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Gomba Község Önkormányzatának 
értesítője 

 

Önkormányzati összefoglaló 

 

A Képviselő-testület az elmúlt 

időszakban 2017. április 27-én, május 25-

én és június 22-én tartotta a munkaterv 

szerinti üléseit. Az előző Krónikás 

megjelenése óta rendkívüli ülés 

összehívására nem került sor. A két soros 

ülésen történt önkormányzati 

jogalkotásról, valamint Gomba Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

egyéb, fontosabb döntéseiről nyújtok 

tájékoztatást az alábbiakban a Tisztelt 

Olvasó számára. 

 

Helyi jogalkotás 

 

 Az április 27-én tartott ülésen 5 

önkormányzati rendeletet alkotott a 

Képviselő-testület. 

A 7/2017. (IV. 28) rendelettel a helyi 

szociális rendelet módosítására került 

sor. A változás annyiban érinti a szociális 

étkeztetésben részesülőket, hogy a 

személyi térítési díjat májustól a 

tárgyhónapot megelőző hónap utolsó 

napjáig kell az ellátottaknak a GTÜ 

Közhasznú Nonprofit Kft. részére 

megfizetni.  

A 8/2017. (IV: 28.) rendelettel a helyi 

hulladékgazdálkodási rendelet került 

módosításra, mert a település 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatója 

az év elejétől megváltozott.  

A 9/2017. (IV. 28.) rendelettel az 

önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

helyi jogszabály melléklete módosult, 

mert törölni kellet az önkormányzat által 

értékesített ingatlant, valamint egy 

tulajdonviszony rendezés miatt egy 

másik ingatlan is törlésre került a 

nyilvántartásból. 

A 10/2017. (IV. 28.) rendelet a 2016-os 

zárszámadás elfogadása alapján került 

megalkotásra.    

 Az április 27-én, május 25-én valamint a 

június 22-én tartott ülésen is módosításra 

került a 2017. évi költségvetési rendelet. 

Az utolsó módosítás alapján az 

összesített költségvetés bevételi és 

kiadási előirányzatának egyenlege az 

eredeti 508.683.522 Ft-tal szemben 

518.641.10 Ft.  

 

A polgármester elmúlt időszakra 

vonatkozó írásos tájékoztatójának 

fontosabb elemei 

 

Amint a képviselő-testületi munkát 

figyelemmel kísérők már megszokhatták, a 

polgármester írásbeli tájékoztatóban nyújt 

információt az ülések közötti legfontosabb 

eseményekről. Az április, május és június 

hónapokban benyújtott írásbeli 

tájékoztatóból az alábbiakat tartom 

fontosnak kiemelni:  

 

 Május közepén megérkezett az I. 

világháborús emlékmű helyreállításával 

kapcsolatos pályázati kérelmünk 

elbírálása. A számszerűsített önerő 

nélkül benyújtott kétmillió forintos 

támogatási igényre egymillió forint 

támogatást ítéltek meg. A restaurátori 

ajánlatot adóval lefolytatott egyeztetés 

eredményeként sikerült 1,5 millió 

forintra csökkenteni a vállalási árat 

nagyobb önkormányzati közreműködés 

(szétszedés, összerakás, állványozás) 

esetén.  

 Május utolsó hétvégéjén gombai 

sportegyesületi együttműködésben 

került lebonyolításra az idei sportnap, 

melynek részeként kerültek 

lebonyolításra a pályázati támogatással 

előkészített koncertek is.  
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 Június 3-án sor került a negyedik 

alkalommal megrendezett 

településtörténeti találkozóra, amelyen 

szokás szerint vendégeink a gombai 

kastélyok és kúriák egykori lakóinak 

leszármazottai is. A délelőtt folyamán a 

református templomban, a millenniumi 

emlékműnél és Fáy András szobránál 

emlékeztünk meg Gomba község 

történelméről, délután pedig a 

rendezvényházban láthattunk és 

hallhattunk előadásokat, egy színdarab 

jellemző jelenetét és néhány szót a 

településtörténeti könyvsorozat 

szerzőitől és szerkesztőjétől.   

 A ceglédi központtal korábban működő, 

49 települést tömörítő 

hulladékgazdálkodási tulajdonközösség 

bevonásával egy 105 településre 

kiterjedő hulladékkezelési régiót 

kívánnak kialakítani, amely támogatásra 

hivatott pályázni modern hulladékkezelő 

eszközök és létesítmények 

vonatkozásában, hogy megfelelő 

színvonalon lehessen ellátni a terület 

hulladékkezelését. Befejeződött a támfal 

építése a Kölcsey Ferenc és az Ady 

Endre utca között. A beruházás az Ady 

Endre utca vízelvezetésének 

folytatásával fejeződik be néhány héten 

belül a burkolat javításával együtt. 

 Június 14-én együttes ülést tartott a 

gombai Képviselő-testület Bénye 

Község Önkormányzatának Képviselő-

testületével, amelyen megválasztásra 

került az a háromtagú előkészítő 

bizottság, akiknek július 15-ig 

tájékoztatni kell az érintetteket a 

kialakult helyzetről és a rendezést 

hivatott megállapodás előkészítésének 

megkezdéséről. A tájékoztatást követően 

augusztus első felében – más témával 

összevontan – kerül sor egy fórumra, 

amelyen a bizottság meghallgathatja az 

érintettek véleményét és elvárásait is. 

 

A Képviselő-testületi munka  

során hozott fontosabb döntések 

összefoglalása 

 

A megtartott ülések döntéseiről az 

alábbiak szerint tudok tájékoztatást 

nyújtani: 

 Elfogadásra került a 2016. évi 

összefoglaló belsőellenőri jelentés, 

melyről jogszabály alapján a 

zárszámadással együtt kell véleményt 

alkotni. 

 Benyújtotta a GTÜ Közhasznú 

Nonprofit Kft a 2017. évi vállalkozási és 

üzleti tervek 1-3 havi teljesítéséről 

készült tájékoztatót, mely jóváhagyásra 

került a döntéshozók által.  

 Szintén jogszabályi kötelezettségnek 

eleget téve fogadta el a Képviselő-

testület a közbeszerzési szakértő által 

készített 2016. évi közbeszerzési 

statisztikai összegzést.  

 Új közterületi elnevezésekről döntöttek a 

település képviselői azon közterületek 

esetében, ahol a címelem nem 

tartalmazta a közterület jellegének 

meghatározását. A tetepusztai részen 

lévő ingatlanok ezt követően Tete 

pusztaként kerültek be a 

címnyilvántartásba. A Felsőfarkasdon 

lakók lakcíme Felsőfarkasd völgyre 

változott, Alsófarkasd pedig Alsófarkasd 

pusztaként szerepel a 

nyilvántartásokban. A Harcvölgyben ezt 

követően Harcvölgy majorként lehet 

lakóhelyet létesíteni. A tópart felé vezető 

0131 helyrajzi számú közút mentén 

meghosszabbításra került a Bajcsy-

Zsilinszky utca. A malomi elágazástól 

szőlészet felé vezető közút mentén is 

meghosszabbításra került a Szőlő utca. A 

magfalvai rész Magfalva liget elnevezést 

kapott. A 480 helyrajzi számú közútnak 

Átjáró köz, míg a 472/19 helyrajzi számú 

közútnak Liliom köz elnevezést állapított 

meg a Képviselő-testület. A Gombát 

Monor felől megközelítők a Fetti 

Lovarda és a Sicofol telephelyénél a 
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gombai Ipar úton járnak a jövőben. A 

közelmúltban létesített vízműnél lévő 

rövid út célszerűen a Vízmű út elnevezést 

kapta, míg a sokak által országútnak 

ismert külterületi út a Hajcsár út néven 

található a jövőben.  

 Áprilisban került ez évben is elfogadásra 

a közbiztonsághoz kapcsolódóan testület 

elé kerülő rendőrségi és polgárőrségi 

beszámoló az elmúlt évben végzett 

tevékenységükről.  

 Jogszabályi kötelezettségnek kell eleget 

tenni a Településképi Arculati 

Kézikönyv elkészítésével. Erről az 

érdeklődők az áprilisban megtartott 

közmeghallgatáson kaphattak bővebb 

tájékoztatást. A tervezési munkákra az 

A.D.U. Építész Iroda nyújtott be 

ajánlatot, mely elfogadását követően a 

tervezési munkák megkezdődtek.  

 Felkérést kapott a Gombai Gólyafészek 

Óvoda a Néphagyományőrző 

Óvodapedagógusok Egyesületétől a XX. 

szakmai találkozó 2018 évi 

megszervezésére. Az intézményvezető 

tájékoztatást nyújtott a Képviselő-

testület számára a rendezvény 

szervezéséhez kapcsolódó terveikről. A 

Képviselő-testület támogatásáról 

biztosította a helyi óvodát az országos 

rendezvény szervezése érdekében.  

 A májusi ülésen elfogadásra kerültek a 

község egészségügyi alapellátását 

biztosító szolgáltatók előző esztendőről 

benyújtott beszámolói. A végzett munka 

köszönete mellett az ügyeleti ellátást 

biztosító szolgáltató felé a Képviselő-

testület határozatban fogalmazta meg, 

hogy az ügyeleti szolgáltató a vele 

alvállalkozói jogviszonyban állókkal 

hatályos szerződése alapján kényszerítse 

ki a Gomba község közigazgatási 

területén elhunytak gombai ravatalozóba 

történő szállítását, amennyiben a 

hozzátartozónak nincs ettől eltérő 

kifejezett kérése. Szintén elfogadásra 

került a 2016. év házi segítségnyújtásról, 

valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló beszámoló is. Előbbit a Monori 

Gondozási Központ, utóbbit a Monor és 

Térsége Család és Gyermekjóléti 

Központ és Szolgálat nyújtotta be 

jogszabályi követelménynek eleget téve.  

 A májusi ülésen született döntés arról, 

hogy jóváhagyta az alapító a GTÜ 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi 

egyszerűsített beszámolóját és 

közhasznúsági jelentését.  

 Közútkezelői hozzájárulást adott a 

Képviselő-testület a Napsugár ABC 

előtti ú.n. kövesárkon átívelő, korábban 

elbontott híd kialakítására azzal a 

kikötéssel, hogy az országos közút 

kezelőjétől is be kell szerezni az 

építtetőnek a közútkezelői hozzájárulást.  

 A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is 

július két utolsó hetében lesz igazgatási 

szünet a Gombai Polgármesteri 

Hivatalban, mely alatt telefonon 

értesíthető anyakönyvi ügyelet fog 

működni a községházán.  

 A júniusi ülésen elfogadták a képviselők 

az óvoda vezetőjének a 2017/2018-as 

nevelési év előkészítéséről készült 

tájékoztatóját. A tájékoztató tartalmazta 

azt is, hogy hosszú évek óta ez az első 

esztendő, amikor nem tudtak minden 

felvételi kérelmet teljesíteni. A más 

településről jelentkezőket kivétel nélkül 

el kellett utasítani, de volt olyan gombai 

gyermek is, aki csak a következő 

nevelési évben kezdheti meg az óvodába 

járást.  

 

Az ülések napirendi pontjaihoz készült 

írásos előterjesztések az érdeklődők 

számára teljes terjedelemben 

megismerhetők a községházi aloldal 

„Képviselő-testületi ülések 

előterjesztései” menüpont alatt, illetve a 

határozattárban valamennyi döntés 

olvasható.  

Kósa Erzsébet Anikó jegyző 
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Beszámolók 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportnap a Kenyeres-kertben 

 

2017. május 27.-én, a Gombai Önkormányzat és a Gombai Sport és Szabadidő 

Egyesület által ismét megrendezésre került a Gombai Sportnap. 

 

     A rendezvény 9 órakor a kispályás foci sorsolásával kezdődött. A felnőtteknél 12 

csapat jelentkezett: 

Favágók FC, Katica Csoport, Denevérek, Tejeskávé, Steffl, Töltött Cigi, 

Szakramentum, Idegenlégió, Hajrá FC, Szexi Csokoládé, FC Bőrszalonna, Mező FC. 

Az általános iskolásoknál 4 csapat küzdött a győzelemért: UBI, Aranycsapat, Csibe 

Girl(lányok), Titkos Mikkentyű (lányok). A mérkőzéseken szebbnél-szebb góloknak és 

megmozdulásoknak tapsolhattak a szurkolók és délutánra kialakult a végeredmény is. 

Általános iskolások: 1.Titkos Mikkentyűk 2.Aranycsapat 3.Csibe Girl. Felnőttek: 1. 

Szakramentum 2. Szexi Csokoládé 3.   

Tejeskávé. A díjazás az első helyezettnek kupa és érem volt, a többi helyezett érmet 

kapott. 

    A gyerekek délelőtt- focizás mellett- részt vehettek egy sajátos"öttusa próbán"is, ahol 

öt különböző sportállomáson (futás, kempo, floorball, kerékpár, kosárlabda) kellett 

teljesíteniük feladatokat. Miután teljesítették a próbákat, jutalmul kaptak egy müzli 

szeletet és választhattak még almát vagy banánt. 

 

    A másik, kimondottan gyerekeknek szánt program a sorverseny volt, ahol a 

jelentkezők 3 csapatra lettek szétosztva. A feladatok teljesítése után kialakult a sorrend: 

az első helyezett csapat 3 pizzát kapott, a második helyet a másik két csapat szerezte 

meg holtversenyben, így ők 1,5-1,5 pizzát kaptak. 

 

    A szabadtéri sportrendezvények után a Civilházban lehetett ping-pongozni illetve a 

Kenyeres kertben felállított színpadon a 100 Folk Celsius által adott koncerten vehettek 

részt a gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel. Este pedig az együttes country zenét 

játszott a felnőttek részére. 

 

    Így egy egésznapos programot tudtunk biztosítani a sportolni és kikapcsolódni 

vágyóknak. Mindezért köszönettel tartozunk: Gombai Önkormányzatnak, GTÜ Kft-

nek, Fáy András Református Általános Iskolának, Gombai Gólyafészek Óvodának, 

Gombai Pizzériának, az önkénteseknek és a Gombai Sport és Szabadidő Egyesület 

tagjainak. 

 

   Amennyiben valakinek kérdése, észrevétele van vagy ötlete a következő évi 

sportnappal kapcsolatosan, illetve hogy a településünkön milyen sportolási vagy 

szabadidős tevékenység legyen, esetleg tag szeretne lenni, akkor erre a címre írhat: 

gse@gomba.hu. 

Pere József 

Gombai Sport- és Szabadidő Egyesület elnöke 
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Gombai históriák sorozat első köteteinek könyvbemutatója  

Gomba, 2017. június 3. 

 

A hely, ahol élünk nemcsak élettér, hanem az emlékezés színtere is. A mindenkori 

vezetők felelőssége pedig megteremteni és biztosítani a közösségi és kulturális 

emlékezet számára ideális feltételeket. Ennek egyik állomásaként született meg a 

Gombai históriák sorozat, melynek első két kötetét a Nemesi családok találkozója 

alkalmából mutattunk be. A sorozat különlegessége, hogy köteteit helyiek írják, 

akik nemcsak szemtanúi, de formálói is Gomba történelmének. 

 

Arató Éva és Molnár Irén vállalása a Gombai históriák sorozat első kötete, a 

Történeti áttekintés. Mester és tanítványa a gombai történelem eseményeinek 

összegzését végzi el a XIX. sz. második feléig, illetve a helyi egyházak történetét 

dokumentálja. Sokéves kutatómunkával és nem csak a szülőfalu iránt érzett 

felelősséggel és tisztelettel, hanem szakmai hozzáértéssel elkészített anyagot 

olvashatunk. Levéltári és szakirodalmi források mellett a pontos helyismeret 

alapozta meg a történeti áttekintést. Forrásmunka, a település történelme iránt 

érdeklődők, a kutatók és az itt lakók számára egyaránt hiánypótló helyismereti 

alapmű. A két szerző viszonya, tanár és tanítvány együttes munkája a tudás 

áthagyományozásának és az emlékezet fenntartásának kivételes példája. 

Különösen ajánljuk a helyi pedagógusok, nevelők figyelmébe: Gomba oktatási 

intézményeinek hagyománytisztelő és –őrző nevelési programjához kézzelfogható 

segítség a helytörténet pontos dokumentációja. 

 

A Gombai históriák sorozat második kötetében a falu szerelmesének, Dr. Erdélyi 

Lajosnak a krónikáját olvashatjuk Gomba nemesi családjairól. A Szülőfalum, a 

kastélyos falu címmel megjelenő adattár-szerű krónika a település főúri, nemesi 

családjainak életébe nyújt pontos betekintést. Az adatok gazdagsága és a személyes 

hangnem teszik különlegessé ezt a kötetet: a szerző évtizedek óta kutatja az itt élt 

birtokosok nemzedékeinek életét, figyeli az utódok sorsának alakulását és 

személyes tapasztalatai mellett kapcsolatrendszere biztosította számára a pontos 

adatolást. A kötet tartalma egyedülálló. Sok más forrás részletesen tárgyalja az 

egyes nemesi családok történetét, Dr. Erdélyi Lajos vállalása ezzel szemben a 

helybéli vonatkozások összegzésére irányul. Aki kézbe veszi a könyvet, olyan 

érzése támad, mintha a gombai nemesi családok őrangyala gondoskodott volna, 

hogy legyen írott nyoma emlékezetüknek: Dr. Erdélyi Lajos méltán kiérdemelte ezt 

a szerepet. Szeretet és tisztelet, elhivatottság és szüntelen kíváncsiság jellemzi a 

szerző munkáját. Kötelező olvasmány minden gombai lakosnak, a helytörténeti és 

családtörténeti kutatás számára megkerülhetetlen forrásmunka.  

Gáspár Kinga, Loisír Kft. ügyvezetője 

Kiadványok megvásárolhatóak a Gombai Polgármesteri Hivatalban  

minden szerdán 13-17 óra között! 
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Egykori gombai nemesi családok és leszármazottainak IV. találkozója – állt a június 3-ra 

meghirdetett gombai esemény plakátján. 

Igen, negyedik találkozója. Ugyanis negyedik alkalommal volt előkészítve, megszervezve, 

helyet és otthont adva, tartalommal megtöltve, továbbgondolva, helytörténeti nappá szélesítve, 

várva a családtagokat, a helyből és máshonnan érkező érdeklődőket. 

A nap a Református Templomban áhítattal, és a Gyülekezet Kórusának a szolgálatával 

kezdődött, majd a polgármesteri köszöntő után a Fáy és Patay családok részéről hangoztak el 

köszöntő, illetve köszönő szavak, ahogy már említettem a negyedik alkalomért, lehetőségért, 

találkozásért, sokak „szívügyéért”.  

Mindezt újabb helyszínek követték. A Millenniumi Emlékműnél a polgármesteri beszéd és a 

Kórus éneke után virágdísz elhelyezése következett, majd az Iskola Díszkertjében a 2014-ben 

újra felállított Fáy szobor megkoszorúzására került sor, ahol Fáy Árpád, a Fáy Társaság elnöke 

mondott beszédet. 

Délután egy órától előadások következtek a Rendezvényházban:  
- Tasi Péter alpolgármester: Táj és ember kapcsolata a gombai évszázadok során  

- Arató Éva nyugalmazott tanárnő, helytörténész: Községünk és birtokosai a reformkorban  

- dr. Erdélyi Lajos Nyári Pál-díjas helytörténész:  Extentől a „Boldog Menedékig” 

A nap eseményei, és az előadások kapcsán újra rácsodálkoztam arra, hogy településünk milyen 

sok természeti kincsben, és értékben bővelkedik. Ezentúl biztos, hogy keresni fogom a 

növények között az erdei szellőrózsát, a szennyes infűt, vagy akár a pókbangót, de nem 

megyek el a gyurgyalag, a piroslábú cankó sőt a haris mellett sem, mert ezen a napon Tasi 

Pétertől megtudtam, hogy ezek a madarak Gombán is fellelhetők.  

Újra belegondoltam abba, hogy milyen gazdag Gomba történelme, a századok során itt élő, 

alkotó Nagyjaink öröksége, hagyatéka.   

Kora délután jártam még - és nagyon jól éreztem magam -, a Patay-szalonban. Természetesen 

mindezt A Patay-szalon 1832: Történelmi színjáték-ból előadott részlet kapcsán, amit dr. 

Erdélyi Lajos írt, és Spenger Réka rendezett.  

A találkozó témájaként felölelt kor a reformkor volt. Történelmünknek, benne Gomba 

történelmének egy rendkívül gazdag, meghatározó korszaka. 

REFORMKOR… 

Ahogy látják a Kedves Olvasók, nem hozok történelmi példákat. Tudatosan teszem. Sokkal 

inkább ajánlom azt, hogy vegyék kezükbe a Gombai históriák első két kötetét, ami ugyanezen 

a napon megjelent és került bemutatásra.  

Köszönet és hála érte! 

Reformkor – 2017 nyara: kérésként, hálaadásként, útmutatásként, áldáskívánásként hadd 

álljon itt a Kórus által a Templomban énekelt ének: 

Teremtő Istenünk! Fohászkodunk Hozzád! 

Édes hazánkért, Magyarországért! 

Növeld a hitünket, jobbítsd nemzetünket! 

Megújulásra vár a néped, saját útját azt segéljed! 

Jő a hajnal, pirkadjon, a reményünk nyiladozzon! 

Urunk, az áldást bőven méred, sőt gyakorta megtetézed! 

Ezért mi is hálát adjunk! Intelmeidet megfogadjuk! 

Teremtőnk! Istenünk! Fohászkodunk Hozzád! 

Édes hazánk javáért, szép Magyarországért! 

Add meg ezt Urunk, nekünk! Úgy legyen! Ámen!  Ács Mihály lelkész 
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 koncertekkel várjuk az érdeklődőket, fellép a  

B the First és az ABϞCD együttes. 

 számos elfoglaltságot találnak, többek között idén 

is lesz főzőverseny, de a  gyermekprogramok mellett lovas íjászokkal is 

találkozhatnak és meghallgathatják élőben a C i m b a l i b a n d  muzsikáját még 

a szokásos R o z ma r i n g - b e mu t a t ó  előtt.  

Este zenés szórakozási lehetőséget tervezünk örökifjak és fiatalok számára is. 

Írják be a naptárba! Készüljenek rá!  

U.i.: Összeállt már az idei főzőcsapata? 

 

Készüljenek már most a XVI. 

Gombai Nyárbúcsúztatóra, nehogy 

lemaradjanak róla! 
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Felhívás  
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Kedves Falubeliek! 

Többen tapasztalhatták, hogy a Polgármesteri Hivatal 

udvaráról „eltűnt” az I. Világháborús emlékmű. Az 

emlékmű, rekonstrukció után, eredeti helyén, ünnepélyes 

keretek között kerül átadásra 2017. augusztus 20-án. 

A Település XX. századi helytörténetének feldolgozása 

megkezdődött. 

Terveink között szerepel az első- és második 

világháborúhoz kapcsolódó emlékek gyűjtése, 

archiválása, majd azok közkinccsé tétele egy kiállítás 

keretében, illetve megjelentetése a készülő 

településkönyvben.  

 

Kérjük Önöket, segítsék összegyűjteni múltunk egy 

darabkájának gombai emlékeit! 

 

Keresünk mindent, ami a témához köthető: fénykép, 

katonakönyv, levél, levelezőlap, rajz; tárgyi emlékek: 

katonaláda, kitüntetés, a fronton készült emléktárgy; vagy 

a családi szájhagyományban megőrzött történet. 

 

Az írott anyagokat, képeket digitalizálás után sértetlenül 

visszaadjuk. A tárgyi emlékeket a kiállítás idejére kérjük 

kölcsön. 

 

Talán ez az utolsó alkalom, hogy a harcokban részt vett 

vagy elesett hőseink emlékét a közösség számára méltó 

módon megőrizhessük. 

Keresse az önkormányzat kapcsolattartóját: 

Benkő Szilvia szervezési referenst. 

személyesen a Községházán, 

vagy 29/433-927 telefonszámon, 

illetve benko.szilvia@gomba.hu e-mail címen 

 

Segítségüket, együttműködésüket előre is köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balog Sándor 

Bicskei Elek 

Bokros Sándor 

Csonka András 

Csonka János  

Csonka Sámuel 

Fehér Mihály 

Fitus András 

Fórizs János 

Gyenes Ernő 

Hajdú Sándor 

Juhász Sándor 

Karsai István 

Kerekes Elek 

Kerekes Imre 

Kis Bálint 

Kis Gábor 

Kis Gyula 

Kis János 

Kis József 

Kis László MONORI 

Kis László FEL 

Kocsi Mihály 

Lajtner István 

Lovas Ferenc 

Lovas Ignác 

Lovas Péter 

Lőrinc Pál 

Magyar Elek 

Magyar József 

Magyar Pál 

Molnár István 

Nagy István 

Német János 

 

 

 

 

 

 

 

 

Német Sándor 

Ordasi Ernő 

Ordasi Károly Pál 

Ordasi Károly  

kurátor 

Panyik Péter 

Pere István 

Pete János 

Pete Sándor 

Pogoriski László 

Rosta Pál 

Sáránszki Márton 

Sipos László 

Süveges János 

Szemők András 

Szemők Gyula 

Szemők Imre 

Szemők János 

Szemők József 

Szőke Ferenc 

Teleki Imre 

Teleki István FEL. 

Teleki István TÓ. 

Topor László 

Tuskán Elek 

Tuskán József 

Varga Sámuel 

Varga Sándor 

Veszelka György 

Vince József 

Zákó Sándor 

Juhász Imre 

Topor István 

Trepka István 

Zsarnóczay Lajos 

 

I . V i l á g h á b o r ú b a n  e l e s e t t  g o m b a i  h ő s ö k  n é v s o r a  
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