


TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT
KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRÕL

 Ku tak en ge dé lyez te té se 2021. már ci us 19-20-án! 

A víz gaz dál ko dás ról szó ló 1995. évi LVII. tör vény (to váb bi ak ban:
Vgtv.)28/A. § (1) be kez dés sze rint a jog sza bály ál tal be je len tés hez
kö tött te vé keny sé gek tõl el te kint ve víz jo gi en ge dély szük sé ges
• a vízimunka el vég zé sé hez, a vízilétesítmény meg épí té sé hez és

át ala kí tá sá hoz (víz jo gi lé te sí té si en ge dély)
• a vízilétesítmény hasz ná lat ba vé tel éhez és üze mel te té sé hez, a

víz hasz ná lat hoz (víz jo gi üze mel te té si en ge dély), és
• a vízilétesítmény meg szün te té sé hez (meg szün te té si en ge dély).

A Vgtv. 29. § (7) be kez dé se alap ján: „Men te sül a víz gaz dál ko dá si bír -
ság meg fi ze té se alól az a lé te sí tõ vagy üze mel te tõ, aki az egyes tör -
vé nyek nek a pol gá rok biz ton sá gát erõ sí tõ mó do sí tá sá ról szó ló 2020.
évi XXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Vgtv.mód3.) ha tály ba lé pés ét meg -
elõ zõ en en ge dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ en lé te sí tett vagy
üze mel tet fel szín alat ti víz ki vé telt biz to sí tó vízilétesítményt, ha a
víz jo gi fenn ma ra dá si en ge dé lye zé si el já rást 2023. de cem ber 31-ig
ké rel me zi.” A tör vény a há zi víz igényt ki elé gí tõ és a me zõ gaz da sá -
gi ön tö zé si cé lú fúrt ku tak ra egy aránt vo nat ko zik.

A jegy zõi ha tás kör ben en ge dé lye zett fúrt ku tak el já rá si dí ja eb ben
az eset ben csak 11.000 Ft, ásott ku ta ké 6.000 Ft. (Il le ték tõl és já ru -
lé kos költ sé gek tõl men tes.)

A tör vé nyi sza bá lyo zás sze rint a ko ráb ban en ge dély nél kül lé te sí tett
fúrt és ásott ku tak ra víz jo gi fenn ma ra dá si en ge délyt kell kér ni 2023. év

vé gé ig. Ezen ha tár idõt kö ve tõ en a ha tó sá gok nak le he tõ sé gük nyí lik az
il le gá lis ku tak tu laj do no sai ré szé re bír sá got ki szab ni. Men te sül az a ma -
gán fel hasz ná ló kút tu laj do nos a víz gaz dál ko dá si bír ság meg fi ze té se
alól, aki 2023. de cem ber 31-ig ké rel me zi az en ge dély nél kül épült
és/vagy üze mel te tett kút já nak fenn ma ra dá si/üze mel te té si be je len té -
sét, re giszt rá lá sát.

A víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról szó ló 72/1996. (V. 22.)
Korm. ren de let 24. § (1) be kez dé se sze rint a te le pü lé si ön kor mány zat 
jegy zõ jé nek en ge dé lye szük sé ges olyan kút (fúrt, ásott, vert) lé te sí té -
sé hez, üze mel te té sé hez, fenn ma ra dá sá hoz és meg szün te té sé hez,
amely a kö vet ke zõ fel té te le ket együt te sen tel je sí ti:
• a kút he lye nem érint: víz bá zist, táv la ti víz bá zist, il let ve ezek bel sõ-,

vagy kül sõ vé dõ ido mát, vé dõ te rü le tét
• nem érint karszt- vagy ré teg vi zet, ki zá ró lag ta laj víz víz kész let fel -

hasz ná lá sá val üze mel
• leg fel jebb 500 m3/év víz igény be vé tel ese tén
• há zi- vagy ház tar tá si víz igény ki elé gí té sé re hasz nál ják
• nem gaz da sá gi cé lú a víz fel hasz ná lás 
• a kút épü let tel ren del ke zõ in gat la non van

Csak azok a ku tak en ge dé lye zé se tar to zik jegy zõi ha tás kör be, mely nek
talp mély sé ge – a KÖTIVIZIG-el tör tént egyez te tés alap ján - nem ha lad ja 
meg a 35 mé tert. Egyéb eset ben a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Ka -
taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság az en ge dé lye zõ ha tó ság.

Ön kor mány za tunk se gít sé get kí ván nyúj ta ni az érin tett la ko sok
ré szé re, hogy egy er re sza ko so dott cég a víz jo gi kút en ge dé lyek te -
rén az egész te le pü lés szá má ra vál lal ná a ku tak fenn ma ra dá sá hoz
szük sé ges do ku men tá ció össze ál lí tá sát.

Elõ nyei:
• meg bíz ha tó szak em be rek lát ják el a fel ada tot, nem kell egyé nen -

ként meg ke res ni a meg fe le lõ vál lal ko zót, 
• nagy ság rend del ol csóbb így, hogy a tör vény ben meg je lölt ha tár idõ

még messze van, és a te le pü lés la kos sá gá nak a cég aján la ta se gít sé get 
je len te ne, mert a kút tu laj do no sok egy sze rû en, ké nyel me sen és el ér -
he tõ áron jut hat ná nak hoz zá a kút en ge dé lyek hez.

Kér jük az érin tet te ket, hogy amennyi ben igény be kí ván ják ven ni a
szak ér tõ cég szol gál ta tá sát - to váb bá az en ge dé lye zés sel kap cso la tos
kér dé se i ket -, írás ban je lez zék Schultz Ferencné ré szé re. El ér he tõ ség:
tel: 56/556-012, e-mail: kutengedelyezes@fegy ver nek.hu

A ku tak fel mé ré sé nek vár ha tó idõ pont ja: 2021. már ci us 19-20-án!
Igé nyü ket kér jük 2021. már ci us 12-ig kér jük emailben je lez zék!

Fúrt vagy ásott ku tak engedélyeztetésérõl

Az el múlt idõ szak ban több eset ben oko zott prob lé mát vá ro sunk ban a
fa ki vá gás sza bá lya i nak nem meg fe le lõ is me re te. Ezért a jö võ be ni prob -
lé mák el ke rü lé se ér de ké ben tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a
fás szá rú nö vé nyek vé del mé rõl szó ló 346/2008. (XII.30.) Korm. ren de -
let alap ján fás szá rú nö vé nye ket köz te rü le ten ki zá ró lag jegy zõi en ge -
déllyel le het ki vág ni. A köz te rü le ten lé võ fás szá rú nö vé nyek min den
eset ben az Ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zik, füg get le nül at tól, hogy
azo kat ki ül tet te! A köz te rü le ten lé võ fa ki vá gá sá nak en ge dé lye zé se
iránt ké rel met kell be nyúj ta ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban. 

A ké re lem 2021. ja nu ár 1-jétõl il le ték men tes.
Az ügy in té zé si ha tár idõ 21 nap (ál ta lá nos ügy in té zé si ha tár idõ), azon -
ban a te le pü lés szem pont já ból ki emelt szak mai, tu do má nyos, te le pü -
lés- és kul túr tör té ne ti ér té ket kép vi se lõ fás szá rú nö vény ki vá gá sá nak

ké rel me zé se ese té ben 45 nap. Az el já rás sal kap cso la to san bõ vebb in for -
má ci ót, va la mint ké re lem nyom tat ványt a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
kap hat nak vagy hon la punk ról le tölt he tik. A ké re lem be nyúj tá sát kö ve -
tõ en min den eset ben meg gyõ zõ dünk a ké re lem in do kolt sá gá ról, és ezt
kö ve tõ en ke rül sor a fa ki vá gás en ge dé lye zé sé re vagy meg til tá sá ra. A fa -
ki vá gá si en ge dély meg adá sa ese tén a ha tá ro zat ban a ki vá gan dó fa pót -
lá sá ról is ren del ke zünk. Fel hív juk a fi gyel mü ket, hogy aki fás szá rú
nö vényt jog el le ne sen ki vág – a ki vá gott fa ér té ké tõl füg gõ en – az sza -
bály sér tés nek, vagy bûn cse lek mény nek minõsül. A fás szárú növények
védelme mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjük, hogy környezetünk 
védelme, valamint az engedély nélküli fakivágások, esetleges
feljelentések, bírságolások elkerülése érdekében szíveskedjenek a
tájékoztatásban foglaltak megtartására fokozott figyelmet fordítani.

Tájékoztatás a fakivágás szabályairól
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Új bú to rok a könyv tár ban
A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Köz gyûj te mé nyek Kol lé gi u ma ál tal meg -
ítélt pá lyá za ti tá mo ga tást, me lyet a fegyverneki könyv tár kor sze rû sí -
té sé re, új bú to rok be szer zé sé re nyert az in téz mény, si ke re sen
fel hasz nál tuk. 

A pá lyá zat ban el nyert tá mo ga tás 3.398.139 Ft volt, a Fegy ver nek Vá -
ros Ön kor mány za ta ál tal biz to sí tott ön erõ pe dig 377.571 Ft, így
3.775.710 Ft-ból va ló sít hat tuk meg a be ru há zást.

A fel nõtt ol va só-, és a kölcsönzõterem összes ré gi köny ves pol cát és a
fo lyó irat áll ványt új, egy-, és két ol da lú pol cok ra cse rél tük. 4 db új ol -
va só asz tal és 16 db ol va sói szék szol gál ja az ol va sók ké nyel mét, ame -
lyek ren dez vé nyek al kal má val is jól hasz nál ha tó ak. A könyv tá ros ok
ré gi író asz ta la it egye di mé ret re gyár tott köl csön zõi pult vál tot ta le.
Az irat tár ként hasz nált iro da he lyi ség be 2 új irat tar tó szek rény
került.

Az ol va só-, és kölcsönzõterem funk ci ó já nak meg cse ré lé sé vel, az új
bú to rok el ren de zé sé vel egy na gyobb, vi lá go sabb, át lát ha tóbb, mo -
der nebb ol va só ter met nyer tünk, ahol ren dez vé nyek ese tén az ed di -
gi nél több lá to ga tót tu dunk fo gad ni. A prak ti ku san meg ter ve zett
kölcsönzõpult fel nõt tek és gyer me kek ki szol gá lá sá ra is al kal mas, va -
la mint ké nyel mes mun ka ál lo mást biz to sít a dol go zók részére.

A 2016-os gyer mek könyv tá ri rész leg fel újí tá sát és a 2019-es, az épü -
let egé szét érin tõ kül sõ-bel sõ inf rast ruk tu rá lis fel újí tá sát kö ve tõ en
ez zel a bú tor be szer zés sel lett tel jes vá ro sunk könyv tá rá nak meg újí -
tá sa. Az el nyert tá mo ga tás és az ön kor mány za ti ön erõ se gít sé gé vel
kor sze rû, íz lé se sen be ren de zett, a mai kor el vá rá sa i nak meg fe le lõ
könyv tár ban tud juk fo gad ni ol va só in kat, lá to ga tó in kat.

Kö szön jük se gí tõ köz re mû kö dé sét a Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi,
Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz mé nynek, va la mint a Fa ze kas
Fa ipa ri Kft.-nek!

Bí zunk ben ne, hogy ha ma ro san fo gad hat juk Önö ket!
-Ollé Or so lya-

-könyvtáros-

Saj tó köz le mény

Be fe je zõd tek a zöld vá ros ki ala kí tá sa be ru há zá sok
Fegyverneken

Be fe je zõ dött a „Zöld vá ros ki ala kí tá sa Fegyverneken” cí mû,
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 azo no sí tó szá mú pro jekt, mely 
100 mil lió Ft, vissza nem té rí ten dõ Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás -
ból va ló sult meg.

Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta a TOP-2.1.2-15-JN1 - Zöld vá -
ros ki ala kí tá sa pá lyá za ti ki írás ra be nyúj tott, „Zöld vá ros ki ala kí tá -
sa Fegyverneken” cí mû pá lyá za ta 2017. má ju sá ban tá mo ga tói
dön tés ben ré sze sült. A pro jekt cél ja a vá ros zöld fe lü le te i nek nö -
ve lé se, meg újí tá sa, ak tív rek re á ci ós te rü let ki ala kí tá sa, va la mint
gaz da ság fej lesz té si és kö zös sé gi cél lal, alul hasz no sí tott in gat la -
nok ener gia ha té kony üze mel te tés biz to sí tó hasz no sí tá si le he tõ -
sé gé nek megteremtése, a helyi társadalomban a
környezettudatosság és az integrált szemlélet erõsítése.
A fej lesz tés ered mé nye ként, a la kos sá gi igé nyek ki szol gá lá sa ér -
de ké ben az aláb bi be ru há zá sok valósultak meg:

– Ját szó tér (Hárs fa út) meg újí tá sa: A te rü le ten új ját szó té ri já té -
kok, ut ca bú to rok te le pí té sé re, va la mint egy mû fû bo rí tá sú
multifunkciós pá lya ki ala kí tá sá ra ke rült sor. Meg újí tás ra ke -
rül tek a jár dák, a zöld fe lü let, tér fi gye lõ ka me ra rend szer te le -
pí té se is meg tör tént. A ját szó tér mel lett par ko ló he lyek
ke rül tek ki ala kí tás ra.

– Fel nõtt ját szó tér (Kun Far kas út) ki ala kí tá sa: Új, fel nõtt ját -
szó tér ki ala kí tá sa, esz kö zök, ut ca bú to rok te le pí té se, jár da épí -
tés, par ko ló he lyek ki ala kí tá sa, a zöld fe lü let meg újí tá sa és
tér fi gye lõ ka me rák te le pí té se va ló sult meg.

– Hús bolt (Szent Er zsé bet út 171.) fel újí tá sa: A Hús bolt épü le -
té nek tel jes fel újí tá sa meg tör tént, a szük sé ges esz kö zök be -
szer zés re ke rül tek.

– Nonprofit szol gál ta tó ház (Szent Er zsé bet út 123.) ki ala kí tá -
sa: a meg lé võ szer ke zet fel hasz ná lá sá val új, mo dern épü let
lét re ho zá sa, mely komp lex aka dály men tes, ener gia ha té kony
épü let.

– Ke res ke del mi és szol gál ta tó tér (Szent Er zsé bet út 161.): A
meg lé võ épü let fel újí tá sa, ener ge ti kai kor sze rû sí té se mel lett
a komp lex aka dály men te sí té sé re is sor ke rült. Par ko ló he lyek,
ke rék pár tá ro lók, kül sõ el áru sí tó he lyek, va la mint jár da ke rült
ki ala kí tás ra.

– Fá sí tás a Szent Er zsé bet út men tén: Fák ül te té sé re, a zöld fe lü -
let ren de zé sé re, va la mint ut ca bú to rok, ülõ pa dok, hul la dék -
gyûj tõk és hir de tõ táb lák te le pí té sé re ke rült sor.

A pro jekt a Szé che nyi 2020 prog ram ke re té ben va ló sult meg.
To váb bi in for má ció kér he tõ:
Fegy ver nek Vá ros Ön kor mány za ta
5231 Fegy ver nek, Szent Er zsé bet út 171.
www.fegy ver nek.hu
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Mó ra Mo soly ma nók
A Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat, a PontVelem Okos Prog ram, az
EMMI és a GLS együtt mû kö dé sé vel idén is meg va ló sí tás ra ke rült a
cipõsdoboz ado mány gyûj tõ ak ció, mely hez idén is, már har ma dik
éve, csat la ko zott a Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la.

Idén 42 cipõsdoboznyi aján dék kal tu dunk se gí te ni a rá szo ru ló
gyer me ke ken, s ez ál tal ün nep pé va rá zsol ni szá muk ra a ka rá -
csonyt.Ez úton is kö szön jük a tá mo ga tó szü lõk, nagy szü lõk, gye re -
kek se gít sé gét, ado má nya it.

-Korpásné Nagy Ju dit-

Ad ven ti vá ra ko zás 
A Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban idén er re az idõ -
szak ra is más képp ké szül tünk. Nem volt ad ven ti hang ver seny, nem
volt gyer tya gyúj tás, nem volt ün ne pi mû sor. A csen des ség je gyé ben
vár tuk az utol só is ko lai na po kat, s ve le együtt a ka rá csonyt. 

Di ák ja ink, ta ná ra ink osz tály ke ret ben vi szont idén is ak tí van szer -
vez ték az ad ven ti ün nep kört, a ka rá cso nyi kézmûveskedést, a Mi ku -
lás nap ját, hisz, ha nem is világraszólóan, de em lé kez ni,
ha gyo má nyo kat ápol ni, ün ne pel ni min den képp sze ret tünk vol na.
Talán még fon to sabb volt egy ki csit el sza kad ni a min den nap ok vi lá -
gá ból. Meg ün ne pel tük a Lu ca-nap ját, a Mi ku lást, az ad ven ti vá ra ko -
zást, ké szül tünk a Ka rá csony ra, az Új év re. Re mél jük, hogy a
kö vet ke zõ ka rá csonyt már együtt, egy épü let ben, kö zös ün ne pi mû -
sor ral vár hat juk. S vár juk, hogy a szü lõk is ré sze sei le hes se nek is -
mét is ko lánk éle té nek, ren dez vé nye i nek.

Kö szön jük min den szü lõ nek, nagy szü lõ nek, se gí tõ nek, tá mo ga tó -
nak a 2020-as év ben nyúj tott ön zet len mun ká ját, se gít sé gét, fel -
aján lá sát. 

-Fegyverneki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la-

Aján dé kok a Mó rá ban
A Kar ca gi Tan ke rü le ti Köz pont is, már ha gyo má nya i hoz hí ven ka rá -
cso nyi aján dék kal, lap top pal ked ves ke dett egy ta nul má nyi ered mé -
nyek ben ki emel ke dõ ta nu ló nak. 2020-ban az aján dé kot Ke resz tes
Fan ni Lu ca 4.a osz tá lyos ta nu lónk ér de mel te ki szor gal má val, is ko lai
ered mé nye i vel, pél da mu ta tó ma ga tar tá sá val. Test vé rei szin tén in téz -
mé nyünk ta nu lói, õk is ha son ló szép ered ménnyel vég zik ta nul má nya -
i kat. Gra tu lá lunk nekik!

A Tan ke rü let jó vol tá ból min den ta nu ló, dol go zó ka rá cso nyi aján dék -
cso mag ban ré sze sült. 

A Szü lõi Mun ka kö zös ség pe dig de cem ber 6-án, Mi ku lás nap ján lep te
meg ta nu ló in kat édes ség cso mag gal. Kö szön jük a tá mo ga tást!

Fo gas kér dé sek a Mó rá ban
No vem ber ben a Fo gá sza ti hó nap ap ro pó ján a Fegyverneki Mó ra
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la al só sai fo gá sza ti ve tél ke dõn is mer ked tek
meg a he lyes fog ápo lás szo ká sa i val, esz kö ze i vel, a fo gak egész sé gét
meg õr zõ és ká ro sí tó élel mi sze rek kel. Év fo lya mon ként a ta ní tó né -
nik szer ve zé sé ben, csa pa to kat ala kít va ke reszt rejt vé nye ket, tesz te -
ket ol dot tak meg. A leg ki seb bek já té ko san, dal ta nu lás sal
erõ sí tet ték a he lyes szo ká sok ala kí tá sát. Az öt le tes fel ada to kat min -
den ki si ke re sen meg ol dot ta. Elé ge dett mo so lyok tük röz ték a jó
han gu la tot. A gyõz tes csa pa tok öröm mel vet ték át a meg ér de melt
ju tal mu kat.

-Sze lei Zsu zsa-
-ta ní tó né ni-
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Száll ja tok le, száll ja tok le Ka rá cso nyi
An gya lok….

éne kel te Ollé Zétény (5 éves) azon a
ked ves vi de ón, me lyet a Szent-Györ -
gyi Al bert Agóra (SZEGED) hir de tett.

A ka rá cso nyi vers és ének pá lyá zat ra
óvo dá sok és al só ta go za tos di á kok je -
lent kez het tek az or szág min den tá já -
ról.

Té má ja: Ka rá cso nyi vers és ének

A vi de ó kat 2021. ja nu ár 3-8. kö zött le -
he tett el kül de ni a kap cso -
lat@agoraszeged.hu ema il cím re. A
vi de ó kat az Agóra ál tal fel kért zsû ri
ér té kel te és vá lasz tot ta ki a leg jobb
elõ adá so kat.

A zsû ri vé le mé nye alap ján ki vá lasz tott dí ja zot tak  ju tal ma zá sa,
tárgy ju ta lom mal és az Agóra ese mé nye i re szó ló be lé põk kel tör tént.

A pá lyá zat ered mé nye:

1.  Ollé Zétény

2.  Sza bó Ló ránd Márk

3.  Nagy Ti na

A Szer kesz tõ ség ne vé ben gra tu lá lunk Zétinek az I. he lye zé sé hez!
-Mé szá ros Il di kó-

Kö szö net az ado má nyo zók nak!
A Pol gár õr ség ne vé ben Ka rá csony kor 11 csa lá dot lá to gat tunk meg, és 
si ke rült egy ki csit szeb bé ten ni az Ün ne pet ré szük re.

Lát tuk a gye re kek, szü lõk ar cán az öröm szik rát, mely szá munk ra is
cso dá la tos pil la na to kat ho zott.

Sze ret nénk meg kö szön ni az ado má nyo zók nak, hogy em ber ség bõl
je les re vizs gáz tak, ez zel 11 csa lád szá má ra a Ka rá csony öröm te li,
meg hitt ün nep pé lett.

Ado má nyo zók: Kor pás Sza bó Szil via, Kol lár Bor bá la,Tol nai
Mihályné, Kollárné Bo ri ka, Náhóczki Li li, Náhóczki Ban di ka,
Náhóczkiné S Tóth Eri ka, Mendlerné La dá nyi Bog lár ka, Kissné Balla
Ju dit, S.Tóth Lajosné, Gö rög Gáborné, Lipcseiné Ka ti ka, Herman Jó -
zsef, Pol gár mes te ri Hi va tal.

-Fegy ver nek Vá ro si Pol gár õr ség-

Vér adás 
A 2021-es év el sõ vér adás ára ja nu ár 07-én ke rült sor, a meg szo kott
he lyen, a Fegyverneki Mû ve lõ dé si Ház nagy ter mé ben. A vi lág min -
den tá ján tom bol a ví rus, sok em ber éle tet el ra gad va. Ed dig is igaz
volt, hogy a vér adás nak na gyon nagy sze re pe van, és most ez hat vá -
nyo zot tab ban igaz. 

Az év el sõ vér adá sa si ke res nek mond ha tó, hi szen 48 bá tor em ber je -
lent ke zett, hogy se gít sen be teg em ber tár sa in kon. A vér adás az óv in -
téz ke dé sek szi go rú be tar tá sá val, zök ke nõ men tes zaj lott.

Kö szön jük a több szö rös vér adók nak, kü lön kö szö net az el sõ al ka -
lom mal vért adók nak, hi szen most már õk is be lép tek a vér adók
nagy tá bo rá ba, és re mél jük a ké sõb bi ek so rán is je lent kez nek, jön nek 
a hí vó szó ra!

Adj vért, éle tet adsz!

A kö vet ke zõ vér adás idõ pont ja: 2021. áp ri lis 22. (Csü tör tök)

-Mészáros Il di kó-

Min den út Ró má ba ve zet?
Czifra Bo tond a Szol no ki Ver se ghy Fe -
renc Gim ná zi um 11/b ma te ma ti ka spe ci -
á lis ta go zat ta nu ló ja. Az Ókor tu do má nyi
Tár sa ság 2020-ban ír ta ki a la tin ver -
senyt, kö zép is ko lás ok nak.

Bo tond már négy éve, he ti egy órá ban ta -
nul ja a nyel vet. Gon dolt egyet, és je lent -
ke zett a ver seny re. A ver seny cí me: Ábel
Je nõ Ta nul má nyi Ver seny Meg hir de tõ je:
Arpinói Ci ce ró Di ák olim pia Ma gyar or -
szá gi Vá lo ga tó Ver seny

A ver seny ren de zõ je: ELTE BTK La tin
Tan szék

A ver seny re közel 600 di ák ne ve zett,
mely a ví rus hely zet mi att online tör tént.
A ver seny el sõ húsz he lye zett je je lent kez -
he tett a kö vet ke zõ for du ló ra.

A Di ák olim pia Ma gyar or szá gi vá lo ga tó
ver se nyén a húsz di ák kö zött Czifra Bo -
tond az I. he lye zést ér te el!

A dön tõ Ró má ban lesz, tervezetten má -
jus kör nyé kén, a pon tos idõ még a ví rus -
hely zet mi att egy elõ re bi zony ta lan.
Ró má ban  min den eu ró pai or szág részt
vesz, ezért ala pos fel ké szü lést igé nyel
min den di ák ré szé rõl. 

Mi kor meg kér dez tem Bo ton dot, hogy a la tin nyelv vel kap cso lat ban
mi a cél ja, azt vá la szol ta:

- A jö võ be ni böl csé szet, vagy a jog tu do mány fe lé sze ret né te rel ni éle -
tét, ta nul má nya it irá nyí ta ni, és ezek re a nyel vi in for má ci ók ra, tu dás -
ra ott is szük ség van.

Gra tu lá lunk Bo tond nak az el ért ered mé nyé hez, és szur ko lunk ne ki a 
dön tõ ben is!

Za var ta lan fel ké szü lést, és ered mé nyes sze rep lést kí vá nunk Ró má -
ban!

-Mé szá ros Il di kó-
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Min den olyan szé pen in dult….
AZ ÉV FÁJA ver senyt (saj nos) nem Fegy ver nek nyer te.

Az év ele jén a be kül dött „fák” ver se nyén nagy meg le pe té sünk re és
nagy örö mük re a fegyverneki fe ke te nyár fa is be ke rült a 10 dön tõs fa
kö zé!

Itt még a zsû ri vá lasz tot ta ki a dön tõs fá kat, te hát a zsû ri mél tó nak ta -
lál ta, hogy nyer jen a ver seny ben!

Ezek után kez dõ dött meg az iga zán nagy mun ka. Itt, a Hír mon dó ha -
sáb ja in, online fe lü le te ken kér tünk min den fegyverneki la kost, hogy
sza vaz zon a fá ra. Ez így ment, hó na po kig. Szin te na pon ta kér tem, hir -
det tem a ver senyt, bíz va az össze fo gás ere jé ben. Kez det ben nagy volt a
len dü let, az tán kez dett egy ki csit las sul ni. Jó ér zés volt, mi kor a
fegyverneki el szár ma zot tak szin te ma gu ké nak érez ték a ver senyt, és
sok sza va zat tal se gí tet tek. De még messze volt ok tó ber … ami kor is ki -
de rül, ki  nye ri a ver senyt. 

A dön tõs fák  kö zül a kö zön ség  jú li us 1. és ok tó ber 1. kö zött online sza -
va zás sal vá lasz tot ta ki ked ven cét. Eb ben az év ben a ko ráb bi ak hoz ké -
pest re kord mennyi sé gû, 20 464 sza va zat ér ke zett, és kü lö nö sen a
do bo gós he lye ken ál ló fák tá mo ga tott sá ga vál to zott fo lya ma to san a
sza va zás he tei alatt. Az ala pít vány az Év fá ja ver sennyel a köz vet len
kör nye ze tünk ben élõ fák ra és ál ta lá ban a ter mé szet fon tos sá gá ra, min -
den na pi éle tünk ben be töl tött sze re pé re sze ret né fel hív ni a fi gyel met –
ol vas ha tó a honlapon

Online sza va zá son 5091 sza va zat tal a mély kú ti jú dás fa nyer te idén az
Év fá ja cí met. Gra tu lá lunk!

Interneten ta lált 2019-es be csült adat sze rint: Mély kút né pes sé ge: 4763 
fõ, míg Fegy ver nek né pes sé ge: 6693 fõ. Ezen ada to kat néz ve, nem volt
le he tet len a mi gyõ zel münk sem. Én na gyon saj ná lom, hogy nem si ke -
rült. Ha jö võ re is ne vez ni aka runk (hi szen szép fá ink van nak) és mi ért
ne ne vez nénk? - ak kor na gyobb össze fo gás ra lesz szük ség.

-Mészáros Il di kó-
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Egy ne mes cél ér de ké ben…
Vá ro sunk pi ac te rén el he lye zés re ke rült a ku pak gyûj tõ szí vecs ke, 
amely egy ne mes cél ér de ké ben ké szült, az izom sor va dás sal küz -
dõ Tõ zsér Csa bi ka meg se gí té sé re. A szí vecs ké be bár ki be le dob hat -
ja a ku pa ko kat, me lyet a csa lád egyik is me rõ se a fel dol go zó üzem be
szál lít, és en nek el len ér té ké bõl fe de zi a csa lád a Csa bi ka szá má ra nél -
kü löz he tet len fej lesz té se ket, ke ze lé se ket.

A ku pak gyûj tõ szí vecs két Kecsõ Lász ló és csa lád ja ké szí tet te. A
fe lü let ke ze lé sét a Hermann Fe lü let ke ze lõ és Szol gál ta tó Kft.
készítette.

Kö szön jük az ön zet len se gít sé get!

Min den jó ér zé sû fegyverneki la kos hoz zá já rul hat Tõ zsér Csa bi ka
meg se gí té sé hez.

-Mészáros Il dikó-

Már ci us 15.
2021. már ci us 15-én, 9 óra kor

Nem ze ti Ün ne pünk
al kal má val csen des meg em lé ke zést tar tunk,

ter mé sze te sen szi go rú an a jár vány ügyi
sza bá lyok be tar tá sá val.

Hely szín: 1848-as em lék mû
(A mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart juk!)



Fegy ver nek a me gyei le vél tá ri
év könyv ben

Az elõ zõ év szep tem be ré ben ke rült be mu ta tás ra a
Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Le vél tár leg fris sebb év köny ve, a
Zounuk 34. kö te te. Ben ne – más ta nul má nyok és for rás köz le mé nyek
mel lett – most he lyet ka pott egy fegyverneki té ma is, ame lyet kö zel öt -

ven ol da lon ke resz tül volt sze ren -
csém is mer tet ni. Ti zen két éve
fog lal ko zom a hely tör té net ku ta -
tá sá val. Ele in te ma gam sem gon -
dol tam vol na, hogy a te le pü lé sünk 
tör té ne ti-nép raj zi szem pont ból
egy iga zi arany bá nya lesz. Ezt a le -
vél tá ri do ku men tu mok és a mû -
em lé ki örök sé ge ink egy aránt
iga zol ják. 

Az ezer éves múlt ra vissza te kin tõ
Fegy ver nek tör té ne té ben bõ 300
éve kez dõ dött el a ma is mert te le -
pü lés ar cu la tá nak és né pes sé gé -
nek ki ala ku lá sa. Fegy ver nek
kö zép ko ri tör té ne té nek a tö rök
hó dolt ság ve tett vé get. A je len tõs
me zõ vá rost a XVI-XVII. szá zad
pusz tí tó had já ra tai so dor ták el és

tet ték szin te la kat lan ná. A kö zép kor ra csu pán az egy ko ri temp lo munk
to rony ma rad vá nya em lé kez tet: a jól is mert Csonkatorony.A tö rö kök
ki ûzé sét és Rá kó czi sza bad ság har cát kö ve tõ en in dul új ra az élet a
fegyverneki pusz tán. A XVIII. szá zad még a las sú né pes ség nö ve ke dés,
re ge ne rá ló dás idõ sza ka. Ezt kö ve tõ en a XIX.szá zad hoz za el azo kat a
vál to zá so kat, fej lõ dést, ame lyek a mai te le pü lés ké pünk ki ala kí tá sá ban
ki emel ke dõ sze re pet ját szot tak. A szá zad kö ze pén te le ped nek le je len -
tõs szám ban né met csa lá dok a már itt élõ ma gya rok mel lé. Ek kor jön
lét re Annaháza és Szapárfalu a már meg lé võ kö zép sõ te le pü lés mag
szom széd sá gá ban, ez zel té ve né hány év ti zed re több nem ze ti sé gû vé
Fegyverneket. A le vél tá ri év könyv ben meg je lent ta nul mányt er re, a
nem ze ti sé gi té má ra épí tet tem a „Fegyverneki svá bok asszi mi lá ci ó ja”
címmel. 

A né me tek (svá bok) le szár ma zot ta it má ig nagy arány ban meg ta lál juk
a te le pü lé sen, ame lyet a csa lád ne vek iga zol nak. Azon ban a né met
nyelv nek már ré gen nyo ma ve szett. Há nyan le het tek az egy ko ri sváb
te le pe sek? Hon nan ér kez tek? Mi lyen vi szony ban él tek az it te ni ma -
gya rok kal? Ho gyan ta lált egy más ra a két nem ze ti ség? Mi ért tûnt el a
né met nyelv a te le pü lés rõl? Mi lyen kö vet kez mé nyek kel járt a II. vi lág -
há bo rú a fegyverneki svá bok ra néz ve? Mi lyen em lé ke ket hagy tak ma -
guk után a ré gi öre gek? Él-e még a sváb iden ti tás va la mi lyen for má ja a 
mai Fegyverneken? Össze fog lal va:ho gyan tör tént a fegyverneki né -
me tek be ol va dá sa a több sé gi ma gyar ság ba az 1840-es évek tõl nap ja -
in kig? A le vél tá ri ira tok, anya köny vek, ko ra be li saj tó mel lett tár gyi
em lé kek, fény ké pek, tér ké pek, in ter júk és kér dõ ívek se gí tet tek a té ma
fel dol go zá sá ban. A ta nul mány vé gén – kis sé rend ha gyó for má ban –
összeg zés he lyett a jö võ be te kin tés sze re pel: a ha gya ték meg men té sé -
nek és to vább adá sá nak mód ja. Re mél he tõ leg az el kö vet ke zõ két év en -
nek a meg va ló sí tá sát se gí ti elõ az im má ron he lyi vé de lem alatt ál ló
Tán csics út 185. sz. alat ti né pi la kó épü let ben és ud va ron a Né pi Épí té -
sze ti Program keretein belül. 

Ez úton kö szö ne tet mon dok mind azok nak, akik ki töl töt ték az iden ti tás 
kér dõ ívet, vagy in ter jú ala nya im vol tak, il let ve ér té kes ada tok kal gaz -
da gí tot ták a mun kám!Az ér dek lõ dõ ol va só a me gyei le vél tá ron ke -
resz tül jut hat hoz zá a Zounuk 34. kö te té hez.

-Országh Lász ló-

2021. ne ve ze tes év for du lói
• A XIX. szá zad nem csak az or szág, ha nem Fegy ver nek számárais a

fel emel ke dést hoz ta el. A szám ta lan ese mény közülmost négy
olyan ke rek év for du ló ról em lé kez zünk meg, ame lyek a szó ban
for gó idõ szak hoz kap cso lód nak.

• 200 éve, 1821-ben Mácsay Sá mu el sze gény pa raszt az ott ho ná ban kez -
di el ok tat ni írás ra, ol va sás ra és val lás tan ra a puszta-fegyverneki ró -
mai ka to li kus ura dal mi cse lé dek és szol gák gyer me ke it (egé szen
1849-ig). Ok ta tá si in téz mé nyek épí té sé re még év ti ze de ket kell vár ni
és az is ko lá ba já rás is a szá zad utol só har ma dá tól vá lik kö te le zõ vé. En -
nek el le né re Mácsayt bát ran te kint het jük a fegyverneki köz ok ta tás
elõ fu tá rá nak.

• 175 éve, 1846-ban Fegyvernekre szá zá val ér kez nek a zö mé ben né met -
aj kú te le pe sek gróf Szapáry Jó zsef és ne je, bá ró Or czy An na hí vá sá ra.
Ez zel Puszta-Fegyvernek dé li és észa ki ré szén fel par cel lá zott gye pe -
ken meg szü le tik Szapárfalu és Annaháza (Fegy ver nek egyik leg ré geb -
bi mû em lé ke a Dam ja nich úti Vas ke reszt, Annaháza lét re jöt té nek ál lít
em lé ket). 

• 1846 jú li u sá ban más rend ha gyó ese -
mény is tör tént. Egy ad dig so sem lá -
tott szer ke zet tûnt fel Fegy ver nek
alatt a Ti szán (ez alatt a mai Holt-Ti -
sza ér ten dõ), a fe dél ze tén nem más -
sal, mint a „leg na gyobb ma gyar ral”,
a re form kor el in dí tó já val: gróf Szé -
che nyi Ist ván nal. Szé che nyi és kí sé -
re té nek gõz ha jó út ja Sze ged rõl in dult 
és To kaj nál fe je zõ dött be. Jú li us
19-én Fegy ver nek alatt a fe dél zet re szállt Szapáry, Or czy és Almássy
gróf nõ. A Pan nó nia gõ zös cél ja a fo lyó sza bá lyo zás és a gõz ha jó zás nép -
sze rû sí té se volt a Ti sza men tén élõk számára.

• 150 éve, egy 1871-ben ha tály ba lé võ köz igaz ga tá si tör vény cikk ér tel -
mé ben Fegy ver nek nagy köz sé gi rang ra emel ke dik. Az eb be a ka te gó -
ri á ba tar to zó te le pü lé sek ál ta lá ban né pe seb bek és fej let teb bek is
vol tak a kis köz sé gek nél és ké pe sek vol tak önál ló an jegy zõt al kal maz ni. 
To váb bi elöl já rói a bí ró, a pénz tá ros, ta nács be li ek, köz gyám és köz sé gi 
or vos vol tak.

• 125 éve, 1896-ban Ma gyar or szág a fenn ál lá sá nak ez re dik ju bi le u mát
ün ne pe li. Ez év ok tó be ré ben avat ják fel az új Köz ség há zát
Fegyverneken. Az épü let má ig meg ha tá ro zó ele me a te le pü lés köz pon -
ti ré szé nek. A tör té nel mi kor sza ko kat kö ve tõ en volt Ta nács há za, majd
is mét Köz ség há za. Fegy ver nek vá ro si rang ra emel ke dé sé vel 2013-óta
Vá ros há za ként funk ci o nál.

-Országh Lász ló-
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Hor gá szat az Al só ré ti Holt-Ti szán!
Fegyverneki Me zõ gaz da sá gi Vá ros üze mel te té si és Fej lesz té si In téz -
mény ré szé rõl - mint az Al só ré ti Holt-Ti sza ha lá sza ti üze mel te té si fel -
ada ta i val meg bí zott – tá jé ko zat juk a hor gá szo kat, hogy a holt ág
hor gász rend jé ben nem tör té nik vál to zás. Te rü le ti en ge dé lyek 2021. év -
ben az aláb bi ak sze rint ala kul nak, me lyek a Hor gász egye sü le tek nél és a 
szo ká sos el áru sí tó he lye ken ki vált ha tó ak. 
• Fel nõtt éves te rü le ti en ge dély: 23.500 Ft
• If jú sá gi éves te rü le ti en ge dély: 13.000 Ft
• Gyer mek éves te rü le ti en ge dély:   8.500 Ft
• Nõi éves te rü le ti en ge dély: 13.000 Ft
• Csó na kos, ete tõ ha jós, sté ges jegy: 5.000 Ft
• Fel nõtt na pi en ge dély: 2.500 Ft
• Fel nõtt na pi csó na kos en ge dély: 3.000 Ft
• If jú sá gi na pi en ge dély: 1.500 Ft
• Gyer mek na pi en ge dély: 800 Ft
• Fel nõtt he ti en ge dély: 12.000 Ft

A holt ág te rü le té re éves szin ten át la go san 700-800 db éves te rü le ti en -
ge dély és kb. 1000 db na pi en ge dély ke rül ér té ke sí tés re. A be vé te lek bõl
a hal gaz dál ko dá si terv ben meg ha tá ro zott 142,5 má zsa há rom nya ras,
114 kg két nya ras sül lõ ke rül te le pí tés re. A fo gá si ada tok alap ján a te le pí -
tett mennyi ség vissza fo gá sa je len tõs, 2019. év ben az egy fel nõtt hor -
gász ra ju tó fo gás meg ha lad ta a 31 kg-ot.  Az el múlt év ben a be vé te lek
le he tõ vé tet ték, to váb bi 10 má zsa két nya ras ponty te le pí té sét, me lyet az 
idén is sze ret nénk ek ko ra mennyi ség gel meg is mé tel ni.  

Az éven te meg hir de tett „Fogd ki és fo tózd le az Al só ré ti Holt-Ti szán” fo -
tó pá lyá zat ra min den év ben szép szá mú pá lyá zat ér ke zik, ame lyek
nagy szá mú ka pi tá lis mé re tû hal fo gá sá ról ta nús kod nak. Az el múlt

évek ben több nagy mé re tû har csa fo gá sá ról ér ke zett be je len tés,
2020-ban akadt köz te egy 41 kg-os mely a je len leg is mert re kord a holt -
ágon, de több 10 és 20 kg-ot meg ha la dó fo gás ról is tu dunk. A pon tyok
kö zül nem rit kák a 10 kg-ot, az amur ból a 15 kg-ot mag ha la dó fo gá sok,
de pél dá ul a holt ág sül lõ ál lo má nya is ki emel ke dõ. Az el múlt év ben to -
vább foly ta tó dott a tör pe har csa gyé rí té se is, mely so rán már több ton na 
ke rült le ha lá szás ra.

Az el múlt he tek ben 7 db sa -
ját gyár tá sú in for má ci ós
táb lát he lyez tünk ki a hor -
gá szok ál tal leg gyak rab ban
lá to ga tott part sza kasz -
okon. A táb lá kon a holt ág
ki ala ku lá sá nak tör té ne te
mel lett az alap ve tõ hor gá -
sza ti in for má ci ó kat, el ér he -
tõ sé ge ket tar tal maz za. A
ké sõb bi ek ben pe dig a hor -
gá szok ezek rõl tud nak
majd sze mé lye sen tá jé ko -
zód ni pl. a hal te le pí té sek,
hor gá sza ti ti lal mak idõ -
pont ja i ról.

2021-ben a víz par ton el töl -
tött na pok ra kel le mes ki kap cso ló dást és fo gá sok ban gaz dag évet kí vá -
nunk min den hor gász nak.

Internetes el ér he tõ sé gek:www.horgaszas.fegy ver nek.hu

www.facebook.com/FegyvernekAlsoretiHoltTisza    

Vé get ért a té li
át iga zo lá si idõszak

 FEGYVERNEK VSE  2021. feb ru ár 14-én
éj fél kor vé get ért a lab da rú gás ban a té li
át iga zo lá si idõ szak. Egye sü le tünk
játékoskeretében is tör tén tek vál to zá sok
ezen idõ szak ban. 

Lás suk elõbb az ér ke zõket. A fel nõtt ke re -
tünk két lab da rú gó val bõ vült. Luk ács Dá vid
a me gyei II. osz tá lyú Tiszapüspökibõl iga zolt
Fegyvernekre, míg Rupa Ró bert a Mart fû
me zét vál tot ta zöld-fe hér re. Után pót lás ke -
re tünk ben is ta lá lunk ér ke zõt, még pe dig az
U16-os csa pa tunk ba iga zol tuk a Szol no ki
MÁV Után pót lás FC-tõl Csõke Dá vidot, aki
vissza té rõ ként se gít he ti Náhóczki Sán dor
gár dá ját.

A tá vo zók lis tá ján is több já té kos sze re pel. A
fel nõt tek kö zül Rézsó Gá bor a Tiszagyenda
csa pa tá hoz, míg Pá pai Jó zsef a
Mezõtárkányi SE gár dá já hoz iga zolt. Az
után pót lás csa pa ta ink ban is vol tak tá vo zók.
Vízkeleti Sza bolcs, Fa ra gó Zsolt és Mol nár 
Le ven te a Szol no ki MÁV Után pót lás FC-nél
fo lyat ja. 

Mind a tá vo zók nak, mind az ér ke zõk nek sok
si kert kí vá nunk!

-Faragó Zsolt-

Új ra pá lyán U16-os csa pa tunk
 FEGYVERNEK VSE  Két hó nap kény sze rû pi he nõ után (ja nu ár 8-án) új ra edzés be állt a 
csa pat és szom ba ton (01.30.) a Szandai Focisuli ál tal - Szászbereken - meg ren de zett
Ulvicki Mi hály em lék tor nán sze re pelt:

Új pes ti Ha la dás (pi ros) - Fegy ver nek VSE 1-0

Kis sé ne he zen me le ged tünk já ték ba, de a mér kõ zés má so dik fe lé ben már jó tel je sít mény
nyúj tot tunk. A fõ vá ro si ak ki hasz nál ták egy hi bán kat, míg mi nem tud tunk a ka pu ba ta lál ni -
igaz, ennyi vel jobb is volt az el len fél.

Fegy ver nek VSE - Tiszaföldvár VSE 2-1

Ugyan az egész mér kõ zés fo lya mán fö lény ben ját szot tunk, de az iga zi át ü tõ e rõ hi ány zott a já -
té kunk ból.

Abonyi Kid FC - Fegy ver nek VSE 2-1

Elég jól fut bal loz tunk, de csak egy szer tud tunk a ka pu ba ta lál ni, míg az igen har ci as Abonyiak 
két szer, iga zi gól hely zet nél kül. Dön tet len ese tén a fel sõ ágon foly tat hat tuk vol na, így ma radt
az 5-8. hely. Vé gül a dön tõt a két ko ráb bi cso port el len fe lünk, az új pes ti (pi ros) és az abonyi
csa pat ját szot ta.

Fegyverneki VSE - Abádszalók SE 1-0

Fo lya ma to san ná lunk volt a lab da, sor ra dol goz tuk a ki a hely ze te ket, de azo kat el is hi báz tuk
(a jó ké pes sé gû szalóki ka pus nagy sze rû en vé dett). Vé gül Ben ce vál tott gól ra egy sza bad rú -
gást.

Fegyverneki VSE - Új pes ti Ha la dás (fe hér) 4-0

Foly tat tuk az elõ zõ mér kõ zé sen nyúj tott já té kot, de ez út tal ez ered mé nyes ség gel is pá ro sult,
így az 5. he lyen zár tuk a tor nát. 

A nyolc fegyverneki gól szer zõ je: Danajka Á. (3), Bu dai B. (2), Csõke D., Csõke V. és Domán A.

A te rem tor na jól szol gál ta a csa pat fel ké szü lé sét és a fi úk na gyon örül tek, hogy új ra pá lyán
lehettek.

-Náhóczki Sán dor U16 edzõ- 
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EMLÉKEZÉS
DEME IMRE

ha lá lá nak 10 év for du ló ján
A ha lál nem je lent sem mit.

Csu pán át men tem a má sik ol dal ra.
Az ma rad tam, aki va gyok
És te is ön ma gad vagy.

Akik egy más nak vol tunk,
Azok va gyunk mind örök re.
Úgy szó líts, azon a né ven,

Ahogy min dig hív tál.
Be szélj ve lem, ahogy min dig szok tál,

Ne ke ress új sza va kat.
Ne for dulj fe lém ün ne pé lyes, szo mo rú arc cal,

Foly tasd ka ca gá sod, ne ves sünk együtt
Mint min dig tet tük.

Gon dolj rám, kérj, mo so lyogj rám, szó líts.
Han goz zék a ne vem há zunk ban, ahogy min dig is

Hall ha tó volt, ne ár nyé kol ja be tá vol ság tar tó pá tosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.

A fo na lat nem vág ta el sem mi,
Mi ért len nék a gon do la ta i don kí vül…

Csak mert a sze med nem lát…
Nem va gyok messze, ne gon dold.

Az út má sik ol da lán va gyok, lásd, jól van min den.
Meg fo god ta lál ni a lel ke met és ben ne

Egész le tisz tult szép gyön géd sze re te te met.
Kér lek, légy szí ves… ha le het, tö röld le könnye i det,

És ne sírj azért, mert annyi ra sze retsz en gem.

Fá jó szív vel em lé kez nek gyer me keid Eri ka, Ka ti ka, And rás,
Ló ránt, Bo tond, Bá lint, Dó ra, Nel li.

Fe le sé ged és déd uno kád Tamara

EMLÉKEZÉS
STEFÁN ANDRÁSRA

Hi ány zol.

Az éle tem bõl,

a vo nu ló fel hõk fu tá sá ból,

az éb re dõ nap el sõ su ga ra i ból.

Hi ány zol a tár gyak ból,

ame lye ket meg érin tek,

hi ány zik a tük röm bõl az ar cod.

(...)

Ne héz csönd nyom ja szí ve met. 

Meg tört szív vel em lé ke zünk a 10. év for du lón.

So ha nem fe le dünk! A sze re tet ÖRÖK! 

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

MEGEMLÉKEZÉS
SIMON IMRE

ha lá lá nak 10. év for du ló ján.

"So ha sem hal vá nyul szí vünk ben em lé ked,
so ha sem szû nik meg lel künk gyá sza ér ted"

Sze re tõ Családod

EMLÉKEZÉS
MESTER LAJOS
ha lá lá nak 10. év for du ló ján.

Fá jó szív vel em lé ke zik Sze re tõ Családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak, akik

CSONTOS JÓZSEF
te me té sén részt vet tek, sír já ra ko szo rút, vi rá got he lyez tek,

fáj dal munk ban osz toz tak.

A Gyá szo ló Család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik sze re tett ha lot tunk

TÖRÖK ILLÉS
te me té sén részt vet tek és fáj dal munk ban osz toz tak,

bár mi lyen for má ban rész vé tü ket fe jez ték ki.

A Gyá szo ló Család
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MEGEMLÉKEZÉS
LADÁNYI SÁNDOR

ha lá lá nak 7. év for du ló ján!

"Kit szí vünk ben ér zünk
nem hal meg so ha,

 Kit lel künk kel lá tunk
nem hagy el so ha.

Az élet el mú lik, de az em lé kek él nek
Amíg élünk õriz zük õket!"

Fá jó szív vel em lé ke zik Fe le sé ge, 

há rom gyer me ke és öt unokája

EMLÉKEZÉS
FARKAS ISTVÁN

ha lá lá nak 3. év for du ló ján

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

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

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Na gyon szé pen kö szön jük az összes ked ves szót és gon do -
la tot. Iszo nyú érez ni, hogy Apu ká mat mennyi en sze ret ték.
Ez per sze sem mit nem vál toz tat azon, hogy Õ ne künk el sõ -

sor ban egy Édes apa volt, aki nek az el vesz té se
egyen lõ re... ke re sem a szót... de nem találom..

 Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind azok nak, a ro ko -
nok nak, ba rá tok nak, volt mun ka tár sak nak, szom szé dok nak, 

ked ves is me rõ sök nek és min den meg tisz te lõ nek,
akik édes apánk

SZEPESI SÁNDOR
temetésén meg je len tek, sír ján vi rá got, ko szo rút he lyez tek,

rész vét ük kel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyá szo ló csa lád

Bár sony pu hán át ölel az es te
Sír ker tek ben ezer nyi gyer tya ég

Láng uj ja i val az ég re fest ve
ked ves ha lot tak kó sza em lé két.

Pa rá nyi láng juk tán ca el va kít
Ár nyé kok ír nak tit ko kat kö zénk
S édes-bús em lék há lót fel sza kít
a bá nat pók, majd újat fon kö -

rénk...

Dús vi rág il lat töl ti be tü dõm, 
az em lé ke zés szent vi rá gai...

bo rús ál ma in kat messze ûzön
tün dö köl nek szín pom pás szir mai. 

Egy-egy gyer tyát gyúj tok
 min den ki ért,

aki ket a sors már tá vol ra vitt,
de apám sír hant ján le te szem még

nézd,ked venc hó fe hér vi rá ga it.

Tit kon szí vem re csen des bé ke száll.
Amint sír já nál le haj tom fe jem.
Nem ra gad ta el vég leg a ha lál,

hisz ben nem él, míg rá em lé ke zem.

GYÁSZJELENTÉSEK

A Szer kesz tõ ség ne vé ben

mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy

Bu rai Pál 70 éves

Csi ga Józsefné
Szü le tett: Mu rá nyi An na 86 éves

Czikk Kár oly 78 éves

Tö rök Il lés Gá bor 80 éves

Pe tõ Mi hály 85 éves

Gácsi Lász ló 68 éves

Ficsor Kor nél 42 éves

Koncz Ist ván 84 éves

Kneifel Ist ván 65 éves

Be csei Károlyné
Szü le tett: Mol nár Mag dol na 89 éves

Huber Istvánné
Szü le tett: Sze ge di Má ria 82 éves

Bir kás Istvánné
Szü le tett: Hagymási  Kulianna 82 éves

Pely he Kálmánné
Szü le tett: Rommel Zsu zsan na 75 éves

Jó nás Sándorné
Szü le tett: Ba logh Mar git 88 éves

Soós Gáborné
Szü le tett: Sass Má ria 82 éves

Fe ke te Ferencné
Szü le tett: Haj dú Er zsé bet 89 éves

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

KORPÁS PÁLNÉ
szül.: Kácsor Ka ta lin

ha lá lá nak 1. év for du ló já n

Sze re tõ csa lá dod
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