T Á J É K O Z T A T Á S
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy aki a korábban meghirdetett időpontokban nem vette át a szelektív
hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet, az egy ismételt pótosztás keretében utoljára, az alábbi időpontokban
átveheti a sárga szelektív edényzetet:
A pótosztás időszaka:
2017. október 11. (szerda) 7,00 – 10,00 és 15,00 – 18,00
2017. október 21. (szombat) 8,00 – 12,00
2017. október 25. (szerda) 7,00 – 10,00és 15,00 – 18,00
Az átvétel helye:
KÖZSÉGHÁZA
Közfoglalkoztatásszervezési iroda
Az átvételhez kérjük, vigye magával:
Személyi igazolványát és lakcímkártyáját,
2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazást, amennyiben a számlafizetőnek nincs lehetősége személyesen
átvenni az edényzetet.
Az Önkormányzat kérés esetén továbbra is biztosítja az átvett edényzetek kiszállításának lehetőségét, ha valaki
koránál, egészségügyi állapotánál fogva ezt igényli.

Fe l h ívá s !
Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése!
Járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétekvakcina
kihelyezése okán a vakcinázás kezdetétől számított 21 napra 2017. szeptember hó 30. napjától 2017. ok
tóber hó 21. napjáig az Orosházi járási illetékesség területén, köztük községünk teljes közigazgatási
területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el az Orosházi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és
Élelmiszerellenőrző Hivatala.

A helyi vakcinázási kampány időpontja:
2017. szeptember 30  október 05ig.
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

RENDŐRSÉG
Csanádapáca Község körzeti megbízottak elérhetőségei:

Tel.: 06 (30) 633 7211
e-mail.: oroshaza.rk@bekes.police.hu
Fogadóóra helye, időpontja: Csanádapáca, Szent Gellért út 29. KMB iroda;
minden hónap második hetének pénteki napján 11-12 óráig
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A Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskola és Óvoda iskolai hírei
194 fővel kezdtük meg a 2017/2018as tanévet. 11
osztályban  öt alsós és hat felsős  folyik az oktató
nevelő munka. Szeptember elsején gyönyörű, tiszta
iskola várta a nebulókat technikai dolgozóinknak hála.
A kőműves munkálatoknak és a lambériázásnak
köszönhetően megújult az elsős tanterem előtti
előszoba is.

A tanévnyitó szentmise után a tornateremben köszön
tötte Kesjár Jánosné igazgató asszony a legkisebbeket,
majd osztályfőnöki órákkal vette kezdetét a tanév. A
gyerekeknek rengeteg mesélnivalójuk volt a nyárról,
többen vettek részt különböző táborokban, nyaraltak
a családdal, de olyanok is voltak, akik otthon töltötték
a szünetet.
Számos programmal készülünk ebben az évben is,
hogy ne csak a tanulásról szóljon az előttünk álló tíz
(már csak kilenc) hónap. Újdonság az iskola életében,
hogy beindult az úszásoktatás. Ettől az évtől kezdve a
3. és 4. évfolyamosok fognak részesülni ebben. Ennek
költségeit – oktatás, medencebérlés, utazás – az iskola
biztosítja saját költségvetéséből, hála a Szent Gellért
Katolikus Iskolai Főhatóság beleegyezésének. Az osztá
lyok 1010 alkalommal fognak Tótkomlósra utazni,
ahol Lázár Attila tanár úr oktatja őket. Bízunk benne,
hogy a végén valamennyien sikeres vizsgát tesznek és
„diplomával” a kezükben léphetnek ki az uszoda kapu
ján.
Most is van lehetőség mind társastánc, mind pedig
modern tánc tanulására. Előbbi művészeti oktatás
keretében valósul meg, utóbbi oktatóját pedig az in
tézmény finanszírozza. Továbbra is lehet zongorázni,
gitározni, énekkarba járni, pingpongozni, focizni, ké
zizni, tollasozni.
Idén is szép számmal vásároltak bérleteket a Jókai
Színházba a szülők gyermekeiknek. Azok sem marad
nak előadás nélkül, akiknek erre esetleg már nem fu
totta. A tanév folyamán több bábelőadás és rendhagyó
irodalomóra is lesz, amely nem jelent plusz anyagi ter
het a családokra nézve.
Szeretném néhány dologra külön is felhívni a figyelmet.
•
Október 13án papír, PET és alumínium
palackokat gyűjtünk 13:0017:00 óráig. Aki szeretné
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felajánlani az otthon összegyűlt értékes hulladékot,
jelezze a +36/309984244es vagy a +36/30632
5318as telefonszámokon, lehetőségeinkhez mérten ki
is megyünk érte.
•
Továbbra is gyűjtjük a Reál termékek cso
magolóanyagait: tésztás zacskó, vajas papír, üdítős
doboz… Valójában csak a „Forgalmazza REÁL” felira
tokra van szükség, de ha valaki összegyűjti a cso
magolásokat és leadja az iskolában vagy odaadja a
szomszéd gyerekeknek, sokat segít vele. Az osztályok
a tavalyi évben összesen 193.443, forintot kaptak
ezekért a feliratokért. Kérem, támogassák gyermekeink
osztálykirándulását ezzel az apró szívességgel!
2017. november 11én szeretettel hívjuk és várjuk
Önöket Jótékonysági bálunkra, mely ebben az évben
Márton napjára esik. A vacsorát (raguleves, sül
testál) idén is a Soproni Ászok szolgálják fel, a talp
alávalót a gyulai Ricsi trió húzza. Az italokat ezúttal
is a kedves vendég hozza magával. A bálon sütivásár
és ajándéksorsolás is lesz. További információk
hamarosan a kihelyezett plakátokon olvashatóak.
Köszönettel fogadunk bármi nemű felajánlást,
legyen az tárgyi vagy anyagi. A bevételből az udvari
játékparkot szeretnénk fejleszteni.
Szeretném köszönetemet kifejezni az 1967ben végzett
8.a osztály diákjai számára, akik szeptember 15én tar
tották 50 éves osztálytalálkozójukat. Az öregdiákok
48.000, forintot hagytak itt ajándékba. Ezt az összeget
a július második hetében megrendezésre kerülő Je
lestáborra szeretnénk fordítani. Külön köszönet illeti
Somogyi Zoltánt, aki kórusunkat is támogatta egy
jelentős összeggel. Isten tartsa meg Önöket erőben,
egészségben!
Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy az őszi szünet
2017. október 30tól november 3ig tart. Szünet előtti
utolsó tanítási nap október 27., péntek. Szünet utáni
első tanítási nap november 6., hétfő.
Tanulóinkat érintő kéréseikkel, problémáikkal fordul
janak bizalommal az osztályfőnökökhöz, szak
tanárokhoz, vezetőséghez. Együtt mindenre találunk
megoldást!
Isten áldásával sikeres tanévet kívánok.
Véróné Erzsiák Beáta, igh.

Vitorlázz velünk! – Ifjúsági klub
a Nagyboldogasszony Plébánián
2017 nyarán ifjúsági klub alakult a helyi katolikus
plébániánBlősz Attila plébános úr támogatásával. A
kéthetenkénti péntek esti összejöveteleken Jézus az ál
landó kapitány. A róla szóló történeteken, a hozzá kap
csolódó dalokon, játékokon keresztül igyekeznek a
vezetők bensőséges hangulatot teremteni. A Biblia is
merete mellett nagy hangsúlyt kapnak az önismereti
játékok és szituációk is.
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Fiataljaink folyamatosan keresik a helyüket a világban,
ilyenolyan bandákba verődnek vagy épp magányosan
nyomkodják a telefont otthon. Szeretnénk, ha minél
többen eltalálnának ebbe a klubba és együtt eveznének
velünk. Az alkalmak időpontjai megtalálhatóak a temp
lom előtti hirdetőtáblán vagy a VitorlaCsanádapáca
zárt facebook csoportban. Ha szeretnél tagja lenni
ennek a 1218 éveseket felölelő közösségnek, keresd
bátran Lázár Emese, Oláh János és Véróné Erzsiák
Beáta közösségvezetőket.

Októberben 13án és 27én szeretettel várunk Ben
neteket 18:00 órára a plébániára.

Véróné Erzsiák Beáta

A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Október

Októberben hagyományosan a szentolvasót vagy más
néven a rózsafűzért imádkozzuk, közösségileg
naponként a templomban (hétköznap 16: 15től, vasár
nap 9: 15től).
Valamikor egy társaságban vallási dolgokról beszéltek,
és egy úr így szólt: Erről nem tudok véleményt mon
dani, mert nincs hitem. Szomszédja, aki katolikus pap
volt, a fülébe súgta neki: Imádkozza el a rózsafűzért, az
biztosan használni fog. Ezután tovább folyt a
szórakozás. A papnak ezeket a szavait az illető úr nem
tudta elfelejteni. Úgy rémlett neki, mintha állandóan
fülébe csengenének. Néhány hét múlva levelet kapott
a pap az illető úrtól, amelyben az megköszönte az asz
talnál kapott jó tanácsot. Azt írta, hogy a tanácsot
követte, a hitet megtalálta és így most igazán boldog.
Bárcsak mindazok, akik hitetlenek a rózsafűzért kez
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denék imádkozni. Nemsokára részeseivé lennének az
Úr Isten kegyelmének és más ember lenne belőlük –
írja Spirago Ferenc néhai hitszónok. Imádkozzuk mi is
buzgón a szentolvasót, hogy Szűz Mária közben
járására minél több isteni jót eszközöljünk ki felebará
taink és a magunk javára.
Blősz Attila plébános

XI. Kakasfesztivál
Szeretném megköszönni minden szervezőnek és
önkéntesnek az áldozatos munkáját, amivel hoz
zájárultak községünk legjelentősebb rendezvényének
sikeréhez. Köszönet illeti azokat is, akik pénzbeli fela
jánlással segítették a XI. Kakasfesztivál színvonalasabb
lebonyolítását.
Köszönjük a támogatásukat:
Annus Antalnak, Mazula Bélának, Mayer Tibor György
nének, Pacsika Sándornak, TóthBenedek Istvánnének,
Balázsné Köves Eszternek, Sonkolyos Szabolcsnak, a
csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesületnek, a
Novák és Fiai Bt.nek, a Medgyesegyháza és Bánkút
ÁFÉSZnek, az Agroprofit Kft.nek, az Agromolnár Ma
lomipari és Kereskedelmi Kft.nek, az OTP Bank Nyrt.
nek, a Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaságnak,
a Primcom Kft.nek, a Csanádapácáért Közalapítvány
nak, Csüllög Gergelynek Hadobás Zsoltnak, Oláh
Kálmánnénak és Gazdag István Mihálynak.
Továbbá köszönjük Szikora Pálnak és segítőinek
valamint a Csanádapácai Előre FCnek a XI. Kakaskupa
megszervezését és lebonyolítását. Köszönjük a friss
pékárut a PliniusDuo Kft.nek. Köszönjük az
egészségügyi ellátást Ilyés Valériának, Koródi Valériá
nak és Szekeres Istvánnénak. Köszönjük ifj. Zsibrita
Andrásnak a rendezvény honlapjának szerkesztését,
Medovarszki Laurának a plakát kivitelezését. Köszön
jük Csikós Gábornak, Medovarszki Mátyásnak és
segítöiknek a finom kakaspörkölt elő és elkészítését.
Köszönjük a Csanádapácai Polgárőrség munkáját.
Köszönjük a Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskola és Óvóda tanulóinak, óvodásainak és
felkészítőiknek, hogy remek előadásaikkal színesítet
ték a rendezvényt. Köszönjük munkáját és
mindennemű segítségét a Szivárvány Nyugdíjas
egyesület tagjainak, a Mozgáskorlátozott Egyesület tag
jainak, Volencsikné Róka Irénnek és segítőinek, a
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ dolgozói
nak,
a
Dohánylevél
Hagyományőrző
és
Hagyományteremtő Egyesület tagjainak, a Védőnői
Szolgálatnak, a Csanádapáca Önkormányzat és a Közös
Hivatal dolgozóinak, az Arany János Művelődési Ház
dolgozóinak, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskola és Óvoda dolgozóinak, a szorgos diákmunkások
nak, a közfoglalkoztatás dolgozóinak, a rehabilitációs
foglalkoztatottaknak és minden önkéntes segítőnek.
Köszönünk mindenféle segítséget és támogatást!
Oláh Kálmán polgármester
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei

Idősek világnapja alkalmából szeretettel köszönt
jük a szolgáltató központ ellátotti körét, valamint
a település idős lakosságát!
Ez alkalomból szeptember 29én, az idősek klubjában
megnyitottuk az „Apácai alkotók” című kiállítást.Tár
latunk nagyon változatos: festményeket, kézimunkákat,
textil és famunkákat, gyöngy ékszereket és még sok
féle kreatív technikával elkészített alkotást hoztak el
hozzánk a falubeli ügyeskezű emberek.

Az óvodás és az általános iskolás gyerekek rajzaiból is
láthatnak egy kis bemutatót az érdeklődők, de az
idősek otthona lakóinak foglalkozásokon készült
munkái is bemutatásra kerültek.
Tudományosan bizonyított, hogy az amatőr művészeti
és a tárgyalkotó tevékenységek nagyon hasznosak az
alkotók szempontjából, valamint a közösség, a tár
sadalom szempontjából is. Intézményünk örömmel
vállalja fel a helyi értékek bemutatását, mert
meggyőződésünk, hogy a közösségi identitás
növekedéséhez járulunk hozzá.
A megnyitót ünnepélyessé varázsolta az óvodás Pil
langó csoport műsora.
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A kiállítás megtekinthető október 31ig, munkanapokon
816 óráig, péntekenként 812 óráig. Várunk minden
érdeklődőt!
Október 2án az Arany János Művelődési Házban foly
tatódott az „Idősek világnapja” alkalmából szervezett
programunk. Oláh Kálmán polgármester úr köszöntője
után a település időseinek tiszteletére műsort adtak a
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola diákjai,
a Dohánylevél Hagyományőrző Egyesület színjátszó
csoportja és a Csanádapácai Dalkör is.
A megvendégeléshez 3 bográcsban készült a
sertéspörkölt. Az alapanyagokat Csanádapáca Önkor
mányzata biztosította, melyet ezúton is köszönünk!

Vissza az időben –Kirándulás a csorvási tanyára
Valóban úgy tűnt, amikor a földúton haladva megláttuk
a tanya füstölgő kéményét, majd a szép festett ablak
táblákat, hogy egy időutazásra indultunk csorvási
kirándulásunkon.
Egy számunkra nagyon kedves meghívásnak tettünk
eleget, Trnkócziné Kukucska Zsuzsika hagyományőrző
módon berendezett, Csorvás keleti határrészében lévő
tanyáján. Vendéglátónk hamisítatlan tanyasi hangula
tot teremtett számunkra, mesébe illő kis házában, ezt
az érzést tovább fokozta az is, amikor az idősek a ke
mencepadkán ülve hallgatták a tanyához és a szép régi
tárgyakhoz főződő történeteket. Közben sült a finom
kenyérlángos, melynek az íze ugyancsak a régi időket
idézte.
Köszönjük szépen a meghívást és a szép élményeket, a
szívélyes vendéglátást!

XVI . évfolyam 9 . lapszám - 2017 . október 9 .

Csanádapácai Új Szó

5

Köszönetnyilvánítás
Szilvalekvárhoz szilvát hozott, ill. küldött: Gombkötő
Jánosné, Göcző Lászlóné, Kovács Gyuláné, Molnár Imre
és családja (Nagybánhegyes).
Elérhetőségeink:
Gyöngyfüzér Szociális Központ
5662. Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.
Tel: 0668520 217
Mobil: 063037 00 840
Email: gyongyfuzerkp@gmail.com
Pepó Jánosné
intézményvezető

Csanádapácai Dalkör eseményei

Szilvalekvár főzés
Nagylelkű adományozóinknak köszönhetően egy egész
üstre való szilva gyűlt össze, melyből az otthon ud
varán, hagyományos módon készült el a lekvár. Az itt
élők aktívan részt vettek a munkában. Magvazták a
gyümölcsöt és fáradhatatlanul kavarták a lekvárt. Este
lett, amire az üvegek megteltek a sűrű, sötét szil
valekvárral, az idősek azonban mindvégig kitartottak
a kavaró mellett és a további munkafolyamatokban is.
Azóta volt alkalmunk megkóstolni a kész lekvárt, rá
csos linzert sütöttünk belőle az idősek számára.

Szeptember 6án Orosházán a Művelődési Házban
megtartott, több megyét érintő, Falu és tanyagond
noki találkozón lépett fel a dalkör felkérésre. Kato
nadal csokor előadásával tettük ünnepélyesebbé a
rendezvényt.
Szeptember 14én a Gyöngyfüzér Idősek otthonában
köszöntöttük a Máriákat és a lakókat, vidám
dalainkkal.
Szeptember 16án az Eperjesi Kék nefelejcs Népdalkör
és Citerazenekar szervezésében nagyszabású Népzenei
Találkozó került megrendezésre, melyen részt vett a
Csanádapácai Dalkör is.
Eperjesen a Király tó mellett lévő rendezvénysátorban
10 népdalkör és citerazenekar mutatkozott be.
Dalkörünk egy népdalcsokrot adott elő. A gyönyörű
napsütéses időben a szebbnél szebb népdalokat hall
gatva, mindenki nagyon jól érezte magát.
A színvonalas műsort vacsora követett, ami után nem
hiányozhatott a tánc és a szórakozás.
Szeptember 30án Sarkadkereszttúrra voltunk hiva
talosak. Az ottani Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület
kívánságára az Idősek Világnapja alkalmából a „Cigány
tábor” című műsorunkat adtuk elő. Ebédet követően
vidám közös nótázással fejeződött be a nap.
Bereczki Gergelyné

Megemlékezés
Zenés est
Az otthonban élő emberek minden alkalommal nagyon
várják a Dalkör érkezését, akik havonta egyegy szép
estét töltenek nálunk. Ezúttal is nótaszóval és verssel
szórakoztatták az időseket, köszöntötték a név
napjukat és születésnapjukat ünneplőket. Köszönjük,
hogy a szabadidejükből, illetve a próbákra szánt
idejükből szakítanak arra is, hogy a helyi idősek ott
hona lakói számára nagyon kellemes perceket sze
rezzenek.

Fájó szívvel emlékezem

Nagy János

halálának 4. évfordulójára
.
Szerető felesége
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M E G H Í V Ó
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt a zöldítés 2018. évi változásai
tárgyában tartott csoportos tájékoztatóra:
Időpont:
2017. október 18. szerda 11:00 – 12:00 óra
Helyszín:
Arany János Művelődési Ház Könyvtára, Csanádapáca, Szent Gellért út 75.
Napirendi pontok, témák:
A zöldítés aktualitásai
A zöldítés 2018. évtől alkalmazandó változásai
Kérdések – válaszok
Részvételi szándékát jelezheti a www.nak.hu portálon az eirodába való bejelentkezést követően, vagy a
hadabas.rita@nak.hu címen vagy a 30/3300404 telefonszámon.

Megtisztelő jelenlétére számítok!
Tisztelettel:
Hévvíziné Hadabás Rita
falugazdász

Értesítés
A Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesülete értesíti a tagjait, hogy tovább folytatódik a tagren
dezés.
A vezetőség megköszöni azon segítőknek, akik felajánlották az adójuk 1 %át az egyesület részére.
Továbbá értesíti tagjait, hogy a 2017es évzáró ünnepséget november 18án tartja, melyre szeretettel meghív
mindenkit. A helyhiány miatt eddig csak korlátozott számban tudtuk megvalósítani az év végi vacsorát, de
aki úgy érzi részt szeretne venni egy jó kis mulatós esten, szeretettel várjuk!
A rendezvény új helyszíne az Arany János Művelődési ház.
Annus Istvánné
elnök

É r t e s í t é s
Csanádapáca Község Önkormányzata
2017. évben is csatlakozik a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER
pályázatához.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (EPERBursa) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázati kiírás megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján.
A pályázat benyújtása valamint további információ az Önkormányzat 2. sz. irodájában.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 7.
Oláh Kálmán sk.
polgármester
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Anyakönyvi hírek
Születés: Rakonczai Tamás Péter és Sóki Boglárka ﬁa Péter Tamás, Furák József és Szabó Eliza
leánya Gréta
Házasságkötés: Nagy Gábor és Farkas Kitti
Halálozás: Szakál Jánosné Horváth Rozália (1932), Asztalos Gyula (1951), Szántai Imréné Berkes
Erzsébet (1928)
HELYTÖRTÉNETI

SOROK

Csanádapáca értéktárából, Csanádapáca hiedelemvilága, babonái
A rühes csikó
Kisapácán történt, Domján Matyi bácsi mesélte, aki nagyapám testvére volt. A tanyavilágban voltak
emberek, főként nők, akik macskává tudtak átváltozni és az istállókban harapdálták, ingerelték az állatokat. Volt olyan boszorkány, ez férfi volt, aki rühes csikóvá változott át. Bement az istállókba és harapdálta, hergelte a lovakat, csikókat, akikkel a gazdájuk másnap sem bírt. A tanyasi emberek ezt megunták,
összefogtak és egy kötéllel elfogták a rühes csikót. Bevezették az öreg Ruzsik kovácshoz, hogy verjen
patkót az első lábaira. Utána elengedték a csikót, s az elment.
Az embereknek föltűnt, hogy az egyik szomszédot régóta nem látják. A felesége azt mondta, hogy
nagyon beteg, mire a szomszédok elmentek meglátogatni. Föltűnt nekik, hogy a beteg a kezét a dunna
alól nem veszi ki. Mikor az a szomszéd ment el látogatni, akinek az udvarán fogták meg a rühes csikót,
akkor a „betegnek” leesett a kezéről a két patkó.
A söprűnyélen maradt tudomány
Kiss Miska bácsi gyerekkorában a mostohaapjával ment gyalog a tótkomlósi piacra. Hosszú volt az út
és már Kaszaperen túl jártak, mikor jött hátulról egy lovaskocsi. A mostohaapa megkérdezte Misukát
a mostohafiát, hogy ha fölveszi őket a kocsi, fölülnek-e rá? Misuka mondta, hogy föl, mert már nagyon
elfáradt. Amikor odaért a lovaskocsi, a kocsis közévágott a lovaknak és elhajtott. Kissé arrébb megálltak
a lovak, nem mentek sehova. Ők elkerülték a kocsit, s nem szóltak semmit, csak mentek be Komlósra
a piacra. Visszafelé jövetben még a lovak mindig ott álltak az út mellett. Mikor odaértek, a kocsis kérte
Misuka mostoháját, hogy engedje el őket. Erre a mostohaapa megkérdezte tőle – Máskor fölveszed-e
a fáradt gyalogost? Az mondta, hogy föl, akárhányan is legyenek. Erre nem tudni mit csinált, de a lovak
elindultak.
Mikor a mostohaapa halálos beteg lett, Misukát kérette a betegágyához. Szokás volt akkoriban, hogy a
szomszédasszonyok is a haldokló ágyánál voltak. Mondta neki, hogy Misuka, add ide a kezedet! Erre a
szomszédasszonyok a söprűnyelet adták neki oda, mert nem engedték, hogy a „tudomány” Misukára
szálljon át, így az a söprűnyélen maradt.
A 90 éves Domján Péter bácsitól lejegyezte 2017. szeptember 10-én, Rédainé Zsoldi Ibolya
Szerk.: ZSRP
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