Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
I. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) rendelkezésünkre bocsátotta a szelektívhulladék gyűjtésre rendsze
resített, ún. sárga 120 literes szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas edényzeteket, amelyeket még szeptember
hónapban, térítésmentesen, ki fogunk osztani a lakosság részére. Azt is szeretném egyértelművé tenni, hogy a
kiosztott edényzetek használata nem fogja a lakossági szemétszállítási díj emelését eredményezni, a
szelektív hulladékgyűjtés díját az alapdíj tartalmazza.
A szelektív edényekbe papír, műanyag és fém csomagolási hulladék helyezhető el:
 Papír csomagolási hulladék: papír, karton, italos doboz, papír alapú kiadványok és csomagolóanyagok
 Műanyag csomagolási hulladék: ásványvizes és üdítős PET palack, műanyag fólia, italos és vegyszeres műanyag
flakonok, műanyag zacskók és fóliák, tejfölös és joghurtos poharak, PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres
flakonok. A poharak, flakonok és palackok elöblítve.
 Fém csomagolási hulladékok: fém alapú eszközök, alumínium italos dobozok, konzerves dobozok, alufólia, fém
zárókupak
A közszolgáltató jelezte, hogy amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartások legalább
60%a átvette az edényzetet, úgy elkezdik Csanádapácán a házhoz menő szelektív hulladék rendszeres (havonta
egyszer) összegyűjtését, elszállítását és megsemmisítését.
Az e havi újságban közzétételre kerül az edényzetek kiosztási rendje. Kérem Önöket, hogy kizárólag az előre
meghirdetett időintervallumokban keressék fel az önkormányzat kijelölt munkatársait az edényzetük átvétele
érdekében.
Amennyiben a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatban bármilyen fennakadást vagy problémát észlel
nek, kérem annak írásos bejelentését, amelyet továbbítani fogunk kivizsgálásra a közszolgáltató irányába.
II. Sokan kérdezték, hogy a szennyvíz beruházás hol akadt meg, ezért egy gondolatot ennek a témának is szen
telnék. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott és a Magyar Vakond Kft. lett a befutó. A tisza
kécskei székhelyű cég fogja elvégezni a szennyvízelvezető és tisztító rendszer kiépítését Lőkösházán,
Kevermesen és Csanádapácán, egyazon projekt keretében. A cég ügyvezetője jelezte, hogy a dolgok jelenlegi
állása szerint idén már nem fognak neki a beruházásnak. Abban is megállapodtunk, hogy a kivitelezés
megkezdése előtt a gazdasági társaság képviselői, valamint mérnökei el fognak látogatni a településre és
lakossági fórum keretében fogják felvázolni a megvalósítás sarkalatos pontjait. A lakossági fórumot a Csanád
apácai Új Szó havilapban, a kábeltelevízióban és a helyben szokásos módon is meg fogjuk hirdetni annak

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a DAREH Zrt. által Csanádapáca Község Önkormányzat ren
delkezésére bocsátott szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzeteket az alábbi időpontokban
lehet átvenni az önkorkormányzat közfoglalkoztatásszervezési irodájában:
a)

2017. szeptember 13. (szerda) 9 – 11 óra és 14 – 16 óra között,

b)
c)

2017. szeptember 20. (szerda) 9 – 11 óra és 14 – 16 óra között,
2017. szeptember 27. (szerda) 9 – 11 óra és 14 – 16 óra között.

Az átvételhez kérjük, vigye magával:
 Személyi igazolványát és lakcímkártyáját,
 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazást, amennyiben a számlafizetőnek nincs lehetősége személyesen
átvenni az edényzetet.
A szelektív hulladékgyűjtő edényzet ürítésének időpontjait a közszolgáltató az edényzetek 60%ának
kiosztását követően határozza meg, melyről a lakosságot a későbbiekben értesíteni fogjuk.
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érdekében, hogy minél többen értesülhessenek az eseményről, ahol feltehetik kérdéseiket közvetlenül a
kivitelező munkatársainak.
III. Lakossági bejelentést követően értesültem arról, hogy egy helyi fiatalokból álló társaság csoportosan, előre
megtervezett módon követ el – nyereségvágyból – kisebb fokú bűncselekményeket, főleg idősebb személyek
sérelmére. Bár a nevezett személyek több esetben rejtőzködve, az éjszaka leple alatt követik el gyalázatos tet
teiket, kilétük ismertté vált. Megkerestem a családsegítő szolgálat munkatársát, a rendőrséget, illetve a gyámhi
vatalt az ügyben és kértem, hogy kövessék figyelemmel ezen fiatalok mindennapjait és szükség esetén hatósági
úton avatkozzanak be. Sajnos a legtöbb hatóság kifejezetten problémaelkerülő magatartást tanúsít és csak akkor
lépnek, ha már baj van. Ha valakit konkrét sérelem ért, akkor azt javaslom, hogy írásban tegyen feljelentést az
Orosházi Rendőrkapitányságon. A fiataloknak (és szüleiknek) pedig csak annyit üzenek, hogy ezen a ponton
még felhagyhatnak a tetteikkel, később már nem lesz velük szemben pardon.
IV. Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselőtestülete idén is pályázott szociális tüzelőanyag támogatásra
a Belügyminisztériumhoz. A képviselőtestület a barnakőszén mellett tette le a voksát a korábbi évekhez hason
lóan. Ebben a fűtési évben már október hónapban közzé fogjuk tenni az igénylés feltételeit és az eljárási
határidőket, amelyeket kérünk betartani, tekintettel arra, hogy azok jogvesztők.
V. Szeretném arról is tájékoztatni a lakosságot, hogy megállapodtunk a SzegedCsanádi Egyházmegyével és
további 5 évre átadtuk az intézményfenntartói jogokat, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda
tekintetében. Az önkormányzat térítésmentesen az egyházi fenntartó használatába adta az iskola és óvo
daépületet, valamint azok kiszolgáló épületeit. 2017. szeptember 1. naptól továbbra is Csanádapáca Község
Önkormányzata biztosítja a gyermekétkeztetést, a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ főzőkonyhája és
az oktatási nevelési intézmény tálalókonyhái útján. Az önkormányzat továbbra is minden követ megmozgat
annak érdekében, hogy a Területi Operatív Program (TOP) keretében az óvoda épülete is megújulhasson az
elkövetkezendő pár éven belül.
A következő számban szeretnék kitérni a XI. Kakasfesztiválra és köszönetet mondani mindazoknak, akik vala
milyen formában hozzájárultak annak megszervezéséhez, lebonyolításához.
Oláh Kálmán
polgármester

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai hírei
A nyári hónapok gyorsan elröpültek, elérkezett az augusztusszeptember, ami a gyermekes családok életében
az iskolaóvodakezdés jegyében telik, szülő és gyermek együtt készülődik a következő tanévre. Bízom benne,
hogy a vakáció hetei alatt sikerült pihenni, feltöltődni gyermeknek, pedagógusnak egyaránt,  ennek
köszönhetően megújult energiával tudjuk kezdeni a 2017/18as tanévünket. A nyári időszak alatt összevont
csoportokban fogadtuk a gyermekeket, ezen időszak alatt is kiemelt szerepet kapott a játék, ill. a minél több sza
bad levegőn való tartózkodás: a változatos, minél gazdagabb udvari élet. Óvodánkban a nyári időszak sem
pusztán a pihenésről szólt, hiszen ilyenkor kerül sor a betervezett karbantartási, felújítási munkák elvégzésre.
Megtörtént a tisztasági meszelés: öltözők, folyosó, mosdók, konyha helyiségei „frissültek” fel. A folyosók új deko
rációs táblákkal bővültek, két csoportban új szőnyegnek örülhetnek a gyerekek. A tálalókonyha  az előírásoknak
megfelelő új asztalokkal szépül. A tornaszoba, ill. az óvónői szoba berendezése is folyamatosan megújul, bővül.
Az óvoda bejárati lépcsői, bizonyos járdaszakaszok is korszerűsítésre kerültek. Augusztusban sor került a kony
hai/csoportszobai edények, tányérok, poharak cseréjére, pótlására, a pedagógiai munkához szükséges papíráru
és irodaszerek beszerzésére.Szintén a költségvetés keretein belül megvásároltuk a beíratott gyermekek részére
az ún. tisztasági csomagot, ami papírzsebkendőt, szappant, fogkrémet, szalvétát, ill. WC papírt foglal magába.
Így a szülők mentesülnek a fentiek beszerzése alól. A dajka nénik szorgos keze munkájának köszönhetően gon
dosan kitakarított, tiszta környezetben fogadhatjuk kis óvodásainkat. Az óvó nénik kreativitásának, munkájának
köszönhetően színes, esztétikus csoportszobák várják kis lakóikat. Az idei tanévben 99 beíratott kisgyermekkel,
négy csoportban kezdődik meg a nevelőmunka óvodánkban. Szeretettel várjuk a folyamatosan érkező új kis
óvodásainkat. Természetesen ugyanezzel a szeretettel fordulunk „régi” óvodásaink felé is, akik, mire ez a cikk
megjelenik már újra birtokba vették a jól ismert játékokat, mesesarkokat, mindent, ami az óvoda világához
tartozik. És persze ne feledkezzünk meg a tavalyi nagyokról, akik mára iskolánk diákjai. Még egyszer kívánok a
„kis elsősöknek” jó eredményeket, boldog kisiskoláskort.A tanévkezdéssel kapcsolatos szervezési feladatok
elkezdődtek: a szülői értekezletek időpontjáról, részleteiről a csoportos óvó nénik írásban fogják értesíteni a
szülőket. Várunk minden érintettet ezen alkalmainkra, hiszen itt lehetséges beszélgetni a pedagógiai munkáról,
házirendről, betervezett programokról, a csoport életét érintő minden fontos eseményről. Az idei tanév személyi
változásokat is hozott óvodánk életében. Két kolléganőnk: Bertáné Skoperda Erzsébet és
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Kormányos Béla Attiláné a 40 év megszerzett szolgálati idő birtokában úgy döntött: él a nyugdíjazás
lehetőségével. A nyarat még itt „töltötték” óvodánkban, szeptembertől a megérdemelt pihenésé lesz a főszerep
életükben. Ezúton is köszönöm áldozatos munkájukat, a soksok év alatt nem fogyó gondoskodást, gyermeksze
retetet.

Kedves Erzsike óvó néni! Kedves Marika óvó néni! A kollégák és a magam nevében kívánok Nektek még egyszer
jó egészséget, hosszú, boldog, tartalmas nyugdíjas éveket!
Egyúttal köszöntöm két új óvópedagógusunkat: Turzó Erikát és Vajda Katalint. Bízom benne, hogy megtalálják
helyüket közösségünkben, gyermekszeretetükkel, szakmai munkájuk eddigi tapasztalataival hozzájárulnak
nevelőtestületünk eredményes munkájához.
A jó Isten áldását kérem a tanévre: adjon mindannyiunknak egészséget, bölcsességet, hogy ezek birtokában a
tőlünk telhető legjobb módon lássuk el feladatainkat.
Németh László üzenetével zárom soraimat: „A világon a legszebb pálya a pedagógusé, aki a legtökéletesebb ön
pazarlásra, önmagának szétosztására vállalkozott.”
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
óvodavezető

Iskolakezdési támogatás
A polgármester – az Oktatási, Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság előzetes javaslata alapján – ter
mészetbeni juttatásként, Iskolai Erzsébetutalvány formájában iskolakezdési támogatásban részesíti azt a Csa
nádapácán állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó
szociálisan rászoruló szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke általános iskola, középiskola, vagy
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.
Általános iskolások: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon általános iskolások részére,
akik szülei nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben, és a tankönyvtámogatást semmilyen más jogcí
men nem tudják igénybe venni, továbbá akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át. A támogatás mértéke gyermekenként 5.000.
forint.
Középiskolások: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon középiskolások részére, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének:
a.
b.
c.

100%át, a támogatás mértéke gyermekenként:10.000. Ft.
200%át, a támogatás mértéke gyermekenként: 8.000. Ft.
250%át, a támogatás mértéke gyermekenként: 5.000. Ft.

Főiskolások és egyetemisták: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon főiskolás, egyetemista
nappali tagozatos hallgatóknak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:
a.
b.
c.

100%át, a támogatás mértéke gyermekenként: 10.000. Ft.
200%át, a támogatás mértéke gyermekenként: 8.000. Ft.
250%át, a támogatás mértéke gyermekenként: 5.000. Ft.
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Az iskolakezdési támogatás tekintetében a családban
az 1 főre jutó jövedelem felső határa az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%a,
azaz 71.250 forint.
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév
szeptemberének 30. napjáig a Hivatalban terjeszthető
elő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A
kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény 30 nap
nál nem régebbi igazolását arról, hogy a tanulói jogvi
szony a kérelem beadásakor fennáll. Az iskolakezdési
támogatást tárgyév október 31ig kell kifizetni.
Ökrös Szabina
szociális ügyintéző

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei
Öltésrőlöltésre
Örömünkre szolgált, hogy nagy sikere volt a Kakasfesz
tiválhoz kapcsolódóan megnyitott kiállításunknak,
amellyel az 1970es években, a csanádapácai Arany
János Művelődési Házban működő kézimunka szakkör
tevékenysége előtt tisztelegtünk. Az egykori szakköri
tagok szívesen bocsátották rendelkezésünkre „féltett
kincseiket”, családi emlékként őrzött kézimunkáikat.
Többféle tájegység motívumait csodálhatjuk meg a
szép futókon, terítőkön, ruhadarabokon, valamint a
kalocsai többféle változatát, a matyó, a
hódmezővásárhelyi, a Békés megyei, buzsáki mintákat.

Csanádapácai Új Szó

A kézimunka kiállítást szeptember közepéig
tekinthetik meg az érdeklődők, a hónap második
felében pedig már a következő tárlathoz gyűjtjük az
anyagot.

Felhívás
A következő kiállításunkon a helyi alkotók és
kézművesek munkáit szeretnénk bemutatni.
Terveink szerint októberben, az idősek világ
napjára nyitjuk meg a kiállítást.
Várunk többféle anyagból és különféle technikával
készült kézimunkát, grafikát, festményt, dísztár
gyakat, gyöngyfűzött ékszert, makettet, más
kreatív tárgyat. Kérjük a településen élő ügyes
kezű embereket, akik szívesen mutatnák be
alkotásaikat, jelentkezzenek intézményünk
elérhetőségein keresztül, illetve személyesen!
Kakasfesztivál
Kézműves foglalkozásainkon kezdtük el készíteni a
Kakasfesztiválra szánt portékákat. Az idősekkel textil
virágokat varrtunk, majd a diákok segítségével
ceruzatartókat és díszdobozokat készítettünk,
melyeket szuvenírként bárki megvásárolhatott a
Gyöngyfüzér bolt sátrában.

A kiállítás megnyitóját ünnepélyessé tette Rakonczai
Bíborka erre az alkalomra válogatott népdalcsokra. Az
egykori szakköri tagok és Dr. Bodrozsán László szép
emlékeket idéztek fel az aktív hímző szakköri évekről.
Fontosnak tartották a népművészeti örökség
megőrzését. Sok időt, energiát fektettek abba, hogy az
amatőrként csatlakozók is megismerjék az egyes táj
egységek mintakincsét, a megfelelő színű és minőségű
fonalat, cérnát használják. Tudásukat folyamatosan fej
lesztették és kirándulásaikat is tudatosan tervezték a
jó kapcsolatok kialakítása és az eredeti hímzésminták
összegyűjtése érdekében.

Lakóinkkal kilátogattunk a fesztiválra, Jolly és Suzy
műsorát néztük meg, ezt követően pedig lakótársuk
nak gratulálhattunk. Stefanidesz Pálné Vicuska néni,
aki közel tíz éve él az idősek otthonában, a település
legidősebb lakosának járó emléklapot és az ajándék
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csomagot vehette át Oláh Kálmán polgármestertől.
Nagy örömet szerzett neki és családjának is a
megtiszteltetés.
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Augusztus 20
Az államalapítás ünnepéről felolvasást hallgattak meg
az idősek a foglalkozáson, majd az új kenyér ünnepe al
kalmából jelképesen Szent István napi kenyeret, egy
egy kis cipót kaptak.

Diákmunka
Lezárult a 2017. évi nyári diákmunka in
tézményünkben. A diákokkal jobban haladt a munka.
Szívesen vettek részt a feladatokban, akár a közös
sétákban, akár a palacsintasütésben, de kézimunka
kiállításunk felügyeletét is ők látták el a Kakasfesztivál
ideje alatt.
Ezúttal a fiatalok közül hárman osztják meg tapaszta
lataikat az olvasókkal.

A nappali ellátás keretében a szociális foglalkoztatás
ban résztvevők az előző évekhez hasonlóan az idén is
igyekeztek a fesztivál előkészítő munkáiban aktívan
részt venni. Köszönjük, hogy a település Önkor
mányzata honorálta igyekezetüket.
A házi segítségnyújtás csapata a kakaspörkölt főző
versenybe is benevezett. Bár a zsűri nem szólította
őket a színpadra a főzőmesterré kinevezett Rajcsik
Zsolt az elismerést a csapattagoktól azzal kapta, hogy
az utolsó falatig elfogyasztották a bogrács tartalmát.

Farkas Zoltán
Az elmúlt egy hónap során nagyon sok pozitív élmény
ért az idősekkel és az idősek otthonával kapcsolatban.
A vidám, barátságos légkör, a tartalmas beszélgetések
és a foglalkozások nagyon érdekesek és izgalmasak
voltak. A délutáni kiülések és séták, valamint a
kézműves foglalkozások tetszettek a legjobban.
Köszönöm, hogy részt vehettem a programban!
Frank Hanna
Az itt töltött egy hónap alatt rengeteg élménnyel
gazdagodtam. A foglalkozások alatt kellemesen
elbeszélgettem az otthon lakóival, akiket így egész
közel érezhettem magamhoz. A pénteki séták szintén
jó hangulatban teltek, az idősek nagyon élvezték, hogy
felfrissülhetnek. Legjobban mégis az utolsó napon
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megtartott palacsintasütést élveztem. Én is sok tapasz
talattal gyarapodtam a munka terén, így köszönöm a
lehetőséget!
Szakál Zoltán
Ebben a hónapban megismerkedtem az idősek ott
honában lakók életével. Különböző foglalkozásokon
vettünk részt napi szinten, amelyek közül kedvenceim
az agórához tett séták voltak. A lakók és a dolgozók
egyaránt szívélyesen fogadtak, remekül éreztem
magam, örülök, hogy a program részese lehettem!
Ellátotti jogok érvényesülése
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat a tavasszal pályázatot
hirdetett.
A pályázat címe: „Tudom, hogy van jogom!”
A pályázat célja annak bemutatása, miként értelmezik,
és hogyan jelenítik meg a különböző ellátotti jogokat a
bentlakásos szociális intézményekben élők.
Az otthon lakói nagy kedvvel vesznek részt az alkotó
munkában. Többen „plusz munkát” is vállaltak, lelke
sen készültek a pályázatra. Mázik Andrásné
élményszerű rajzokkal nevezett, Hovorka Sándorné és
társai pedig egy kollázs technikával készült képet nyúj
tottak be a pályázatra.
Augusztusban meghívást kaptunk a Csabagyöngye Kul
turális Központba, a pályázatot lezáró oklevélátadó ün
nepségre, illetve az alkotásokból összeállított
vándorkiállítás megnyitójára.
Munkájuk elismeréseként oklevélben részesültek a
résztvevők, melyet a nagy nyilvánosság, illetve a média
jelenlétében vehettek át. A megyénk szociális
intézményeiből kikerülő tehetséges előadók műsora
után lehetőség nyílott a vándorkiállítás megtekin
tésére, mely sok esztétikus, olykor művészi színvonalú
képet foglalt magába.A képen Höhn Ildikó ellátottjogi
képviselő látható a lakóinkkal.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Házi segít
ségnyújtás szolgáltatást a települési önkormányzat
döntése alapján térítésmentesen vehetik igénybe a
rászorultak.

Feladatunk a szociális segítés keretében: háztartási
segítségnyújtás szolgáltatási elemek biztosítása: A
lakókörnyezeti
higiénia
megtartásában
való
közreműködés, a háztartási tevékenységben való
közreműködés.
Feladatunk a személyi gondozás keretében: gondozási
és ápolási feladatok ellátása, valamint háztartási segít
ségnyújtás.
Kérjük Önöket, hogy ha segítségre van szükségük
jelentkezzenek telefonon vagy személyesen az
intézményvezetőnél és a csoportvezető gondozónál.
Kérjük a lakosságot, hogy jelezzék, ha a
környezetükben idős, beteg, ellátásra szoruló ember
él!
Köszönetnyilvánítás
Az otthon lakói és dolgozói nevében hálásan köszönjük
a támogatásokat és adományokat Csanádapáca Község
Önkormányzatának, Oláh Bélának és családjának,
Kaczkó Ágnesnek (Pusztaföldvár), Deák Jánosnak,
Lenti Lajosnénak, Kacsala Antalnénak.
Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás
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
Augusztus 3án Csanádapácán a Vági Tanya mellett
megrendezett Mezőgazdasági Gépbemutatón lépett fel
a DALKÖR felkérésre. Közel 40 fokos melegben, árnyat
adó sátor alatt az előadott „Cigánytábor” című produk
ciónk nagy sikert aratott.
Augusztusban is meglátogattuk az Otthon lakóit, hogy
egy kis vidámságot vigyünk a mindennapjaikba.
Augusztus 20án a Gerendási Gazdakör meghívására
„Szent István napi ünnepségre” voltunk hivatalosak. Az
ünnepség az Apponyi Albert Kultúrházban volt meg
tartva. A dalkör kétszer lépett fel. Első alkalommal egy
katona dalcsokrot, majd másodjára egy hazafias dal
csokrot adtunk elő. A rendezvény közös vacsorával
zárult.
Augusztus 31én kihelyezett dalkör próbát tartottunk
a dalkör vezető kertjében, lecsófőzéssel egybekötve.
Mindenki jól érezte magát, szuper volt a hangulat. A
bográcsos lecsó nagyon finomra sikerült.
Bereczki Gergelyné
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A Dohánylevél Egyesület augusztusi hírei
Egyesületünk életében az elmúlt időszak több változást is hozott. Víghné Békési Katalin elnök asszony úgy dön
tött, hogy áldozatos és lelkes vezetői munkáját nem folytatja tovább, lemond. Az ellenőrző bizottság elnöke,
Molnár Lajos szintén lemondott.
Mindkettőjüknek köszönjük az eddigi önzetlen, lelkiismeretes munkát!
A törvényi előírásoknak megfelelően több közgyűlést is tartottunk, melyeken megválasztásra kerültek az új
tisztségviselők. Az egyesület elnökének Oravecz Istvánt, alelnöknek Barta Katalint választotta a közgyűlés, az
ellenőrző bizottság elnöki posztját Megyeri Katalin tölti be. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Az előző évekhez hasonlóan segítettük a Kakasfesztivál szervezését, lebonyolítását hangosító berendezéssel, sá
torral, paravánokkal és a dobogókkal. A rajzversenyre két különdíjat ajánlott fel egyesületünk, amit a zsűri dön
tése alapján Gál Nikoletta és Kiss Levente kapott. Tagjaink közül sokan vállaltak önkéntes munkát, amit ezúton
is köszönünk!
Több éves hagyományt folytatva október 7én rendezzük meg a Szüreti felvonulást és az esti bált. A felvonulás
a megszokott útvonalon halad, az Agóránál műsorral várjuk az érdeklődőket!
Az egyesületünk tagjait továbbra is minden hónap első keddjén várjuk a gyűlésekre a Civil Házba.
Az ősz folyamán egyesületi kirándulást szervezünk, kérünk ötleteket a helyszínre vonatkozóan!
Az adventi időszakban kiállítást rendezünk a Civil Házban „Karácsony” címmel. Várjuk az ünnephez kapcsolódó
tárgyakat / képeslapok, díszek, stb./
Amennyiben szívesen látná viszont karácsonyi tárgyait egy kiállítás keretében kérem, keresse:
Radics Károlynét: 30 / 532 5973
Sziveri Andrásnét: 30 / 292 90 17
Oravecz Istvánt: 30 / 414 0521
Egyesületünk továbbra is fogadja az adó 1%át! Köszönjük, hogy felajánlásával támogatja egyesületünket!
Oravecz István
elnök

Tisztelt Lakosság!
A Csanádapáca Község hulladékszállítással
kapcsolatos ügyfélfogadás rendje 2017.
évben a következőképpen alakul:
szeptember 22.
szeptember 29.
október 06.
október 13.
október 20.
október 27.
november 03.
november 10.
november 17.
november 24.
december 01.
december 08.
december 15.
december 22.
december 29.

péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek
péntek

8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45
8:4510:45

Helye: Községháza, 2. számú iroda

Domján Erzsébet
és
Mihálik István
2017. augusztus 26‐án ünnepelte az
50. házassági évfordulójukat.
Gratulálunk és jó egészséget kíván
az egész család.

Anyakönyvi hírek
Születés: Aradi Mihály és Zsiros Réka ﬁa Máté, Deák Ferenc és Román Alexandra ﬁa Krisztián,
Reszelő Mihály és Mocsári Szilvia ﬁa Konrád
Házasságkötés: Benkovics János és Dudás Mariann, Kepka Mihály és Kiss Éva
Halálozás: Ilyés János (1945), Zsibrita Istvánné Ivánovics Róza (1931), Mochnánszki Béla (1933)

A Dohánylevél Hagyományörző és Hagyományteremtő Egyesület
FELHÍVÁSA
Egyesületünk célja a községben fellelhető népszokások, hagyományok felkutatása, megőrzése és átadása.
A község kulturális életének színesítése, gazdagítása.
Várunk a néptánc csoportba, a színjátszó körbe, a főzőcsapatba!
Várunk, ha egy vidám közösségben tartalmas időtöltésre vágysz!
Elérhetőségeink: Oravecz István elnök : 30/414 0521
facebook: http:/www.facebook.com/dohanylevel.egyesulet
email: dohanylevelegyesulet@gmail.com

Szeretettel várjuk lányok, fiúk, nők, férfiak jelentkezését!
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