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Békés Karácsonyi Ünnepeket és
egészségben gazdag, Boldog Új
Esztendõt kívánok községünk
minden lakosának!
Kerek Oszkár polgármester

Talán az eddigi legsikeresebb rendezvénye volt az Önkormányzatnak
az idei Õszköszöntõ Fesztivál.
2011. december 8-án 14.00 órakor került sor az Egészség Központ ünnepélyes átadására. A rendelést az
intézményben dolgozó orvosok december közepén kezdik meg.

Új helyre, az Egészség Centrumba költöznek
a háziorvosi rendelõk
Önkormányzatunk támogatást
nyert az Észak-magyarországi
Operatív Program keretében meghirdetett „Egészségügyi Szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi
járó beteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerûsítése” címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi
Terv keretében a háziorvosi rendelõk áthelyezésére, infrastrukturális fejlesztésre.
A vissza nem térítendõ támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 90%-a, legfeljebb 33.371.001 Ft.
A fejlesztés célja a lakosság
életfeltételeinek, életminõségének, s ezen keresztül az itt élõ
emberek egészségi állapotának
javítása az élet minõségét be-

folyásoló tényezõk változtatásán keresztül.
A fejlesztés során az évekig
használaton kívüli, Hort, Kossuth Lajos út 122. szám alatt található „Kolostor” épület utoljára
„kisiskolaként” funkcionáló része
került felújításra, mely decembertõl, mint Egészség Centrum ad
helyet a községben mûködõ két
háziorvosi alapellátásnak.
A kivitelezés 2011. július 21-én
kezdõdött, és november 3-án
fejezõdött be. Az ingatlan épületgépészeti, illetve villamos
rendszerének megújítása mellett
megtörtént a meglévõ nyílászárók korszerû, hõszigetelt mûanyag ablakokra, ajtókra történõ
cseréje. A váróterembe új padok,
székek kerültek elhelyezésre. Az

„Háziorvosi rendelõk áthelyezése
Infrastrukturális fejlesztéssel”
ÉMOP-4.1.1/A-09-2010-0016
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uniós elõírásoknak megfelelõen
megtörtént az épület komplex
akadálymentesítése, ezenkívül
pedig egy akadálymentes parkolót is kialakítottunk.
A pályázat részeként szereplõ
járóbeteg adminisztrációs szoftver fejlesztésével megvalósult a
közvetlen betegellátással kapcsolatos, háziorvosi szolgáltatón
belüli info-kommunikáció, illetve lehetõség nyílik a laboreredmények fogadására az IT kommunikációs hálózatán keresztül.
A megvalósult beruházás illeszkedik a települést és a kistérséget
érintõ fejlesztési elképzelésekhez.
A fejlesztéssel javul a szolgáltatások minõsége, javulnak a
munkafeltételek.

5. alkalommal került megrendezésre az autós tuning fesztivál. A
rengeteg látogatót és sok autót felvonultató fesztiválon a már
megszokott gyorsulási és hangnyomás mérõ verseny mellett tûzoltó
bemutatót és tûzijátékot is láthattak az érdeklõdõk.

Az óvoda mellett megépült egy vízelvezetõ árok, amely a csapadékvíz
és a talajvíz elvezetésére szolgál. Nemcsak a kertekbõl folyik el így
majd a víz, az óvoda falai is szárazabbá válnak. Az árkok kialakítása jó
példa az érintett lakosság és az Önkormányzat együttmûködésére, a
közös érdek megvalósítására.
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AZ ELMÚLT NEGYEDÉV HÍREI, ESEMÉNYEI
Zagyvaság Koncertek

HÖTKE

A nyáron elkezdett komolyzenei koncert sorozat újabb koncertjére került sor
decemberben. Idén már hallhattak az érdeklõdõk egy 13 tagú nemzetközi nagyzenekart, vonósnégyest és most egy rézfúvós
adventi koncerten vehettek részt az In
Medias Brass Quintet elõadásában.

Rövid fennállása alatt is eredményesen
dolgozik a Horti Önkéntes Tûzoltó és
Katasztrófavédelmi Egyesület. 300.000 Forintot nyertek pályázat útján, melyet
eszközeik bõvítésére fordítanak. Tagjai az
egyesület elnökének irányításával az Iskola
útról levezetõ árok, határban lévõ átereszeit tisztította ki, valamint hozzáfogtak a
faluban lévõ valamennyi tûzcsap szekrényének ellenõrzéséhez javításához, ezzel is
hozzájárulva a falu tûzbiztonságának fokozásához.

Sándor úr, az Idõsügyi Tanács elnöke és
Kerek Oszkár polgármester úr köszöntötte az 50 éve házasságot kötött párokat.
Az idõs emberek, akik részt vettek az ünnepségen a kulturális mûsorral együtt emlékezetes élményekkel gazdagodva térhettek
haza.

valamint a belsõ csapadékvíz elvezetõ
árkok kialakításában, tisztításában.

Állampolgársági eskü
Kenyérszentelés
Augusztus 20-án a templomban Dr.
Ternyák Csaba egri érsek úr beiktatta
hivatalába Mándy Zoltán plébános urat. A
szentmisén a hagyományos kenyérszentelést az érsek úr végezte. Mándy Zoltán
plébános úr, Somodi János volt plébános úr
és Juhász Ferenc gyöngyösi plébános úr (a
falu szülötte) részvételével zajlott a
celebrálás.

Három állampolgársági eskü is volt
szeptemberben. Két helyben lakó család,
Dobondi András és gyermekei, Bálint
Sándor és gyermekei, valamint egy Erdélyben élõ család, Sándor Tamás, felesége és
gyermekei tették le esküjüket.

Adomány
A Vöröskereszttõl 60 csomag élelmiszer
adományt kapott a falu. Az átadásban az
önkormányzat munkatársai segédkeztek.

Közterületen égetés

Medertisztítás, árkok tisztítása
Idõsek Világnapja
Október 7-én a Kulturális Centrum
Közösségi Házában tartottuk meg az
ötödik éve hagyományossá vált ünnepséget az Idõsek Világnapja alkalmából. Az
idõs emberek köszöntése után Horváth

Bemutatkozik: Filep Bertalan
Szerencsen születtem, két felnõtt
lányom és két tündéri kis unokám
van. Feleségem szintén pedagógus, tanító. Hatvanban lakom, ott
is dolgoztam az elmúlt huszonegy évben.
Iskoláimat Miskolcon végeztem, ott érettségiztem.
Pedagógus diplomámat 1983ban szereztem Nyíregyházán,
földrajz-könyvtár szakon. Rövid
ideig dolgoztam közmûvelõdési
könyvtárosként, de az én igazi
világom a tanítás.
Folyamatosan képeztem magam:
környezetpedagógusi, oktatás-informatikusi, közoktatás vezetõi
diplomám mellett sok szakmai tanfolyamon gyarapítottam tudásomat.
Életpályám fõbb állomásai közül szeretettel gondolok vissza Rózsaszentmártonra, ahol kilenc szép
évet töltöttem, valamint a hatvani
5. Számú Általános Iskolára, ahol

huszonegy tanévet dolgoztam le.
Emellett a Lesznai Anna Egységes
Módszertani Központ óraadójaként tanítottam informatikát, és
összehangoltam, illetve elláttam
Hatvan körzetének pedagógus
érdekvédelmi feladatait
Bízom abban, hogy szakmai
tapasztalatommal, tudásommal és
munkámmal megfelelõen magas
színvonalon tudom szolgálni
Hort oktatásügyét, valamennyiünk megelégedésére.

Ismét elkezdõdött egy új tanév
2011. szeptember 1-én az összegyûlt diákság és a pedagógusok
számára az iskola csengõje jelezte
az új tanév kezdetét. A nyár sokunknak munkával telt, hiszen
négy tanterem festését, s két osztály parkettájának csiszolását és
lakkozását végeztettük el. Így tiszta, szép tantermek várták a diákokat.
259 tanuló sorakozott fel a
tanévnyitó ünnepélyen. Két elsõ
osztályunkban 29 kis diákunk
kapta meg az iskola jelvényét, s
ezzel a Batthyány József Általános
Iskola kötelékébe fogadtuk Õket.
Az évet 14 tanulócsoporttal és
2 napközis csoporttal indítottuk.
Ez a tanév a „tudás és fegyelem”
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éve lesz, ennek keretében szervezzük programjainkat. Természetesen folytatjuk az angol
oktatását már elsõ osztálytól
kezdve és a tehetséggondozás keretében német nyelvet is biztosítunk az érdeklõdõknek. Kiemelt feladatunk továbbra is az
informatika és a nyelvoktatás.
Ennek érdekében pályázati forrásból jelentõs fejlesztéseket tervezünk. Szándékunk, hogy a
tanévben minden diák megtalálja
a tehetségének és érdeklõdésének
megfelelõ programot, s hogy júniusban majd eredményes, sikeres
évet zárhassunk.
Filep Bertalan Iskolaigazgató

A Mátrai Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulás elvégezte a Szarvágy patak
és az Ágói patak medertisztítását, amely
megkönnyíti az esetleges nagyobb
mennyiségû csapadékvíz elvezetését. Az
önkormányzat megbízásából, jelentõs
munkálatok kerültek elvégzésre a külsõ,

A képviselõ-testület legutóbbi ülésén
módosította a helyi környezetvédelmérõl a
település tisztaságáról szóló rendeletét a
következõ módon:
Avart és kerti hulladékot csak szélcsendes
idõben, jól kialakított tûzrakó helyen és
telken szabad égetni minden pénteken 08 20 óráig úgy, hogy az az emberi egészséget és
a környezetet ne károsítsa, és az égetés
hõsugárzása kárt ne okozzon.
Avart és kerti hulladékot közterületen
égetni tilos!
Ez a rendelet 2011. november 1-tõl
hatályos.

„Én iskolám köszönöm most neked”
2011. szeptember 17-én örömteli ünnepre készült 23 õsz hajú,
nehezebben járó úr és hölgy,
akik életük jeles napját, 40 éves
általános iskolai találkozójukat
ünnepelték. Annak ellenére,
hogy az 1971 évi ballagás utáni
fogadalmunkhoz híven 5 évenként találkoztak, még mindig
elhangzott a „Te ki vagy?” kérdés újabb csatlakozó öregdiák
megjelenésekor. A találkozó
szomorú perceit jelentette a
temetõben való tiszteletadás a
meghalt osztályfõnöknek és a 4
diáktársnak, akikre fájó szívvel
emlékeztek virágot, gyertyát téve sírjukra.
A Kulturális Centrum Dísztermében szépen
terített asztal várta az ünneplõket és az õket kísérõ
párjukat. Virággal köszöntötték volt osztályfõnöküket, Tánczos Istvánnét valamint az elsõ osztályban õket tanító Bata Zoltánné és Süki Istvánné
tanító néniket.
A diáktársak nevében Kerek Oszkár emelkedett
szólásra, 40 év távlatából hálásan emlékezett vissza
régi iskolájára, tanáraira, akik megtanították a
munka szeretetére, a nehézségek leküzdésére. Azt,
hogy munkájuk sikeres volt, bizonyítja a tanítványok mai napig tartó tisztelete, ragaszkodása.
Tánczos Istvánné osztályfõnök köszönetét fejezte ki az 5 évenként megtartott találkozókért.
Kérte, hogy a mai alkalom a szeretetteljes emlékezésé legyen, s középpontjában a régi iskolában átélt
események álljanak.
Jó volt látni és hallani a közösen átélt diákéveket
felidézõk mosolyát, vidám kacagását.
A finom vacsora, az elfogyasztott italok, újabb
mesélésre késztették az ünneplõket.
A jól sikerült találkozó háziasszonya Hegedûsné
Burda Mária és Trecskáné Kovács Ibolya voltak. Hálás
köszönet elõkészítõ és vendéglátó munkájukért.
Ady Endre régi iskolájára emlékezõ sorai biztassanak az újabb találkozóra!
„Bár zord a harc, de megéri a világ, Ha az marad az
ember, ami volt, Nemes, küzdõ, szabadlelkû dák.”
Hegedûsné Burda Mária
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Három évtized nevelõmunka után az óvoda élén
Gyermekkoromat Horton töltöttem, itt jártam óvodába és iskolába is. A családommal, férjemmel
és felnõtt fiúnkkal jelenleg is itt
élünk. Ezért a településen sok
embert ismerek, és én sem vagyok
ismeretlen falum lakói számára. A
Szarvasi Óvónõképzõ elvégzése
után 1981. 08. 01-tõl a Benedek
Elek Óvodába dolgozom óvodapedagógusként
Az elmúlt évtizedek során
mindig törekedtem arra, hogy a
rám bízott feladatokat saját egyéniségemnek megfelelõen, de a
fenntartói, az intézmény vezetõi,
szülõi, és a közvetlen kollégáim
elvárásainak megfelelõen lássam
el. Mindig fontos volt számomra,
hogy a rám bízott gyermekek
kellemes, szeretetteljes légkörben
nevelõdjenek, koruknak, egyéni
képességeiknek megfelelõen.
Óvónõként alkalmam volt sokféle tapasztalatot szerezni, megélni a mindennapok nehézségeit.
Néhány éve született meg az elhatározás, hogy vezetõnk nyugállományba vonulása után szeretnék pályázni óvodánk megüresedett vezetõi állására.
Erre a feladatra készülve, jelentkeztem 2006. májusában az ELTE
vezetõ óvodapedagógus szakára.
E diploma megszerzése tette lehetõvé számomra, hogy megpályázhassak és betölthessek magasabb vezetõi pozíciót. Ebben az
óvodában dolgozom 30 éve, az
elsõ diplomám megszerzése óta,
ez az a hely, ahol szakmai tudásomat folyamatosan bõvíthettem.
Jól ismerem az óvoda épületének
adottságait, a pedagógiai programot, az itt dolgozókat, akikkel

már annyi évtizede közösen éltünk meg szakmai, magánéleti
problémákat és örömöket is.
Megtiszteltetés számomra, hogy
pályázatomat a szülõi szervezet,
és az óvoda dolgozói elfogadták, a
képviselõ testület pedig 2011.
november 01-tõl 5 évre megbízott az óvodavezetõi feladatok
ellátásával.
Óvodavezetõként lényegesnek
tartom mind a magam, mind az
óvoda dolgozói számára, hogy az
intézmény fenntartó képviselõtestülettel a kapcsolattartás a lehetõ legoptimálisabban folytatódjon.
Fontos számomra, hogy a Benedek Elek Óvoda hatékony
szakmai munkája folytatódjon, és
az eddigi elismerést megtartó
kiváló intézményként mûködjön
továbbra is a szülõk és gyermekek
megelégedésére.
Kerekné Aradi Tünde

Bemutatkozik Mándy Zoltán plébános úr
Köszönöm a lehetõséget, hogy új
plébánosként bemutatkozhatok a
horti embereknek.
1949. december 17-én születtem Budapesten.
Budapesten a lakásunkon kereszteltek meg 1949. december
28-án, mivel édesapám abban az
idõben katonatiszt volt és így
kockázatos lett volna a templomba menni.
Elsõáldozó 1956. májusában
voltam a Miskolc- Mindszenti
Plébánián.
1962. májusában bérmálkoztam
Nyékládházán.
1973-ban szenteltek diakonussá, 1974-ben pedig pappá szentelt
Bánk József érsek úr.
Rakamazon és a miskolci Nagyboldogasszony plébánián voltam
káplán.
Azután 1974-ben érseki irodaigazgató lettem, 1975-ben plébános az egri Jézus Szíve plébánián
1979-tõl az érsekségen dolgoztam titkárként, majd 1988-tól sajószentpéteri kisegítõ és Miskolc
- avasi szervezõ lelkészként tevékenykedtem.
2004-ben Seregély István érsek
úr kinevezett általános helynöknek
és az egri Bazilikába küldött plébánosnak. Az idõ fölöttem is eljárt.
Úgy éreztem, hogy olyan nagy he-

Tanév eleje az óvodában
Óvodánkban továbbra is 5 csoport mûködik. A 2011. õszén 96
gyermek kezdte meg az óvodai
nevelésben való részvételt. A
csoportok kor és létszám szerinti
megoszlása a következõképpen
alakul (december 31-ig): Kiscsoport: 23 fõ, vegyes csoport: 16 fõ
(év végén 28 fõ), kis-középsõ
csoport: 18 fõ, nagy-középsõ csoport: 23 fõ, nagycsoport: 22 fõ.
A vegyes csoportba a gyermekek az év folyamán 3. életévük
betöltése után folyamatosan érkeznek. Így tanévvégére várhatóan 115re emelkedik a gyermekek létszáma.
Most is mint, minden évben
megszokott forgatókönyv szerint
kezdtük meg a pedagógiai munkát.
Természetbarát óvodai programunk céljait folyamatosan megvalósítva tartottuk meg az ÁLLATOK VILÁGNAPJÁT.

Az óvoda elõtti Iskola utcában
rendszeresen óvodásainkkal szedjük fel a mások által sajnos még
mindig eldobált szemetet. Ezzel
is elmélyítjük bennük, hogy a
tiszta környezet mindenki számára sokkal szebb és kultúráltabb.
Megtartottuk a közös gyümölcsnapot, amelyen ismét gyümölcssalátát készítettünk és felszeletelt gyümölcsbõl válogathattunk a gyermekekkel.
Szeptember 30-án óvodánk
névadója Benedek Elek születésnapját és ezzel együtt a Népmese Világnapját ünnepeltük
meg. A nagycsoportosok ennek
tiszteletéri népi gyermekjátékkal,
versekkel készültek. Magukra
öltötték az óvodánk népies
kékfestõ öltözetét. Az évforduló
alkalmából virágot helyeztünk el
az óvoda folyosóján található

Benedek Elek arcképét ábrázoló
dombormû elõtt.
Nagycsoportosaink az IDÕSEK VILÁGNAPJA alkalmából
mûsorral köszöntötték a településünk idõs polgárait, a Kulturális
Centrum nagytermében megszervezett rendezvény keretén belül.
Megszerveztük a mindig sikeres õszi Mátra Túránkat, ahol egy
gyermek számára is könnyen
járható útvonalon tettünk sétát az
erdei úton.
A kirándulást tavasszal és
õsszel bonyolítjuk le a Mátrába,
amely nagyon fontos része Természetbarát
Óvodai
Programunknak. A kirándulás költségeit a fenntartó önkormányzat
finanszírozza már évek óta, így a
gyermekek számára ingyenesen
vehetõ igénybe. Ezúton is köszönet érte!

Versekkel és dalokkal köszöntöttük nagyVirágot helyeztünk óvodásainkkal Benedek Elek dombor- csoportosainkkal a népmese világnapját,
mûvéhez
Benedek Elek születésnapján.

Kirándult a Nyugdíjas Klub
Nagyon szép kiránduláson vettek
részt a Kulturális Centrum Nyugdíjas Klubjának a tagjai a nyáron,
Fülek-Losonc útvonalon.
Szlovák-magyar határvidéken
lévõ Fülek várának romjainál szép
kilátás nyílik a városra a felújított
várrom tetejérõl.
Az ötszögletû bástyájában a vár
és a város történetét bemutató

kiállítást néztük meg. Tovább haladva érkeztünk meg Losonc városába a Kubinyi térre, mely a város
történelmi magját alkotja.
A Római katolikus templom
valamint az evangélikus, a református templom mûemlék. Itt látható
az öreg városháza és a Redut.
Hazafelé indulva megálltunk
Szécsény központjában. Megte-

kintettük kívülrõl a Széchenyi
kastélyt valamit a város jellegzetes
épületét a tûztornyot, melynek
különlegessége, hogy süllyed és
északnak dõl, ferde. Emlékezetes,
szép élményekben volt részünk.
Köszönet a Mezõgazdasági Szövetkezet vezetésének a támogatásért.
Balog Gyuláné Klub vezetõ

Kirándult a Tere-Fere Hölgyek Köre

lyen és az egyházmegye vezetésében már nem tudok igazán hatékonyan szolgálni, ezért is kértem
áthelyezésemet, a Somodi János
kanonok úr nyugalomba vonulásával megürülõ horti plébániára.
Öröm számomra, hogy most már
csak az a feladatom, hogy a Jópásztorra figyelve vezessem az õ
nyáját az üdvösség útján.
Papi jelmondatom Szent János
apostol elsõ levelébõl való: „Mi
megismertük a szeretetet… és
hittünk benne.”
Mándy Zoltán
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Már hagyománnyá vált, hogy a
Tere-Fere Hölgyek Köre a nyár
végén kirándul.
Kirándulásunkon részt vettek

az Idõsek klubjának egyes tagjai,
meghívott vendégeink és családtagok is.
Úti célunk Szentendre volt,

ahol az ország legnagyobb
szabadtéri múzeumát a Skanzent
látogattuk meg. Magyarország 18
- 19. századának építészeti hagyományát és a paraszti élet történetét mutatja be hiteles tárgyakkal, a régi településformák hû
tükrözésével.
Részünk volt egyháztörténeti
kiállítás megtekintésében, majd a
görögkeleti székesegyházat látogattuk meg , ahol idegenvezetõ
kalauzolásában ismerkedhettünk
vallástörténetükkel.
Sétáltunk Szentendre fõterén,
sikátoraiban és gyönyörködtünk
a város alatt folyó Duna gyönyörû látványában.
Reméljük, hogy klubvezetõnk
Majer Istvánné jóvoltából - akinek ezúton is köszönjük ezt a
szép napot,- még sok ilyen jól
szervezett, színvonalas kirándulásban lesz részünk a jövõben is.
Molnár Istvánné
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50 éve lett önálló a horti könyvtár

Anyakönyvi hírek
ELHUNYTAK

A falu már 1936-ban létesített
ifjúsági könyvtárat 100 kötettel.
Sajnos a II. világháború idején a
teljes állomány elpusztult. Önálló
tanácsi könyvtárként 1961-tõl
mûködik a Mûvelõdési Házban
40 m2-nyi alapterületen, ahol
1975-ig maradt. 1975 fordulópont a könyvtár életében, hiszen
ekkor pályázat útján elnyerte a
Felszabadulási Emlékkönyvtár
címet. Az új könyvtárat - a mai
jelenlegi helyén- a volt Batthyány
- kastély gazdasági részében
alakították ki, 250 m2-nyi alapterületen. Ez a terület 1997-re 40
m2-el növekedett, mivel egy raktár résszel gazdagabb lett a
könyvtár.
2001. májusától Internet használata is biztosított az arra igényt
tartóknak térítés ellenében.
Könyvtárunk jelen pillanatban
is nyilvános e-Magyarország pontként mûködik községünkben.
Ismét egy fordulópont következett intézményünk életében, hiszen 2007-ben létrejött egy intézménykomplexum: Hort Község
Kulturális Centruma: Könyvtár,

Közösségi Ház és Helytörténeti
Kiállítóhely. A Könyvtár és a Mûvelõdési Ház egyesült. Az összevonásnak fõ célja az volt, hogy
egyesült erõvel tudjuk a kultúra
területén a közösségmegtartó erõt
és a minõségibb, európai szintû
programokat biztosítani.
Helytörténeti Kiállítóhelyünk a
könyvtár épülete mellett 2008.
április 25-én nyílt meg.
Könyvtári állományunk évrõl
évre igen szépen gyarapodott.
Állományunk 2010. december
31-én: könyv és bekötött, tékázott
folyóirat 18547 db, kartográfiai
dokumentum 58 db, hangdokumentum (hanglemez, CD, HK)

Rejtvény

1108 db, elektronikus és digitális
dokumentum (CD-ROM) 46 db,
képdokumentum (DVD) 141 db.
A könyvtárból kivihetõ kölcsönözhetõ állomány, kötet 13433 db.
Szeretettel várunk mindenkit a
Kulturális Centrum Könyvtárában, mely gyönyörû termeivel
méltó helyéül szolgál a könyveknek, a kultúrának.
„Azok a könyvek, melyek a
könyvtárak polcain szunnyadnak,
még nem készek; vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz,
hogy értelmet kapjanak, te kellesz
olvasó!” (Kosztolányi Dezsõ)
Sz.S.M.

Elõzõ számunk nyertesei:

Tóth Rudolfné (Dávid Ilona)
Major István
Tóvaj Mihály
Molnár Józsefné (Tóbi Mária)
Dencs Erzsébet
Hegyi Jánosné (Varga Rozál)
Ludányi Pál
Csontos Jánosné (Erdélyi Ilona)
Kállai Sándor (holttá nyilvánítva)
Farkas Istvánné (Fülöp Ágnes)
Nagy Jánosné (Tóth Irén Margit)
Ambrúzs Jánosné (Czibolya Mária)
Strausz István
Oláh Dávidné (Nagy Ágnes)
Tóvaj Jánosné (Torma Anna Piros)
Kakas Ervin
Dávid Gizella
Drága Géza
Vincze Matild
Juhász Ferencné (Erdélyi Erzsébet)
Maksa József
Gáspár Andrásné (Krecskó Mária)

2011.05.26. Honvéd út 16.
2011.06.13. Árpád út 6.
2011.07.17. Rákóczi út 25.
2011.07.22. Vas Gereben út 4.
2011.08.02. Toldi út 11.
2011.08.04. Szabadság tér 35.
2011.08.10. Kertalja út 82.
2011.08.16. Magyar út 33.
1994.04.15. Kossuth út 152.
2011.09.01. Bajcsy-Zs. út 8/2.
2011.09.21. Rózsa Ferenc út 13.
2011.09.17. Magyar út 55.
2011.09.22. Táncsics út 54.
2011.09.27. Kossuth út 166.
2011.09.29. Kossuth út 208.
2011.10.03. Csillag út 26.
2011.10.04. Vas Gereben út 5.
2011.10.09. Kossuth út 95.
2011.10.24. Bajcsy-Zs. út 97.
2011.10.27. Rózsa Ferenc út 15.
2011.11.09. Kossuth út 29.
2011.11.21. Alfa út 6.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Következõ rejtvényünk
a Krónika 2012-es
legelsõ számában fog
megjelenni.

Vittek Boglárka

Tóth Lászlóné

Kiss Krisztina - Gyarmati Sándor
Kurják Anita - Kõvári Mihály
Király Tünde Erzsébet - Unger Attila
Balog Renáta - Csábi László

2011. július 16.
2011. augusztus 13.
2011. augusztus 29.
2011. szeptember 17.

Községünk legfiatalabb állampolgárai

Bíró Izabella 2011.06.16. An: Bíró Borbála
Gráf Maja Ilona 2011.07.28.
An: Ladányi Ildikó

Magyar Lilla 2011.06.26. An: Máté Ágota

Rendek Kamilla Mercédesz 2011.08.15.
An: Deáki Anett

Lukovszki Márton 2011.09.23.
An: Szuha Brigitta

Unger Luca 2011.09.27.
An: Király Tünde

Dávid Zalán 2011.09.25.
An: Füredi Katalin

Czimer Erik 2011.09.30. An: Fehér Andrea
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Petrovics Alexandra 2011. 07.11.
An: Borsi Anasztázia

Horváth Jácint Csaba 2011.07.06. An: Fülöp Erika

Vigh Bence 2011.10.04. An: Petrovics Ildikó

Czibolya Luca 2011.10.05. An:Erdõs Anita

Tresó Amélia 2011.10.27. An: Klajzovics Renáta
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