Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz‐ vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozata útján
kívánja rendezni azon háztartások támogatását amelyek – 2018.10.15‐ig – előzetes igénybejelentéssel éltek.
Ezen háztartások részére 12.000.‐ forint összegű természetben nyújtott tüzelőanyag kerül biztosításra,
legkésőbb 2019.12.15‐ig.
Tájékoztatom Önöket, hogy Csanádapáca község vonatkozásában 115 háztartás összesen 1.380.000.‐ Forint
összegű, természetben nyújtott, tüzelőanyag támogatásra lesz jogosult. (12.000.‐ x 115 = 1.380.000.‐ Forint)
Szeretném kihangsúlyozni, hogy minden támogatásban részesülő háztartás kizárólag arra a tüzelőanyag tí‐
pusra lesz jogosult, amire az igénybejelentést megtette. Ezen utólag változtatni nem lehetséges. A támogatás
készpénzben történő felvételére sincsen lehetőség, tekintettel a jogalkotói szándékra, amely ezt kizárja.
Csanádapáca Község Önkormányzata 2019. év elején le fogja folytatni a szükséges egyeztetéseket a csanád‐
apácai TÜZÉP cégvezetőjével, annak érdekében, hogy mind a 115 háztartás a lehető legkorábban hozzájusson
a megítélt támogatáshoz.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális bizottság november végi ülésén döntött a 2017. évi szo‐
ciális tüzelőanyag pótjuttatások odaítéléséről. Tudomásom szerint az összes kérelmezőt (64 háztartás) támo‐
gatásban részesítette a bizottság. A szén kiszállítására még idén sor fog kerülni.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE!
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Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy a 2018. évi szociális tüzelőanyag biztosítását célzó kérelmek beadá‐
sának a végső határideje: 2018.12.15.
Kérek minden érintett személyt, hogy keresse Harangozó Zoltánt a kérelemnyomtatvány határidőben történő
benyújtása érdekében. A határidő után beérkező kérelmeket elbírálni nincsen lehetőségünk és az önkormányzat
azoknak nem fog saját forrásból tüzelőanyagot biztosítani, akik hanyagságból vagy nemtörődömségből nem in‐
tézték időben a tüzelőigénylést. Csak azon tudunk segíteni, aki együttműködik, de azon fogunk segíteni.
Szeretném közhírré tenni, hogy Csanádapáca Község Önkormányzata idén is megszervezi a karácsonyi szeretet‐
megvendégelést, az alábbi időben és helyen:
Helye: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 46. szám (Konyha)
Ideje: 2018.12.20. (csütörtök) 11:30 – 15 óra
A szociális bizottság a decemberi ülésén fogja meghatározni a jogosultak személyi körét, őket nagy szeretettel
várjuk a fentiek szerint.
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő‐testülete a novemberi ülésén arról döntött, hogy minden 70.
életévét betöltött csanádapácai lakosnak 1500.‐ Forint értékű Erzsébetutalványt biztosít, ezzel téve szebbé az
időseink karácsonyi időszakát.
A képviselő‐testület a legfiatalabb korosztályra is gondolt, részükre 800.‐ Forint értékű karácsonyi csomag kerül
összeállításra.
Ezúton kívánok áldott békés karácsonyi ünnepeket minden csanádapácai lakosnak. Kívánom, hogy az ünnepi
időszak szeretetben, megértésben és békében teljen mindenkinek!
Oláh Kálmán s.k.
polgármester

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai hírei
Az idei évben nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szent Márton nevéhez kapcsolódó jótékonysági es‐
tünk. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet az Iskola,az Önkormányzat,a Konyha, a Polgárőrség, a
Rendőrségvezetőségének, dolgozóinak az előkészületekben nyújtott segítségükért. Természetesen köszönet illeti
a szülői munkaközösség vezetőit, tagjait, a kedves szülőket, kollégákat, hiszen az Ő odaadó munkájuk nélkül
nem jöhetett volna létre rendezvényünk. Köszönjük Deák Jánosnak s az általa vezetett Csanádapácai dalkör tag‐
jainak, hogy a fáklyás felvonulás alattgondoskodtak a zenéről és jó hangulatról. Köszönjük Gyallai János és fe‐
lesége önzetlen segítségét. Köszönjük Mucsi Sándornak a finom savanyúságot, Rajki Józsefnek a lilahagymát.
Köszönet illeti Nagy Jánost, aki a kenyeret biztosította. Hálásan köszönjük Győri Ferenc és családja felajánlását,
minek köszönhetően a zsíros kenyér fogyasztása után, lehetősége volt vendégeinknek szomjukat oltani. A prog‐
ram a hagyományokhoz hűen fáklyás felvonulással kezdődött, majd az óvodában folytatódtak az ünnepség prog‐
ramjai. A „Cica” nagy‐középső csoportunknak köszönhetően Szent Márton püspökké választásának története
elevenedett meg ezen az estén. Örömünkre szolgált, hogy iskolánk énekkara az idei alkalommal is színesítette
programunkat. Köszönjük az iskolások és az őket felkészítő Lázár Emese tanárnő munkáját. A fellépő gyerekek
szívet melengető énekeikkel, műsorukkal örömet szereztek az est vendégeinek, résztvevőinek. A Márton napi
készülődés óvodánkban már november elején elkezdődik. Mondókázunk, énekelünk, rajzos alkotásaink is ebben
a témakörben készülnek. A szent életű püspök életének megismerése jó alkalmat ad arra, hogy évről‐évre fel‐
hívjuk mind a gyermekek, mind a felnőttek figyelmét a jószívűség, az adni tudás fontosságára. Hiszen ahogyan
Kiss Ottó fogalmaz: „Adni a legjobb dolog a világon. Meg is indoklom mindjárt. Gondolj csak bele: amikor valaki
ad, éppen akkor valaki kap is. És kapni a legjobb másik dolog a világon.” Óvodánkban zsíros kenyér, tea, sütemény
fogyasztására invitáltuk kedves vendégeinket. Az est során befolyó bevétel egy részétkarácsonyi ajándékok vásár‐
lására fordítjuk. A fennmaradó összeget ‐ reményeink szerint tovább gyarapítva‐ udvari játékaink további
bővítésre fogjuk fordítani. S mert „adni jó”, s ezt a mi vendégeink, támogatóink is így gondolták, az idei kará‐
csonyváró délelőttünkre is sok szép ajándékot hozhat a Jézuska minden csoport számára. Hál’ Istennek olyan
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sokan támogatták rendezvényünket, hogy a név szerinti felsorolás, egy egész oldalt is betöltene. Így most, ‐ ugyan
nem név szerint ‐ de annál hálásabb szívvel köszönöm meg magam, kollégáim és a gyermekek nevében mindazt
a sok felajánlást, támogatást, adományt, kétkezi munkát, süteménysütést, segítséget: szülőknek, cégeknek,
boltoknak, intézményeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, Mindenkinek, aki bármilyen formában támo‐
gatta rendezvényünk sikeres megvalósítását. Isten fizesse meg többszörösen önzetlen segítségüket,
jóságukat.November 30‐án, az adventi időszak kezdetét jelezve közösen meggyújtottuk az adventi koszorúk első
gyertyáit, megkezdődött a meglepetésekkel teli varázslatos adventi időszak, a „jó cselekedetek” gyűjtése. Ezúton
is hívjuk a karácsonyváró barkács délelőttre a kedves szülőket, ennek időpontjáról a csoportos faliújságokon
olvashatnak tájékoztatást az érdeklődő szülők, mintahogyan minden a csoportokat érintő más programokról is.
Karácsonyváró ünnepi délelőttünket dec. 21‐én tartjuk óvodánkban. December 25‐én a templomban a „Pillangó”
nagycsoportosok adják elő a betlehemi történetet, szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt erre a szép
alkalomra. Az adventi időszak kezdetével, ‐ a legszebb ünnepet várva ‐ Wass Albert gondolatával kívánok min‐
denkinek kegyelemteljes, békés, boldog karácsonyt!
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap
közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, a munkádé. A szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az
estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s
egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.”
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
óvodavezető

A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Karácsony
A pogány germánok december végén mikor már hosszúak voltak az éjsza‐
kák nyolc napon át ülték meg a napisten tiszteletére az úgynevezett „szent
éjjeleket”. Zöld és virágzó gallyakkal díszítettek, így fenyőfát állítottak,
cseresznye vagy meggyfaágakat helyeztek vázákba és azok a vízben a
szoba melegétől december végére kivirágzottak. A keresztény hittérítők
megtartották ezeket a szokásokat, de keresztény értelmet adtak a zöld
karácsonyfának, almát akasztgattak a fára, gyertyákat tűztek az ágaira és
kidíszítették. Az almák a paradicsomi almára emlékeztettek, a gyertyák
pedig a „világ világosságát‐Krisztust” jelentették, ki a keresztfán függött.
A karácsony és az arra való előkészületek a megszületett kis Jézus fölött
érzett öröm kifejeződése. Ő magát ajándékozta nekünk, mi is ajánljuk magunkat Jézusnak és életünk: szebb,
fényesebb és jobb lesz!
Miserend:
Templomi műsor‐ és miserend:
Az adventi olvasót hétköznap 6 órától imádkozzuk, utána 06: 30‐tól roráté mise.
Adventi lelkigyakorlat: december 19‐én szerdán 16:30‐tól gyóntatás, 17:00‐tól szentmise. Tartja: Ft. Joó Balázs
mórahalmi plébános atya.
December 24‐én hétfőn Éjféli mise és az iskolások pásztorjátéka 00:00 órától.
December 25‐én kedden, Karácsonykor 10 órakor szentmise és az óvodások pásztorjátéka.
December 26‐án szerdán Karácsony másnapján 10 órakor szentmise és a hatodikosok pásztorjátéka.
December 30‐án vasárnap Szent Család Ünnepe(jubiláns házasok megáldása)10 órától szentmise.
December 31‐én hétfőn, Szent Szilveszter pápa ünnepén 17 órakor Év Végi Hálaadás lesz.
2018 Január 1‐én, kedden, Újévkor 10 órától szentmise.
Házszentelést lehet kérni. Január hónapban megyünk.
Áldott békés boldog karácsonyi ünnepeket és új évet kívánok!
Blősz Attila
plébános
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei
Adventi kiállítás
„Gyönyörű karácsony” címet adtunk december 3‐án
megnyílt kézműves kiállításunknak. Az idősek nappali
ellátása által szervezett programon alkotó
munkájukkal részt vettek az intézmény ellátottai, a szo‐
ciális foglalkoztató dolgozói, a Nagyboldogasszony Ka‐
tolikus Általános Iskola és Óvoda részéről a gyermekek,
az őket segítő pedagógusok és szülők egyaránt;
valamint a település lakosai közül is többen készítettek
szebbnél szebb munkadarabokat.
Az iskolások számára pályázati felhívást tett az in‐
tézmény, melyben betlehemi jászol készítését kértük a
diákoktól. Nagyon sokan láttak munkához felhívá‐
sunkra, ennek eredményeképp különböző alapanyagok
és technikák felhasználásával ötletes, fantáziadús
munkák születtek.
Az idősek otthona lakói a kézműves foglalkozásokon
készültek a kiállításra. Papírból, fonalból, textilből,
agyagból is esztétikus díszek készültek. Ennek
köszönhetően az otthon karácsonyi dekorációi saját
készítésű darabokkal gazdagodtak, amelyek mindig a
legkedvesebbek. A közös munka jó hangulatban telt,
erősítette a közösséget.
Ünnepségünk az iskola énekkarának karácsonyi
dalaival
kezdődött,
majd
Pepó
Jánosné
intézményvezető nyitotta meg a kiállítást. Elmondta,
milyen nagy öröm a számunkra, hogy hagyományápoló
programunkra ilyen sokan készítettek kézműves deko‐
rációkat és betlehemeket. A szociális foglalkoztatóban
készített textil karácsonyfadíszeket kapták a gyer‐
mekek ajándékba, majd mézes süteménnyel kínáltuk
meg vendégeinket.
Minden alkotónak nagyon köszönjük, hogy ilyen sze‐
retettel készültek a kiállításra, és advent időszakára
rendelkezésünkre
bocsátották
az
elkészült
munkadarabokat. Az énekkarnak és Lázár Emese
tanárnőnek a gyönyörű énekeket köszönjük!
Szeretnénk, ha minél többen ellátogatnának az idősek
klubjába, ahol december 18‐ig megtekinthetőek az
alkotások.

Kerek évfordulók
Domján Józsefnét novemberben ünnepeltük 90 éves
kerek születésnapja alkalmából. Az immár szépkorú
Erzsike nénit nagy szeretettel köszöntötte családja,
lakótársai. Az önkormányzat részéről Oláh Kálmán pol‐
gármester és Ökrös Szabina adták át ajándékaikat,
valamint a kormány emléklapját. Intézményvezető
asszony is köszöntötte az ünnepeltet, az itt lakók és a
dolgozók nevében.
További hosszú, boldog életet, sok örömet és jó
egészséget kívánunk Erzsike néninek! A családnak
köszönjük szépen a finom tortát, süteményeket és a
disznótoros vacsorát!
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A hitélet gyakorlása intézményünkben
Blősz Attila plébános úr december 6‐án szentmisét tar‐
tott az idősek otthona lakói számára, valamint gyónási
lehetőséget biztosított az időseknek. Hálásan köszön‐
jük plébános úr egész éves áldozatos szolgálatát, fi‐
gyelmességét és külön köszönjük a Szent Miklós napi
ajándékát!
Járt nálunk a Mikulás
A Dohánylevél Egyesület Mikulása eljött hozzánk
ebben az esztendőben is! Köszönjük, hogy segédkezett
ezen a napon, az idősek otthonában élőket meglepni
egy kis ajándékkal.
Új bejáró épült
A nyári épület felújítás után az udvar rendbe tétele
következett. Sok mindent igyekszünk a saját dolgo‐
zóinkkal megoldani, de van amihez segítséget kell
kérnünk. Hálásan köszönjük az új bejárónk elkészítését
a közmunka programos brigádnak!

A Nappali ellátás hírei
December hónap az ünnepekre hangolódás jegyében
telik az alapellátás területén is.
A megújult épületünket kézműves tárgyakkal kará‐
csonyi hangulatba öltöztettük.
Elkészültek az idei év első mézeskalácsai is.
December első felében a helyi nyugdíjas klub is meg‐
tartja éves karácsonyi összejövetelét, amely rengeteg
készülődés után, remek hangulatban telik el.
A nagyteremben minden hétköznap megtekinthető a
"Gyönyörű Karácsony" című kiállítás.
Ebben az évben is több civil szervezet számára tudtunk
helyet biztosítani, különbféle rendezvényeik meg‐
tartásához. Bízunk benne, hogy az elkövetkező évben
is hasonlóan tudunk együttműködni.
Köszönetnyilvánítás
Hálásak vagyunk minden segítségért és adományért,
amellyel az intézményünket támogatják!
Az elmúlt időszakban is kaptunk könyveket Mázik And‐
rásnétól és Szakál Jánostól.
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Bereczki Gergely és felesége almát hozott, Szemenyei
Istvánné horgolt karácsonyfa díszeket ajándékozott az
otthonnak.
Kormányos Bélánénak köszönjük szépen a kézműves
foglalkozásokon nyújtott segítségét!

Mindenkinek, akik intézményünket a 2018. évben támo‑
gatták; munkájukkal, vagy adományukkal segítették ,
ezúton megköszönjük jóságukat és áldott karácsonyi ün‑
nepeket, sikerekben gazdag, boldog új évet a kívánunk!

Tudósító: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás
és Andrusik Anita nappali ellátás vezető.

Boldog, meghitt pillanatokban gazdag karácsonyt,
az új esztendőre pedig jó egészséget, sok örömet
kívánunk a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató
Központ ellátotti körének és
Csanádapáca lakosainak!

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 Lakosság!
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 2018. december 27‑én (csütörtök) 17 órai
kezdettel közmeghallgatást tart az Arany János Művelődési Ház nagytermében.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az önkormányzat 2018. évben végzett munkájáról
2. A 2019. évi tervek ismertetése
3. Lakossági észrevételek, felvetések

Szomorú emlékezés így, decemberben...

id. Császár Árpád
halálának 14. évfordulóján.
„Szívünkben a helyed nem pótolja semmi,
őrizzük az emléked, nem fogjuk feledni.
vissza hoz egy régi perc, megidéz egy fénykép,
míg e földön élünk sosem lesz másképp.”
Családod.

Anyakönyvi hírek

Születés: Házasságkötés: Halálozás: Hirják Pál István (1929).

Szakál János és felesége
2018. december 29-én tölti
65. házassági évfordulóját.

Ez alkalomból jó egészséget kíván családjuk.

1978. 12. 23.
40. éve együtt!
Köszönti Őket a család!
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