


A Kép vi se lõ-tes tü let hí rei
2020. au gusz tus 27-ei ülés

• 55/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Tö rök szent -
mik ló si Rend õr ka pi tány ság ve ze tõ jé nek 2019. évi be szá mo ló ját a
Kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta

• 56/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A tes tü let a
Fegyverneki Ti sza vi rág Óvo da és Böl csõ de 2019-2020. ne ve lé si év ér -
té ke lé sét meg is mer te és el fo gad ta.

• 57/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Kép vi se lõ-tes -
tü let a Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal, va la mint az ön kor mány -
zat fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek éves el len õr zé si
je len té sei alap ján ké szí tett 2019. évi éves össze fog la ló el len õr zé si je -
len tést el fo gad ja.

• 58/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Tiszamenti Re gi o ná lis Víz -
mû vek Zrt. Fegy ver nek te le pü lés ví zi köz mû ve i re vo nat ko zó
2021-2035. évi gör dü lõ fej lesz té si ter vét a mel lék le tek sze rint el fo -
gad ja.
A jó vá ha gyott gör dü lõ fej lesz té si terv vég re haj tá sa so rán a terv ben
sze rep lõ min den egyes te vé keny sé get kü lön-kü lön el kell fo gad tat ni a 
Kép vi se lõ-tes tü let tel.
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat – mint el lá tá sért fe le lõs - Kép vi se -
lõ-tes tü le te meg ha tal maz za az üze mel te tõ Tiszamenti Re gi o ná lis
Víz mû vek Zrt.-t, hogy a be ru há zá si terv részt be nyújt sa jó vá ha gyás ra
a Ma gyar Ener ge ti kai és Köz mû-sza bá lyo zá si Hi va tal ré szé re.

• 59/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Kép vi se lõ-tes -
tü let a Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 149. sz. alat ti in gat lan ban ta lál -
ha tó 43 m2 te rü le tû in gat lan részt köz ér dek bõl he ti 2 al ka lom mal 2-2
óra idõ tar tam ban in gye ne sen hasz ná lat ba ad ja a Ma gyar Vö rös ke -
reszt Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Szer ve zet Fegyverneki Alap szer -
ve ze te ré szé re 2020. szep tem ber 1-tõl 2021. de cem ber 31-ig.

• 60/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Fegy ver nek, Szent Er zsé bet
út 153. sz. alat ti in gat lan ban ta lál ha tó 42,4 m2 te rü le tû in gat lan részt
köz ér dek bõl in gye ne sen hasz ná lat ba ad ja a Fegy ver nek Vá ro si Pol -
gár õr Egye sü let ré szé re 2020. szep tem ber 1-tõl 2021. de cem ber
31-ig.

• A 13/2018.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de let alap ján ki írt „Esély Ott -
hon - Esély Fegyverneken" lak ha tá si tá mo ga tás ra ér ke zett pá lyá za -
tok el bí rá lá sá ról a kép vi se lõ-tes tü let:

• 61/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával Kubicsek
Nor bert Mi hály pá lyá za tát tá mo gat ja

• 62/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával Földesi
Zoltánné pá lyá za tát el uta sít ja, mi vel a ki írá si fel té te lek nek nem fe lelt
meg a pá lyá za ta.

• 63/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zatával Bog nár Zsolt 
pá lyá za tát el uta sít ja.

• 67/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá -
ros te le pü lés ren de zé si esz kö ze az M4 gyors for gal mi út Fegy ver nek
köz igaz ga tá si te rü le tét érin tõ nyom vo nal áb rá zo lá sa és sza bá lyo zá sa
mi at ti mó do sí tá sá nak el ha tá ro zá sá ról

• 68/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegyvernek Vá -
ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te Fegy ver nek Biz ton sá gos és
Egész sé ges Kör nye ze té ért Ala pít vány ré szé re mû kö dé si költ ség cí -
men 50.000,- Ft össze gû tá mo ga tást nyújt a 2020. évi költ ség ve tés -
ének ter hé re.

• 69/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te Fegy ver nek Mû velt If jú sá gá -
ért Ala pít vány ré szé re mû kö dé si költ ség cí mén 50.000,- Ft össze gû
tá mo ga tást nyújt a 2020. évi költ ség ve tés ének ter hé re. 

• 70/2020.(VIII.27.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te úgy ha tá roz, hogy a ki ala kult
jár vány hely zet re te kin tet tel, a la ko sok vé del me ér de ké ben 2020. év -
ben nem tart ja meg a Fegyverneki Bú csút. 

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal meg al -
ko tott és mó do sí tott ren de le tei: 
• 17/2020.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de le te: A kö zös sé gi együtt -

élés alap ve tõ sza bá lya i ról
• 18/2020.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de le te: „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 let mó do sí tá sá ról

2020. szep tem ber 2-ai ülés
• 73/2020.(IX.02.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A

VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17- He lyi ér té ket kép vi se lõ prog ra mok tá mo ga -
tá sa – „Szent Ist ván Nap Fegyverneken” cí mû pá lyá zat be nyúj tá sá ról
szó ló 31/2019.(I.31.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

A ha tá ro zat 3.) és 4.) pont ját az aláb bi ra mó do sít ja:

3.) A pro jekt ter ve zett el szá mol ha tó össz költ sé ge 1.581.150 Ft, mely bõl
tá mo ga tás: 1.500.000 Ft, ön erõ: 81.150 Ft.

4.) Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a tá mo ga tás
el nye ré se ese tén szük sé ges ön erõt (81.150 Ft-ot) költ ség ve tés ében biz -
to sí tot ta.
• 74/2020.(IX.02.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A te le pü lé sen lé võ 

na gyobb ren dez vé nyek meg tar tá sá ról: Fegy ver nek Vá ros Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te azt a dön tést hoz za, hogy a ki ala kult jár -
vány hely zet mi att az ön kor mány za ti tu laj do nú in gat la nok ban,
ön kor mány za ti fenn tar tá sú in téz mé nyek ben és köz te rü le te ken a na -
gyobb lét szá mú ren dez vé nyek meg tar tá sá hoz nem já rul hoz zá a fer -
tõ zés ve szély el ke rü lé se ér de ké ben.

2020. szep tem ber 14-ei ülés
• 77/2020.(IX.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá ros 

Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a te le pü lés egész ség ügyi
hely ze té rõl ké szült tá jé koz ta tót el fo gad ja.

• 78/2020.(IX.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: A Bursa
Hungarica Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat 2021. évi 
for du ló já hoz va ló csat la ko zás ról

• 79/2020.(IX.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te hoz zá já rul az ön kor -
mány zat tu laj do nát ké pe zõ Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 147. (450
hrsz.) sz. alat ti 457 m2 nagy sá gú ki vett la kó ház, ud var meg ne ve zé sû
in gat lan ér té ke sí té sé hez Máté-Fruit Kft. 5234 Tiszaroff Ke cse ge u. 27. 
ré szé re 2.000.000.- Ft + ÁFA áron.

• 80/2020.(IX.24.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro zat: Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te hoz zá já rul az ön kor -
mány zat tu laj do nát ké pe zõ fegyverneki 1958/3 hrsz-ú, ter mé szet ben 
Fegy ver nek Fõ út 60. sz. alat ti, 422 m2 nagy sá gú be épí tet len te rü let
ér té ke sí té sé hez 640.- Ft/m2 + ÁFA áron, az az 270.080.- Ft + ÁFA ér -
ték ben a Wagnerbau Kft. 6321 Újsolt Rá kó czi u. 9. ré szé re. Az adás vé -
tel lel kap cso la tos költ sé ge ket a ve võ vi se li, az ér ték becs lés dí ja brut tó
30.000.- Ft.  

• 19/2020.(IX.30.) ön kor mány za ti ren de le te A kö zös sé gi együtt élés 
alap ve tõ sza bá lya i ról szó ló 17/2020.(VIII.31.) ön kor mány za ti ren de -
let mó do sí tá sá ról

• Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
20/2020.(IX.30.) ön kor mány za ti ren de letével mó do sí tot ta a
2020. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2/2020.(II.01.) ön kor mány za ti ren -
de le tét

-dr. Pe tõ Zol tán-
-jegyzõ-
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Tan év kez dés a Mó rá ban
In téz mé nyünk ben el in dult a 2020/2021-es tan év. Már az elõ zõ tan év
sem szok vá nyo san ala kult, hi szen már ci us 16-tól át kel lett áll nunk di -
gi tá lis mun ka rend re. Kö szö nöm a szü lõk együtt mû kö dé sét, tá mo ga -
tá sát, mellyel se gí tet ték a pe da gó gu sok mun ká ját. Most ez a tan év
sem a szo ká sos for má ban zaj lik, hi szen fo ko zott hi gi é ni ai elõ írá sok
be tar tá sá val, reg ge li test hõ mér sék let mé rés sel, maszk hasz ná la tá val, 
szûk osz tály ke ret ben tart juk a tan órá kat, ren dez vé nye ket.

50 el sõ osz tá lyos ta nu ló kezd te meg ta nul má nya it, va la mint szá mos
új, fi a tal pe da gó gus dol go zik in téz mé nyünk ben. Így a ta nu lói lét szá -
munk a szék hely in téz mény ben 237 fõ, a tag in téz mény ben 98 fõ. A
hát rá nyos hely ze tû ta nu ló kat tan szer cso mag gal tud tuk meg lep ni
egy or szá gos pá lyá zat ke re té ben. Min den ta nu ló szá má ra biz to sí tott a 
tan könyv. To vább ra is a KRÉTA elekt ro ni kus nap lót hasz nál juk.
Részt ve szünk az Is ko la tej és az Al ma prog ra mok ban. Egyen lõ re mel -
lõz nünk kell az egész is ko lát érin tõ kö zös sé gi prog ra mo kat. Saj nos, a
Ha tár ta la nul Prog ram, a ki rán du lás Er dély be is el ma radt, de bí zunk
ben ne, hogy pó tol ni tud juk. Az úszás ok ta tást is a jár vány ügyi in téz ke -
dé sek mi att a má so dik fél év re ha laszt juk. Is ko lánk éle té ben je len tõs
fel újí tás zaj lik, mely re mé nye ink sze rint a tan év so rán be fe je zõ dik, s
vég re bir tok ba ve het jük a kor sze rû szak tan ter me ket, mo dern esz kö -
zö ket, bú to ro kat. Mód szer ta ni újí tás ként 1-5. év fo lya mon a Komp lex
Alap Prog ra mot mû köd tet jük. Ener gia tu da tos és Ökoiskolai cím mel
büsz kél ked he tünk, va la mint a Mic ro soft Showcase is ko lá ja let tünk 2
fõ expert ta nár ral. Jú ni us vé gé re tá bo ro zást ter ve zünk több év fo lya -
mon. Bí zunk ben ne, hogy a sok el ter ve zett prog ra mun kat si ke rül
majd meg va ló sí ta ni, s min den ta nu lónk si ke re sen zár ja majd a tan -
évet. 

-Ko vács Il di kó-
-Intézményvezetõ-

A jö võ szol gá la tá ban
Tukarcs Pi ros ka kol lé gánk mun ká já nak el is -
me ré se ként Pe da gó gus Szol gá la ti Em lék -
érem el is me rés ben ré sze sült, me lyet a
Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
tan év nyi tó ün nep sé gén nyúj tot tunk át Ne ki.

Pi ros ka ta ní tói dip lo má ját 1980-ban sze rez te 
meg, majd ezt kö ve tõ en is ta nult to vább, ma -
gyar sza kos, majd tör té ne lem sza kos ta ná ri
dip lo mát szer zett.

1980-ban kez dett el pe da gó gus ként dol goz ni 
Bu da pes ten, ahol 16 évet töl tött.

A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá -
ba 1996-ban ke rült, s a tan tes tü le tünk ak tív
tag ja lett. Mind vé gig osz tály fõ nö ki fel ada to -
kat lá tott el. 1998-tól hét éven ke resz tül
diákönkormányzati mun kát se gí tõ ne ve lõi
fel ada to kat is vég zett.

40 éves pe da gó gu si pá lyá já nak na gyob bik ré szét, az az 23 évet az in -
téz mé nyünk ben töl töt te el. Ez idõ alatt szám ta lan ge ne rá ci ót ne velt
fel. Min den év ben a Simonyi Zsig mond Kár pát-me den cei he lyes írá si
ver seny re, va la mint a Szép Ma gyar Be széd ver seny re is ké szí tett fel
te het sé ges ta nu ló kat, akik kel na gyon szép, me gyei szin ten is em lí -
tés re mél tó ered mé nye ket ért el. A Weöres Sán dor Or szá gos Gyer -
mek szín ját szó Ta lál ko zók al kal má val nagy si kert arat tak elõ adá sai.
Az is ko la kö zös sé gi éle té ben mind vé gig ak tív volt. Szá mos sza bad -
idõs te vé keny ség és ve tél ke dõ meg szer ve zé sé ben részt vett, osz tály -
ki rán du lá so kat szer ve zett. Szí vén vi sel te Fegy ver nek múlt já nak
meg is mer te té sét a ta nu lók kal. Nyá ri tá bo rok ban meg va ló sí tó ként
te vé keny ke dett. Szám ta lan ma gas szín vo na lú kul tu rá lis mû sor meg -
al ko tó ja, be ta ní tó ja. Si ker rel lép tek fel ta nít vá nyai sok ün ne pi meg -
em lé ke zé sen, Fegy ver nek vá ros ren dez vé nye in, gá la mû so ron,
jó té kony sá gi bá lon. Szín da rab jai mindig nagy sikert arattak.

Tu dá sát szá mos mód szer ta ni kép zé sen, fo lya ma to san bõ ví tet te. A
hát rá nyos hely ze tû ta nu lók kal az Út ra va ló ösz tön díj prog ram ban
fog lal ko zott,mentorálta õket. 

El is mert, tisz te let re mél tó pe da gó gus. Mun ká já val a mai na pig se gí ti
in téz mé nyün ket, fá rad ha tat la nul a kö vet ke zõ ge ne rá ci ót ok tat ja. Az
el is me rés hez szív bõl gra tu lá lunk, sok bol dog sá got és hosszú éle tet
kí vá nunk Ne ki. 

-Tokainé Csör gõ Hen ri et ta-
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Ne gyed szá za da a la kos ság
szol gá la tá ban!

25 éves a Pol gár õr ség

A Pol gár õr ség lét re jöt te, ki ala ku lá sa a mai ér té ke lés alap ján tör vény -
sze rû nek, szük ség sze rû nek te kint he tõ. A la kos ság köz biz ton ság ér ze -
te lát vá nyo san rom lott, új tí pu sú bûn cse lek mé nyek je len tek meg.
Ká bí tó szer rel va ló vissza élés, pros ti tú ció, vé del mi zsa ro lás, fegy ve res

rab lá sok. A va gyon el le ni bûn cse lek -
mé nyek dup lá já ra nõt tek. Mind ezek a
vál to zá sok a Pol gár õr ség lét re jöt tét
ered mé nyez ték.

Az ön kén tes, in gye nes kö zös sé gi
mun ka, az egyé ni tár sa dal mi fe le lõs -
ség vál la lá sa az em be rek, a la kos ság, a 
te le pü lé sek köz biz ton sá gá ért, amely a 
leg ne me sebb em be ri cse le ke de tek kö -
zé tar to zik!

Fegyverneken 1995. szep tem ber
05-én ala kult meg a Pol gár õr ség, 30
fõ vel. Az ak ko ri ve ze tõ: Fo dor György, 
majd õt kö vet te Hu bai Sán dor és
Bencze Sán dor.  

A Pol gár õr ség irá nyí tá sát    2009-ben
La dá nyi Mik lós vet te át, aki je len leg is ve ze tõ je a Pol gár õr ség nek. Át -
vé te le kor a ta gok lét szá ma 17 fõ volt, most 28 fõ, mely bõl 7 nõ.

A Pol gár õr ség ered mé nye it, si ke re it nem csak mi la ko sok is mer jük el,
ha nem vá ro sunk ve ze tõi is, emel lett mun ká ju kat el is me rik az or szág
ve ze tõi is, akik stra té gi ai part ner ként ke ze lik a Pol gár õr sé get.

A Pol gár õr ség fej lõ dé se, mi nõ sé gi át ala ku lá sa, tech ni kai fej lesz té se az 
egye sü let nél ér zé kel he tõ, az egy sé ges for ma ru ha, az egy sé ges pol gár -
õr iga zol vány, egy sé ges gép jár mû, jár mû meg je le nés mind ezt iga zol -
ja.

A Pol gár õr ség egy sé ge, szer ve zett sé ge meg kér dõ je lez he tet len. Az
egye sü le tek, a Me gyei Szö vet sé gek, a pol gá ri tör vény nek meg fe le lõ en 
az Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség zász la ja alatt let tek a ren dé szet nagy
csa lád já nak tag jai.

Ta lán so kan nem is tud ják, hogy 2011.évi CLXV.tör vény 2012. feb ru ár 
el se je óta ha tály ba lé pett, mely nek ér tel mé ben a pol gár õr „köz fel ada -
tot el lá tó sze mély nek” mi nõ sül.

Je len leg Fegy ver nek Szent Er zsé bet út 160.sz alatt van a szék hely ük.

Ha bár mi gond ja van va la ki nek, a nap 24 órá já ban hív ha tók, a
06/20/ 214 1622 te le fon-szá mon!

La dá nyi Mik lós a Pol gár õr ség ve ze tõ mun ká ját már több al ka lom mal
el is mer ték. 2013-ban Ki vá ló Pol gár õr bronz fo ko za ta, 2017-ben Ki vá -
ló Pol gár õr ezüst fo ko za tát kap ta.

2020.09.19-én pe dig az ed di gi mun ka el is me ré se ként a me gyei Rend -
õr ka pi tány ság ki emel ke dõ te vé keny ség el is me ré sé ül em lék pla ket tet
ado má nyo zott, a JNSZ Me gyei Pol gár õr Szö vet ség „Ki vá ló Pol gár õr
Mun ká ért” el is me rés ben ré sze sí tet te.

Mi, la ko sok és a vá ros ve ze tõi kö szön jük ed di -
gi ön zet len, se gí tõ kész mun ká ju kat, to váb bi -
ak ban is szá mí tunk rá juk. Erõt, egész sé get
ki tar tást kí vá nunk a Pol gár õr ség min den tag -
já nak!

-Mé szá ros Il di kó-

OKTÓBER 23.
Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc kez de té nek, va la mint a Ma -
gyar Köz tár sa ság 1989-es ki ki ál tá sá nak nap ja! Em lé kez zünk kö zö sen
a 64 év vel ez elõt ti na pok ra, mely má ig mér cé ül szol gál szá munk ra. A

ha za sze re tet, a ha za irán ti el kö te le zett ség a mér cé je,
ami 1956. ok tó ber 23-án tör tént. Mi most mind -
annyi an a pes ti srá cok és lá nyok utó dai va gyunk. Ne -
kik kö szön het jük, hogy olyan erõs sé let tünk, hogy
ké pe sek va gyunk helyt áll ni a min den nap ok ban. Is -
ten áld ja hõ se in ket. 1956 a tör té ne lem ben egy pil la -
nat tö re dé ke csu pán, de a tör té ne lem ar ra
fi gyel mez tet, hogy idõ vel az igaz ság fel szín re ke rül.

64 év táv la tá ból tisz tán lát juk, azok a na pok a ma gyar tör té ne lem di -
csõ nap jai, mert egy ön ér ze té ben meg alá zott, mél tó sá gá tól meg fosz -
tott nem zet fel lá zadt az el nyo más el len, és a sza bad sá gért fegy vert
fo gott. Hajt sunk fe jet a nem ze ti egy ség elõtt, hajt sunk fe jet a már tí rok
em lé ke elõtt, Nagy Im re és tár sai elõtt, a pes ti srá cok elõtt, a vi dé ki ér -
tel mi sé gek, mun kás- és pa raszt em be rek elõtt, akik egy jobb éle tért, a
de mok ra ti kus po li ti kai be ren dez ke dé sért, a sza bad sá gért és a füg get -
len sé gért – tu laj don kép pen ér tünk és utó da in kért, a mi jö võn kért küz -
döt tek.
1956 az em be ri mél tó ság vissza ál lí tá sá nak for ra dal ma volt. 1956
forradalma ma ga volt a cso da meg szü le té sé ben is, lé te zé sé ben és ha lá -
lá ban..
Szü le té sé ben, mert ak kor, ott jött a vi lág ra, ahol sen ki sem szá mí tott
rá. Lé te zé sé ben, mert azok ban a na pok ban az em ber fe let ti erõ gyõ -
zött. Ha lá lá ban, mert bár jel te len sír ba te met ték el, még is fel tá madt,
itt van kö zöt tünk. Fel ada tunk, sõt kö te les sé günk az em lé ke zés, hi szen
sok szí nû, sod ró ere jû for ra da lom volt. És mi le het 1956 üze ne te? 
Olyan ér ték rend sze rint kell él nünk, amely éle tünk és nem ze ti tör té -
nel münk bár mely pil la na tá ban vál lal ha tó.
Vál lal juk múl tun kat, ér té ke in ket, ön ma gun kat.

-Mé szá ros Il di kó-

Bursa Hungarica 2021
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta az In no vá ci ós és Tech no ló gi ai Mi -
nisz té ri um mal együtt mû köd ve ki ír ta 2021. év re a Bursa Hungarica
Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá za tot a fel sõ ok ta tá si hall -
ga tók il let ve a fel sõ ok ta tá si ta nul má nyo kat kez de ni kí vá nó fi a ta lok
szá má ra.
A pá lyá zat be adá sá hoz a pá lyá zó ta nu ló/hall ga tó ré szé rõl re giszt rá ció
szük sé ges a Bursa Hungarica Elekt ro ni kus Pá lyá zat ke ze lé si és Együtt -
mû kö dé si Rend szer ben (EPER-Bursa rend szer), mely nek el éré se:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A re giszt rá ci ót kö ve tõ en le het sé ges a pá lyá za ti ada tok fel töl té se. A pá -
lyá za ti ûr la pot ki nyom tat va és alá ír va a te le pü lé si ön kor mány zat nál
kell be nyúj ta ni uk a pá lyá zók nak sze mé lye sen vagy pos tai úton. A pá -
lyá zat csak a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott csa to lan dó mel lék le -
tek kel és a hon lap ról ki nyom ta tott és ki töl tött adat la pok kal együtt
ér vé nyes.
A pá lyá zat ról a Fegyverneken la kó hellyel ren del ke zõk a pol gár mes te ri 
hi va tal 5. sz. iro dá já ban kap hat nak fel vi lá go sí tást. Te le fo non az
56/556-021-es szá mon le het ér dek lõd ni.
A pá lyá zat rög zí té sé nek és az ön kor mány zat ok hoz tör té nõ be -
nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2020. no vem ber 5. (csü tör tök) 16.00
óra.
A Bursa Hungarica  Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat
2021. pá lyá za ti fel hí vás sal kap cso la tos rész le tes és to váb bi in for má -
ció le tölt he tõ a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu
[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu
internetes ol dal ról. 

-Fegyverneki Pol gár mes te ri Hi va tal-
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Né ha a ke ve sebb több

– tart ja a mon dás. Fegy ver nek vá ro sa is bõ vel ke dik „hét köz na pi hõ -
sök ben”, amit az el múlt idõ szak szá munk ra is meg vi lá gí tott. Az egész
vi lá got sújtó COVID jár vány a mi te le pü lé sün ket is pró bá ra tet te a ko -
ráb bi hó na pok ban. Ezek a meg pró bál ta tá sok csak kö zös össze fo gás -
sal vé szel he tõk át.

A szi go rí tá sok meg ne he zí tet ték a he lyi Karitász Cso port mun ká ját,
ugyan is tag ja i nak nagy ré sze is a kor lá to zá sok alá ke rült, így a se gít -
ség nyúj tás ak kor vált iga zán bo nyo lult tá, ami kor ar ra a leg in kább
szük ség volt: egy pandémia ide jén. Sze ren csé re si ke rült ki se gí tõ ta -
gok kal harc ba száll ni a ki ala kult ne héz sé gek kel, és el jut tat ni a rá szo -
ru lók nak a szük sé ges tá mo ga tá so kat. Min den ki a ma ga mód ján já rult 
hoz zá a hely zet ja ví tá sá hoz: maszk var rás sal, fu va ro zás sal, pénz be li
jut ta tás sal, vagy ép pen a rá szo ru lók fel ke re sé sé vel. Sok szor be le sem
gon do lunk, egy-egy ap ró cse le ke det tel ki nek az éle tét könnyít jük
meg, és az a pi ci do log va la ki nek ta lán ha tal mas meg könnyeb bü lést
je lent het.

Eze ket az em be re ket nyu god tan hív hat juk „hét köz na pi hõ sök nek”,
hi szen a baj ide jén nem a hát tér be hú zód nak, ha nem akár a ví rus sal
far kas sze met néz ve te szik azt, ami tõl töb ben vissza ri ad tak, és ez zel
tart ják fenn a se gély szer ve ze tek mû kö dé sét. Is ten ál dá sát kér jük
min den ki re, aki eb ben részt vál lalt, és ez úton is sze ret nénk meg kö -
szön ni min den ne mû se gít sé get, amit bár ki nyúj tott a ne héz idõ szak -
ban. A ví rus be teg sé get okoz ugyan, de az em be rek vi szo nyát,
min den na pi kap cso la ta in kat nem te he ti tönk re, ezt a mi cso por tunk
na gyon fon tos nak tart ja.

Né hány ki emel ke dõ tel je sít ményt vég zõ sze mély az Eg ri Fõ egy ház -
me gye Karitászközpontjától is el is me rõ ok le ve let ka pott, me lyet
szep tem ber 8-án, Kisboldogasszony nap ján, Szûz Má ria szü le tés nap -
ján ve het tek át az ün ne pi szent mi sén Pa lo tai Ádám atyá tól. A se gí tõk
név sze rint: Mol nár Bar na, Nagy Jó zsef, Ma gyar Lászlóné, Ma gyar
Mó ni ka, Ma gyar Me lin da, Ma gyar Bi an ka, Ujlakán Csil la, Nida
Imréné és Var ga Imréné. Is ten bõ sé ges ál dá sát kér jük ne kik!

-Czifra Bá lint-
-karitásztag-

FENYÕDI MIKLÓS (1944-2020)
Éle té nek 76. évé ben el hunyt Fenyõdi  Mik lós nyug dí jas  ta nár és 
at lé ti kai szak edzõ. 

Gyõ ri szü le té sû, és egé szen a
kö zép is ko lá ig itt is ta nult,
majd elõbb ker tész mér nö ki,
majd  ta ná ri- és szak edzõi dip -
lo mát is szer zett.  Szak mai te -
vé keny sé gét el sõ sor ban a
ta ná ri és az at lé ti kai, majd a
ké sõb bi ek ben a ko sár lab da
sport ág fe lé for dul va az edzõi
tevékenység határozta meg.

Ak tív at lé ta ként a Bp. Spar ta -
cus ver seny zõ je ként õ ma ga is
ért el si ke re ket, és ez a sze re -
lem pá lya fu tá sát  vé gig kí sér te, 
hi szen a ha zai és nem zet kö zi
se ni or ver se nyek rendszeres
résztvevõje is volt.

Ta nít vá nyai kö zül töb ben let -
tek or szá gos baj no kok, kor osz tá lyos vá lo ga tot tak, Var ga At ti la és
Csõke Ka ta lin sze mé lyé ben olim pi ko nok is kikerültek kezei közül.

Fenyõdi Mik lós mun ká já ban és sze mé lyé ben Fegyvernekhez is
erõ sen kö tõ dött. 2018. ok tó ber 4-én, a Fegyverneki Mó ra Fe renc
Ál ta lá nos Is ko lá ban szer ve zett fu tó ver seny öt let adó gaz dá ja és
sze mé lyes tá mo ga tó ja volt.  Csõke Ka ta lin olim pi kon at lé ta egy -
ko ri osz tály fõ nö ke ként, az em lé ke elõtt va ló tisz tel gés je gyé ben
Fenyõdi Mik lós tá mo ga tá sá val ver se nyez tek egy más sal a gye re -
kek egy jó han gu la tú ese mény ke re té ben. A ha gyo mány te rem tõ
ese mény oka, hogy az is ko la fa lai kö zött vé gez te ta nul má nya it, az
is ko la fa lai kö zül in dult út já ra a ki vá ló spor to ló nõ, akit Fenyõdi
Miklós jó érzékkel támogatott, s járult hozzá késõbbi
sportsikereinek megalapozásához.

Az at lé ti ka mel lett a ko sár lab da ka pott szak mai éle té ben je len tõs
sze re pet.  A Ceg léd hez kö tõ dõ ko sár lab da sport je les sze mé lyi sé -
ge ként elõ ször az ál ta lá nos is ko lai ko sár lab da éle tet te rem tet te
meg, majd csa pa ta i val több szö rös me gyei  ku pa gyõ zel met ér tek
el. Itt az egye sü le ti ko sár lab da klub és a di ák vá lo ga tott lét re ho zó -
ja, jelentõs versenyformák megalkotója is õ maga volt.

Egy vé let len meg fi gye lé se so rán rá jött ar ra, mi lyen össze füg gé sei
vanak a já ték tu dás nak és en nek ha tá sá ra meg szer vez te a hí res
ceg lé di „ko sár lab da zsong lõr” ver se nye ket. Ezek a ver se nyek sze -
re pel nek a „Ma gyar ko sár lab dá zás tör té ne te” c. könyv ben is. Az
ál ta la al ko tott is ko lai „100 km-es fu tó prog ram ja” pe dig alap ja i -
ban hozzájárult a diákok egészséges testi fejlõdéséhez.

2006-ban vo nult nyug díj ba,2002-tõl ko sár lab da edzõ ként még si -
ke re sen sze re pel tek a me gyei baj nok ság ban.

Fenyõdi Mik lóst sze rény jel le mû, még is a sport iránt el kö te le zett,
mélyérzésû em ber ként is mer tük és tisz tel tük. Egész éle tét a gyer -
me kek nek és a sport nak szen tel te, mun ká já val és tu dá sá val mél tó 
mó don szolgálta ezt a területet.

Nyu god jék bé ké ben, em lé két Fegyverneken tisz te let tel meg õriz -
zük!

for rás: https://cegledipanorama.hu/



Vá ro sok Vi a da la Tég lás
Szep tem ber 11-12-én Tég lá son hir det ték meg a Vá ro sok Vi a da -
lát.

A ví rus hely zet mi att, a most
csak két na pos ren dez vé -
nyen, ha tá ron tú li sport tár -
sak saj nos nem ve het tek
részt. Az ér vény ben lé võ jár -
vány ügyi ren del ke zé sek be -
tar tá sa mi att csak elõ re
ne ve zett csa pa tok és re giszt -
rált ér dek lõ dõk kö vet het ték
fi gye lem mel „Re gös”
Sziránszki Jó zsef, a Kurul Do -

bo sok és más ha gyo mány õr zõ együt te sek mû so rát. A ver seny elõ est -
éjén egy szer tûz ke re té ben, a Vi a dalt össze fo gó Ke le ti Gye pû tál to sai
ri tu á li san meg tisz tí tot ták a ver seny zõ ket és meg ál dot ták a részt ve võ 
vá ro sok zászlóit.

Szom ba ton ko ra dél elõtt a részt ve võ 31 anya or szá gi vá ros 40 csa pa -
tá nak fel vo nu lá sá val és be mu tat ko zá sá val kez dõ dött a nyi tó ün nep -
ség. A Ke le ti Gye pû ve zé re elõtt a fel so ra ko zott csa pa tok ve ze tõi
zen gõ nyíl vesszõk ki lö vé sé vel tisz te leg tek. A ve zé ri tiszt ség le jár tá val 
a Ke le ti Gye pût al ko tó egye sü le tek négy leg na gyobb já nak ve ze tõ je
pár baj ra hív ta, majd a vi a da lok után új ra meg vá lasz tot ta a ré gi ve -
zért. Õsi szo kás sze rint a meg vá lasz tott ve zért pajzs ra emel ték, majd
a ta va lyi gyõz tes csa pat tag jai jel ké pe sen a Nap ba (ma gas ra rög zí tett
nap ko ron got áb rá zo ló cél táb la) lõtt nyíl vesszõk kel meg nyi tot ták a
versenyt.

Egy csa pat 4 férfiból és 1 hölgybõl állt. A höl gyet „köl csö nöz te” a csa -
pat Füzesgyarmatról, a fegyverneki le ány zók nem mer ték be vál lal ni.

A cél az volt, hogy a fegyverneki zász lót mi nél ma ga sabb ra tûz zék!

40 vá ros csa pa ta közül az elõ ke lõ 4. he lyen vég zett a csa pat, csak VB.
EB. és OB baj no kok kal tûz delt csa pa tok tud ták mi ni má lis pont szám -
mal meg elõz ni az iga zán lel kes fegyverneki csa pa tot!

Au gusz tus 22-én, Ta tán a Tör té nel mi Íjász OB-én sze re pelt a csa pat.
Itt min den ki egyé ni ben in dult. Me leg, ne héz pá lya, jó el len fe lek az
egész or szág ból.

Itt nem si ke rült a do bo gós he lye zés, de a csa pat min den tag ja ered -
mé nye sen sze re pelt.

A csa pat tag jai: Kecsõ Lász ló, Nagy Lász ló, Nagy Zol tán, Pál Sán dor

Gra tu lá lunk a csa pat min den tag já nak, to váb bi ered mé nyes sze rep -
lést kívánunk!

-Mé szá ros Il di kó-

Egy kü lön le ges nap tör té ne te
Nagy Lász ló szá má ra 2020.09.26-a öröm per ce ket ho zott. A
Besenyszögi Öröm íjász ver senyt ek kor ren dez ték. Nagy Lász lót már
is mer jük, itt a Hír mon dó ha sáb ja in is több ször tu dó sí tot tunk ered -
mé nye i rõl.

Ez a nap szá má ra még is más volt. A szá má ra meg nyer he tõ dí ja kat
hi ány ta la nul si ke rült el hoz nia!
• Tra di ci o ná lis íj sze ni or ka te gó ria:   I. hely
• Lö vés pár baj : I. hely
• Táv cél lö vés : I. hely

Gra tu lá lunk és to váb bi ered mé nyes sze rep lést kívánunk!
-Mé szá ros Il di kó-

Lukovszky At ti la a gól ki rály
Aki cse le i vel meg bo lon dít ja a vé dõ ket

De ki is ez a fi a tal em ber? Kí ván csi vol -
tam rá, és gon do lom a Hír mon dó ol -
va sói is, ezért sze ret tem vol na töb bet
meg tud ni ró la. Meg kér tem mu tat koz -
zon be, s õ öröm mel tett ele get fel ké -
ré sem nek.

Egy fegyverneki srác, aki je len leg a
szol no ki Jendrassik György Gim ná zi -
um ta nu ló ja, aki már 7 éve sen a pá -

lyán volt. Báty ja sze re tet te meg ve le a spor tot. El sõ edzõ je Tóth At ti la
volt, aki már ek kor fel fe dez te te het sé gét.

Tor nák ra járt, ahol különdí ja kat ka pott, mely to váb bi len dü le tet, ki -
tar tást adott edzé se i nek.

A  2017/18-as sze zon ban 22 meccsen 44 gólt ért el a Fegy ver nek VSE
U16-os csa pa tá ban! Ezt kö ve tõ en szintet lé pett és a Szol no ki MÁV
FC-hez iga zolt! Tö ret len hit tel, aka rat tal, szor ga lom mal vég zi edzé se -
it, mely nek meg is lett az ered mé nye!

A 2019-20-as NBIII-as után pót lás baj nok ság ban gól ki rály lett 23 gól -
lal! Min den fo cis ta ál ma, hogy egy szer mes ter hár mast ér jen el. At ti lá -
nak ez az ál ma si ke rült, hi szen már több ször  ért el mes ter hár mast! -
fi a tal ko ra el le né re!

Fej lõ dé sét mu tat ja hogy már edzett az NBII-es fel nõtt csa pat nál, ahol
igyek szik ke ret tag gá vál ni. Mint mond ja: minden nek el jön a ma ga
ide je!

Tech ni kás já té kos, gól jai nagy ré szét fan tasz ti kus cse lei után éri el,
ez zel ki emel ke dik a csa pat ból.

Szor ga lom, te het ség, alá zat, ez mind együt te sen van meg a fi a tal lab -
da rú gó ban. S, hogy mit hoz a jö võ? Sze rin tem még fo gunk hal la ni At -
ti lá ról! Eh hez kí ván junk ne ki erõt, egész sé get, to váb bi fi a ta los
len dü le tet, ki tar tást!

-Mé szá ros Il di kó-

Ki adó üz let he lyi ség a 
BABA-MAMA BOLTBAN!

Kis üz let nek, vagy iro dá nak al kal mas.

Ér dek lõd ni a hely szí nen, vagy a 

06-30-4262309-es

te le fon szá mon

VILÁGMÁRKÁK FEGYVERNEKEN!!!
Nem kell a nyagyvárosba utaz nod, ha mi nõ sé gi, di va tos, el sõ

osz tá lyú már kát sze ret nél vá sá rol ni!

Vár nak a WRANGLER, LEEâ, S.Oliver, COMMA,
Kenny S, Pierre Cardin, ICHI nõi-fér fi fel sõ ru há za ti és

ci põ árúk!

Ok tó ber tõl a BABA-MAMA BOLT üz let rész ében!!!

Bõ veb ben a www.far mer cent rum.com weboldalon.
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2020. szep tem be ré ben a fel nõtt lab da rú gó baj nok sá gok mel lett út já -
ra in dultak az OTP-BANK Bozsik prog ram egye sü le ti lab da rú gó tor -
nái és fesz ti vál jai! A ki ala kult ví rus hely zet re va ló te kin tet tel
ko mo lyabb elõ írá so kat kel lett be ve zet nie a szer ve zõ egye sü le tek nek.
Az U11-és U13 kor osz tá lyú lab da rú gók az õsz fo lya mán öt tor nán sze -
re pel nek, mely bõl már há rom le is zaj lott. Örö münk re szol gál, hogy
mind az öt tor nát ha zai pá lyán tud juk megren dez ni. 

Az el sõ há rom tornán ki emel ke dõ tel je sít ményt nyúj tó, ezért kü lön -
díj ban ré sze sü lõ ha zai lab da rú gók: 

U11: Schmidt At ti la, Fa ra gó Zsolt, Kol lár Hu nor

U13: Négyesi Mar tin, Lász ló Csa ba, Tiba Ádám

Az u7 és U9-es focista pa lán ták, lab da rú gó fesz ti vá lon vesz nek részt.
Eze ket az ere de ti terv sze rint Kar ca gon ren dez ték vol na, de a fo ko zott 
óva tos ság mi att az MLSZ két rész re osz tot ta ezt a cso por tot és fel kér te 
egye sü le tünk nek az egyik cso port fesztiváljainak a meg ren de zé sé re.
En nek tük ré ben a leg ki sebb fo cis tá ink is ha zai kör nye zet ben
csillagtathatják tu dá su kat. 

Az el sõ fesztiválon ki emel ke dõ tel je sít ményt nyúj tó, ezért kü lön díj -
ban ré sze sü lõ ha zai lab da rú gók: 

U7: Frikk Li li Ve ro ni ka, Krizsán Za lán Levente

U9: Frikk Kira Vik tó ria,  Zi la hi Dominik István

Egye sü le tünk to vább ra is vár ja azon gye re ke ket, akik ked vet érez nek
ma guk ban, hogy ezt a nagy sze rû spor tot  ki pró bál ják.

-Faragó Zsolt-

Bozsik program

Má so dik he lyen te lel nek hölgyeink
A hét vé gén be fe je zõ dött a Jász-Nagykun Szol nok me gyei nõi lab da -
rú gó baj nok ság õszi idé nye! Az õsz utol só tor ná já nak Abádszalók
adott ott hont, ahol Fegy ver nek nõi csa pa ta Kar cag és Tiszaszentimre 
csa pa ta i val küzdött meg a baj no ki pon to kért.  Tõ zsér Csa ba, a höl -
gyek edzõ je a kö vet ke zõ ket nyi lat koz ta la punk nak:

- Az õszi for du ló utol só mér kõ zé se i re érett össze a csa pa tom. Ez az
ered mé nye ken is meg lát szott! Úgy utaz tunk el Abádszalókra, hogy
mind két mér kõ zé sün kön nyer nünk kell, ha ver seny ben aka runk ma -
rad ni az arany érem ért foly ta tott ver seny fu tás ban. A lá nyok át érez -
ték en nek a sú lyát és nem re me gett meg a lá buk. Re mek já ték kal
ver tük a Kar ca got (3-0), majd a lis ta ve ze tõ Tiszaszentimrét is le -
gyõz tük szin tén 3-0 arány ban. Ez azt je len ti, hogy to vább ra is nyi -
tott a baj nok ság ki me ne te le. Ha így tu dunk ját sza ni ak kor a leg szebb
ál ma ink is tel je sül het nek ta vasszal.

Köszönöm szé pen min den ki mun ká ját!

-Faragó Zsolt-

Az ifi csa pat cél ja a do bo gós he lye zés
2020. jú li u sá ban ér ke zett Kar cag ról az ifi csa pat edzõ je, Laj tos László. 
„El len fél ként” már is mer te a he lyet ami kor meccs re ér ke zett, és el -
mon dá sa sze rint  kör nyék leg szebb sport pá lya a fegyverneki!

A játékosok nyi tot tak vol tak fe lé, így meg könnyí tet ték a kez de ti lé pé -
se ket. Elsõdleges fel ada tá nak tar tot ta, hogy meg is mer je az új
futballistáit, úgy is mint em ber, nem csak mint já té kos. A fi zi kai ál la -
pot tal, erõn lét tel, edzé sek lá to ga tá sá val, hoz zá ál lás sal, lét szám mal
nincs baj, hi szen az elõ zõ edzõ ala pos mun kát vég zett!

He ten ként – két- há rom al ka lom mal tréningezik a csa pat, a fel nõt tek -
kel együtt, de fon tos nak tart ja a csa pat szel lem ki ala kí tá sát is. Öröm -
mel me sél te, hogy az U16-ból ér ke zett játékosok kö zül né hányan
igen csak jó ké pes sé gû futballisták.

Cél nél kül nincs iga zi fel haj tó erõ, ezért csa pa tá val a ki tû zött cél a do -
bo gós he lye zés el éré se! 2020. au gusz tu sá ban az Abádszalókon ren -
de zett „Mér ten Já nos” em lék tor nát meg nyer ték, ez to váb bi len dü le tet 
adott a csa pat nak. Fi a ta los len dü let, ki tar tás, szor ga lom – ez az alap ja
minden nek, ha ez meg van a ki tû zött cél tel je sít he tõ vall ja a szak em -
ber.

A Szer kesz tõ ség ne vé ben: Gra tu lá lunk és to váb bi ered mé nyes mun -
kát, Laj tos Lász ló nak pe dig öröm te li per ce ket a meccse ken!

-Mé szá ros Il di kó-
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Meg je le nik 1850 pél dány ban, Fegy ver nek Város 
köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Város
 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl.

Ta kács Kaludia és Bu rai Viktor
2020. szep tem ber 5-én,

Nagy Csil la és Tóth Pé ter An tal
2020. szep tem ber 19-én

Fe ke te Sza bi na és Törõcsik Zol tán

2020. szep tem ber 26-án

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

2020.08.04. Morina Arian
Szü lei: Csocsaj Zylfije, Morina Ne ki

2020.08.05. Fridrik Jó zsef Zsom bor
Szü lei: Dobler And rea, Fridrik Jó zsef Fe renc

2020.08.06. Rácz Kiara Amira
Szü lei: Tú ró Mó ni ka Krisz ti na, Rácz Jó zsef

2020.08.08. Ko csis Dominik
Szü lei: Fá bi án Ni ko let ta, Ko csis Ti bor

2020.09.01. Czégér Le hel
Szü lei: He ge dûs Eni kõ, Czégér La jos

2020.09.08. Bakondi Kin csõ Má ria
Szü lei: Czifra Or so lya, Bakondi Zol tán Já nos

2020.09.08. Frikk Ist ván Gá bor
Szü lei: Sinkovics Éva, Frikk Ist ván At ti la

2020.09.08. Nagy Iza bel la
Szü lei: Fá tyol Di á na, Nagy Sán dor

2020.09.09. Nachtigál Melissza An ge li ka
Szü lei: Nachtigál Ju dit, Blága Sán dor

2020.09.16. Hillender Ist ván Már ton
Szü lei: Ara nyi Ani kó, Hillender Ist ván Már ton

2020.09.18. Gaál Zamira
Szü lei: Sárándi Edi na, Gaál Csa ba

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

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szer kesz tõ ség ne vé ben mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Csõke Tiborné
Szü le tett: Lo vász Eri ka 51 éves

Ujlakán Ist ván 68 éves

Czikk Károlyné
Szü le tett: Pap Má ria 76 éves

Kiss Ferencné
Szü le tett: Sü ve ges Ju li an na 84 éves

Lukovszky Jánosné
Szü le tett: Császár-Erdõdi Ka ta lin 71 éves

Im re Györgyné
Szü le tett: Rá tai Ilo na 81 éves

Ekker Ádámné
Szü le tett: Csõke Ju li an na 80 éves

Bohács Mi hály 71 éves

Sza ba dos Árpádné
Szü le tett: Nyer ges Ilo na 83 éves

Mol nár Lászlóné
Szü le tett: Lo vász Ju li an na 88 éves

De ák Istvánné
Szü le tett: Sá gi Bor bá la 90 éves

Bor dás Éva Má ria 76 éves

ko rá ban el hunyt.
A csa lá dok gyá szá ban õszin te rész vét tel osz to zunk!


