Hulladékszállítási hírek:

2018. évi szelektív hulladékszállítás
időpontjai:

2018. évi zöldhulladék‑szállítás
tervezett időpontjai:

‑ Január 16.
‑ Február 13.
‑ Március 13.
‑ Április 10.
‑ Május 08.
‑ Június 12.
‑ Július 10.
‑ Augusztus 14.
‑ Szeptember 11.
‑ Október 09.
‑ November 13.

‑ Január 17. fenyőfa gyűjtés
‑ Január 30. fenyőfa gyűjtés
‑ Április 09.
‑ Május 14.
‑ Június 11.
‑ Július 09.
‑ Augusztus 13.
‑ Szeptember 10.
‑ Október 08.
‑ November 12.

‑ December 11.
Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft.
ügyfélfogadási rendje:

péntekenként 8:30‑9:30‑ig
Helye: Községháza, 2. számú iroda
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Csanádapácai Új Szó

A Nagyboldogasszony Katolikus Plébánia hírei
A házszentelés

A házszentelésnél a pap és a ház lakói közösen imádkoznak, és kérik Isten oltalmát a család minden tagjára és
minden tulajdonukra. Egyáltalán nem régi babona, hiszen ma is sok család évente kéri házának megáldását,
megszentelését.
Az áldás a latin "benedictio" szóból ered, ami annyit jelent: jót mondani. Nem egyszerűen jókívánságról van itt
szó, hanem a pap Krisztusnak, az Isten Fiának nevében mond áldó, mintegy a testilelki jót megteremtő szavakat.
A papszentelés révén Krisztus különleges módon jelen van a pap személyében, amikor az megáld embereket,
házakat és más tárgyakat.
A házszenteléskor felirat kerül a bejárati ajtó fölé, amelynek többféle változata ismert. Elöl az évszám, utána
kereszt vagy a betlehemi csillag (öt vagy többágú), majd a három király monogramja GMB amely egyes változa
tokban CMB (Christus Mantionem Benedicat –latin szavak jelentése: Krisztus áldja meg ezt a házat) majd
keresztek és végül megint lehet a betlehemi csillag vagy a kereszt, illetve a legvégén az évszám olvasható. Római
katolikus változata is legalább öt vagy hat féle van. A házszentelés ideje vidékenként is változik: van ahol Kará
csony és Vízkereszt (január 6) között történik (pl. Székelyföldön), van ahol Vízkereszt és Gyertyaszentelő Boldog
asszony (február 2) között (pl. Alföldön). Régi források leírják, hogy bizonyos vidékeken Húsvét után volt (Eger,
Esztergom).
A házszentelésnek legfőképpen a gonosz lélek (más szóval sátán, vagyis Isten ellen fellázadt angyal és angyaltár
sai) tevékenységének meggátolása miatt kell megáldani a házakat. A vízet, amivel a pap meghinti a lakást,
előzőleg a templomban készül, hagyományosan Vízkeresztkor.
Egyes helyeken a templomban szentelt vízzel maguk a háziak szentelik meg házukat, szobájukat és az istállókat,
ólakat is –írja a Magyar Katolikus Lexikon.
Igen sok tapasztalat van arról, hogy egy házszentelés után rögtön megszűntek bizonyos problémák, mint éjszakai
félelmek, alvászavarok, veszekedések, betegségek. De ezzel együtt a házszentelés elősegíti az emberi jó tulaj
donságok, a jó kapcsolatok szabad kibontakozását is.
Ha egyszer már járt nálunk pap, és megáldotta a házat, meg kell azt évente ismételni?
Igen, mindenképpen érdemes. A gonosz lélek ereje ugyanis a ház lakóinak minden egyes bűne által erősödik. Az
emberi szabad akaratnak a bűnre mondott "igen"je egyszersmind felhatalmazás a gonosz léleknek, hogy kifejtse
ott tevékenységét, és fokozatosan, lehetőleg végleg elszakítsa az embereket Istentől, életük forrásától és céljától.
Ahhoz pedig nem fér kétség, hogy mindnyájan vétkezünk.
Ha majd kérek házszentelést, akkor kell gyónnom is?
Nem kell. A fentebb leírtakból azonban következik az is, hogy ha valóban gátat akarok szabni a gonosz lélek
működésének életemben, akkor le kell számolnom a bűnnel.
Arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy megtévesztő módon, másféle szekták és vallási csoportok is hirdet
nek házszentelést  főleg interneten lehet ilyennel találkozni. Ezeknek nem sok közük van Krisztushoz és az Egy
házhoz. Az ő "házszentelésük" után gyakran rosszabbra fordul a helyzet, vagy más területen jelentkezik
érthetetlenül egy probléma. Ez azért van, mert nem Isten erejével teszik, amit tesznek, hanem a hazugság atyjá
nak, a gonosz léleknek erejével.
Mi a házszentelés díja?
Mint ahogy az egyház szertartásai közül egyik sem, ez sem kerül pénzbe. Krisztus azt mondta: "Ingyen kaptátok,
ingyen adjátok!" Ha valaki szokott adni valamit, akkor azt az egyház tevékenységének támogatására adja.
(Forrás: Puskás Antal pálos szerzetessel készült interjú. http://philomelablogja.blogspot.hu, Magyar Katolikus
Lexikon).
Blősz Attila
plébános

Csanádapácai Új Szó
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A Csanádapácai Dalkör hírei

Múlt év decemberében is szerepelt néhányszor dalkörünk. Mindenütt a karácsonyi „Pásztorjáték”ot adtuk elő.
Először 14én a helyi Szociális Otthon lakóinak kedveskedtünk műsorunkkal, 17én délelőtt a mezőkovácsházi
Római Katolikus Templomban, majd aznap délután a gerendási Római Katolikus Templomban léptünk fel.
December 20án délelőtt a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség meghívására, aznap délután pedig a medgyes
egyházi Szociális Otthon lakói számára adtuk elő műsorunkat.
23án délután 5 órakor a Csanádapácai Római Katolikus Templomban teremtettünk karácsonyi hangulatot.
Köszönjük a bizalmat, akiknél az elmúlt évben felléphettünk és kívánunk mindenkinek Boldog Új Esztendőt!
Deák János
dalkör vezető

Megemlékezés

Megemlékezés

Bencze Gáspár

2012. január 8‑án elhunyt

Tóth Jánosra

halálának 20. évfordulóján
fájó szívvel emlékezik
szerető felesége, gyerekei,
unokái és dédunokái.

emlékezünk fájó szívvel halálának
6. évfordulóján
felesége, lánya, unokája és veje.
Nyugodjon Békében!

Megemlékezés
„Telnek hónapok, múlnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk.”
Fájó szívvel emlékezünk

Bencze Pál

halálának 3. évfordulójára.
Szerető felesége, lánya, fia, 2 unokája és 3 dédunokája
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei

Karácsony a szolgáltató központban
Decemberben az adventi készülődésről adtunk hírt a
helyi újság lapjain. Ebben a számban szeretnénk össze
foglalni, mi is történt intézményünk háza táján az
elmúlt hetekben.
Ünnepi rendezvényeink sora színes karácsonyi kiállítá
sunk megnyitójával kezdődött, ahol az általános iskola
énekkara lépett fel, elbűvölve előadásukkal a megjelen
teket.

A fiatal, középiskolás generáció is szerzett számunkra
egy kellemes délelőttöt, amikor Palacsik János zongo‑
rajátékában és az orosházi Székács József Evangélikus
Gimnázium tanulóinak énekében, szavalatában
gyönyörködhettek lakóink.

Kiállításunkon láthatóak voltak Csanádapáca ügyes
kezű asszonyainak kreatív karácsonyi dekorációi,
díszei, illetve a szomszédos települések alkotóinak
munkái, szebbnél szebb míves mézeskalácsok,
valamint az intézmény nappali ellátása tagjainak és az
idősek otthona lakóinak munkái.
A Mikulás járt intézményünkben december 6án, min
den lakónak egy kis meglepetést hozott, megje
lenésével örömet szerzett az időseknek.

Következő alkalommal a Dalkör elevenítette fel Jézus
születését és életét, nagyon szép karácsonyi énekekkel
gazdagítva előadásukat.

A karácsonyt megelőző hét is bővelkedett programok
ban. Az óvodás Maci csoport díszítette fel az otthon
karácsonyfáját, a következő napon pedig pásztor
játékot adtak elő a gyermekek az időseknek. A kisgyer
mekek nagyon színvonalas előadással örvendeztettek
meg bennünket. Gratulálunk a lelkiismeretes
felkészüléshez, a szép műsorhoz és köszönjük a kedves
ajándékokat is!

XVII . évfolyam 1 . lapszám - 2018 . január 16 .
Oláh Kálmán polgármester szintén vendégünk volt
ezen az ünnepségen, átadta az otthon lakóinak az
önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagját. Az
idősek nevében köszönjük szépen a sok finomságot,
amelyek a karácsonyi asztalt tették még bőségesebbé.

Csanádapácai Új Szó
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Dolgozóink karácsonya
Az intézményünk dolgozói számára került megren
dezésre az idősek klubja nagytermében a karácsonyi
ünnepség, ahol Pepó Jánosné intézményvezető köszön
tötte a megjelenteket, összefoglalta az intézmény éves
működésével kapcsolatos gondolatait, ünnepi jókíván
ságait.
Szicsek Margit tanácsadószakpszichológus előadását
hallgatva töltődtünk fel pozitív gondolatokkal, aki a
munka és a magánélet összhangjáról, a boldogságról, a
segítő szakmában dolgozók mentális egészségének
fontosságáról beszélt nekünk. Hasznos tudnivalókat
közvetített dolgozói kollektívánk számára.

Az ünnepi alkalmak sorát a Dohánylevél Egyesület
előadása zárta, meghitt hangulatú, örömteli karácsonyi
estét varázsolva intézményünkbe.

Nyugdíjas búcsúztató
Lenti Lajosnét köszöntöttük decemberben nyugdíjba
vonulása alkalmából. A munkatársak és az otthon lakói
is kis ünnepség keretében köszöntek el tőle.
Ezúton is kívánunk neki soksok boldogságot, még szá
mos vidám és aktív évet erőben, egészségben! Szeret
nénk megköszönni a megvendégelést, amellyel ez
alkalomból lepett meg mindannyiunkat a Lenti család!
Kántálás
Az idősek otthona lakói számára szeretetteljes prog
ram volt a kántálás, amely nálunk kissé rendhagyó
módon zajlik. A saját készítésű betlehemi jászollal
sétálnak körbe a lakók, szobáról szobára, karácsonyi
énekekkel kísérve a felvonulást. Azt a célt szolgálja ez
az esemény, hogy minden itt élő időshöz eljusson Jézus
születésének örömhíre, de a lakótársak közötti kap
csolat, együttérzés is rendszerint erősödik, amikor el
látogatnak egymáshoz.

A fejlesztő foglalkoztatás hírei
Örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Szociális és Gyer
mekvédelmi Főigazgatósághoz benyújtott fejlesztő
foglalkoztatási pályázatunk 2018. január 1. napjától
2020. december 31. napjáig terjedő időszakra befo
gadásra került. A 2018ra megítélt feladatmutató és tá
mogatási összeg 43 fő napi 4 órában történő
foglalkoztatását teszi lehetővé, különböző foglalkoz
tatási időtartamban.

6

XVII. évfolyam 1 . lapszám - 2018 . január 16 .

Csanádapácai Új Szó

A foglalkoztatóban a munka január 15től indul.
Tevékenységi köreink változatlanok, így továbbra is
várjuk a lakosság megrendeléseit varrodai és kézműves
termékeinkre. Varrodánk új szolgáltatásaként vállaljuk
cipzárak cseréjét, függönyvarrást, ruházat javítását.
A Gyöngyfüzér boltban változatlan nyitvatartással vár
juk a vásárlókat.
A nappali ellátás hírei
A hagyományainkhoz híven 2017 decembere a kará
csonyi ünnepkör jegyében telt el az Idősek Klubjában.
Kézműves foglalkozások keretében készültünk az ün
nepekre. Legnagyobb sikere a mézeskalács és bejgli
sütésnek volt. Köszönjük a soksok segítséget minden
közreműködőnek!
A Szivárvány Nyugdíjas Egyesület is megtartotta a
karácsonyi ünnepségét, ahol szép számmal gyűltek
össze az idősek.
A 2018as évi tevékenységünkben folytatjuk hagyo
mányos programjainkat, a kiállítások és a kirándulások
szervezését.
Várjuk szeretettel mind a régi, mind leendő ellátott
jainkat!
A Klub nyitvatartási ideje: hétfőtől  csütörtökig: 7.30
16.00, pénteken 7.3013.00.
Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás,
Becseiné Bohus Róza foglalkoztatási koordinátor és
Andrusik Anita nappali ellátás vezető.
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

A Dohánylevél Egyesület decemberi hírei,
eseményei
Az év utolsó hónapja egyesületünk életében a legmoz
galmasabb, sok munkával járó időszak.
Már novemberben kezdjük az Adventi hétvégék
fellépőivel való egyeztetést, és a további programok,
szolgáltatások, ünnepségek, események szervezését.
Ebben az évben az Adventi hétvégék fellépői az
orosházi „Közelebb az Úrhoz” együttes, egyesületünk
Színköre, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskola Énekkara, a Tekergő zenekar két tagja és a
csanádapácai Dalkör volt. Köszönjük, hogy elfogadták
meghívásunkat és szívhez szóló, színvonalas
műsorukat elhozták az érdeklődőknek!

Az első Adventi hétvégén a gyertyagyújtást és a műsort
követően megnyitottuk a „Száncsengő” című, kará
csonyi tárgyakat bemutató kiállításunkat, melyről a
Békés Megyei Hírlapban is olvashattunk. Köszönjük
tagjaink gyűtjőmunkáját!
Harmadik éve vesz részt egyesületünk a Védőnői Szol
gálattal és a Csanádapácáért Alapítvánnyal karöltve a
Cipősdoboz akcióban, melynek keretében 65 helyi
család, 114 kisgyermeke kapott ajándékcsomagot a fel
ajánlott adományokból, melyet 51 adományozóvál
lalkozók, magánemberek, civil szervezetek ajánlottak
fel. A csomagokat Erzsiák Ferencné, Mórocz Ildikó
védőnők és Csepreginé Csiaki Éva a Gyermekjóléti Szol
gálat munkatársa juttatta el a családokhoz. Egyre
többen tartják fontosnak, hogy helyi rászorulókon
segítsenek. Köszönjük!
Évek óta megszervezzük a „Dohánylevél Mikulás
házhoz megy” szolgáltatást, amelynek köszönhetően
ebben az évben is sok kisgyermek örülhetett az
ajándékhozó Mikulás bácsinak.
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December 9én Lucanapi kézműves vásárt, és
foglalkozást rendeztünk, melyen mézeskaláccsal és
forró teával vártuk a résztvevőket. Szép karácsonyi tár
gyakat vásárolhattak az érdeklődők, a gyerekek pedig
saját készítésű ajándékokat vihettek haza, melyek
elkészítésében Kormányos Béláné, Farkas Kata és
Erdeiné Magyarfalvi Marika segített. Köszönjük Fejes
Józsefnek és családjának, a Szivárvány Nyugdíjas
Egyesület ügyes kezű asszonyainak és az Arany János
Művelődési Ház dolgozóinak közreműködését! Ezen a
napon a sok munka után nekünk is jutott szórakozás,
hiszen a Folkográfia zenekartól – melynek néhány
tagjával szoros kapcsolata van egyesületünknek
meghívást kaptunk a 10. jubileumi koncertjükre. Szép
estét töltöttünk együtt!

Egyesületünk 6 éves lett. A születésnapon meglepetés
sel vártuk tagjainkat, Nyári István és barátai adtak kon
certet, amely igazán ünnepivé tette ezt az alkalmat.

Csanádapácai Új Szó
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Színköröseink meghívást kaptak a helyi idősek ott
honától az Adventi műsor előadására. Ide mindig
szívesen látogatunk el!
Egyesületünk több tagja is segítséget nyújtott a község
önkormányzata által szervezett ebédosztáson.
A Nemzeti Együttműködési Alap és a Csoóri Sándor
Program pályázatain egyesületünk működésre és a
néptánc csoport eszközeinek bővítésére nyert támo
gatást.
A decemberi programok és események megrendezése
kapcsán köszönetet mondunk Oláh Kálmán pol
gármester úrnak, Csanádapáca Község Önkormányza
tának, Blősz Attila plébános úrnak, Csikós Gábornak,
Harangozó Dánielnek, Elekes Károlynak, Szekeresné
Horváth Zsuzsannának és nem utolsó sorban
egyesületünk tagjainak, akik nagyon sok munkát vál
lalnak ebben az időszakban is!
A Dohánylevél Egyesület tevékenysége nem öncélú,
sokat dolgozunk azért, hogy a község kulturális életét
színesítsük, rendezvényeink lehetőséget biztosítanak
a lakosságnak a szórakozásra, kikapcsolódásra,
közösségi együttlétre.
Szívesen látjuk az új tagokat, akik azonosulni tudnak
céljainkkal, dolgozni akarnak egy összetartó közösség
ben!
Várjuk gyermekek és felnőttek jelentkezését a néptánc
csoportba!
Köszönetet mondunk minden támogatónknak, aki
2017ben segítette egyesületünk munkáját!
Sikeres, boldog új esztendőt kívánunk!
Oravecz István
elnök

Anyakönyvi hírek

Születés: Zsibrita András és Szatmári Kata leánya Boglárka
Házasságkötés: -

Halálozás: Gyebnár Györgyné Lehoczki Mária (1923), Sándor Pál Gyula (1932), Tóth Lászlóné Sütő
Margit (1927), Kormányos Lajos Pálné (1927), Pacsika Rókus (1929)

Megemlékezés
„Múlik az idő de a fájdalom nem csitul,
Szememből a könny naponta kicsordul.
Örök az arcod és nem száll el szavad,
minden mosolyod lelkünkben marad.”
Elhunyt

id. Laczkó Sándor
halálának 10. évfordulója emlékére
Szerető felesége, két gyermeke akik nagyon szerették,
menye, 3 unokája és 4 dédunokája.
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