XI. Kakasfesztivál 2017. augusztus 11-13.
Jolly és Suzy
Jolly, eredeti nevén Tarcsi Zoltán, született 1978. október 28án, Budapesten.
Már 7éves kora óta zenél, dobolással indította el zenei pályáját, majd bele
szeretett a gitárba és a zongorába. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán
végzett, mint zongorista. Énekelni autodidakta módon tanult meg. Sokáig a
vendéglátó iparban dolgozott. Vendéglátós barátaival 1997ben összeálltak
egy nevet nem kapó zenekarrá és így járták az országot. A banda egy évre rá
felvette a Románcok nevet és 1999ben megszületett az első önálló mulatós
nagylemezük. Az „Őrülten szeretlek” című lemez a megjelenés után nem
sokkal, aranylemez lett. A hamar jött siker után kialakult a csapat végleges
neve is: Jolly és a Románcok, amely ma is jól cseng. Az egyre nagyobb
népszerűség, egyre több tvs megjelenést jelentett a zenekarnak. Ebben az
időszakban ismerkedett meg Suzyval, akivel elkészítették első közös
lemezüket (2009) „Románcok csillagai” címmel. Suzyval (Királyvári
Zsuzsanna) 2010ben házasodtak össze.
Örökség
A Békés megyei Örökség zenekar a '60  as, '70
 es, '80  as évek magyar rock és blues
klasszikusait játssza  NEKTEK!
A zenekar 2004ben alakult meg Csanád
apácán. A repertoárban a '60as, '70es, '80as
évek blues, bluesrock és rock zenéi szerepel
nek. Játszanak dalokat Deák Bill Gyulától,
a Hobo Blues Bandtől és a P. Mobiltól is, ugyanakkor egy legendás magyar gitáros, Radics Béla szerzeményeit
is műsorukon tartják folyamatosan.
Unique
A Unique egy magyar, három tagból álló elektronikus popzenei for
máció, amely 1999ben kezdte meg működését, és a mai napig aktí
vak.
A zenekar 1995 őszén alakult, amikor Kovacsics Ádám és Ferbár
Zsolt éppen a zenéről beszélgettek. Akkorra már mindkettejük
segédkezett más csapatokban, de egyre inkább szerettek volna saját
együttest alapítani. Az énekesnőjük, Völgyesi Gabriella 1997 elején
csatlakozott hozzájuk.
Két évvel később, 1999. augusztus 27én megszületett a
lemezszerződés a MagneotonWarnerral. 2000 októberében
megkezdődtek az első nagylemez munkálatai az Aquarium
stúdióban, majd november 14ére elkészült az első klip, a Végtelen
álom című számból, aminek az akkor még Z+ néven működő VIVA
TVn volt a premierje.
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A XI. Kakasfesztivál teljes programja
2017. augusztus 11. péntek
14:00 XI. Kakas Kupa
(Helyszín: Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskola műfüves pályája)
19:00 Gondolat Kamaraszínház előadása
(helyszín: Arany János Művelődési Ház)
2017. augusztus 12. szombat
06:00 Kakaspörköltfőző verseny kezdete
09:00 Fesztivál megnyitó
09:10 Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskola és Óvoda műsora
10:00  Buborékshow
 AIRSOFT bemutató a régi piactéren
 Sétakocsikázás indul a régi piactérről
12:00 Jó ebédhez szól a nóta Lukács Robival
13:00 Jolly És Suzy mulatós műsora
14:00 Eredményhirdetés
15:00 Zoltán Erika show
15:30 Babamama sátor és csillámtetoválás
18:30ig
16:30 Nádas György humorista előadása
17:20 Zenél: Lukács Robi
18:00 Komáromi Pisti mulatós műsora
20:00 Unique zenekar élő koncertje
22:15 A csanádapácai Örökség zenekar élő koncertje

Csanádapácai Új Szó

A kakaspörköltfőző versenyre várjuk a csapatok je
lentkezését!
Online jelentkezés: http://www.kakasfesztival.hu
A főzőversennyel kapcsolatos információ:
Harangozó Zoltán +36 (30) 5968337
Keressük a legfinomabb pogácsát, a legütősebb házi
pálinkát, a legtetszetősebb és ízében is egyedi házi
savanyúságot. A „versenyműveket” augusztus 12én,
szombaton 10 óráig lehet leadni a helyszínen lévő in
formációs pultnál.
Rajzpályázat gyerekeknek! Témája: „A kelekótya
kiskakas”. A technika szabadon választható. A
pályaművek leadhatóak augusztus 12én, 10 óráig a
helyszínen lévő információs pultnál.
Ebédjegy elővételben vásárolható a községházán
2017. augusztus 7. és 10. között, minden nap 9:00
12:00 és 13:0015:00 óráig.
A rendezvénnyel kapcsolatos további információ:
Arany János Művelődési Ház
+36 (30) 777 87 81
+36 (30) 443 98 15
www. kakasfesztival.hu

2017. augusztus 13. vasárnap
Egész napos kirakodóvásár a fő utcán és az isko
laudvaron.
10:00 Búcsúi Szentmise a Nagyboldogasszony Kato
likus templomban, celebrálja: Zsódi Viktor piarista
szerzetes
Szombaton és vasárnap vidámpark és ugrálóvár
várja az érdeklődőket a fesztivál helyszínén!
A programok helyszíne:
Nagyboldogasszony Katolikos Általános Iskola udvara
(Csanádapáca, Szent Gellért út 30.)
A műsorváltozás jogát a szervezők és a fellépők
egyaránt fenntartják!
Szombaton a Helytörténeti Gyűjtemény meg
tekinthető 10:00  18:00ig (volt Kovács féle ház)!
„Öltésrőlöltésre” – a csanádapácai hímző szakkör
emlékkiállítása, megtekinthető: augusztus 12én
(szombaton) 916 óráig. Helyszín: Idősek klubja
nagyterme (Szent Gellért út 38.)

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
Csanádapáca Község Önkormányzata
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A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei
Mert véletlenek ugyebár nincsenek – Jelestábor Pilisszentivánban
A tanévzáró ünnepségen jutalomkönyvek, beszállókártyák, meghívók kerültek átadásra. Sok gyermekünkre lehet
tünk nagyon büszkék. Az előző cikk írásakor már Pilisszentivánban voltunk, de hogy hogyan is kerültünk oda,
nem mindennapi esemény, még sokáig emlegetni fogjuk.
Július 1jét írt a naptár, gyönyörű szombati nap volt. Egyszer csak megcsörrent a telefon. Egy izgatott anyuka
érdeklődött, mivel utazunk 3án, hétfőn? Természetesen a község nagybuszával, feleltem, mit sem sejtve. A
következő pillanatban megtudtam, hogy: „Na azzal biztosan nem, mert sajnos tönkrement.”„Ááá, biztosan nem
nagy a baj, már tudnék róla” nyugtattam. Közelgett az esti szentmise. Éreztem, hogy mennem kell. Kértem az
égieket, segítsenek, hogy csupa szép és jó élménnyel gazdagodva térjünk majd haza. A busz felől még mindig
nyugodt voltam, egyszer azonban láttam, hívnak. Mise után nyomban visszahívtam a sofőrünket. „Nagy a baj!
mondta, szétesett a váltó, ebből hétfőre nem lesz busz.” Ekkor megmozgattunk minden fűszálat, a megye létező
összes buszos cégét felhívtam, sorra eredménytelenül. Éjjel 11kor hívott vissza az egyik cég, miszerint busz van,
majd másnap beszél az emberével. Viszonylag nyugodtan aludtam el. Reggel korán felvettem telefonközpontos
diszpécseri szerepemet. Még egy szám volt a tarsolyomban, akit előző nap nem értem el. Alig tudtam kivárni,
hogy legalább kilencet üssön a harang, hogy ne ébresszem fel utolsó reményünket illetve türelmetlenül vártam
arról is a hírt, hogy a meglévő buszhoz lesz a sofőr. Harmadik szálként kisbuszokat kezdtem keresni. Szó sem
lehetett arról, hogy egy váltó miatt elmaradjon egy tábor.
Tíz óra előtt felpörögtek az események. Az éjjel ígért buszra nem lett sofőr, de az utolsó számhoz tartozó húsz
fős Iveco és gazdája is ráért. Mivel 29en utaztunk, így szükségünk volt még egy kisbuszra, melyet a Polgármesteri
Hivatal a rendelkezésünkre bocsátott. Nem tudunk elég hálásak lenni Oláh Kálmán polgármester úrnak, aki nem
csak mint a falu első embere, hanem magánszemélyként is jelentős összeggel támogatta a gyerekek utaztatását,
mely csaknem 150.000,forintba került. Ezennel szeretném megköszönni nagylelkű felajánlását a gyerekek és
szüleik nevében is.
Hétfőn az iskola előtt gyülekezett az izgatott gyereksereg és az aggódó szülői csapat. Sofőrünk arcáról leolvadni
látszott a mosoly, amint konstatálta, hogy a háta mögött még egy kisbusz is megy majd, melyet egy nő fog vezetni.
Sebaj, gondoltam, majdcsak túléli valahogy. Csomagjaink, éhenhalás ellen összegyűjtött finomságaink hamar
megtömték az utánfutót. Miután kigördültünk az iskola kapuján Orosháza felé vettük az irányt, ott felvettük még
Gabika nénit és Martfűig meg sem álltunk. A tervezett autópálya helyett, a pályadíjat megspórolva a 4es utat
választottuk. Rövid tízóraiszünet után folytattuk utunkat. Egyszer csak már fel is értünk Pestre. Nem volt csúcs
forgalom, de így is kellett egy óra, mire átszeltük fővárosunkat. A gyönyörű táj, a látnivalók, a folyamatos csevegés
feledtette a hosszú utat. Hamarosan begördültünk a pilisszentiváni plébánia elé. A csomagok kipakolása után
elhagyva ideiglenes parkolóhelyeinket, megkerestük buszainknak a legkényelmesebb garázst a csillagos ég alatt.
Este sofőrkollégám megjegyezte, hogy biztosan nem ma kezdtem a vezetést. Én ezt dicséretnek vettem és nagyon
büszke voltam magamra.
A szállás elfoglalása és az összenyomódott szendvicsek elfogyasztása után megkerestük Pilisszentiván gyönyörű
és igen modern játszóterét, melyet Bereczkiné Benkő Katalin térképismeretének köszönhetően gyorsan meg is
találtunk. Az önfeledt játék és kacagás közben mi felnőttek is kipihentük magunkat egy padnál sztorizgatva. A
balesetmentes útért az esti szentmisén adtunk hálát, ahol Kiss Csaba plébános úr köszöntötte jeleseinket.
Vendégszeretetéért cserébe két ministránssal, Véró Petra és Gyallai Ádám, valamint Lázár Emese kántornő orgo
najátékával támogattuk a szertartást a helyi lakosok örömére. Ezt követően nekiláttunk vacsoránk elkészítéséhez.
Tűzmesterünk Zsikai Péter volt. Mire megrakta a tüzet, addig mi (Bereczkiné Benkő Katalin, Martonné Erdei
Gabriella, sofőrünk Rudi bácsi) lelkesen hámoztuk a krumplit, daraboltuk a hozzávalókat. Lázár Emese tanárnő
pedig nótára fakadt, gyorsan akadtak társai is. Vacsoránkat a teraszon fogyasztottuk el, ahonnan gyönyörű volt
a kilátás is. Első este még minden érdekesebb volt, mint az alvás, de éjfélre azért csend borult az épületre.
A plébánia földszintjén egy aranyos kis kápolna ékeskedett, melybe minden reggel lementünk, hogy együtt imád
kozzunk, hallgassunk meg egyegy bölcsességet és énekeljünk. Hálát adtunk a tegnapért, imádkoztunk a máért,
köszöntöttük az ünnepelteket. Ezt követően mindig közösen fogyasztottuk el a reggelit.
Kedden Visegrádon kezdődött a program mégpedig bobozással. Alföldi gyerekeknek hatalmas élmény ez a kis
lejtőn száguldó szerkezet. Fotózkodtunk a Dunakanyarban, majd Esztergomban ebédeltünk. Felfedeztük a Bazi
likát, énekeltünk a kupolában saját magunk és mások örömére. Ekkor még nem is sejtettük, hogy egy újabb es
emény vár ránk, vagyis Péter kollégámra, ami azt bizonyítja, hogy véletlenek márpedig nincsenek. Hamarosan
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azon kaptuk magunkat, hogy az esztrergomi strand csúszdáit koptatjuk. (Az eredeti tervben Szentesen
mártózunk volna meg hazafelé menet, de a buszcsere miatt ugyebár változott az útvonal.) Alig telt el egy kis idő
a következő jelenet játszódott le. Néhányan a medence partján kártyáztak sulis pólóban, melyen rajta van Csaná
dapáca neve is. Ez szemet szúrt egy hölgynek, aki közelebb merészkedett és megkérdezte, hogy az a vízben lu
bickoló férfi véletlenül nem Zsikai Rajmund Pétere? De bizony, ő volt. A hölgy pedig egy negyven éve nem látott
rokon. A hátralévő két és fél órában igyekeztek elmesélni egymásnak mindent, amiről eddig lemaradtak. A stran
dolásnak köszönhetően kellemesen kifáradt mindenki. Vacsi és az esti tusolás után tíz órakor már mindenki szu
nyált.
Szerdán Etyekre látogattunk el a Korda Filmparkba, ahol megtanultuk, hogy a filmekben semmi sem az, aminek
látszik. Az egész egy nagy trükk. Kiderült, hogy működik a láthatatlanná tévő köpeny, mi is az a zöldháttér. Be
jártuk több film forgatási helyszínét, így jártunk Rómában, de még New Yorkban is. Éttermi ebédünk elfo
gyasztása után volt idő egy kis pihenésre, majd elsétáltunk a Jókenyér pékségbe, ahol a gyerekek megsütötték a
vacsihoz való zsemlét, kiflit és kalácsot. Míg dagadt, majd formázás után kelt a tészta, a gyerekek végig követték
a kenyér útját a szántóföldtől az asztalig. Bíborka énekszóval köszöntötte a névnaposokat, akik sütivel
vendégelték meg társaikat. Fantasztikus nap volt ez is.
Csütörtökön délelőtt vezetett túrára indultak jeleseink a Szénások Európa Diplomás Tájvédelmi Körzetben. A
séta alatt számos új dolgot tapasztaltak, tanultak. Vízi élőlényeket kerestek a Jági tóban, majd nagyítóval szem
lélték azokat. Távcsövekkel figyeltek madarakat. Ebéd után rendet tettünk a házban, bepakoltunk és útra keltünk
immár Csanádapáca irányába. A szarvasi Régimódi vendéglőben várt ránk az estebéd és Orosházán még egy
fagyival búcsúztattuk a tábort.
670 km megtétele után épségben érkeztünk meg kedves iskolánk elé. Szülők és csemeték örömmel szaladtak
egymáshoz. Még énekeltünk egyet közösen megköszönve tanítóink és sofőrünk áldozatos munkáját, majd lassan
ismét csend lett a főbájárat előtt.
Bereczkiné Benkő Katalin gondolatait idézem a táborról írt beszámolójából: „Fantasztikus, hogy mindig volt, aki
támaszt nyújtott a társának, igyekezett felvidítani, lelkesíteni. Átsegítették egymást a nehézségeken, összebújtak,
ha elfáradtak. Felszabadultak és fegyelmezettek voltak egyszerre. Tudtak lemondani (mondjuk, ha éppen elfo
gyott a tej a reggelinél), elfogadni (esti lefekvés, kisebbeknek több pihenőidő), bátorítani, megköszönni, rá
csodálkozni, bocsánatot kérni, csendben lenni (áhítatok, mise), együtt játszani (kicsik és nagyok a játszótéren,
esti focizások), önfeledten nevetni (strand, bob), énekelni (akár a Bazilika kupolájában a többi turista örömére,
vagy a buszon). Kíváncsiak voltak (gyalogtúra), lelkesek, aktívak (pékség), mindig szabálytartók (fegyelmezni
nem kellett, inkább csak „beseperni” a sok dicséretet a helyi plébánostól, az éttermekben ahol ettünk, a
túravezetőtől, a szállást kiadó házinénitől, a pékség animátoraitól). Jól megfigyelhető volt, hogy ki az, aki otthon
is sokat segít, terít, szeletel, mosogat, takarít, rendet rak és ki az, aki még tanulja az önellátást. Vajon hány szülő
látja ennyi féle helyzetben a saját gyerekét? Összegezve nagyonnagyon sok pozitív élményben volt részem,
köszönöm a lehetőséget és a bizalmat. Mindazoknak a segítségét, akik biztosították ennek a kirándulásnak a
megvalósulását. Kívánom, hogy minél több szülőhöz jusson el a hír, ilyen kalandot minden iskolásnak át kell
élnie! Bízzanak a gyermekeikben, a kísérő pedagógusokban és még sokszor legyen Jeles tábor (is)!”
Öröm volt megszervezni ezt a tábort, melynek megszervezésében Berczkiné Benkő Katalin nagy segítségemre
volt. Köszönjük a lehetőséget a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóságnak, az iskola vezetésének, Csanádapáca
Község Önkormányzatának, Oláh Kálmán Polgármester Úrnak. Köszönöm kollégáimnak, hogy szabadságuk ideje
alatt is vállalták ezt a feladatot. Köszönet Lóneán Rudolfnak, hogy indulás előtt egy nappal igent mondott az
utaztatásra és, hogy aktív részese volt az étkeztetések lebonyolításának.
A nyári szünet hátralévő részére kellemes pihenést kívánok tanítványainknak és kollégáimnak!
Véróné Erzsiák Beáta
igazgató helyettes

H ÁZ

E LA D Ó !

Csanádapáca, Rákóczi utca 21.
Ár megegyezés szerint.
Érd.: 06 30 352 92 73

Figyelem!
Vágni való csirke; július vége; augusztus 26.; előnevelt
csirke augusztus közepe; jérce július vége; tojó tyúk
folyamatos; kakas júliusaugusztus; pecsenye kacsa no
vember; hízott kacsa júliusaugusztus; vágó gyöngyös no
vember.
Előjegyzésre!
Tel.: 06 30 352 9273
Józóné
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Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei
Hímző szakkör – emlékkiállítása
Az 1970es években Csanádapácán is aktívan
működött egy hímzőszakkör Dr. Bodrozsán Lászlóné,
Évike vezetésével. Az oklevelek és kitüntetések
tanúsága szerint az igényesen elkészített kézimunkák
sok kiállításon szerepeltek és öregbítették Csaná
dapáca jó hírét.
A fényképek tanúsága szerint a szakköri tagoknak em
lékezetes az együtt töltött idő és a sok kirándulás.
Intézményünkben, az idősek nappali klubja helyi
ségében 2017. augusztus 11én 10. órakor ünnepélyes
keretek között megnyitjuk az emlékkiállítást. A kiál
lítás szeptember 15ig látogatható. A Kakasfesztivál
ideje alatt is várunk minden érdeklődőt!
Szabadtéri foglalkozások
Az utóbbi hetekben munkajellegű foglalkozások sora
várta az otthon lakóit. Szívesen vették ki részüket a
munkából. Egykettőre elkészültek a levendula
zsákocskák és csokrok, majd a szárított gyógy
növények feldolgozása, morzsolása következett. Diót
törtünk és saját termésű sárgabarackból lekvárt
készítettünk.
Szabadtéri foglalkozásaink közül továbbra is egyik
legkedveltebb a lengőteke, melyet a korábbi hőség
miatt a július végi hűvösebb napban tudtunk játszani.
Kézműves foglalkozásaink már az otthon falai között
zajlottak, ezeken krepp és textil virágok készültek,
melyeket a későbbiekben változatosan tudunk fel
használni díszítésre, dekorálásra.
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Világjáró nyugdíjasok
Képzeletbeli világutazást tettünk az otthon lakóival.
Magyarország, Európa, illetve a világ országaival kap
csolatos ismeretekről adhattak számot a játékos
vetélkedőn. Az egyes országok zenéjéből, ételeiből,
nevezetességeiből összeállított feladatsort könnyedén,
jó hangulatban oldották meg a csapatok. Ezt követően
az ügyességi játékokban, memória és kvízjátékban is
eredményesen szerepeltek. A verseny helyezettjei ok
levelet kaptak.

Kerek évforduló
Szeretettel köszöntjük Varga Ferencné Erzsike nénit,
aki a közelmúltban ünnepelte kerek születésnapját!
Kívánunk neki az intézmény lakói és dolgozói nevében
jó egészséget, s még számos boldog, aktív és vidám évet
körünkben!

Elkezdődött a nyári diákmunka
Kíváncsiak voltunk a diákok tapasztalataira és
mindenkitől pár soros összefoglalót kértünk.
Kiss Nikolett Adrienn és Zsikai Vilma írását olvashatják
ebben a hónapban.
Niki – Számomra nagyszerű élmény és lehetőség volt
a diákmunka az otthonban. Megismerkedtem az in
tézmény lakóival, akik nagyon kedvesek és aranyosak
voltak. Vidám perceket töltöttünk együtt a kuglizás,
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kártyázás, virágdíszek készítése közben. Jó érzés volt
látni, hogy mosolyt csaltam az arcukra és vidámságot
csempésztem mindennapjaikba. Nagyon megkedvel
tem a lakókat és az itt dolgozó embereket. Ha
legközelebb lehetőség adódik, nagyon szívesen jövök
vissza!
Vilma – Az idősek otthonában eltöltött egy hónapos
diákmunka alatt rengeteget tanultam és sok tapaszta
latot szereztem. Az idősekkel együtt sétáltunk,
kézműveskedtünk, társasjátékoztunk. Sokat beszélget
tünk velük, és felolvastunk nekik. Közben alkalmunk
nyílt minden lakót közelebbről megismerni. A dolgo
zók nagyon kedvesek voltak hozzánk és ha valami nem
sikerült elsőre, megmutatták, ezáltal sokat tanultunk
az idősebb korosztályról, arról, hogyan tudunk nekik
segíteni.A lakók nagyon barátságosak voltak, hoz
zájárultak ahhoz, hogy ez a hónap az idősek ott
honában nagyszerűen teljen.

Házunk táján történt
Köszönetet mondunk a szociális foglalkoztató „kert és
parkgondozó ”munkacsoportnak lelkiismeretes
munkájukért, hiszen a nyári hőségben ők gondoskod
tak az intézmény parkjának, virágoskertjének gondo
zásáról, locsolásáról!
A fejlesztő foglalkoztatás hírei:
Az intézményünkben megvalósuló fejlesztő foglalkoz
tatás a félidejéhez érkezett, augusztus elejétől új
munkavállalók foglalkoztatására kerülhet sor.
A varrodánk új szolgáltatásaként vállaljuk ruházat
javítását, igazítását, cipzárcserét, függönyszegést és
egyéb ehhez kapcsolódó munkákat. Keressék fel var
rodánkat hétköznapokon 812 óráig.
A Gyöngyfüzér boltban kedvező áron kaphatóak és a
Kakasfesztiválon is megvásárolhatóak lesznek az ál
talunk előállított termékek: táskák, párnák, ruházati
cikkek, rongyszőnyegek, cirokseprűk, apró ajándéktár
gyak, „vásárfiák”.

Csanádapácai Új Szó

Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás és
Becseiné Bohus Róza foglalkoztatási koordinátor
Elérhetőségeink:
Gyöngyfüzér Szociális Központ
5662. Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.
Tel: 0668520 217
Mobil: 063037 00 840
Email: gyongyfuzerkp@gmail.com
Pepó Jánosné
intézményvezető

A “Gábriel” Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi
Egyesület hírei
Ebben az évben lettünk 25 éves civilszervezet. Ezúton
köszönjük az alapítótagoknak az egyesület mega
lapítását. Az évek során sokat változott az eredeti
taglétszám és a szervezet működési feltétele. Az alapító
tagok közül már sajnos többen elhunytak. /Kőszegi
Antal, Czikó Pál, Kiss József, Gaál György, id. Furák
György/ Szervezetünk a mai napig aktívan részt vesz a
faluban megrendezésre kerülő rendezvények biz
tosításában és a bűnmegelőzésben. Ez a munka nem
mindig látványos, de a település életében
nélkülözhetetlen feladat. Itt szeretnénk megköszönni
Kiss Ferenc alapító tagunk azóta is aktív munkáját!
Az idén is részt vettünk 10 fővel a megyei Polgárőr
Napon. Ezúton mondunk köszönetet Becsei Ferenc
tagunknak a dinnye felajánlásért és Kiss Ferencnének
a pogácsa sütésért!
Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését! A Kakasfesz
tiválra mindenkinek jó szórakozást kívánunk! Vigyáz
zunk egymásra és értékeinkre!
Czikó Pálné
titkár

Kvasz Pál
elnök

Csanádapácai Dalkör eseményei
Július 1én és 2án a Dalkör tagjai nézőként ellátogat
tak Apátfalvára a Guzsalyos találkozóra.
Július 15én Gerendáson a „Hársfa Fesztiválon” lépett
fel a dalkör. Kérésüknek megfelelően a „Cigánytábor„
című darabunkat adtuk elő.
Július 22én a Komádi „Aranykor” Városi Nyugdíjas
Klub meghívására, egy nagyszabású Dalkör Találkozóra
volt hivatalos a csapat. Szabadtéri rendezvény volt,
370en vettek részt rajta. A „Cigánytábor” című zenés
darabunknak itt is nagy sikere volt.
A X. Jubileumi Nyugdíjas Baráti és Kulturális
Találkozón nyújtott színvonalas szerepléséért a Dalkör
elismerő oklevélben részesült.
Július 27.én a Gyöngyfüzér Idősek Otthonában jár
tunk.
Bereczki Gergelyné
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A Csanádapácai Előre Futball Club hírei
Az elmúlt évben az egyesületünk által elért eredményekről szeretném tájékoztatni a kedves csanádapácai
lakosságot.
A 20162017es szezonban a csapataink rendkívül jól teljesítettek. Nagy öröm számunkra, hogy ifjúsági csapa
tunk a Békés Megyei U19 –es bajnokság kiemelt csoportjának a második helyén végzett épp csak egy hajszállal
lemaradva a képzeletbeli dobogó legfelső fokáról. Ez az eredmény azért is kivételes, mert az ifjúsági csapatok
kiemelt csoportkörében, tehát a legjobbak között folytatták a pontvadászatot az ifistáink az elmúlt évben és így
érték el ezt a nagyszerű eredményt. A csapatra igazán büszkék vagyunk és ezúton is szeretnénk gratulálni az
egész éves kiemelkedő teljesítményhez az egész csapatnak és edzőjüknek, Szikora Pálnak! Külön gratulálunk
még Kasza Illésnek, aki csapatunk tagjaként még a gólkirályi címet is elnyerte.
Felnőtt csapatunk is jó helyen zárta az évet, talán még a várakozásoknál is kicsit jobban. A Békés Megyei felnőtt
bajnokság II. osztályában a 8. helyen végeztek, ami szintén nagy öröm az egyesületünknek és a sportbarátok is
tudják, hogy nagyon jó eredmény az igencsak megerősödött megyei második vonalban. A felnőtt női csapatunk
a megyei futsal bajnokság harmadik helyén végzett, így a lányok is dobogós helyezéssel zárták a szezont. A
jövőben is ilyen eredményes munkát kívánok a csapatainknak és minden játékosunknak köszönöm az egész éves
kiváló teljesítményt!
A tavalyi év során sikeresen pályáztunk a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO programjában sporteszközökre és
sportfelszerelésekre. A sportfejlesztési programunk megvalósításában két helyi vállalkozó segített, Ilyés János
és Geebelen Christophe, akiknek szintén nagyon köszönjük a támogatást! Segítségükkel új felszerelést és
sporteszközöket tudott vásárolni az egyesület.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy egyesületünk tagjai nevében is megköszönjem azoknak, akik adójuk
1%val minket támogattak! Köszönetet mondunk még Csanádapáca Község Önkormányzatának illetve mindazon
sportbarátoknak, akik segítették eddigi munkánkat, külön Csikós Gábornak, aki több alkalommal is vendégül
látta a csapatot.

Nekünk Ti vagytok a Bajnokok!
álló sor: Gyallai Krisztián, Bereczki Dávid, Bozsó Márk, Kasza Illés, Juhász Patrik, Szántó István, Bajczer Balázs,
Rakonczai Mihály, Kakuszi Zoltán,
elöl: Bozó Gergő, Göcző Viktor, Telek Róbert, Kiss Kevin, Győrfi Krisztián, Annus Roland, Medovarszki Márk, Bozsó Gábor
Akik hiányoznak a képről: Szalka Richárd, Szabó Miklós, Csikós Nándor, Annus Csaba
Edző: Szikora Pál

Kovács Lajos
elnök

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
Csanádapáca Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
További információ: www.csanadapaca.hu

Anyakönyvi hírek
Születés: Laczkó Gábor és Rajki Marianna leánya Luca
Házasságkötés: Thuri Zoltán Endre és Gazdag Nóra
Halálozás: Kádár Veronika (1962), Mihály Péterné Annus Jolán (1935)

„Jelestáborosok”
"A sorsa mindenkinek meg van írva,
sokszor mondta ezt nekem.
Búcsú nélkül mentél el, kegyetlen halállal, hirtelen.
Bár hideg homlokod megérinthettem még,
amíg forró könnyem csorgott arcodon.
Miért ily kegyetlen a sors? kérdezem.
De a szád néma volt, s a választ ma sem tudom.”

Megemlékezés
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

Erzsiák Anita Lilla
és kisfia
Kerékgyártó Lázár
halálának 9. évfordulóján.
Nyugodjatok békében!
Szerető családod.

augusztus 13án született

id. Pávik Lajos
Születésnapod alkalmából nagyon sok szeretettel
köszönt Szerető feleséged, családod.
Kívánunk erőt, kitartást, hisz már oly sok min
dent kibírtál...
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