Tisztelt csanádapácai Polgárok!
Az utóbbi időben több esetben kapott a mezőőr, a jegyző és jómagam is olyan tartalmú közérdekű beje
lentést, miszerint „a szomszédom ebet közterületre engedett ki és az kergeti a kerékpárosokat” vagy „a
szomszédom kutyája felügyelet nélkül a közterületen rendszeresen kóborol és félnek tőle az utcabéliek”.
Sajnálatos módon én is azt tapasztalom, hogy a kutyatartási szokások elég rossz irányt vettek
településünkön, ezért foglalkozni kell a kérdéssel. Első körben általános ebösszeírásra fogok javaslatot
tenni a képviselőtestületnek, amelyet idén nyáron fogunk végrehajtani.
A 2017. évi ebösszeírás adatait fel fogjuk tölteni egy számítógépes ebnyilvántartó programba, amely rend
szerezi a rögzített adatokat és szükség esetén a hatósági állatorvos és a rendőrhatóság munkáját fogja
segíteni egy megvalósult szabálysértés esetén.
Az ebösszeírás főszabály szerint önbevallás útján is teljesíthető lesz, melyet egy bejelentő lap kitöltésével
és az önkormányzathoz történő eljuttatásával lehet majd teljesíteni. Amennyiben valamely lakott ingatlan
tekintetében nem érkezik be hozzánk bejelentő lap, úgy az önkormányzat munkatársai személyesen fogják
az ingatlantulajdonost felkeresni.
Arra szeretnék kérni minden csanádapácai ebtartót, hogy az ebösszeírás kapcsán működjenek együtt az
önkormányzattal, melynek kötelező feladata az ebek nyilvántartása.
Kérem továbbá Önöket, hogy a felelős kutyatartás írott és íratlan szabályait betartani szíveskedjenek, amely
magában foglalja az eb bechipelését, évenkénti beoltását, jó gazda módjára történő tartását és a jószág
felügyeletét.
Oláh Kálmán
polgármester

Tisztelt eb tartó Gazdik!
Felhívom a figyelmüket, hogy ellenőrizzék le kutyájuk veszettség elleni oltásának idejét mert nem
változott az évenkénti oltás szükségessége! Az idei évtől az úgynevezett összevezetéses oltás már
nem lesz, ezért az oltás lejárata közeledtével kérjük személyesen vagy telefonon jelezzék az állator
vosi rendelőben.
Az oltás ára:
 háznál történő oltás esetén 3500.,
 az állatpatikában 3000.
Az érvényes veszettség elleni oltás meglétét a Község jegyzője, illetve a Járási Főállatorvos bármikor
ellenőrizheti!
Elérhetőségeink:
0668/420254, 0630/9781335
Dr. Kurilla László
állatorvos
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A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei
A tavasz beköszöntével iskolai életünk is felpezsdült. Az udvaron nem összebújva gubbasztó, hanem önfeledten
fogócskázó gyermekeket látunk. A természet ébredése egyben a tanulmányi versenyek és egyéb programok
megszámlálhatatlan sokaságát is jelenti.
Tanulóink közül többen is neveztek a februárban megrendezett országos Zrínyi Ilona Matematikaversenyre.
Duda Alexandra (5.a) lett iskolánk legeredményesebb diákja, aki ezért felkészítő tanárával, Zsikai Rajmund Péter
rel együtt könyvjutalomban részesült.
Ifjaink március 8án nem feledkeztek meg a gyengébbik nemről. Virággal, verssel, énekkel tették szebbé a na
punkat.
Tomanek Gábor színművész úr és Tábor Lajos tanár úr Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából
rendhagyó irodalomórát tartott a 6., 7., 8. évfolyamnak március 9én. A gyerekek ezen az órán is kaptak felada
tokat, melyekre okosan válaszoltak. Az óra végi dicséret nem maradt el.
Március 10én rendezte meg az alsós munkaközösség – idén ötödik alkalommal  az IQ bajnokságot. Negyedike
seink a pusztaföldvári és kaszaperi tanulókkal mérték össze tudásukat játékos formában. Ökrös Anita második
helyen végzett, csapatban pedig a csanádapácaiak nyertek. Geebelen Melinda, Lázár Kamilla, Belucz Emese és
Ökrös Anita személyében.
14én, a fáklyás felvonulás után Széplakiné Kajári Tünde 7.a osztálya adott ünnepi műsort. Köszönet a
felkészítésért és a felkészülésért, a színvonalas megemlékezésért.
Március 22én Benkő Bence Orosházán képviselte iskolánkat a református iskola angol nyelvi versenyén. Bár
csak két ponttal maradt le az első helyről, negyedikként végzett. Nagyon büszkék vagyunk a szép eredményre.
23án rendezték a mezei futóverseny megyei döntőjét. Kategóriájában Lázár Kamilla a harmadik helyen végzett
és továbbjutott az országos fordulóra, melyet Gödöllőn rendeznek hamarosan. Nagyon szurkolunk neki! Lázár
Álmos szintén harmadik lett, de az ő korcsoportjában a megyei döntő volt az utolsó forduló.
24én Pusztaföldvárra utaztak népdalokat kedvelők. Iskolánkat Gyebnár Karolina (3.b), Lázár Kamilla (4.), Varga
Bettina (4.), Seres Klarissza (6.), Budai Ivett (7.a) és Véró Petra (8.b) képviselte. A negyedikesek közül második
helyen végzett Kamilla, harmadik lett Bettina, Petra pedig különdíjjal a kezében térhetett haza. Gratulálunk
felkészítőjüknek, Lázár Emese tanárnőnek, további sok sikert a versenyzőknek.

24én délután Teszvesz tavasz keretében virágot ültettünk, takarítottunk és sepregettünk az iskola környékén,
gereblyéztünk a templomkertben. Jó hangulatban telt az önkénteskedésre buzdító nap.
Kiskunfélegyházára utaztak Lázár Attila ifjú tollaslabdázó tanítványai, akik bejutottak a diákolimpia országos
döntőjébe. Lázár Álmos (2.o) és Mihálik Ádám (2.o) a középmezőnyben végeztek életük első országos megméret
tetésén. Nagyon büszkék vagyunk rájuk.
25én Orosházán vettünk részt az Eötvös iskolában megrendezett körzeti ifjúsági találkozón. Szent László lo
vagkirályról tanulhattak a résztvevők, akik lovagi tornán is összemérhették erejüket. A nap végén íjászkodni is
lehetett. Szép emlékekkel tértek haza a résztvevők.
30án lelkinapot tartottunk. A szegedi ifjúságpasztorációs és kateketikai iroda munkatársai jöttek el hozzánk és
töltöttek egy délelőttöt a gyerekekkel. Önismereti játékokon keresztül ismerkedtek saját magukkal, társaikkal.
Idegen kollégák előtt mindig másként nyílnak meg a gyerekek. Mi felnőttek, Radnóti Mária szociális testvér
előadását hallgathattuk meg a tanító Jézusról, és hangolódtunk a nagyböjtre. A napot közös szentmisével zártuk.
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Április 22én, délelőtt 10 órától bérmálkozás lesz templomunkban. Ilyen esemény csupán kétévente egyszer
van, szeretettel várunk mindenkit.
„Vigyük el Krisztus keresztjének győzelmét mindenkinek és mindenhová; Vigyük el Istennek ezt a nagy sze
retetét!” Ferenc pápa üzenetével kívánok áldott húsvétot magam és kollégáim nevében.
Véróné Erzsiák Beáta
igh.

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai hírei
A Kultúra napja alkalmából három nagycsoportos óvodásunk mutathatta meg versmondó tehetségét a kaszaperi
óvodában. Drahota Milán, Elekes Jázmin és Frankó Alexandra képviselte óvodánkat, mindhárman elismerő ok
levéllel tértek haza, büszkék vagyunk rájuk. Télbúcsúztató farsangi mulatságunk február 17én került megren
dezésre. A gyerekek vidám maskarákba, ötletes jelmezekbe „bújva” a farsangi felvonulásnak, a vidám
versenyjátékoknak köszönhetően tartalmasan töltötték el a délelőttöt. Énekszóval, a soksok hangszernek
köszönhetően hangos „zenebonával” igyekeztünk elűzni a telet. Természetesen nem múlhatott el az ünnep fánk
fogyasztása nélkül. Ezúton is köszönöm a résztvevő nyugdíjas dajka néniknek és segítőiknek a fáradságos
munkát, melynek köszönhetően a gyerekek elfogyaszthatták a finom csemegét. Köszönöm Ifj. Mihálik Istvánné
segítségét is, aki az allergiás gyerekek számára sütötte meg a finom fánkot. Február végén óvodánk három na
gyobb csoportja ismét Békéscsabára látogatott a Napsugár bábszínházba. Színvonalas, szép színházi élménnyel
gazdagodtak óvodásaink. A bérletes programnak köszönhetően májusban nézhetik meg az érintett csoportok a
harmadik előadást. Márciusi hónapban hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt időszaka. Óvodánkban,
ebben az időszakban jó cselekedeteket gyűjtenek a gyerekek, ezzel is készülve a Húsvét ünnepére, hangsúlyozva
az egymásra figyelés, a megbocsátás, a szeretet fontosságát. Nemzeti ünnepünk alkalmával a gyerekek segít
ségével készített magyar zászlókkal, ill. nemzeti színben tündöklő tulipánokkal, szívecskékkel emlékeztünk a
régen élt  szabadságunkért harcoló  katonákra. Hagyományteremtő szándékkal  de az idei tanévben először
 Szent József napjához kapcsolódóan minden csoportban sor került az Apák napja megrendezésére. Az ünnepek
sorában így méltó helyére került ez az ünnepünk is, hiszen a gyermek, a számára legfontosabb két embert: az
édesanyát és édesapát így egyformán köszöntheti. Köszönjük az érdeklődést, a nagyszámú részvételt. Bízunk
benne, hogy a köszöntők, a tartalmas, vidám hangulatú délelőtt lélekemelő pillanatai az apukák szívében is szép
emlékként őrződnek meg. Az anyák napi ünnepségeket május 9től május 12ig tartjuk az óvodában. A „Biga
csiga” nagycsoport május 7én /vasárnap/ a templomban köszönti az édesanyákat, majd az idős otthon lakóit
május 10én látogatják meg ünnepi műsorukkal. Március utolsó, ill. április első hetében sor került a két nagyobb
csoportban a nyílt napok megtartására. Március 30án, a Pusztaföldvári óvodában mesét mondott három nagy
csoportos óvodásunk: Kiss Levente, Laczkó Lara és Spigut Nikolett. Elismerő oklevéllel tértek haza, öregbítve
ezzel óvodánk jó hírét. Köszönöm a mese és versmondó gyermekek szülei, ill. a nagycsoportos óvó nénik segít
ségét, felkészítő munkáját. Az óvodai beíratásra 2017. április 24én kerül sor az óvodában. Az erre vonatkozó
hirdetmény megtalálható településünk több pontján, ill. az óvoda honlapján is lehet tájékozódni. 2017. április
27én /csütörtökön/ fényképész érkezik óvodánkba, erről részletes tájékoztatást kapnak a kedves szülők. Még
a tavalyi ősz végén sor került az óvoda Szent Gellért út felőli balesetveszélyes kerítés teljes cseréjére. Ezúton
szeretném megköszönni Mészáros Istvánnak és családjának a nagylelkű felajánlást, hiszen a kerítés anyagát:
oszlopokat, kerítéselemeket teljes egészében díjmentesen biztosította az óvoda részére. Isten fizesse meg több
szörösen jóságát!
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
óvodavezető

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSÉRŐL
A lakosság sürgősségi ellátását, amely sürgős szükség esetén vehető igénybe a Központi Háziorvosi Ügyelet
(5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2. szám alatt, telefonszám 68/411200) biztosítja. Fenntartó: Orosházi
Kistérség Többcélú Társulása. Az ügyeleti idő hétköznapokon 1608 óráig, hétvégén, pihenő és ünnepnapokon
folyamatosan 24 órában tart. Hétvégén és munkaszüneti napokon gyermekorvos is ügyel 816 óráig, kizárólag
az orosházi telephelyen (5900 Orosháza, Könd u. 59.). Ebben az időben lehet az ügyeleti rendelőben el
látásra jelentkezni, vagy telefonon az ügyelet segítségét kérni a 68/411200as telefonszámon.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését, a hatékonyabb ellátás érdekében az ügyelet igénybevételének meg
fontolását, szükség esetén alternatív megoldás választását!
Ne feledje! Az orvosi ügyelet indokolatlan hívásával másik ember életét veszélyeztetheti!
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A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Húsvét

Csanádapácai Új Szó

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei

Nőnapi köszöntés
A Képviselőtestület nevében Oláh Kálmán pol
gármester úr ebben az évben is személyesen köszön
tötte a hölgyeket Intézményünkben. Dolgozóinknak,
lakóinknak és a szociális foglalkoztatásban résztvevő
hölgyek számára 120 szál virág kíséretében adta át
jókívánságait.

„De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak
közül.”(1Kor 15, 20)
Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. A
feltámadásban való hit a kereszténység lényege. Mi is
meghalunk egyszer, testünket eltemetik, de lelkünk
feltámad. Az eltemetett testünket is feltámasztja Krisz
tus a világ végén és új megdicsőült testet kapunk, amely
lelkünkkel egyesülve örök kárhozatban vagy boldogság
ban élhet majd.
A hernyó a földön kúszik és a földön termő növényekkel
táplálkozik, az ember is a földön él és annak termését
fogyasztja. Egy idő múlva a hernyó bebábozódik és holt
nak látszik, nem táplálkozik és mintha zárt koporsóban
pihenne. Azután majd a bábból szép pillangó jön ki és
szabadon röpködhet és más táplálékkal él, virágporral.
A feltámadás után hasonlóan lesz az emberrel is, a feltá
madt igaznak átszellemült teste lesz és szabadon mo
zoghat és más lesz eledele.

Nemzeti ünnep
Az 1848as forradalomról emlékeztünk meg március
ban az idősek otthonában. A 7.a osztályos gyerekek
elevenítették fel a történelmi eseményeket az idősek
számára egy zenés ünnepi műsorban.
A Dalkör erre az alkalomra külön dalcsokorral készült,
melyet meghatottan hallgattak az otthonban élő
idősek. Kemencében sült hájas kiflivel kínáltuk meg
vendégeinket
Blősz Attila Köszönjük szépen mindkét előadást és külön szeret
plébános nénk megköszönni Széplakiné Kajári Tünde tanárnő
felkészítő munkáját!

Könyvelést, adóbevallások elkészítését
vállalom
cégek, egyéni vállalkozók, őstermelők,
magánszemélyek részére.
Érdeklődni lehet:
Annus Gabriella 30/342 3965 vagy
annus.gabcsi@gmail.com

Hirdetés!
Vágni való csirke havonta előjegyzésre,
napos csirke előjegyzésre áprilistól,
előnevelt csirke áprilistól,
pecsenyekacsa májustól,
előnevelt és napos kacsaliba májustól,
előnevelt gyöngyösréce igény szerint,
tojó jérce júniustól,
letojt tyúk havonta előjegyzésre,
56 kg kakas igény szerint előjegyzésre
Érdeklődni: Józó Antalnénál (06303529273)

Húsvéti ünnepre készültünk
Lélekben és tevékenységeink által is igyekeztünk a
húsvétra felkészülni a szociális szolgáltató központban.
Blősz Attila plébános úr szentmisét tartott az otthon
ban és szent gyónásra is lehetőséget biztosított a
híveknek 2017. április 6án. Az evangélikusok számára
Zsíros Lilla tiszteletes asszony úrvacsorás isten
tiszteletet tartott 2017. április 12én.
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Tavaszi tárlat
A húsvéti ünnepkör hagyományai ihlették áprilisban
megrendezésre kerülő kiállításunkat. Április 11én 10
órakor nyílt meg a helyi, illetve környékbeli
kézművesek, kreatív, ügyes kezű emberek legújabb
munkáit bemutató tárlat az idősek klubjában. A Békés
Megyei Népművészeti Egyesület és a Hagyományok
Háza támogatásával mesterségbemutató várja az
érdeklődőket. Várunk szeretettel mindenkit, aki sze
retné magát kipróbálni a kézművességben, vagy
szívesen megtekintené a tavaszi, húsvéti alkotásokat.

Kreatív foglalkoztatás
Az otthonban élők kézműves foglalkozásain hetekig a
húsvéti témakörben készültek a munkadarabok.
Húsvéti díszek, agyag tulipánok, húsvéti kosárkák és
gombolyag nyuszik kerültek ki a kreatív foglalkozá
sokon tevékenykedő lakók keze alól.
Nem csak hasznos tevékenységet, de szórakoztató
közösségi együttlétet, sikerélményt, rendszeres akti
vitást is nyújtanak az együtt töltött órák az intézmény
ben élőknek, de sok esetben terápiás célokat is
szolgálnak.

Csanádapácai Új Szó
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gobelin rejtelmeinek megismerésében. Biztosítottunk
számukra egyegy könyvjelzőt, hozzá tartozó tűt és
hímző fonalat. Amint kézbe vették az eszközöket, alig
volt hangja a kis csoportnak. Az öltéstechnikát elsajátí
tották és bízunk benne, hogy az elkezdett hímzéseket
otthon be tudták fejezni.
Pepó Jánosné intézményvezetőt idézve: "A technikai
eszközökkel, informatikai játékokkal túlzsúfolt
életünkben ez egy kis betekintés a kézművesség, a kézi
munkázás világába. Sikerélményhez juttatja a gye
rekeket a saját készítésű munkadarab."
Bízunk abban, hogy pozitív volt az élményük és
szívesen részt vennének a közeljövőben is hasonló
szervezett programon az intézményünkben.

Kerek évfordulók
Tománné Behán Márta intézményvezető ápoló és Hat
vani Gyuláné szociális gondozó kerek születésnapjukat
ünnepelték nemrégiben. Szeretettel köszöntjük mind
két kollégát, kívánunk nekik jó egészséget, sok örömet
és kitartást a munkában és a magánéletben egyaránt!

Összdolgozói értekezlet
Kollektívánk tagjainak szakmai tudását bővítette a
március végén megszervezett összdolgozói értekezlet.
Pepó Jánosné intézményvezető tájékoztatta a dolgo
zókat az aktuális szakmai kérdések tekintetében. A
későbbiekben Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő
előadását hallgattuk meg az ellátotti jogokról, súlypon
tozva azokat az eseteket, melyek során különösen
körültekintően kell eljárnunk a szociális munkában.

Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás és
Andrusik Anita szociális szervező

Nappali ellátás hírei
Március hónapban a gobelin kiállításunkhoz kap
csolódóan kézműves foglalkozást tartottunk az ál
talános iskola 4. osztályosainak. A kiállítás alkotói
készségesen segítettek az érdeklődő diákoknak a

Elérhetőségeink:
Gyöngyfüzér Szociális Központ
5662. Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.
Tel: 0668520 217
Mobil: 063037 00 840
Email: gyongyfuzerkp@gmail.com
Pepó Jánosné
intézményvezető

6

XVI. évfolyam 3 . lapszám - 2017 . április 18 .

Csanádapácai Új Szó

Területalapú támogatás 2017.
Megkezdődött a 2017. évi egységes TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS elektronikus beadásának időszaka!
A kérelem beadásának határideje: 2017. május 15.
Az előző évekhez hasonlóan a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász munkatársai ingyenes segít
séget nyújtanak a kérelem beadásához.
Az ügyintézéshez az őstermelői igazolvány kártyát kérem hozzák magukkal!
Falugazdász ügyfélfogadás a beadási időszak alatt:
Csanádapáca, Szent Gellért út 75. Művelődési Ház, Könyvtár
Minden héten kedden, szerdán és csütörtökön: 8:00 – 16:00
tel.: 30/3300404
Hévvíziné Hadabás Rita
falugazdász

Adója 1%ával támogassa a helyi civil szervezeteket.
Csanádapácai Előre Football Club
adószám: 19976471104
Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület
adószám: 18275746104
Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület
adószám:18513253104
Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesülete
adószám: 18381913104

„Köszönjük!”
Tisztelt Vállalkozók, Mezőgazdasági Őstermelők, Családi Gazdálkodók!
2017. évtől az iparűzési adó bevallásához szükséges nyomtatvány letölthető Csanádapáca Község Önkormányzat
honlapjáról vagy a NAV honlapjáról. Az idei évtől nem küldünk ki nyomtatványt az adózóknak.
2017. május 31ig iparűzési adóbevallást kell benyújtania annak az őstermelőnek, családi gazdaság tagjának
2016. évről, akinek a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele a földalapú támogatás összegével
növelve a 600.000, Ft árbevételt elérte.
Bevallását akkor is be kell nyújtania, ha ezt a tevékenységét kiegészítő tevékenységként, nyugdíjasként végzi,
közös őstermelői tevékenység esetén  ha az egy főre eső árbevétel a 600.000, Ftot elérte – a gazdaság minden
tagjának.
Aki a fent leírtak alapján a 2016 évi bevételét tekintve adóalannyá válik és eddig nem volt iparűzési adó beval
lására kötelezett, bevallási, bejelentkezési nyomtatványt az Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájában kérhet.
Hivatalunk 2017. júniusában ismételten kontroll adatszolgáltatás kér a NAV Békés Megyei Igazgatóságától a vál
lalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók bevallási adatairól. Amennyiben a NAVhoz benyújtott 1553as be
vallási adatokban és az Önkormányzati Adóhatósághoz beadott iparűzési adóbevallás adataiban eltérést találunk,
úgy az érintett adózókat önellenőrzésre, bevallásuk benyújtására szólítjuk fel.

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!
Sok ingatlan tulajdonosi szerkezete az utóbbi időben megváltozott. Kérjük az örökösöket vagy az ingatlan új tu
lajdonosát, hogy a változást jelentse be. (Kérjük a tulajdonjogot igazoló iratokat is behozni.) Kiskorú tulajdonos
esetében a szülő köteles törvényes képviselői minőségben eljárni és a magánszemélyek kommunális adóját a
kiskorú után megfizetni.
Bejelentési kötelezettség elmaradása esetében mulasztási bírság kiszabására kerül sor.
Elhunyt adózó esetében csak a következő évtől tudjuk az örökös nevén előírni a magánszemélyek kommunális
adóját, a törvénynek megfelelően, ezért a hozzátartozóktól elnézést kérünk.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az öröklést vagy adásvételt követő 30 napon belül bejelentési
kötelezettségük van, bevallási nyomtatvány az adócsoportnál kérhető, illetve letölthető az Önkormányzat hon
lapjáról: www..csanadapaca.hu  közös hivatal nyomtatványok adó
Adóazonosító jelüket az új bejelentkezők hozzák magukkal.
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Tisztelt Adózók!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a kiküldött csekket minden esetben ellenőrizzék le, hogy a megfelelő
adónemre kerüljenek a befizetések. Utalásnál is nagyon fontos, hogy a megfelelő számlaszámra kerüljön a be
fizetés az adózó mutatószámát feltüntetve. Segítségüket előre is megköszönjük.
Adócsoport

Csanádapácai Dalkör hírei
2017. január 26án a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthonában, dalainkkal szórakoztattuk
a lakókat. Február 18án este a Vadászbálon adtuk elő a félórás vidám műsorunkat. Február 25én, délelőtt
Pusztaföldváron a Népzenei Találkozón lépett fel a dalkörünk. A találkozón 12 dalkör mutatkozott be, színvo
nalas műsorokkal. 25én este Kétsopronyban a Nagycsaládosok Egyesületének Farsangi Báljára kaptunk
meghívást. Március 4én a Biharugrai Népdalkör meghívására, Tavasznyitó Dalkörtalálkozón vettünk részt. 2017.
március 14én a községi nemzeti ünnepen, március 16án az Idősek Otthonában, 18án Végegyházán egy
Tavaszköszöntő bálon léptünk fel.
Bereczki Gergelyné

M e g e m l é k e z é s

Sándor Erzsébet
és

Nagy István,
Március 14én ünnepelték
64. házassági évfordulójukat.

Göcző László
halálának 3. évfordulóján.
Felesége; gyermekei: Laci, felesége Kati;
Attila; Csabi, felesége Emő; unokái: Viktor,
Szabolcs, Viktória és Gréti.

„Múlik az idő, de a fájdalom csitul.
Szemünkben a könny naponta kicsordul.
Örök az arcod, és nem száll el szavad.
Minden mosolyod a lelkünkben marad”

Ez alakalomból köszöntik:
fiuk István;
unokájuk Andi és Pityu,
párjaikkal;
három dédunokájuk
Laura, Danika és Rolika.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk rátok
6 gyermeketek, 1 vejetek, 7 unokátok,
6 dédunokátok

Rozs Jánosné
Szabó Erzsébet
21 éve

“Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,
Lelketekre odafenn az angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szátok,
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rátok!”

Rozs János
32 éve

Anyakönyvi hírek
Születés: Magó Erzsébet leánya Vivien Bernadett
Házasságkötés: Szappanos Tamás és Mátó Dóra
Halálozás: Baricsa Jenőné Tóth Mária Ilona (1954), Kovács Lászlóné Szabó Katalin (1936),
Majer Tiborné Virág Etelka (1923), Paulcsik Pálné Négyökrű Rozália (1924), Csonka István (1955),
Belovai Ilona Piroska (1935)

Az Arany János Művelődési Ház hírei képekben.
Arany János születésének 200. évfordulója - 2017. március 3.

Községi Nőnap - 2017. március 8.

1848/49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése - 2017. március 14.
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