Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Június hónap eljövetelével beköszöntött a meteorológiai nyár, aminek nagyon sokan örülnek, hiszen meg
lehet egy kicsi pihenni és ki lehet lépni a munka taposómalmából, még ha csak egy kis időre is. Az önkor
mányzat életében is a nyári időszak általában csendesebb, de nem idén, amikor is nyertes pályázatokat
kell kivitelezésig menedzseljünk. Az előző újságban már értekeztem egy nyertes pályázatról, amit egy újabb
követ a sorban.
Csanádapáca Község Önkormányzata – a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága IKT2017604
I100000755 számú értesítés támogatási kérelmének támogatásáról tárgyú átirata értelmében – a helyi
gazdaságfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP1.1.315BS1201600003 azonosítószámmal nyilvántar
tott támogatási kérelmét elbírálta és az önkormányzatunknak 96.006.800. Forint összegű fejlesztési tá
mogatást állapított meg. Ez idén a harmadik nagy összegű pályázat, amit településünk elnyert.
A jelenlegi önkormányzati ciklus előtt fogalmaztam meg azt a célt, hogy Csanádapáca központjának teljes
arculati átalakítását legkésőbb 2020ig be kell, hogy fejezzük. Ebbe illeszkedik bele a mostani nyertes pro
jektünk, ami tehát a volt presszó épületének komplex felújítását magában foglalja. Úgy látszik, hogy a Jóis
tennek terve van azzal az épülettel, hiszen kalandos (inkább kacifántos) körülmények között került az
önkormányzat tulajdonába, és ha ez a mostani pályázat nem nyert volna, akkor a földdel egyenlővé tétele
sem lett volna lehetetlen, mivel önerőből nem tudtuk volna felújítani ezt az óriási alapterületű ingatlant.
Ez a pályázat volt a legmerészebb álmunk a mostani önkormányzati ciklusban, számomra ezért is volt
örömteli az államkincstár levelét olvasni. Több támogatási kérelmük továbbra is bírálat alatt van. Én
személy szerint nagyon bízok abban, hogy a bejelentések sora ezzel még nem ért véget.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a)
pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Csanádapáca Község Önkormányzata a szülő,
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést (ebéd) ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben.
A nyári szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek
meglétét (hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos
helyzete vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző
harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.

Trianoni megemlékezés  2017. június 1.
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A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésének biztosításán túlmenően önkor
mányzatunk a 4/2015. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet értelmében a rendszeres gyermekvédelmi ked
vezményben részesülő általános iskolás gyermekek részére a nyári szünidőben 43 munkanapon keresztül, déli
meleg főétkezést biztosít, amennyiben azt a szülő vagy törvényes képviselő előzetesen megigényli. Az erre
vonatkozó nyomtatvány a napokban kiküldésre kerül minden jogosult szülő részére.
Az ebédet előre csomagolt készétel formájában, ételhordóban történő elvitellel biztosítja az Önkormányzat az
előzetesen kitöltött és leadott formanyomtatványon igényelt munkanapokon.
Az ebéd elvitelének helyszíne: Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ konyhája (5662 Csanádapáca, Szent
Gellért út 46.)
Az ebéd elvitelének időpontja: 11.00 és 12.00 óra között.
Felhívom a figyelmüket, hogy az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadá
lyoztatásuk esetén meghatalmazottja veheti át.
Felhívom továbbá a figyelmüket az ebösszeírásban történő tevékeny közreműködésre. Az ebösszeíró lapokat az
újságban elhelyeztük (szükség esetén további lapokat az Arany János Művelődési Házban vagy a Polgármesteri
Hivatalban biztosítunk), kérjük azokat kitöltve visszajuttatni a hivatalba. Kérek mindenkit, hogy a szép nyári idő
tiszteletére végezze el a közterület gondozásával kapcsolatos tulajdonosi feladatokat (fűnyírás, ágak metszése
és parlagfűmentesítés). Aki nem tesz eleget a fenti kötelezettségnek, azok helyett az önkormányzat – vállalkozó
bevonásával – a munkát elvégezteti és a vállalkozói díjat a tulajdonosra, végső soron az ingatlanra ráterheli.
Oláh Kálmán
polgármester

Tájékoztató a háztartási célú kutakról.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy hatályon kívül helyezte a Kormány azokat a tavalyi rendeleteket, ame
lyek szerint fennmaradási engedélyt kell kérni a 2016. június 4e előtt illegálisan létesített háztartási célú ku
takra.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal indokolta a nagyon sok háztartási kúthasználót érintő döntést,
senkit nem kényszerítenek arra, hogy az esetleg több évtizede használt kútját "több százezer forintért" újra en
gedélyeztesse. Azok, akik már kérték az engedélyeztetést és befizették annak költségeit, visszakapják a pénzüket.
A tavalyi rendelkezés szerint a többnyire kerti locsolásra, állatok itatására használt, 2016. június 4e előtt, vízjogi
engedély nélkül létesített kutakat 2018. december 31ig lehetett volna bírságmentesen engedélyeztetni. Az
eljárás lefolytatásához még a háztartási kutak esetében is olyan dokumentumok beszerzésére, adatok kitöltésére
lett volna szükség, amelyeket a kút tulajdonosának anyagi terhet jelentve, hitelesen csak arra jogosult, megfelelő
szakképzettséggel rendelkező szakember tudott volna elvégezni.
dr. Lipták Péter
jegyző

A Nagyboldogasszony Katolikus Plébánia hírei
Úrnapja (Június 18)
Az Úrnapja azt a csodálatos titkot ünnepli, hogy a kenyér és a bor külső színe alatt Jézus
Krisztusnak, az Istenembernek teste és vére, istensége és embersége, valójában, igazán
és lényegileg jelen van. Az Egyház ezt az ünnepet azzal a legnagyobb pompával üli meg,
mely csak a liturgiában rendelkezésére áll. Elsőrendű ünnep a legünnepélyesebb isten
tisztelettel, szentséges körmenettel.
Kérjük a kegyelmet, hogy Isten hitünket ezen nagy és legszentebb titokkal szemben még
jobban megelevenítse, és ezáltal hódolatunkat kimélyítse és szeretetünket lobogóbb
lángra lobbantsa. Valljuk meg, mindenkor és mindenütt, minden félelem és habozás
nélkül nyilvánosan is meggyőzödésünket: tiszteletteljes imádással (szentséglátogatással
és térdhajtással), jámbor és méltó szentáldozással, a szentmisén és a többi szentségi istentiszteleten való ájtatos
részvétellel, különösképpen azáltal, hogy méltón és meggyőzödéssel csatlakozunk a körmenethez, melyben a
szent Fejedelem és Istenkirály városon és falun diadalmenetben végigvonul. (Részlet a Szunyogh Xavér
Misszáléból).
A hugenotta háborúk idején egy francia faluban a következő eset történt: Az úrnapi körmenet egy kis erdőn
keresztül haladt el. Egyszer csak észrevették, hogy egy puskás ember egy fa mögé bújva a körmenetre céloz. A
hívek közül néhányan odarohantak, hogy fegyverét elvegyék. Azonban mire odaértek, eldördült a lövés és a
körmeneten résztvevők egyike holtan a földre rogyott. A pap nem veszítette el lélekjelenlétét, feloldozta a hal
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doklót, kivette a monstranciából az Oltáriszentséget és megáldoztatta. Ezek után a körmenet ismét bevonult a
templomba. Aki halálos veszedelemben van, vegye magához azonnal, méltóan a szentostyát!
Blősz Attila
plébános

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei
Április és május mindannyiunk számára gyorsan eltelt. A hétköznapok csendjét megtörte a tanulmányi és sport
versenyek sokasága, a tavaszi szünet, a gyereknap. De vegyük csak szépen sorba, mi is történt az elmúlt két hó
napban?
Április első hetében nyílt napokat tartottunk az alsó tagozaton. Szerencsére sokan érdeklődtek, jó lenne, ha ez
egészen nyolcadikig kitartana.
A Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei is bemutatták tudásukat a gálán, melynek a
művelődési ház adott otthont.
11én Budapestre utaztunk. Ellátogattunk a Nemzeti Múzeumba, majd a Millenárison töltöttük az időt a The
Champion interaktív kiállításon és a Margitszigetre is lesétáltunk. Volt, aki most metrózott először, így már maga
a mozgólépcső is izgalmas kalandnak bizonyult.
A tavaszi szünetről visszatérve minden az édesanyák körül forgott. Ekkor kezdődött el ugyanis a lázas készülődés
a nagyszabású alsós, a templomi és a felsős osztályok műsoraira is. Az anyukák, nagymamák, keresztanyukák
büszkén, örömkönnyekkel a szemükben tekinthették meg csemetéik előadását.
Pusztaföldváron minden évben megrendezik a Szépolvasó és helyesírási versenyt. Helyesírásból Botyánszki
Betta (3.b) I., Radics Gellért (2.o) III. helyezést ért el. Kiss Ivett (3.a) III. helyen végzett a szépolvasók között.
Május 3án részesei lehettünk a Gyöngyfüzér majálisnak, ahol az otthon lakóinak és a nyugdíjasklub tagjainak
kedveskedhettünk énekkel, tánccal, verssel.
Május 5én több verseny is volt. Az orosházi Vörösmartyban is megmérettették magukat néhányan. Varga Bettina
(4.o) mesemondásban II., Duda Dominika (6.o) rajz kategóriában III. lett. Atlétika versenyen 60 méter gátfutáson
Lázár Álmos I., Lázár Kamilla korcsoportjának legjobb magasugrója lett, 60 méter gáton pedig II. helyen végzett.
11én egy egész busznyi gyermek indult a kisiskolák atlétika versenyén. Eredmények: Svédváltóban a lányok
Dániel Dorottya, Domján Bianka, Lázár Kamilla és Mócz Vivien IV. helyen végeztek. Csernok Boglárka, Seres
Klarissza, Lázár Kamilla, Geebelen Melinda, Geebelen Anett és Hrobár Rebeka II. lett hárompróbán. 800 méteren
Szabó Szofi IV., 600 méteren Gömöri Dániel II. helyen végzett. Összetett versenyben a lányok a III. helyen
végeztek.
13án a szegedi Karolinában rendeztek hittanversenyt, ahova hitoktatóink hét csapattal neveztek. Különdíjjal
tért haza: Tassi Csenge, Serbán Fanni és Lázár Álmos alkotta csapat. Aszalós Márió, Duda Dominika és Szekeres
Bogi csapata II. lett, szintén II. lett Geebelen Melinda, Varga Bettina és Belucz Emese csapata.
Zsikai Kristóf idén hatodik lett a Kálti Márk történelemverseny országos döntőjén.
15én Fizimiska látogatott el az iskolába. A bábelőadás most is elnyerte a gyerekek tetszését.
18án az orosházi evangélikus iskola rendezett helyesíró versenyt. Bár dobogós helyet nem értek el a gyerekek,
mégis nagyon büszkék vagyunk rájuk. Botyánszki Betta (3.b) csupán fél ponttal maradt le az első helyezettől két
másik társával együtt. Mivel a feladat elvégzésére fordított idő is számít, így Betta negyedik lett. Gyönyörű ered
mény!
22én rendeztük meg iskolai gyereknapunkat. Hálásan köszönöm a kedves szülők és a kollégáim támogatását.
Köszönet Varga Józsefnek, aki idén is megszervezte, hogy a K9es csapat kutyásbemutatót tartson a gyerekeknek.
Mindenkit ámulatba ejtettek a különböző gyakorlatokat végző kutyusok. Köszönet a szódáért Vetró Gézának, a
soksok palacsintáért pedig a konyhán sürgölődő csapatnak. Barta Katának köszönjük, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a népi játékokat, Kiss Anitának pedig, hogy egész nap felügyelt és osztogatta a pontokat ennél az ál
lomásnál. Mindenkinek még egyszer NAGYONNAGYON KÖSZÖNÖM!
25én Mezőberénybe utaztunk. Az Iskolakóstolgató versenyre Budai Ivett (7.a), Dániel Dorottya (7.a), Mócz
Vivien (7.b), Toldi Alexandra (7.b) és Tofán Alex (7.b) osztályos tanulókkal érkeztünk. A tanulmányi verseny má
sodlagos célja az Arany János Tehetséggondozó Program bemutatása volt. Míg a gyerekek versenyeztek, a
felnőttek előadást hallgathattak, az iskolával ismerkedhettek. Igazán szívmelengető élmény volt hajdani gim
náziumomban az első helyen végzett csanádapácai csapat kísérőjének lenni. Köszönöm srácok! Bízom benne,
hogy két év múlva már közületek is ott lesz valaki és fogadja a versenyre érkező gyerekeket!
28án elsőáldozás volt templomunkban. Nyolc kisgyermek vette magához első alkalommal a szentostyát. Isten
vezesse őket útjukon, őrangyalaik figyeljék minden lépésüket.
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Telkiben rendezték meg a Bozsik Tanévzáró Fesztivált,
ahol lányaink olyan jól rúgták a labdát, hogy IV. helyen
végeztek. Csapattagok: Börcsök Bianka, Hrobár Re
beka, Toldi Alexandra, Benkovics Gabriella, Duda Do
minika, Kiss Leila, Baricsa Ivett, Geebelen Melinda.
A Kisiskolák Sportversenyének futball megyei döntőjét
Gyulán tartották. Fiaink II. helyen zártak. A csapat:
Csonka Dávid, Haba Gergő, Ilyés Brúnó, Aszalós Márió,
Szelezsán Szilárd, Silye Márton, Csáki Tamás, Takács
Ádám, Takács Pál, Gyallai Ádám, Mihálik Márk és
Farkas Ádám. Ezúton is köszönöm Szikora Pál tanár úr
áldozatos munkáját, aki szívén viseli focistáinkat.
A sorokat végig olvasava láthatják, milyen sokrétű
munka folyik iskolánkban. Igyekszünk mindenkire és
mindenre odafigyelni. Lassan vége a tanévnek, vala
mennyien várjuk a nyarat. A gyerekek, hogy pihen
jenek, a felnőttek, hogy kicsit feltöltődjenek a
következő tanévre.
2017. június 17én elballagnak nyolcadikosaink. 23
lánytól és fiútól köszönünk el. „Rossz úton jár az, aki
álmokból épít várat, s közben elfelejt élni.” olvasható
a tablójukon. Kedves Ballagók! Járjatok jó úton, épít
setek kőből várat és legyen nagyon boldog életetek
azon a pályán, amelyet most elterveztetek magatoknak.
„Az élet életéljed!” üzeni Teréz anya. Hiányozni fog
tok!

(Iskolakóstolgató verseny  Mezőberény)

Véróné Erzsiák Beáta
igazgató helyettes

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei
Anyák napi köszöntő
Május első felében a Bigacsiga óvodás csoport ked
veskedett az idősek otthona lakóinak egy szép anyák
napi műsorral. Az idősek elismerően szóltak a gyer
mekek tudásával és magatartásával kapcsolatban, ez az
elismerés az óvó nénik lelkiismeretes felkészítő
munkáját dicséri. Nagy örömet szerzett az időseknek
az ovisok ajándéka is, amelyet a műsorral együtt
nagyon szépen köszönünk! Az időseket és a gyer
mekeket egyegy saját készítésű díszített mézeskalács
szívvel kínáltuk meg.
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Gyermeknap az idősekkel együtt
Az elmúlt napokban visszavártuk az óvodásokat a
másik három csoporttal együtt. Gyermeknapra
régebbi a szülők, nagyszülők, dédszülők gyermekkorát
idéző játékokból gyűjtöttünk össze egy kiállításra
valót. Mivel a „Nemzedékek játékai” címet kapta alkal
mi gyűjteményünk, így a mai gyermekek néhány ked
venc darabja is helyet kapott a játékpolcon. Az
intézmény ellátotti köréből is többen adtak kölcsön
játékokat erre az alkalomra. Így került hozzánk a
legidősebb maci és baba az 50es évekből.
A „Nemzedékek játékai” kiállítás a tanév végéig
megtekinthető lesz az idősek klubja nagytermében,
ahová várjuk az óvodás, iskolás gyermekeket, de az
érdeklődő felnőtt korosztályt is.
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A kiállítás megnyitóját követően gyermeknapi ját
szóházzal folytatódott rendezvényünk.
A gyermekek többféle mozgásos játékban próbálhatták
ki ügyességüket. A horgászat, célbadobás, lengőteke
mellett aszfaltrajz, buborékfújás és más játékos felada
tok álltak rendelkezésükre. Alkotókedvüket Benkőné
Béres Ágnes segítségével kamatoztathatták, rongy
babát és csutkababát készíthettek vele az óvodások.
Az idősek otthona lakói szintén szívesen időztek az in
tézmény udvarán, gyönyörködve a gyermekek
szórakozásában, illetve néhányan be is kapcsolódtak a
játékba.
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Palacsintasütés
Igyekszünk kihasználni a jó idő adta alkalmakat és a
gyermeknap mellett további szabadtéri programokat
szervezünk.
Május közepén az udvaron palacsintát sütöttünk az
időseknek. Jobban esett a kedvenc finomság a friss
levegőn, zeneszó és társaság mellett. Közben látták
hogyan nőtt a palacsintahalom, hisz csaknem 200
palacsinta sült ez alkalommal is.
A nyári hónapokban szeretnénk minél több időt az ott
hon falain kívül tölteni, lehetőségeinkhez mérten!
Kirándulásokat, sétákat és szabadtéri foglalkozásokat
tervezünk a közeljövőben.

Kerek évfordulók
90. születésnapja alkalmából ünnepeltük a közelmúlt
ban Kormányos Lajosné Ica nénit. Oláh Kálmán pol
gármester úr adta át Magyarország Kormányának
emléklapját, illetve az önkormányzat ajándékcso
magját, ahogyan a szépkorúak köszöntésekor szokás.
Skara Lajosné Anna nénit 80. születésnapja alkalmából
köszönthettük. Mindkét ünnepeltnek kívánunk hosszú
boldog életet, jó egészséget! Köszönjük szépen a
lakótársak nevében is a megvendégelést!
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Nappali ellátás hírei
Május hónapban részt vettünk a csanádapácai Dalkör
rel az orosházi Platán Idősek Otthona által szervezett
"Vidám Majális" elnevezésű rendezvényen.
Idén sem maradhatott el az osztatlan siker, ami a csa
nádapácaiak műsorát illette.
A megvendégelés során sok ismerős arcot véltünk
felfedezni, és újabb ismertségre is szert tettünk.
Köszönjük a vendéglátást az intézmény vezetőségének,
bízva abban, hogy ez a hagyomány nem szakad meg.
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A Csanádapácai Dalkör eseményei
Május 3án a Csanádapácai Gyöngyfüzér Idősek Ott
honában megrendezett Majálison vett részt a
dalkörünk. Két dalcsokorral és kívánságműsorral
igyekeztünk vidámmá varázsolni a jelenlévők napját.
Május 4én, Orosházán a Teréz utcai Idősek Ott
honában megrendezett Vidám Majálison voltunk.
Május 14én, Kardoskúton meghívásra, egy kellemes
napot töltöttünk el. A rendezvénynek az volt a célja,
hogy a régi „olvasókör" hagyományát,  mely a tanya
világ lakóinak szinte egyetlen közösségi összejövetele
volt újra élesszék.Volt közös tánc, zene, dalolás.
Bereczki Gergelyné

Az Arany János Művelődési Ház hírei
Községi Gyermeknap
2017. május 20án délután Csanádapáca Község Ön
kormányzata jóvoltából, színes, változatos programok
várták községünk gyermekeit a Művelődési Házban és
a Sportparkban.

A nappali ellátás berkein belül is élénkül a klubélet.
Rendszeresen helyt adunk a helyi civil szervezetek
számára a közgyűléseik, és különböző rendezvényeik
lebonyolításához.
Ellátottjaink számára június hónapban kirándulást fo
gunk szervezni, illetve szeretnénk vendégül látni a
medgyesegyházi Idősek Klubja ellátottjait.
Remek alkalom erre a "Nemzedékek játékai"
elnevezésű kiállításunk, ahol az érdeklődők különböző
korok játékait ismerhetik meg.
Köszönetnyilvánítás
Köszönjük szépen a helytállást, illetve az adományokat
mindazoknak, akik a közelmúltban adománnyal, vagy
munkával segítették az intézmény működését, ren
dezvényeit!
Kovács Gyuláné, Skara Antal, Benkovics Istvánné, Róka
Béláné, Rakonczai Mihály és családja, Benkőné Béres
Ágnes, Csepreginé Csiaki Éva, Szekeres Istvánné.
Továbbá köszönet illeti azokat is, akik játékokat hoztak
a kiállításhoz!
Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás és
Andrusik Anita nappali ellátás vezető
Elérhetőségeink:
Gyöngyfüzér Szociális Központ
5662. Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.
Tel: 0668520 217
Mobil: 063037 00 840
Email: gyongyfuzerkp@gmail.com
Pepó Jánosné
intézményvezető

Vidám, boldog gyermekarcok bizonyították ren
dezvényünk sikerét.
Köszönjük az ugrálóvárakat és a kisautókat Griecs
Györgynének, a ladacross bemutatót Duda Gábornak,
a motorozási lehetőséget Zlehovszki Tibornak a
quadozási lehetőséget Fedor Andornak, a lovaglást Fe
jesné Tündinek, a népi játékokat Barta Katának, az arc
festést Czikó Annamáriának és Börcsök Máriának, a
csillámtetoválást Németh Erikának és Viplakné Molnár
Szidóniának. Kézműves foglalkozás is volt az aulában,
ahol Kormányos Béláné és Molnár Mária, a könyvtár
ban pedig Farkas Zoltán segítette a gyerekeket.
Köszönjük az elsősegély szolgálat biztosítását Ilyés Va
likának és dr. Sipka Gábornak, a polgárőr szolgálatot
Kvasz Pálnak és Laczkó Lászlónak.
Szintén köszönettel tartozunk önkéntes segítőinknek,
név szerint: Annus Gábornak, Duda Józsefnének,
Fenyvesi Lászlónak, Matelka Erikának, Mórocz Ildikó
nak, Oravecz Istvánnak, Puskás Istvánnénak, Radics
Károlynénak, Rakonczai Fanninak, Rakonczai Tamás
nak, Szabó Zoltánnak, Zsibrita Andrásnénak és ifj. Ha
rangozó Zoltánnak. Adományt kaptunk Kvasz Páltól,
Mórocz Ildikótól, Radics Károlynétól, Szabó Zoltántól.
A sátrakat és a hangtechnika egy részét a Dohánylevél
Egyesület biztosította.
Köszönetet mondunk minden segítőnknek, támo
gatónknak!
Behán Józsefné
művelődésszervező
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A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület hírei
A „Közösségek Hete” rendezvénysorozat keretében május 7én az Agóránál Tavaszi Virágvásárt rendeztünk,
melyre sok nézelődővásárló jött el. Az egynyári virágoktól a különleges cserjékig terjedt a választék az
érdeklődők örömére.
Egyesületünk évek óta eleget tesz a Sérült fiatalok megyei találkozóját szervezők meghívásának. Az eseményre
május 18án Gyulán került sor, ahol szorgos asszonykezek munkája nyomán csöröge sült, ezzel kínáltak gyer
meketfelnőttet az egész napos rendezvényen. Községünk önkormányzata napraforgó olajat ajánlott fel,
Erzsiákné Kruppa Krisztina durumrozs liszttel segítette csapatunkat. Köszönjük szépen!
Május 20án a Községi Gyermeknapon több tagunk is önkéntes segítőként vett részt, sátrakkal és a hangosító
berendezés biztosításával is támogattuk a programot.
Örülünk, hogy segíthettük a rendezvények sikeres megvalósítását!

Köszönjük szépen, ha adója 1%át egyesületünk számára ajánlotta fel!

az Egyesület vezetősége

Varga György és Baráth Erzsébet

Szabó Gábor és neje

június 24én ünnepli
50. házassági évfordulóját.

június 20án ünnepli
30. házassági évfordulóját.

Ez alakalomból sok szeretettel
köszönti Őket a család aprajanagyja.

Ez alakalomból köszöntik gyermekeik:
Erzsébet, Gábor és Dávid.

Anyakönyvi hírek
Születés: Spigut Péter és Szilágyi Andrea Roxána leánya Bernadett, Pacsika Gábor Zoltán és Gál Kitti
leánya Rebeka, Tóth Gergely és Gál Klára ﬁa Gergely
Házasságkötés: Halálozás: Miszlai Sándorné Baranyai Erzsébet (1922), Balázs Ferenc (1943), Hajdu Tibor (1960)

˝Olyan vagyok mintha mindent,
mindent eltemettem volna
azon az egy temetésen
abban az egy koporsóban”
Szerető feleséged.

Domján József
élt 90 évet.
Fájó szívvel emlékezik,
Felesége, leánya, veje, menye
3 unokája és 6 dédunokája
halálának 1. évfordulóján.

Községi Gyermeknap - 2017. május 20.
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