatról, a fegyverneki leányzók nem merték bevállalni.
A cél az volt, hogy a fegyverneki zászlót minél magasabbra tûzzék!
40 város csapata közül az elõkelõ 4. helyen végzett a csapat, csak VB.
EB. és OB bajnokokkal tûzdelt csapatok tudták minimális pontszámmal megelõzni az igazán lelkes fegyverneki csapatot!
Augusztus 22-én, Tatán a Történelmi Íjász OB-én szerepelt a csapat.
Itt mindenki egyéniben indult. Meleg, nehéz pálya, jó ellenfelek az
egész országból.
Itt nem sikerült a dobogós helyezés, de a csapat minden tagja eredményesen szerepelt.
A csapat tagjai: Kecsõ László, Nagy László, Nagy Zoltán, Pál Sándor
Gratulálunk a csapat minden tagjának, további eredményes szereplést kívánunk!
-Mészáros Ildikó-

Aki cseleivel megbolondítja a védõket
De ki is ez a fiatalember? Kíváncsi voltam rá, és gondolom a Hírmondó olvasói is, ezért szerettem volna többet
megtudni róla. Megkértem mutatkozzon be, s õ örömmel tett eleget felkérésemnek.
Egy fegyverneki srác, aki jelenleg a
szolnoki Jendrassik György Gimnázium tanulója, aki már 7 évesen a pályán volt. Bátyja szeretette meg vele a sportot. Elsõ edzõje Tóth Attila
volt, aki már ekkor felfedezte tehetségét.
Tornákra járt, ahol különdíjakat kapott, mely további lendületet, kitartást adott edzéseinek.
A 2017/18-as szezonban 22 meccsen 44 gólt ért el a Fegyvernek VSE
U16-os csapatában! Ezt követõen szintet lépett és a Szolnoki MÁV
FC-hez igazolt! Töretlen hittel, akarattal, szorgalommal végzi edzéseit, melynek meg is lett az eredménye!
A 2019-20-as NBIII-as utánpótlás bajnokságban gólkirály lett 23 góllal! Minden focista álma, hogy egyszer mesterhármast érjen el. Attilának ez az álma sikerült, hiszen már többször ért el mesterhármast! fiatal kora ellenére!
Fejlõdését mutatja hogy már edzett az NBII-es felnõtt csapatnál, ahol
igyekszik kerettaggá válni. Mint mondja: mindennek eljön a maga
ideje!
Technikás játékos, góljai nagy részét fantasztikus cselei után éri el,
ezzel kiemelkedik a csapatból.
Szorgalom, tehetség, alázat, ez mind együttesen van meg a fiatal labdarúgóban. S, hogy mit hoz a jövõ? Szerintem még fogunk hallani Attiláról! Ehhez kívánjunk neki erõt, egészséget, további fiatalos
lendületet, kitartást!
-Mészáros Ildikó-

Kiadó üzlethelyiség a
BABA-MAMA BOLTBAN!
Kis üzletnek, vagy irodának alkalmas.
Érdeklõdni a helyszínen, vagy a
06-30-4262309-es
telefonszámon

Egy különleges nap története
Nagy László számára 2020.09.26-a örömperceket hozott. A
Besenyszögi Örömíjász versenyt ekkor rendezték. Nagy Lászlót már
ismerjük, itt a Hírmondó hasábjain is többször tudósítottunk eredményeirõl.
Ez a nap számára mégis más volt. A számára megnyerhetõ díjakat
hiánytalanul sikerült elhoznia!
• Tradicionális íj szenior kategória: I. hely
• Lövés párbaj : I. hely
• Távcéllövés : I. hely
Gratulálunk és további eredményes szereplést kívánunk!
-Mészáros Ildikó-
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VILÁGMÁRKÁK FEGYVERNEKEN!!!
Nem kell a nyagyvárosba utaznod, ha minõségi, divatos, elsõ
osztályú márkát szeretnél vásárolni!
Várnak a WRANGLER, LEEâ, S.Oliver, COMMA,
Kenny S, Pierre Cardin, ICHI nõi-férfi felsõruházati és
cipõárúk!
Októbertõl a BABA-MAMA BOLT üzletrészében!!!
Bõvebben a www.farmercentrum.com weboldalon.

Bozsik program

Az ifi csapat célja a dobogós helyezés

2020. szeptemberében a felnõtt labdarúgó bajnokságok mellett útjára indultak az OTP-BANK Bozsik program egyesületi labdarúgó tornái és fesztiváljai! A kialakult vírushelyzetre való tekintettel
komolyabb elõírásokat kellett bevezetnie a szervezõ egyesületeknek.
Az U11-és U13 korosztályú labdarúgók az õsz folyamán öt tornán szerepelnek, melybõl már három le is zajlott. Örömünkre szolgál, hogy
mind az öt tornát hazai pályán tudjuk megrendezni.
Az elsõ három tornán kiemelkedõ teljesítményt nyújtó, ezért különdíjban részesülõ hazai labdarúgók:
U11: Schmidt Attila, Faragó Zsolt, Kollár Hunor
U13: Négyesi Martin, László Csaba, Tiba Ádám

2020. júliusában érkezett Karcagról az ifi csapat edzõje, Lajtos László.
„Ellenfélként” már ismerte a helyet amikor meccsre érkezett, és elmondása szerint környék legszebb sportpálya a fegyverneki!
A játékosok nyitottak voltak felé, így megkönnyítették a kezdeti lépéseket. Elsõdleges feladatának tartotta, hogy megismerje az új
futballistáit, úgy is mint ember, nemcsak mint játékos. A fizikai állapottal, erõnléttel, edzések látogatásával, hozzáállással, létszámmal
nincs baj, hiszen az elõzõ edzõ alapos munkát végzett!
Hetenként – két- három alkalommal tréningezik a csapat, a felnõttekkel együtt, de fontosnak tartja a csapatszellem kialakítását is. Örömmel mesélte, hogy az U16-ból érkezett játékosok közül néhányan
igencsak jó képességû futballisták.
Cél nélkül nincs igazi felhajtó erõ, ezért csapatával a kitûzött cél a dobogós helyezés elérése! 2020. augusztusában az Abádszalókon rendezett „Mérten János” emléktornát megnyerték, ez további lendületet
adott a csapatnak. Fiatalos lendület, kitartás, szorgalom – ez az alapja
mindennek, ha ez megvan a kitûzött cél teljesíthetõ vallja a szakember.
A Szerkesztõség nevében: Gratulálunk és további eredményes munkát, Lajtos Lászlónak pedig örömteli perceket a meccseken!
-Mészáros Ildikó-

Második helyen telelnek hölgyeink

Az u7 és U9-es focista palánták, labdarúgó fesztiválon vesznek részt.
Ezeket az eredeti terv szerint Karcagon rendezték volna, de a fokozott
óvatosság miatt az MLSZ két részre osztotta ezt a csoportot és felkérte
egyesületünknek az egyik csoport fesztiváljainak a megrendezésére.
Ennek tükrében a legkisebb focistáink is hazai környezetben
csillagtathatják tudásukat.
Az elsõ fesztiválon kiemelkedõ teljesítményt nyújtó, ezért különdíjban részesülõ hazai labdarúgók:
U7: Frikk Lili Veronika, Krizsán Zalán Levente
U9: Frikk Kira Viktória, Zilahi Dominik István
Egyesületünk továbbra is várja azon gyerekeket, akik kedvet éreznek
magukban, hogy ezt a nagyszerû sportot kipróbálják.

-Faragó Zsolt-

A hét végén befejezõdött a Jász-Nagykun Szolnok megyei nõi labdarúgó bajnokság õszi idénye! Az õsz utolsó tornájának Abádszalók
adott otthont, ahol Fegyvernek nõi csapata Karcag és Tiszaszentimre
csapataival küzdött meg a bajnoki pontokért. Tõzsér Csaba, a hölgyek edzõje a következõket nyilatkozta lapunknak:
- Az õszi forduló utolsó mérkõzéseire érett össze a csapatom. Ez az
eredményeken is meglátszott! Úgy utaztunk el Abádszalókra, hogy
mindkét mérkõzésünkön nyernünk kell, ha versenyben akarunk maradni az aranyéremért folytatott versenyfutásban. A lányok átérezték ennek a súlyát és nem remegett meg a lábuk. Remek játékkal
vertük a Karcagot (3-0), majd a listavezetõ Tiszaszentimrét is legyõztük szintén 3-0 arányban. Ez azt jelenti, hogy továbbra is nyitott a bajnokság kimenetele. Ha így tudunk játszani akkor a legszebb
álmaink is teljesülhetnek tavasszal.
Köszönöm szépen mindenki munkáját!

-Faragó Zsolt-

7

Takács Kaludia és Burai Viktor
2020. szeptember 5-én,

Nagy Csilla és Tóth Péter Antal
2020. szeptember 19-én

Fekete Szabina és Törõcsik Zoltán
2020. szeptember 26-án
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Csõke Tiborné
Született: Lovász Erika
51 éves
Ujlakán István
68 éves
Czikk Károlyné
Született: Pap Mária
76 éves
Kiss Ferencné
Született: Süveges Julianna
84 éves
Lukovszky Jánosné
Született: Császár-Erdõdi Katalin 71 éves
Imre Györgyné
Született: Rátai Ilona
81 éves
Ekker Ádámné
Született: Csõke Julianna
80 éves
Bohács Mihály
71 éves
Szabados Árpádné
Született: Nyerges Ilona
83 éves
Molnár Lászlóné
Született: Lovász Julianna
88 éves
Deák Istvánné
Született: Sági Borbála
90 éves
Bordás Éva Mária
76 éves
korában elhunyt.
A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

2020.08.04. Morina Arian
Szülei: Csocsaj Zylfije, Morina Neki
2020.08.05. Fridrik József Zsombor
Szülei: Dobler Andrea, Fridrik József Ferenc
2020.08.06. Rácz Kiara Amira
Szülei: Túró Mónika Krisztina, Rácz József
2020.08.08. Kocsis Dominik
Szülei: Fábián Nikoletta, Kocsis Tibor
2020.09.01. Czégér Lehel
Szülei: Hegedûs Enikõ, Czégér Lajos
2020.09.08. Bakondi Kincsõ Mária
Szülei: Czifra Orsolya, Bakondi Zoltán János
2020.09.08. Frikk István Gábor
Szülei: Sinkovics Éva, Frikk István Attila
2020.09.08. Nagy Izabella
Szülei: Fátyol Diána, Nagy Sándor
2020.09.09. Nachtigál Melissza Angelika
Szülei: Nachtigál Judit, Blága Sándor
2020.09.16. Hillender István Márton
Szülei: Aranyi Anikó, Hillender István Márton
2020.09.18. Gaál Zamira
Szülei: Sárándi Edina, Gaál Csaba
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!
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