Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy Csanádapáca Község Önkormányzata a BMÖGF/6963/2017.
iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 3.168.650, Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesült szociális célú barnakőszén vásárlásához. Ezt az összeget az önkormányzat a vállalt önerővel
kiegészítette és így összesen 998 q barnakőszén beszerzésére van lehetőségünk, amely lényegesen meghaladja
a korábbi években elnyert tüzelő mennyiségét.
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017.10.18. napi ülésén megalkotta a szociális
tüzelőanyag juttatásról szóló 22/2017. (X.20.) önkormányzati rendeletét, mely az alábbi jogosultsági feltételeket
tartalmazza:
a)
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag támogatást
állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250 %át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %át,
nem haladja meg.
b)
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag
támogatást állapíthat meg minden 65 életévet betöltött kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400 %át, nem haladja meg.
A számokból jól látszik, hogy a képviselőtestület kibővítette a jogosulti kört, biztosítva, hogy idén még több
csanádapácai háztartást tudjunk tüzelővel ellátni. A rendelet továbbá kifejezetten kedvez a 65 év feletti
igénylőknek, az ő esetükben még magasabban lett megállapítva a jövedelemküszöb, így lényegesen több nyugdí
jast tudunk idén támogatni.
Kérem, hogy a beadási határidőig – ami 2017. november 30. – keressék fel a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal szociális ügyintézőjét, Ökrös Szabinát, a kérelmek előterjesztése érdekében.
Az iskolakezdési támogatás ügyében a Csanádapáca Község Önkormányzata Oktatási, Egészségügyi, Sport és
Szociális Bizottsága értékelte a kérelmeket első körben és egy híján minden kérelmet támogatásra alkalmasnak
ítélt meg. Az önkormányzat az általános iskolások (5 fő), középiskolások (23 fő) és a felsőfokú tanulmányokat
(10 fő) folytatók részére mindösszesen 296.000. Forint iskolakezdési támogatást állapított meg, mely 38 főt
érint valamilyen mértékben.
A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra is szép számmal érkeztek be kérelmek az idén. Az önkor
mányzat illetékes szerve még 2017ben el fogja bírálni a pályázatokat és tájékoztatni fogja a nyertes pályázókat
a támogatás mértékéről.

Községi Egészségnap  2017. október 14.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett helyi (települési és megyei) önkormányzatok és
nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön − elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb
település külterületén, leromlott lakóterületein − lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező,
tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
Kesjár Jánosné igazgató asszonnyal abban állapodtunk meg, hogy az önkormányzat minden olyan tanulót anya
gilag támogatni fog, aki megfelel a pályázati kritériumoknak és szüleik döntése révén részt fognak venni a prog
ramban.
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába,
illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbta
nulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi
vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt
szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség
és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulásmódszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló
diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával
egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai
vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek
gépjárművezetői jogosítványt. A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a DAREH által az önkormányzat rendelkezésére
bocsátott, szelektív hulladékgyűjtésére alkalmas edényzeteket az összes csanádapácai háztartás több, mint
60%a átvette, így vélhetően hamarosan beindul a szelektív hulladék begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása
településünkön is. Az ürítési napokról az önkormányzat a decemberi újságban fog bővebb tájékoztatást köz
zétenni.
Felhívom továbbá az ingatlantulajdonosok figyelmét az ingatlanjuk előtti terület rendezésének kötelezettségére.
Kérem továbbá, hogy a fűtési szezon során mindenki mellőzze az aránytalan bűzterheléssel járó anyagokkal
(dinnyefólia, gumi, stb…) történő fűtést, tekintettel arra, hogy ezek az anyagok olyan mellékterméket bocsátanak
ki, melyek az emberi egészségre kifejezetten károsak. Amennyiben valaki ilyet észlel, kérem, hogy írásban tegyen
bejelentést, amit soron kívül fogunk továbbítani a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának, a
hatósági eljárás lefolytatása céljából.
Oláh Kálmán
polgármester

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei
Mosolyogva búcsúzott a szeptember, és ezt a csodálatos időjárást sokáig élvezhettük még októberben is. Prog
ramjainkhoz szükség is volt erre, hiszen nem hagyjuk unatkozni csemetéinket és igyekszünk mások által szer
vezett eseményekre is eljutni.
Október 2án 11 óra után kerékpározni indultunk csaknem százötven fővel. Alsósaink tekertek elöl, majd őket
követték a nagyobbak. Pusztaottlakára érve már gőzölgött a finom krumplipaprikás, melyet ezúton is köszönünk
az évek óta helytálló szakácsainknak, Zsolti bácsinak és Józsi bácsinak. Fáradhatatlan csapatunk ebéd után a
parkban sétált, nézgelődött, hintázott, lovaskocsizott, de még focizott is. Ezúton is köszönöm a velünk tartó
szülők és kollégák munkáját, akik nélkül nem jártuk volna meg ilyen gördülékenyen az odavissza 31 kilométeres
távot.
Október 3 án Kosztné Madai Erika tanárnő felkészítésével, kedves műsorral érkeztek negyedik osztályos tanu
lóink a művelődési házba, hogy az idősek világnapja alkalmából köszöntsék a meghívott vendégeket.
Október 6án megemlékeztünk az aradi vértanúkról. Ez alkalommal Bohusné Tóth Valéria készült osztályával
(6.b) ünnepi műsorral. Egyegy ilyen ünnepség nem csak emlékezni tanít, hanem azt is elsajátíthatják gyer
mekeink, hogy hogyan is illik viselkedni. Sajnos számtalanszor tapasztaljuk, hogy sokszor a felnőttek azok, akik
képtelenek csendben végignézni egyegy előadást bálok, rendezvények alkalmával. Ne feledjük, a jó példa, amivel
elöljárunk, többet ér megannyi tanóránál.
Szintén ezen a napon Assissi Szent Ferencről sem feledkeztünk el. Neki, akit az állatok védőszentjeként oly
gyakran emlegetnek, kedvenceinkkel, kis háziállataink bemutatásával kedveskedtünk. Rengeteg kedves gyer
mekarc, kíváncsi szülők, nagyszülők, keresztszülők lepték el az udvart. Párnán lustálkodó cicák, füvet legelésző
lógófülű nyuszi, vödörből kikukucskáló teknősbéka, üvegben tekergődző kígyó, ijedt és hetykén sétáló kutyusok,
tengerimalac, kacagógerlék, halacskák, tyúk és kacsa voltak vendégeink az iskolaudvaron megrendezett kisállat
kiállításon.
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2012ben a Szűzanya oltalmára bízva magunkat Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda lettünk.
Örökre hálásak leszünk ezért mennyei igazgatónknak és az őt képviselő földi szerveknek. Emlékezve ezen ese
ményre, ilyenkor ősszel 2012 méteres futással adunk hálát és egyúttal teszünk néhány lépést az egészségünkért.
Az első ötven alsós, valamint az első ötven felsős teljesítményét még egy testnevelés ötössel is jutalmazták a kol
légák.
„Orosházán más iskolák tanulóival mérték össze tudásukat, erejüket legjobb futóink. A II. korcsoport fiú egyéni
versenyében 1200 méteres távon Lázár Álmos I. helyezett lett. A III. korcsoport lány egyéniben 1600 méteren
Lázár Kamilla IV., a IV. korcsoport fiú egyéniben 3000 méteren Mihálik Márk 6. helyezést ért el. A III. korcsoport
lánycsapat 1600 méteren a IV. helyet hozta el. A csapat tagjai: Lázár Kamilla, Geebelen Melinda, Gulyás Zoé,
Rakonczai Bíborka, Annus Laura, Lenti Brigitta, Baricsa Ivett, Tóth Brigitta és Sándor Lívia voltak. Gratulálunk,
büszkék vagyunk rátok!
Ebben az évben is megrendezte iskolánk a papírgyűjtést. Október 13án volt lehetőség minél több papírt, pet
palackot és alumínium palackot a gyűjtőhelyre vinni. Mindenki eldönthette, hogy maguknak vagy osztályuknak
gyűjtenek. Sokakat láthattunk kiskocsikkal becsöngetni, bekopogni házakhoz és papírral távozni. Ezen a dé
lutánon nemcsak mi jártunk jól, hanem szívesen fogadták a falu lakói is, hogy elkerült a papír hulladék a házuk
tól.
Október 14én nagyszabású egészségnapon vehettünk részt a Művelődési Házban. A hasznos és érdekes prog
ramok között az európai Újraélesztési Világnaphoz kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettek, melyen sokan részt
vettünk. A Kezed életet menthet témában elgondolkodtunk, mit tehet egy gyerek, ha otthon vagy az utcán azt
látja, hogy valaki rosszul lesz, megáll a szíve? A legszebb rajzokat ajándékokkal, serlegekkel, emléklapokkal ju
talmazták.”– Diákcsemege szerkesztői.
A fenti sorokat az idén öt esztendős Diákcsemege című lapunk szerkesztői írtánk. Iskolai újságunk főszerkesztője
Bereczkiné Benkő Katalin tanárnő. Hálásak vagyunk neki, hogy számtalan feladata mellett még ezzel is
maradandót alkot. A gyerekek nevében is köszönet és hála!
17én ismét a nyugdíjasokat köszöntöttük. Ez alkalommal Martonné Erdei Gabriella és Lázár Emese tanárnő
készítette fel a tanulókat. Dalokkal, táncokkal, versekkel örvendeztették meg a vendégeket. Köszönöm a pedagó
gusaink áldozatos munkáját, vendéglátóinknak pedig a dicsérő szavakat.
20án ismét közösen emlékeztünk. Ekkor 1956 eseményeit, annak következményeit bemutató műsort tekinthet
tünk meg a művelődési ház színpadán. Hetedikeseinket osztályfőnökük, Kutasi Józsefné tanárnő készítette fel, a
dalokat gitárral kísérte Lázár Emese tanárnő. A múlt méltó felelevenítését láthattuk.

A IIIIV. korcsoport számára megrendezett diákolimpia foci körzeti döntőjéről Szikora Pál tanár úr lányai elhozták
az első helyért járó aranyérmet. Csapattagok: Czene Nikolett, Duda Dominika, Börcsök Bianka, Hrobár Rebeka,
Mócz Vivien, Toldi Alexandra, Benkovics Gabriella és kapusuk Kiss Leila. Gratulálunk a szép eredményhez!
A sok vidám és napsütéses perc mellett szomorúság, gyász borította el intézményeinket. Mindannyian
megrendülten álltunk Bertáné Skoperda Erzsébet kolléganőnk ravatala előtt, hogy végső búcsút vehessünk tőle.
Tőle, aki oly sok gyermeket simogatott, ölelt, szeretett, tisztelt. Tőle, aki mindig következetesen, szeretettel telve
nevelte csemetéinket attól a perctől kezdve, hogy átadtuk neki őket az első óvodai napon. Drága Erzsike óvónéni,
nyugodj békében! A szívünkben örökre élni fogsz.
Mindenszentek ünnepén és halottak napján látogassunk el szeretteinkhez a temetőbe. Vigyük el gyermekeinket
is, gyújtsunk meg közösen egyegy gyertyát, mécsest, hisz csak így tudjuk nekik átadni mindazt a tiszteletet,
amelyre bennünket is megtanítottak a szüleink, nagyszüleink.
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November 1317ig tartjuk az iskola munkatervében is
rögzített nyílt hetet a felső tagozaton. Szeretettel hívjuk
és várjuk az érdeklődő szülőket, nagyszülőket ezen a
héten.
Az őszi szünetre jó pihenést kívánok valamennyi
tanítványunknak.
Véróné Erzsiák Beáta
igazgató helyettes

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei

Csanádapácai Új Szó

Egyesület szüreti felvonulása és zenével, tánccal tarkí
tott tréfás műsora. Az Agóra állomáshelyen vártuk a
lovas menetet és itt tekintettük meg az előadást, mely
a színes vásári díszlettel, szép ruhákkal, vidám
szereplőkkel kedves színfolt volt a falu hagyományőrző
rendezvényeinek sorában.
Egy közösségi szolgálatot teljesítő diák volt segít
ségünkre abban, hogy a kerekesszékkel közlekedők is
többen eljuthattak a helyszínre. Az idősek otthonában
élők évek óta kedvezményezettjei a középiskolások
közösségi szolgálatának, hiszen intézményünk az erre
vonatkozó törvény megjelenése óta biztosít helyszínt
azon diákok számára, akik szívesen segítenek az
idősek foglalkoztatásában, kísérésében. A diákok és az
ellátottak rendszerint pozitív tapasztalatokkal,
élményekkel gazdagodnak az elvégzett feladatok,
tevékenységek által.

Vallásgyakorlás intézményünkben
Október 5én szentmisét tartott Blősz Attila plébános
úr az Idősek otthonában és november első hetében
lesz lehetősége legközelebb hitük gyakorlására az ott
honban élő katolikusoknak. Sokuk számára nyújtanak
vigaszt, kapaszkodót és reménységet ezek az alkalmak.
Történelmi emléknapok
Októberben két alkalommal tartottunk megemlékezést
hazánk történelmének véresen szomorú, de sajnos el
kerülhetetlenül bekövetkezett eseményeiről. Október
6án az aradi vértanúk, a 23át követő napokban pedig
az ’56os hősök előtt tisztelegtünk azzal, hogy kivetítés,
illetve felolvasás formájában emlékeztünk tetteikre és
áldozatukra.
A magyar szabadságért folytatott harc és a történelmi
emlékek iránti tiszteletadás az idősek számára ter
mészetes igény, mindezt mutatja, hogy ezeken az ese
ményeken mindannyiszor nagy létszámmal vesznek
részt.
Az emlékezés időszaka
Mindenszentek közeledtével az idősek elhalt családtag
jaikra emlékeztek. Temetőlátogatáson leróhatták
kegyeletüket hozzátartozóik nyughelyénél, mécsest
gyújthattak és a szociális foglalkoztató dolgozóinak
segítségével rendbe tehették a sírokat.
Szüreti felvonulás
Az idősek otthona lakó számára kellemes őszi hangu
latú, hétvégi programot jelentett a Dohánylevél

Énekszóval, gitármuzsikával – önkéntes segítő
szolgálata
Erdei Zsuzsanna érkezett az otthonba, vendégségbe az
elmúlt hetekben, akinek édesanyja a szociális
foglalkoztató dolgozója. A fiatal hölgy gitárzenéjével,
énekhangjával elkápráztatta az időseket. Kedves
előadása, angol és magyar dalai és a hozzáfűzött
történetek fiatalos lendületet, kellemes érzéseket kel
tettek a hallgatóságban. Köszönjük szépen, hogy eljött
hozzánk, meghallgathattuk és várjuk vissza más alka
lommal is!
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Sütöttünk, főztünk
Az őszi hónapokban több jótevőnk ajándékozott az ott
hon lakóinak termékeiből és kertjének terméseiből.
Csikós Gábornak és családjának köszönjük az ízletes
hurkát. Takács Dorottya sütőtököt adományozott az
időseknek, amit nemrég el is készítettünk számukra.
Katona Jánosnétól pedig birsalmát kaptunk, ebből
lekvárt főztünk. A lakók maguk hámozták, darabolták
a gyümölcsöt, így foglalkoztatásukhoz is hozzájárultak
az adományozók.
Köszönjük nekik!
Egészségnap a szociális szakma részvételével
Egyre több az idős, illetve az önmagát ellátni csak
részben képes személy településünkön is, az országos,
vagy a nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan. A szo
ciális ellátás egyre inkább az egészségügyben dolgo
zókkal együttműködve működhet hatékonyan. Az
ápolás, gondozás rendszeresen kiegészül az orvosi el
látással, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
használatával, szükség van a szűrővizsgálatokra, az
egészségvédelmi tájékoztatásra.
A szolgáltató központ szakdolgozói, az alap és a szakel
látás területein tevékenykedő kollégák egyaránt részt
vettek az önkormányzat, illetve a Védőnői szolgálat és
a művelődési ház által szervezett egészségnapon,
amely az újraélesztés világnapja alkalmából került
megrendezésre településünkön. Részvételünk a ren
dezvény minden területére kiterjedt. Képviseltettük
magunkat az egészségvédelmi előadásokon, a
szűrővizsgálatokon, a különféle bemutatókon, de szinte
mindannyian jelen voltunk az újraélesztési bemutatón
és gyakorlaton.
Szakmai eskünk és embertársi kötelességünk, hogy
elsősegélyben részesítsük a rászorulókat. Munkánk
során, vagy akár hétköznapjainkban előfordulnak
olyan szituációk, amikor életet menthet a begyakorolt
és rögzült tudás, vagy a defibrillátor használata.
Köszönjük szépen a szervezőknek, és ezúton gratu
lálunk a település több korosztályát megmozgató,
figyelemfelkeltő és hasznos információkkal szolgáló
rendezvényhez!

5

Az egészségvédelem területén igyekszünk ellátottaink
körében is szűrővizsgálatokat, megelőző in
tézkedéseket szervezni. Októberben az otthon lakói
közül 24 fő részesült influenza elleni védőoltásban,
bízván abban, hogy ezen a télen kevesebb,
szövődménnyel járó influenzás megbetegedésre
számíthatunk. Novemberben látásvizsgálatot szer
vezünk az idősek klubjában, melyen a településről is
bárki részt vehet.
Kirándulás a Bihari hegyekbe
Köszönjük Csanádapáca Község Önkormányzatának a
segítségét a dolgozóink számára szervezett rekreációs
nap sikeres megvalósításában. Oláh Kálmán pol
gármester úrnak pedig hálásak vagyunk azért, mert ő
vezette a buszt ezen a hosszú úton és egyben
idegenvezetőnk is volt. Feltöltődést, kikapcsolódást je
lentett az ezer színben ragyogó őszi tájban a ter
mészetjárás, a Medve barlang cseppkövei, a
Bogavölgyében túrázás, a „Ponorvízkelet” és a Pádis
katlan víznyelőinél tett látogatás.
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A szociális munka napja
Intézményünkben évek óta a jeles napok közé soroljuk
november 12ét, a szociális munka napját, melyet a
2016.évi CLXXX. törvény munkaszüneti nappá nyil
vánított. Hagyományainkhoz híven az ünnepséget a
kardoskúti, a pusztaföldvári kollégákkal együtt szer
vezzük. Hálásak vagyunk Kardoskút Község Önkor
mányzatának, hogy ebben az évben felvállalták a
házigazda szerepét.
Köszönetnyilvánítás:
Köszönjük Náfrádi Gábornak és családjának, hogy
könyvadományaikkal hozzájárultak házi könyvtárunk
gyarapításához.
Adventi készülődés
Intézményünkben a Karácsonyi ünnepkörhöz kapcso
lódóan kézműves termékekből kiállítást tervezünk.
Szívesen fogadjuk a település lakosaitól is a kiállításra
szánt alkotásokat 2017. november 20ig.
Tudósító: 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
Október 2. Szentes: Vakok és Gyengénlátók Szentesi
Egyesületének meghívására, a Fehérbot napja alkal
mából a Csanádapácai Dalkör adott műsort. A
„Cigánytábor „című produkciónk nagyon tetszett a
közönségnek.
Az összejövetel mottója:
"Mindenik embernek, a lelkében dal van
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép, a lelkében az ének
Az hallja a mások énekét is szépnek"
Október 3.: A csanádapáci Gyöngyfüzér Szociális Szol
gáltató Központ által az Idősek Világnapja alkalmából
tartott rendezvényen lépett fel a dalkör az Arany János
Művelődési Házban.
Október 5.: Medgyesegyháza Város az Idősek Világ
napja alkalmából egy vidám műsor előadására kérte fel
a dalkörünket. Előadtuk a „Cigánytábor„ című
darabunkat.
Október 7.: Pusztaföldváron a 40 Aranykoronás Ün
nepre voltunk hivatalosak. A dalkör egy hazafias és egy
katonadal csokrot adott elő. Mindenki nagyon jól
érezte magát.
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Október 14., délelőtt: Nagyszénásra a Népdalkörök
Találkozójára voltunk hivatalosak. 10 dalkör mutatko
zott be. A hazafias dalcsokrunkat adtuk elő. Nagyon
szép délelőtt volt, jó volt találkozni a régi dalkörös
barátokkal és hallgatni a szebbnél szebb előadásokat.
Október 14., este: A Mezőkovácsházi Ezüstfenyő
Dalkör meghívására részt vettünk a dalkörük fennál
lásának 15. évfordulója alkalmából megrendezett
ZenésTáncos Mulatságon, amely a Kalocsa Róza
Művelődési Központban volt. Kérésükre a „Cigánytá
bor” című darabunkat adtuk elő.
Október 20.: Csanádapáca Község Önkormányzata
meghívta dalkörünket az 1956os forradalom és sza
badságharc tiszteletére, az Arany János Művelődési
Házban tartott megemlékezésre. Erre az alkalomra
összeállított hazafias dalcsokrunkat adtuk elő.
Bereczki Gergelyné

A csanádapácai Gábriel Polgárőr Egyesület hírei
Tisztelt Csanádapácai lakosok!
A polgárőrség jelenléte nem szembe tűnő, de vissza
tartó erő. Úgy is mondhatnám, háttérmunkát végzünk,
mert nem mi vagyunk a” színpadon”. Nekünk akkor kell
feladatot ellátni, mikor a lakosság az elfoglaltsága miatt
kevésbé figyel a betörésekre és lopásokra.
Szolgálat ellátás minden éjszaka van, de ha szükség van
polgárőrre, akkor nappal is. Ilyen például amikor a
szeptemberi iskolakezdéskor 23 hétig segítünk a gye
rekeknek a gyalogos vagy adott esetben a biciklis köz
lekedésükben. A megyei bajnokság minden helybeni
futball mérkőzésén 7 fő polgárőr szolgálata szükséges.
Különböző helyzetekben (vihar miatti fa kidőlés, bale
set, stb.) biztosítani kell a helyszínt; rendezvények,
megemlékezések és még sorolhatnám, hogy mennyi
helyen kell helytállnia a polgárőrnek. Természetesen
szolgálaton kívül is végez figyelő feladatot, amikor csak
végig megy az utcán, s ha szokatlan eseményre lesz fi
gyelmes, azt jelzi az illetékeseknek.
Ezt a feladatot minden polgárőr a saját szabadidejét
feláldozva a településért, Önökért, Csanádapácai
lakosokért, a biztonságért önzetlenül teszi, amiért
fizetést nem kap.
Az egyesület autójával, szükség esetén mindenki a saját
autójával látja el a szolgálatot.
Viszont felmerülnek olyan költségek (pl.: üzemanyag,
autókarbantartás, ruhanemű, egyéb kellékek
megvásárlása), melyek az egyesület működéséhez
szükségesek, de mára már ott tartunk, hogy több a ki
adás, mint az a támogatás, amit az önkormányzattól és
a Békés Megyei Polgárőr Szövetségtől kapunk. Ter
mészetesen szigorú elszámolással igazoljuk a támoga
tott pénz elköltését. Különböző technikai fejlesztésre
sajnos nem tudunk elegendő pénzt fordítani, pedig,
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haladni szeretnénk a megfigyelések modernizációjában
is.
Tisztelettel kérném a lakosságot, vállalkozókat, aki
teheti, támogassa az egyesületünket adója 1 %ával,
vagy az alábbi bankszámlaszámra történő pénzutalás
sal. Az adóból leírható a támogatott összeg!
Bankszámlaszámunk: 5330012211051402
Adószámunk: 19061931104
Címünk, elérhetőségünk: 5662 Csanádapáca Szent Gel
lért út 31.
Telefon: 06 30 / 4649474
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Tisztelettel várjuk egyesületünkbe azokat az új
polgárőrjelölteket, akik elhivatottságot éreznek
településünk védelmében.
A vezetőség nevében Tisztelettel:
Kvasz Pál
egyesület elnöke
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Köszönjük a sok tapsot és elismerést! Az esti bálon
Rakonczai Bíborka szüreti dalcsokrát, a dr Duó és
Bohus Valéria műsorát, a Csabacsűdi Dalkör előadását
láthatták a vendégek. Köszönjük nekik a színvonalas
produkciókat!
Köszönjük továbbá az Önkormányzatnak a terem biz
tosítását, lovasoknak, kocsisoknak a felvonulóknak a
részvételt, a polgárőrőknek, a rendőrségnek az útvonal
biztosítását, Harangozó Dánielnek a hangosítást, a Pli
niusDuo Kft. felajánlását, támogatóinknak a pénzbeli
és tárgyi felajánlásokat, tagjainknak a szervező
munkát!
Október 15én Poroszlóra a Tiszatavi Ökocentrumba
tettünk egy élményekben gazdag kirándulást az
egyesület tagjaival. Köszönjük Oláh Kálmán pol
gármester úrnak és az Önkormányzatnak, hogy az
autóbuszt térítésmentesen biztosították számunkra!

A Dohánylevél Egyesület augusztusi hírei
Egyesületünk szeptemberben és októberben is több
programon vett részt mint rendező és mint vendég
egyaránt.
A Csabacsűdi Hagyományőrző Egyesület által szer
vezett Nemzetközi Kukoricanapra minden évben lelke
sen készülünk, hiszen részt veszünk a betakarítási és
a főző versenyben valamint fellépést is vállalunk. Az
idén törőcsapatunkat a „Legcsaládiasabb csapat” cím
mel tüntették ki, főzőcsapatunk III. helyezést ért el. A
„Leányvásár” című mezőségi dalokkal és táncokkal szí
nesített előadásunkkal álltunk a színpadra. Büszkék
vagyunk a csabacsűdiekkel kialakított több éves baráti
kapcsolatra!

A Békés Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításnak is évek
óta fellépői vagyunk, Rakonczai Bíborka dalcsokrát
követően az „Apáca tánc” került bemutatásra, mindkét
produkciót nagy tapssal jutalmazta a közönség.
Az idén október 7én került sor egyik legfontosabb
hagyományőrző
rendezvényünkre,
a
Szüreti
felvonulásra és bálra, amire sok szervező munkával,
próbákkal készülünk. Napfényes őszi időben vonultak
a lovasok és a kocsik. Az Agóránál sok érdeklődő várt
bennünket, ahol egyesületünk néptáncosai és
színkörösei a „Leányvásár” című produkciót adták elő.

Maroknyi csapat képviselte egyesületünket a Csabai
Kolbászfesztivál töltött káposztafőző versenyén, ahol a
rangos II. helyezést érték el, amihez gratulálunk!

Egyesületünk idén is megszervezi az Adventi
hétvégéket a Nagyboldogasszony Katolikus Plébániával
együttműködve.
A „Házhoz megy a Mikulás” szolgáltatásunk szintén
várja az érdeklődőket. 2017. december 1ig lehet je
lentkezni, ezzel kapcsolatos információ, és feliratkozás
személyesen és telefonon kérhető: Mórocz Ildikótól: 06
30 375 9374, Szekeresné Horváth Zsuzsannától: 06 30
719 9462.
Továbbra is várjuk a karácsonyi tárgyakat, melyekből
az adventi időszakban kiállítást rendezünk a Civil
házban!
Oravecz István
elnök

Anyakönyvi hírek

Születés: Vas János és Apró Eleonóra ﬁa Dániel, Tóth Csaba László és Tóth Marianna leánya Nóra,
Radics Zénó és Mihálik Mónika ﬁa Zoárd, Józsa Ferenc és Náfrádi Anett leánya Zsóﬁa
Házasságkötés: Halálozás: Bertáné Skoperda Erzsébet (1958), Szakál Erzsébet (1954)

Megemlékezés

Megemlékezés

Megemlékezés

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

„Téged elfeledni soha nem lehet,
Meg kell tanulni élni nélküled.
Csak az hal meg akit elfelejtenek,
Örökké él,akit nagyon szeretnek.
Fájó szívünk felfelzokog érted,
Örökké szeretünk nem feledünk téged.”

Nagy Tamás

Szeretettel emlékezik

Szikora György
halálának 2. évfordulóján
Felesége és családja.

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

Farkas Zsolt
halálának 2. évfordulóján
Szerető családja.

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.”
Goethe
40. házassági évfordulótok alkalmából köszöntünk
benneteket sok szeretettel!
Az egész család: Varga Imréné, Dani, Feri és Szilvi.

halálának 1. évfordulóján
(szeptember 19.)
„Fájó szívvel gondolunk Rád minden nap!
Emléked örökre szívünkben megmarad!”

Szerető kisfiad Tomika,
párod Nina és családod.

Bereczki Gergely és felesége Balogh Mária 2017. október
14én ünnepelték az 50. házassági évfordulójukat.
Ezúton gratulálunk és további jó egészséget, boldog
éveket kívánunk.
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