Hulladékszállítási hírek:

2018. évi szelektív hulladékszállítás
időpontjai:

‑ Május 08.
‑ Június 12.

2018. évi zöldhulladék‑szállítás
időpontjai:

‑ Május 14.
‑ Június 11.
‑ Július 09.

‑ Július 10.
‑ Augusztus 13.
‑ Augusztus 14.
‑ Szeptember 11.

‑ Szeptember 10.
‑ Október 08.

‑ Október 09.

‑ November 12.

‑ November 13.

‑ November 22.

‑ December 11.

December 17.

Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft.
ügyfélfogadási rendje:

péntekenként 8:30‑9:30‑ig
Helye: Községháza, 2. számú iroda
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A Nagyboldogasszony Katolikus Plébánia hírei
Leáldozom a nappal – feltámadok Krisztussal

Egy sírkövön a lenyugvó nap volt ábrázolva, alatta a következőket írta: „Leáldozom a nappal”. Mély értelmű felirat,
mely figyelmeztet minket, hogy a halál után ismét feltámadunk, ahogyan a lenyugvó nap is másnap ismét felkel
a láthatáron. Napnyugtakor sem szomorkodunk, mert tudjuk, hogy másnap ismét felkel napunk. Ezért hozzá
tartozóink halálán se szomorkodjunk túlságosan, mert viszontlátjuk egymást a feltámadás napján.
Krisztus húsvétvasárnap feltámadt (Márk 16, 9). Ezzel nekünk is megnyitotta az örök élet boldogságába vezető
utat, általa juthatunk el a feltámadás örömébe. A húsvét utáni időszak a feltámadás örömhírét hirdeti mind
nyájunknak!
Blősz Attila
plébános

Megemlékezés!

Megemlékezés!
Fájó szívvel emlékezünk

Göcző László

Fájó szívvel és szeretettel
emlékezem

halálának 4. évfordulóján

Bellovai Ilona

Felesége; Gyermekei: Laci, fe
lesége Kati; Attila; Csabi, fe
lesége Emő; unokái: Viktor,
Szabolcs, Viktória és Gréti.

halálának 1. évfordulóján
Szerető Nővére
“Úgy mentél el ahogy éltél
Csendben és szerényen
Drága lelked nyugodjon békében”

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

Kedves Véradó!
Szeretettel hívjuk és várjuk véradásra:
Helye:
Csanádapáca, Arany János Művelődési Ház; 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 75.
Időpontja:
2018. 04. 20. 8:00‑11:30 óra
Segítségét előre is köszönjük!
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Megalakult a Szavakon túl ‑ Irodalmi kör
„ A vers úgy alakul ki, mint a vízcsepp.
Összegyűlik a víz, formálódik, nyúlik,
majd leszakad és tökéletes csöppé alakul hulltában.”
Radnóti Miklós /Napló/
Nagy örömmel tudatjuk Önökkel, hogy 15 fővel megalakult Csanádapácán a Szavakon túl  Irodalmi kör.
Közösségünk célja, hogy összefogja a helyi költő, író alkotókat és mindazokat, akik szeretik a költészetet, iro
dalmat.
Az alapötletet a 2017es Magyar Kultúra Napi emlékest adta. A színvonalas eseményen többek között községünk
költői és verskedvelői adták elő alkotásaikat, figyelmünket felkeltve a versek szépségére.
Arra gondoltunk, hogy a mai erőszaktól, közönytől sem mentes világunkban szükségünk van arra, hogy nyitottak
legyünk a szépre, a jóra embertársaink és környezetünk iránt is.
A kezdeményezés – az Arany János Művelődési Ház támogatásával Gazdag Istvánné, Behán Józsefné és Vesho
Farkas Zoltán szervezésében valósult meg. Tavaly november óta négy összejövetelt tartottunk, a jó hangulatú,
tartalmas találkozóinkon legnagyobb örömünkre minden korosztály képviseli magát. Előkerültek a kedvenc és
régen hallott versek, saját művek, akár gitárkísérettel, régen élt költők hangfelvételei, híres versmondó színészek
által előadott prózák, versek stb. Mind – mind gondolatindító, lélekre ható gyönyörű költemény. Amelyekről a
kör tagjai megosztják érzéseiket, élményeiket, gondolataikat és egymást erősítő beszélgetéseket folytatnak.
Juhász Gyula: Magyar poétika (részlet)
„… mit ad tehát nekünk a poétika, mivel gazdagítja lelkünket, mire készít elő? Szempontokat ad, amelyek szerint
olvasnunk kell a költői műveket, mértéket ad, amellyel megítélhetjük a költői alkotásokat, és ezzel gazdagítja lelkün‑
ket, hiszen az emberi lélek legdúsabb birodalmát, a költészet tágas és gazdag Ophir‑országát fedezi fel és hódítja
meg számunkra; olyan gazdagodás ez, amely minden fáradságra érdemes, pedig e fölfedező és hódító út nem kíván
mást tőlünk, csupán szerető figyelmet és nem ad egyebet, mint: igaz és maradandó gyönyörűséget.”
Világ, 1912. július 21.

Szervezők

A Csanádapácai Dalkör hírei
Március egy népzenei találkozóval kezdődött: 3án a pusztafölvári Búzavirág Népdalkör meghívására vettünk
részt ezen a szép rendezvényen, ahol katonanóta csokrot adtunk elő.
Március 14én itthon az 1948as Szabadságharc emlékére rendezett ünnepségen, majd másnap a Református
kovácsházi, Református Egyház rendezvényén énekeltük el odaillő hazafias dalainkat.
24én Csorváson voltunk népzenei találkozón, itt népdalcsokorral léptünk fel, majd gyönyörködtünk a többi
színvonalas előadásban.
Deák János
dalkörvezető
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei
Felújítási munkálatok
Örömmel adunk hírt a szociális alapellátási épület
felújításáról. A munka nagyon jól halad.
Az épületből kiköltöztünk és jelenleg az ügyfélszol
gálatunk különböző helyszíneken valósul meg. A
családsegítő és gyermekjólléti szolgálat az Arany János
Művelődési Házban, a Szent Gellért út 75. szám alatt
működik. A szociális étkeztetés irodája jelenleg a
főépületben található (Horváth Lajos tér 5.)
Nőnapi köszöntők
Nemzetközi nőnap alkalmából Oláh Kálmán pol
gármester köszöntötte az idősek otthona hölgy lakóit
és dolgozóit, egyegy szál virággal. Simonka György
országgyűlési képviselő egyegy cserepes virággal fe
jezte ki jókívánságait az itt élők számára. Az idősek
nevében Pacsika Ferenc köszöntötte a hölgyeket már
cius 8án.

Összdolgozói értekezlet
Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő
Testülete megtárgyalta és elfogadta az Intézményünk
2018. évi költségvetését. Ezt követően összdolgozói
értekezletet és lakógyűlést is tartottunk..
Az intézményi szintű munkaértekezletünkön Pepó
Jánosné intézményvezető összefoglalta az egyes
munkaterületeket érintő aktualitásokat, kiemelte a
különböző szolgáltatásokban végzett tevékenységek
minőségének fontosságát, ezt követően az ellátási for
mák vezetői összegezték a legfontosabb feladatokat a
következő időszakra vonatkozóan.
A munkacsoportok értekezleteire a közeljövőben kerül
sor, ahol az adott szolgáltatási formák folyamatban lévő
teendőit fogják megbeszélni a kollégák.
Lakógyűlés
Az idősek otthona lakóinak aktív részvételével került
sor a lakógyűlésre, amelyen intézményvezető asszony

Csanádapácai Új Szó

tájékoztatást nyújtott a 2018. évi költségvetésről, a
lakóinkat érintő változásokról, tudnivalókról.
A következő téma a 2018. évi országgyűlési választá
sok voltak. Lakóinknak lehetősége van mozgó urnát
igényelni, melynek ügyintézéséhez segítséget nyújtot
tunk.
95. születésnap
Településünk legidősebb lakójának születésnapját ün
nepelhettük márciusban. Stefanidesz Pálné Vicuska
néni betöltötte a 95. életévét. Kívánunk Neki jó
egészséget, sok boldogságot, szép és vidám éveket
körünkben!
Köszöntötte Őt családja, nagy szeretettel szervezték
meg az ünnepi összejövetelt. Az otthonban Oláh
Kálmán polgármester adta át a jubileumi emléklapot,
illetve Szabóné Domján Gizellával együtt köszöntötte
a szépkorút az önkormányzat, illetve a polgármesteri
hivatal nevében. Lakótársai és az intézmény dolgozói
is jókívánságaikkal halmozták el Vicuska nénit. Itt sze
retnénk megköszönni a megvendégelést, a finom tortát
az egész családnak!

Ünnepi megemlékezés
1848. március 15. alkalmából megemlékezést tartot
tunk, ahol az általános iskola 5. osztálya az idősek
számára ünnepi műsort adott elő.
Nagyon köszönjük Lázár Emese tanárnő lelkiismeretes
felkészítő munkáját, valamint a hasonlóan lelkes
előadóknak a szép műsort!
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A Nemzeti ünnepünkön részt vettünk a települési ren
dezvényen is, ahol ünnepélyes keretek között került
átadásra az „Év Embere” kitüntetés, melyet nagy
örömünkre, 2018ban munkatársunk, Szekeres
Istvánné a házi segítségnyújtás vezetője vehetett át.
Ezúton is szeretnénk Neki szívből gratulálni, további
munkájához jó egészséget, sok sikert kívánni!

Húsvéti előkészületek
A nagyhetet megelőző csütörtökön szentmisén vehet
tek részt az otthonban élő hívek, valamint gyónási
lehetőséget is biztosított az itt élők számára Blősz At
tila plébános úr. Hálásan köszönjük plébános úr ál
dozatos munkáját!
A böjti időszakban foglalkozásainkon, felolvasások al
kalmával, Jézus életéről és cselekedeteiről hallgattak
meg részleteket a Bibliából a résztvevők.
Kreatív, alkotó tevékenységekben is megjelent a húsvét,
mint téma. A színezésben, festésben éppúgy, mint más,
változatosságot jelentő formákban. Papírfonással
készítettek piros tojást, nyuszikat, szalvéta technikával
díszített, festett tojásokat. Tavaszi dekorációkat,
kosárkákat, tojásfákat állítottak össze, de a kézi
munkában jártas nénik is megmutathatták tudásukat
a varrott díszek készítésében.

Köszönetnyilvánítás
Nagyon szépen köszönjük a szép horgolt tojásdíszeket
Szemenyei Istvánnénak, valamint a papírfonással
készült díszek elkészítésében nyújtott segítséget Kor
mányos Bélánénak!

Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás

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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Tisztelt Csanádapácai Lakosok!
A polgárőrség jelenléte nem szembe tűnő, de visszatartó erő.
Nekünk akkor is feladatot kell ellátni, mikor a lakosság az elfoglaltsága miatt kevésbé figyel vagyontárgyaira.
Szolgálatellátás szinte minden éjszaka van de ha szükség van polgárőrre, akkor nappal is. Ilyen például, amikor
a szeptemberi iskolakezdéskor 23 hétig segítünk a gyerekeknek a gyalogos vagy adott esetben a biciklis köz
lekedésben.
Minden megyei labdarugó mérkőzésen és sportrendezvényen polgárőr szolgálata szükséges településünkön.
Különböző helyzetekben (pl.: vihar miatti fakidőlés, baleset, stb.) valamint rendezvények, megemlékezések (és
még sorolhatnám) alkalmával biztosítani kell a helyszínt. Ezeket a feladatokat minden polgárőr a saját sza‑
badidejét feláldozva a településért, Önökért és a biztonságért önzetlenül végzi, amiért fizetést nem kap.
Az egyesület fenntartása viszont többletköltségekkel jár (pl.: könyvelő, üzemanyag, autó üzembentartás,
ruhanemű, egyéb kellékek megvásárlása), amik szükségesek a működéshez. Támogatást csak Csanádapáca
Község Önkormányzatától és a Békés Megyei Polgárőr Szövetségtől kapunk. Természetesen szigorú elszá‑
molással igazoljuk a támogatás céljából kapott pénzösszeg elköltését.
Tisztelettel kérném a lakosságot, támogassa egyesületünket adója 1 %ával vagy lehetőségeihez mérten más
összeggel.
Az adóból leírható a támogatás összege!
Számlavezető:
Békés Takarék Szövetkezet Csanádapácai kirendeltség; Csanádapáca, Batthyány u 3.
Bankszámlaszámunk:

5330012211051402
Adószámunk:

19061931104
Címünk, elérhetőségünk:
5662 Csanádapáca Szent Gellért út 31.
Telefon: 06 30/4649474
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Tisztelettel várjuk egyesületünkbe azokat az új polgárőr jelölteket, akik elhivatottságot éreznek településünk
biztonságosabbá tételéhez!

Idén első alkalommal Jótékonysági Polgárőr Bált szervezünk,
melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Bővebb információ:
Kvasz Pál: 30 464 9474, Művelődési Ház: 30 777 8781

Az egyesület nevében Tisztelettel:
Kvasz Pál
elnök
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Tá j é k o z t a t á s !
A területalapú támogatás kitöltésével kapcsolatos időpont egyeztetés személyesen a Művelődési
Ház Könyvtárában vagy a 30/3300404 telefonszámon.
A támogatási kérelem beadási határideje: 2018. május 15.
Hévvíziné Hadabás Rita
falugazdász

Anyakönyvi hírek
Születés: Benkovics János és Dudás Mariann ﬁa Milán
Házasságkötés: Halálozás: Berki Ferencné Mészáros Mária Magdolna (1926), Palacsik Antal (1938), Matelka Imréné
Molnár Erzsébet (1938)
Ad ój a 1 % ‑áva l t á mo gas s a a helyi civi l s zer vezeteket!
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
„ K ö s z ö n j ü k ! ”

F e l h í v á s !
Tisztelt gazdálkodók!
A Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaság ezúton szeretné tájékoztatni a föltulajdonosok figyelmét, hogy vadkár elhárítás céljából vadriasztószer és villanypásztor
igényelhető. A vadkár csökkentése és megelőzése érdekében várjuk szíves
együttműködésüket.
Elérhetőség:
Horváth Arnold hivatásos vadász
Tel.:+36-30 395-9592
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