8.a osztály
Osztályfőnök: Széplakiné Kajári Tünde
Benkő Bence Lajos, Bordács Hajnalka, Budai Ivett Virág, Csáki Tamás, Dániel Dorottya Mária, Drahota Martin,
Gulyás Zoltán, Gyallai Ádám, Laukó Tünde, Mihálik Márk István, Nagy Viktória, Pós Attila, Sándor Zoltán Dávid,
Takács Pál Zsolt, Tóth Anikó, Tóth Laura, Végh Laura

8.b osztály
Osztályfőnök: Hartmann Márta
Baricsa Imre Martin, Bartolák Bettina, Benkovics Gabriella, Börcsök Bianka, Czene Nikolett, Diaconu Kinga Edina,
Hrobár Rebeka Natália, Kovács Nikol Csenge, Kurilla Lóránt András, Mócz Vivien Ildikó, Szabó Szófia, Takács Ádám,
Tofán Alex, Toldi Alexandra, Varga Martin, Zlehovszki Levente.
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A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei
Május első vasárnapján római katolikus templomunkban köszöntöttük óvodánk Maci csoportosaival együtt az
anyukákat, nagymamákat és Szűz Máriát, égi édesanyánkat. Farkasné Náfrádi Ildikó, Mórocz Józsefné óvónők,
Lázár Emese tanárnő és jómagam igyekeztünk felkészíteni a gyermekeket. Kicsik és nagyok együtt verseltek,
énekeltek. Nem volt ez másként az iskola falain belül sem. Osztályaink műsorral, apró ajándékkal, versekkel ked
veskedtek a nekik életet adó, őket nevelő anyukáknak, nagymamáknak.

Kihirdettük tavaszi akadályversenyünk nyertes csapatát is. A „Terminátornyuszikat” Zlehovszki Levente (8.b
osztályos tanuló) vezette győzelemre. Nyolc csapat indult útnak a nyolc állomást tartalmazó útvonalon. Fegyelem,
egymásra figyelés, összetartás jellemezte őket. Az állomásokon ügyességi feladatokat kellett elvégezni. Néhol
matematikai tudásra, máshol pontosságra, esetleg a memóriára volt szükség.
12én, szombaton Oláh János hitoktatóval és Lázár Emese tanárnővel tíz csapatunk vett részt a Karolina gim
náziumban megrendezett hittanverseny döntőjén. A bejutott csapatok előzetesen is már több feladatot
elvégeztek. Mihálik Márk, Czene Nikolett és Gyallai Ádám csapata III. helyen végzett. Drozdik Márk, Gyallai Noémi
és Bányik Patrik csapata pedig a dobogó élére állhatott fel, hisz I. helyezést értek el. Ezúton is köszönöm a
felkészítő hitoktatók áldozatos munkáját, tanulóink pozitív hozzáállását.
13án, vasárnap kilencen részesültek az elsőáldozás szentségében. Csillogó szemmel, megtisztult lélekkel fo
gadták az Úr testét szentostya formájában. A felkészítésért köszönet illeti Blősz Attila plébános urat és Oláh
János hitoktatót.

15én Békéscsabán rendezték meg a kisiskolák versenyét. Lázár Attila tanár úr egy kisbusznyi gyermekkel vett
részt a rendezvényen. Háromtusában Lázár Kamilla (5.o) I., Becsei Ferenc (4.b) II., Mihálik Márk (8.a) III.
helyezést ért el.
17én Szikora Pál tanár úr indult a 68. osztályos fiúkkal focizni a kisiskolák versenyére. A csapat ezüstéremmel
a nyakában tért haza. Gratulálunk az egész éves felkészítéshez, edzéshez, a szép eredményhez.
16án az idegennyelvi, 23án pedig a matematika és magyar nyelvi kompetenciaméréseké volt a főszerep a 6. és
8. évfolyamokon. A többi évfolyam sem úszta meg felmérés nélkül, hiszen az év vége közeledtével munkatervünk
alapján bizonyos tantárgyakból számot kell adniuk tudásukról.
23án délután együtt sportolt a suli. Megrendezésre kerültek a már oly régóta hagyományos tanárdiák meccsek,
ahol a nyolcadikosok bizonyultak a jobbnak. A lelkes szurkolóknak köszönhetően felemelő volt a játék. A felek
örültek a másik sikerének.
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24én pályaorientációs órákon vettek részt hetedikeseink. Ezek az alkalmak gyakran segítenek megtalálni a gyer
mek számára helyes utat az iskolaválasztást tekintve.
25én, pénteken délután rendeztük meg iskolai gyereknapunkat. Rengeteg segítséget kaptunk a szülők részéről,
valamint volt diákjaink által. Programjaink sikeréhez Simonka György országgyűlési képviselő úr is hozzájárult
4 tandem kerékpárral, valamint negyven garnitúra asztallal és paddal, melyeket díjmentesen bocsátott ren
delkezésünkre. A már megszokott pontgyűjtő állomások mellett egy szekszárdi cég lábbal hajtható eszközei, il
letve a szegedi kötélugró csapat színesítette a repertoárt. A gyerekek a napközben gyűjtött pontokat vacsora
után édességre válthatták be. Valamennyi osztály jóízűen fogyasztotta el a bográcsban, grillen, sütőben készült
étkeket. Sokan maradtak az esti tini diszkóban is, ahol Boros Krisztián tavalyi diákunk gondoskodott a jó hangu
latról. Hálásan köszönök mindennemű segítséget a kedves szülőknek, kollégáknak, fiatal önkénteseknek! Egy jó
csapat előtt nincsenek akadályok! Köszönöm!
28án a Mandula színház két előadását tekinthették meg az iskola dísztermében felsős, majd alsós diákjaink.
30án Martonné Erdei Gabriella, Liptákné Palacsik Renáta és Lázár Emese tanítványi örvendeztették meg
műsorukkal a Gyöngyfüzér majálison résztvevőket. Örömmel tölt el, hogy sikerült olyan kapcsolatot kialakítani
és ápolni, mely hosszú távon az idősek tiszteletére neveli tanulóinkat.
31én Mezőberénybe utazott négy fős csapatunk. A tavalyi évben elhoztuk az iskola vándorserlegét, most Duda
Dominika, Geebelen Ivett, Medovarszki Attila és Zsikai Kristóf vitték vissza, és próbálták megvédeni a címet.
Csupán egyetlen ponttal, de a körösladányiak jobbnak bizonyultak, így most ők őrzik a serleget 365 napon át.
Gratulálok hetedikeseinknek az ezüstösen csillogó eredményhez!
Összegzésként elmondható: ismét tartalmas hónapot tudunk magunk mögött. A tanulás mellett ismét volt idő
művelődésre, versenyzésre, szórakozásra. Büszke vagyok a tantestületünkre, a szülőkre, a gyermekekre. Gyer
meknapunk kapcsán mind a szegedi vendégek, mind pedig a szekszárdi cég munkatársai dicsérő szavakkal il
lették a gyerekeket, és megállapították, hogy ez egy nagyon jó közösség, ahol nem a veszekedés, a gúny, hanem
a szeretet, az elfogadás, a kölcsönös egymásra figyelés van jelen. Elmondásuk szerint nem sok helyen láttak még
erre példát. Öröm volt ezt hallani idegenek szájából.
Nyolcadikosaink hamarosan búcsút intenek az itteni épület falainak. Szeretném, ha tudnátok, bármikor szívesen
látunk Benneteket. A tantestület nevében kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat új iskoláitokban, váljatok
jó szakemberekké. Szorgalommal, kitartással mindent lehet, csak akarni kell! Nehézségek mindig lesznek, az
élet sok pofont is osztogat, de ne feledjétek, van Valaki, akitől mindig lehet kérni és ha hiszel benne, segíteni fog!
„ Féltve őrzött álmunk mindig visz tovább,
Megtart, mint egy háló, ringat, hogyha fáj.
Néha majd az úton zsákutcába érsz,
De közben annyi újat átélsz és remélsz”
(Hooligans)
Ballagási ünnepségünk 2018. június 16án, szombaton, kilenc órakor veszi kezdetét. Szeretettel várjuk a kedves
rokonokat, barátokat!
A nyári szünetre mindenkinek kellemes feltöltődést, kikapcsolódást kívánok!
Véróné Erzsiák Beáta, igh.

A Csanádapácai Dalkör eseményei
Május hónapban öt alkalommal léptünk fel.
Először 12én, Tótkomlóson az Evangélikus Egyház meghívására családi napon vettünk részt.
19én, délután Gerendáson nemzetiségi kolbásztöltő versenyt rendeztek, melyre meghívást kaptunk.
19én este jótékonysági polgárőrbálban léptünk fel, a rendezvényen nagyon jól éreztük magunkat!
24én az orosházi Teréz utcai Szociális Otthon vidám majálisán szerepeltünk.
30án a helyi Szociális Otthon majálisán vettünk részt. Mindegyik rendezvényen a „Vásári mulatozás” című zenés,
táncos színdarabunkat adtuk elő.
Deák János
dalkör vezető
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Anyák napja
Az otthonban élő időseket anyák napja alkalmából
köszöntötte az óvodás Maci csoport. Megható dalokkal,
versekkel szereztek örömet a közönségnek. Köszönjük
szépen a felkészítő óvodapedagógusoknak – Mórocz
Józsefnének és Farkasné Náfrádi Ildikónak – valamint
a gyermekeknek a szép műsort és az ajándékokat!
Bízunk benne, hogy mi is kedves meglepetést sze
reztünk az ovisoknak a szociális foglalkoztató dolgozói
által horgolt szívecskékkel, amelyeket az előadás után
kaptak meg a nagycsoportosok és a pillangókkal, ame
lyeket gyermeknapra készítettünk minden óvodásnak.

Csanádapácai Új Szó

Nappali ellátásának tagjai és a csanádapácai dalkör
minden évben részt vesz ezen a rendezvényen. Remek
vidám műsorukkal járultak hozzá a jó hangulathoz.
Minden évben szívesen térünk vissza, hiszen ez a ren
dezvény nemcsak kikapcsolódásra, szórakozásra nyújt
alkalmat, hanem ismerkedésre is más szociális in
tézmények lakóival, dolgozóival.

Matyelka Tiborné születésnapja
Szép kerek születésnapján köszöntöttük Évit, Sok
boldogságot, örömet és jó egészséget kívánunk neki!

Pihenő park
A szociális foglalkoztatásban résztvevőkkel folyama
tosan szépítjük a parkot és májusban az új padok is ki
helyezésre kerültek. Nagyon örültünk, hogy esküvői
pár fotózására is alkalmas helyszínnek találta a fotós.
Gratulálunk az ifjú párnak!

Vidám Majális Orosházán
Az Orosházi Egységes Szociális Központ május 24én
rendezte meg a Vidám majálist, a Teréz utcai Platán
Idősek Otthonában, idén immár hetedik alkalommal.
A kulturális találkozón az intézmény lakói és dolgozói
mellett fellépnek vendégek is. A vidékről érkezett szo
ciális intézmények ellátottai és dolgozói többek között
énekkel, verssel, és prózával szórakoztatták a közön
séget. A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

Gyöngyfüzér majális
A 2018. évi intézményi majálisunknak nagyszerű
helyszínt találtunk. Ez alkalommal a Helytörténeti
gyűjtemény épületének udvarán tartottuk ren
dezvényünket, melyen részt vett a szolgáltató központ
ellátotti köre, továbbá a Szivárvány Nyugdíjas
Egyesület tagsága, a helyi intézmények, civil szer
vezetek vezetői és tagságuk. Csanádapáca Község
Önkormányzata képviseletében Oláh Kálmán pol
gármester úr és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző
asszony, valamint a képviselő testület tagjai is
megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket.
Elsőként Tománné Behán Márta intézményvezető
helyettes és Polgármester úr köszöntötte a megjelen
teket. Ezután a Nagyboldogasszony Katolikus Ál
talános Iskola negyedik osztályos tanulói előadásában
gyönyörködhettünk. Felkészítő tanáruk Martonné
Erdei Gabriella. Majd az énekkar dalaiból hallgattunk
meg egy csokorra valót, őket Lázár Emese tanárnő
készítette fel. Köszönjük az iskola vezetőségének és a
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felkészítő pedagógusoknak a műsorszámok megszer
vezését, betanítását és a diákoknak a különleges
élményt adó produkciókat!
A Dalkör tagjai vidám előadással szórakoztatták ma
jálisunk közönségét. Hálásak vagyunk nekik , hogy a
problémáik, nehézségeik ellenére sem mondták le a
szereplést. A hagyományápolásban hű segítőink!
A rendezvény ideje alatt a kirakodó vásárban a Ma
gyarbánhegyes Humán Szolgáltató Központ és in
tézményünk Gyöngyfüzér boltjának árukészletéből
lehetett vásárfiát válogatni.
Az ebédhez három bográcsban főtt a sertéspörkölt.
Köszönjük a hozzávalókat az Önkormányzatnak!

Köszönetnyilvánítás
Hálával és köszönettel tartozunk a programjaink si
keres
lebonyolításához
nyújtott
segítségért,
adományokért, szolgáltatásokért. Köszönjük Csanád
apáca Község Önkormányzatának, Medovarszki
Mátyásnak és munkacsoportjának, Radics Zénónak és
munkacsoportjának, Harangozó Zoltánnak és munka
csoportjának, Csikós Gábornak, a Szivárvány Nyugdíjas
Egyesületnek, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének,
Vetró Gézának, Kovács Gyulának, Baranyai Istvánnak
és családjának, Jankó Máriának és Jankó Erzsébetnek
az önzetlen felajánlásukat. Köszönjük az iskola
vezetőségének a hangosítás személyi és technikai biz
tosítását.
Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás,
Andrusik Anita nappali ellátás vezető,
Becseiné Bohus Róza foglalkoztatási koordinátor
Elérhetőségeink:
Gyöngyfüzér Szociális Központ
5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.
Tel: 06‑68‑520 217
Mobil: 06‑30‑37 00 840
E‑mail: gyongyfuzerkp@gmail.com
Pepó Jánosné
intézményvezető
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Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai hírei
A tanév végéhez közeledvén az idén is sor került a csoportos kirándulások megszervezésére. A „Pillangó” nagy
 középső csoport Szegedre, a „Maci”nagycsoport Gyulára, míg a „Cica” kisközépső csoport Gyulán a Steiger
valdlovastanyára tett látogatással színesítette az óvodai élet mindennapjait. Májusban  a három nagyobb cso
portunk  Békéscsabára utazott, bérletes előadásunk utolsó előadását tekinthettük meg a Napsugár
bábszínházban Lenka és Palkó címmel. Május 18án került sor óvodánkban a családi gyermeknap megszer
vezésére. Változatos, gazdag programkínálattal igyekeztünk minél nagyobb örömet szerezni óvodásainknak,
minden vendégünknek. Hál’ Istennek szép időnk volt, így a programok az óvoda udvarán kerülhettek megren
dezésre. A napot Rakonczai Kata Bíborka „dalcsokorral” nyitotta meg, ezután pedig közös éneklésre, táncra in
vitálta óvodánk „apróságait”. Ezúton is köszönjük, hogy velünk voltál, sok sikert kívánunk neked Bíborka a
továbbiakban is! Ezt követően Ádász Szabolcs, Réti Anita, Kállai Dóra jóvoltából a rendőrkutyák munkájával in
teraktív módon ismerkedhettek meg gyerekek és felnőttek egyaránt. A délelőtt folyamán az érdeklődők csil
lámtetoválás, kézműves játszóház, nyuszisimogatás kínálatából választhattak, éltek is szép számmal a
lehetőségekkel. A nap folyamán ugráló vár, népiügyességi játékok, tűzoltó autó várta a lelkes gyereksereget. Ki
fogyhatatlan energiával vették birtokba az ugráló várat, öröm volt látni, hogy mindig volt érdeklődő, fáradhatatlan
gyerkőc, aki újra és újra megmászta a vár tornyait. Ugyanakkor a tűzoltóautót is nagy örömmel szemrevételezték
kívülrőlbelülről. A finom bográcsos paprikás krumpli elkészítését ifj. Radics András, Annus Gábor, ifj. Benke Mi
hály, Rakonczai Tamás, Ökrös Károly és ifj, Kormányos Pál apukáknak és segítőiknek köszönjük. Az ebéd elfo
gyasztása után lehetőség volt kötetlen beszélgetésre, játékra az óvoda udvarán. Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek, aki segítette, támogatta az elmúlt év/évek alatt rendezvényeinket:/Szent Márton nap, családi gyer
meknapok/ hiszen ezen bevételek összegyűjtésével válhatott valóra udvari játékaink további bővítése. Az idei
gyereknapon vették először birtokba a gyerekek az új fészekhintát, amit azóta is nagy lelkesedéssel használnak
nap, mint nap. Még egyszer köszönet és hála minden segítő, jó szándékú támogatónknak. Isten fizesse meg
jóságukat. Gyermeknapi programunk ajándékosztással zárult. A gyerekek nevében is köszönjük a horgolt pil
langót a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központnak, nagy örömet szereztek óvodásainknak. Bízom benne,
hogy minden óvodásunk, minden kedves vendégünk jól érezte magát nálunk. Tartalmas, vidám napot töltöttünk
együtt, mindannyian azon fáradozva, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Természetesen mindez nem jöhetett
volna létre soksok lelkes segítő nélkül. Hálásan köszönjük a sütemények sütését, a kétkezi munkát, a szervezés
ben nyújtott segítséget a szülői munkaközösség tagjainak, szülőknek, nagyszülőknek: Andrusik Anita, Andrusikné
Lakatos Aranka, Aradiné Zsíros Réka, Bencsics Anita, Benkéné Vetró Valéria, Benkovics Éva, Bertolák Anikó,
Bohus Klára Beáta, Bohusné Tóth Valéria, Botos Zsuzsanna, Csányi Nikolett, Csepreginé Csiaki Éva, Domjánné
Botyánszki Nóra, Elekesné Rozs Ibolya, Fodor Andrea, Frank Ibolya, Gulyás Zoltánné, Győri Péter, id. Radics
András, Kálmán Krisztina, Kiss Gábor, Kiss László, Kormányos Andrea, Kovács Klára, Kovács Mária, Krizsánné
Bozsó Renáta, Kulikné Resetár Franciska, Lenti Árpádné, Medovarszki Szilvia, Ifj. Mihálik Istvánné, Mocsári
Melinda, Náfrádiné Mazula Ibolya, Oláh Hajnalka, Pacsika Mária, Pacsikáné Medovarszki Kata, Popol Istvánné,
Seresné Szeverényi Ildikó, Silló Mónika, Sóki Boglárka, Spigutné Szilágyi Andrea, Szabó Gyöngyi, Szekeres
Marietta, Toldi Zoltánné, Tomka Pál  Vékony Judit, Tomka Tibor, Tóth Gergelyné, Tóthné Szuszák Katalin, Tulkán
Szamanta, Varga Marianna, Varga Nikoletta, Zsuzsa Alexandra.
Köszönet illeti Rajki Józsefet, aki a burgonyát biztosította a négy csoport részére. Mayer Tibornénak köszönjük
az uborka felajánlását. A műanyag edényeket Ifj. Radics András biztosította óvodánk részére. Köszönet a Csanád
apácáért közalapítvány támogatásáért. Köszönjük az Iskola, az Önkormányzat, az Arany János Művelődési Ház,
ill. a konyhai dolgozók támogató hozzáállását, segítségét. Hálásan köszönjük Ifj. Rakonczai Mihály és Barta Katalin
egész napos helytállását, segítségét: a népi játékok felügyeletén, ill. a lufi hajtogatáson túli aktív részvételt.
Köszönöm Gyallai János és Szemenyei Zsolt segítő közreműködését. Köszönöm a nyugdíjas dajka nénik és
Kormányosné Marika óvó néni segítségét, támogató hozzáállását. Köszönet illet minden  itt név szerint meg
nem említett embert, aki támogatásával, segítségével, vagy bármilyen más módon hozzájárult ahhoz, hogy az
idei gyermeknapi rendezvényünk is sikeresen megvalósuljon. Köszönöm a kollégák önzetlen munkáját, az
ötleteket, a megvalósításban nyújtott segítséget. Tanévünk zárására és a nagycsoportosok ballagására június
2án kerül sor. A tanköteles korú gyermekek közül 25 óvodásunk búcsúzik az óvodától, hogy azután
szeptembertől már egy új világgal, az iskola tudást nyújtó világával ismerkedjenek. Kedves gyerekek! Kívánunk
Nektek boldog, örömteli iskolás éveket!
A tanév végéhez közeledve ezúton is szeretném megköszönni a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóságnak, ill.
Iskolánk Vezetőségének, hogy óvodánk működését zavartalanul biztosította. Köszönet illeti Blősz Attila plébánost
segítő hozzáállásáért. Köszönöm Oláh Kálmán polgármester úr, és az Önkormányzat segítségét. Végül, de nem
utolsósorban megköszönöm kollégáim egész évben nyújtott kitartó, lelkiismeretes munkáját, gyermekszeretetét.

XVII. évfolyam 6 . lapszám - 2018 . június 13 .

Csanádapácai Új Szó

7

A nyárra mindenkinek jó pihenést, a családoknak tartalmas együtt töltött időt kívánok. S ha már vakáció, akkor
Balogh József versével búcsúzom:
Nyakunkon a nyár már,
nyomában a játék.
Mezőt, hegyet járni,
eltökélt a szándék.
A csavargó szélben,
táncoljon a labda.
És a játékot mi,
nem is hagyjuk abba!
Mert élet a játék,
bár minden nap véges.
Legyen az ép testben,
lelkünk naptól fényes!
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
óvodavezető

Köszönetnyílvánítás!
Idén első alkalommal rendeztük meg a jótékonysági polgárőrbált.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Polgárőrség támogatásáért:
Annus Istvánné, Barta Katalin, Rakonczai Kata Bíborka, ifj. Bartyik István, Behán József, Bunzel Róbert, Czikó
Pálné, Csanádapáca Község Önkormányzata, Csepreginé Csiaki Éva, Csekő László, Csikós Gábor, Domján Zsolt,
Csanádapácai Dalkör, Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület, Dupsi és Társa Bt., csaná
dapácai Dohánybolt, Dévai József, dr. Kurilla László, Gazdag István, Griecsné Györgyné, Szilasi ABC,
Harangozó Dániel, Kormányos Béláné, Kiss Ferenc, Lukács Róbert, Megyeriné Lepsényi Alíz, Mónos Krisztina,
Mórocz László, Arany János Művelődési Ház dolgozói, Oláh Kálmán, Lenti Attila, Medgyesegyháza és Vidéke
ÁFÉSZ csanádapácai boltja, Pacsika Sándor, Pacsika Antal, Rakonczai Mihály, Elekesné Rozs Ibolya, PliniusDuo
Kft., Striffel Zoltán, Szabó Zoltán, Szíveri András, Zsadány Ágnes, Varga Bettina, Varga László, Vígh Attila,
Virágsarok, Horváth Arnold és Koszna Barbara.
Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak egyesületünk működéséhez!
Kvasz Pál
elnök

A Nagyboldogasszony Katolikus Plébánia hírei
Jézus Szíve
Jézus Szíve főünnepe a pünkösd utáni vasárnapot követő pénteken van. Ezenkívül
Jézus Szíve ideje minden elsőpéntek és a június hó a Jézus Szíve ájtatosság
időszaka.
Szent Pál írja a Bibliában:„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymás
nak(…)S Krisztus békéje töltse be szíveteket.” (1 Kol 3, 13a; 15a)
Két testvér egymással ellenségeskedésbe keveredett. Egyik barátjuk mindenáron
azon volt, hogy kibékítse őket. Az egyik testvér hajlott is a szavára, de a másik hal‑
lani sem akart a kibékülésről. Azzal érvelt, hogy esküt tett arra, hogy testvérével
többet nem beszél és nem szegheti meg azt. Barátja megmagyarázta neki, hogy es‑
küje nem érvényes, mert bűnös dologra esküdött, hiszen Isten parancsolata helyett
az ördög sugallatát követte. Ennek az eskünek a megtartása egy második bűn volna,
a harag mellett a megátalkodottság. A testvér erre beismerte tévedését és kibékült.
Jézus is kész megbocsátani nekünk, mi is kövessük példáját míg nem késő!
Blősz Attila
plébános

Anyakönyvi hírek
Születés: Annus Krisztián és Soltész Mária Veronika leánya Adrienn
Házasságkötés: Csatári Lajos és Mórocz Erzsébet Ágnes, Seres Mihály és Kiss Gabriella,
Jánoska Gábor és Harasztos Brigitta
Halálozás: Zsigovics Istvánné Nagy Margit (1948), Palacsik Ferencné Nagy Mária (1940),
Csóti Béla (1936).

Tisztelt Adózók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az iparűzési adó bevallások beadási határideje 2018. 05.31én lejárt.
Több adózó nem teljesítette bevallási kötelezettségét. Kérjük, legkésőbb 2018.06.25ig adják le be
vallásaikat. Akinek nem áll módjában ügyfélkapun keresztül beküldeni bevallását, az papír alapú
bevallási nyomtatványt a Hivatal 4. számú irodájában kérhet. Bevallási kötelezettségük elmulasztása
esetén mulasztási bírság kiszabására kerül sor.
Adócsoport

Községi Gyermeknap képekben
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