Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017.
november hónapban tartott zárt ülésén megválasztotta az év emberét, aki nem más, mint Szekeres Istvánné, a
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ közalkalmazott jogállású munkatársa. Mint ahogy az mindenki előtt
ismert Szekeres Istvánné – ahogy a legtöbben ismerik a faluban, Ancika – a házi segítségnyújtók vezetője már
hosszú évek óta lelkiismeretesen és mérhetetlen alázattal látja el a munkáját, és még annál többet. A gondozottjai
nem csak munkaidőben, hanem azon kívül rendszerint is számíthattak a segítségére, amely mindig őszinte volt
és sohasem volt számára terhes. Ilyen az, amikor valaki nem kötelezettségként, hanem élethivatásként tekint a
munkahelyi feladataira. Kívánok Ancikának sok erőt és jó egészséget a jövendőbeli feladataihoz, megköszönve
kitartó munkáját, amit a település lakóinak a szolgálatában végzett. Álljon az ő munkássága példaként min
dannyiunk előtt.
Tájékoztatom Önöket, hogy Csanádapáca Község Önkormányzat Oktatási, Egészségügyi, Sport és Szociális Bi
zottsága a napokban fog ülésezni és dönt a szociális tüzelő támogatás odaítéléséről. A szociális ügyintéző tájékoz
tatása alapján 125 kérelem érkezett be. A bizottság döntését követően a lehető leghamarabb kiszállítjuk a szenet
minden jogosultnak. Erről minden érintettet tájékoztatni fogunk. Önkormányzatunk idén is állít össze szeretet
csomagot a 70 év feletti polgárok és az általános iskolás és óvodás korú gyermekek részére. Igyekeztünk vál
tozatosan összeállítani a karácsonyi csomagot, remélem, hogy örömüket lelik benne. Csanádapáca Község
Önkormányzat Képviselőtestülete idén is megszervezi a karácsonyi szeretetebédet, amelynek az időpontja idén
2017.12.20. napja lesz. Minden jogosultat időben fogunk értesíteni. Csanádapáca Község Önkormányzata csat
lakozott az Arany János Tehetséggondozó Programhoz és 2017/2018as tanévtől Toldi Alexandra és Mócz Vivien
tanulókat fogja támogatni az Arany János Tehetséggondozó program keretében. Mindkettőjüknek sikeres tanul
mányokat kívánok!
Szeretnék arról is beszámolni Önöknek, hogy az önkormányzat már idén októberben elkezdte a 2018. évi Nőnapi
program szervezését. Kijelenthetjük, hogy jövőre is kiváló fellépőt fogunk vendégül látni Csanádapácán, a korábbi
évekhez hasonlóan. A fellépő kilétét még nem árulnám el, de annyit elmondhatok, hogy a mulatós műfajt képvise
lik, és sokan kedvelik őket az országban. Várjuk a csanádapácai hölgyeket és kísérőiket a programunkra.
Többen jelezték, hogy a belterületi utak állaga nem minden esetben felel meg az elvárható szintnek. Egyetértek
a lakossági panaszokkal. Idén már nem tudunk kátyúmentesítést végezni, de jövőre mindenféleképpen sort
kerítünk rá, amint az időjárás és a pénzügyi lehetőségeink lehetővé teszik.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kíván
Csanádapáca Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete
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Végezetül minden közalkalmazottnak, közszolgálati dolgozónak és közfoglalkoztatottnak szeretném
megköszönni az idei munkáját, amellyel hozzájárult Csanádapáca fejlődéséhez. Nekik és minden csanádapácai
lakosnak az alábbi sorokkal szeretnék áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánni:
“Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (…) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el min
dent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a
régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az
ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”
(Márai Sándor)
Oláh Kálmán
polgármester

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei
„Adventi hírnök: friss fenyőág, Lobog az első gyertyaláng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl, Nincs már messze az Úr!” – csendült fel az ének 192 gyermek ajkán december 1jén
a tornateremben, amikor közösen meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún.
Csodálatos ünnepre készülünk. Igyekszünk jók lenni, másokkal jót tenni. Nem megy ez mindig könnyen, vannak,
akiket többször is támogatni, bátorítani kell, sőt az eltévedt bárányokat össze is kell terelni olykor, de min
denkiben ott a jóság, a szeretet, a hit és a remény lángja. A fényt nem szabad hagynunk kialudni.
Adventi készülődésünket mozgalmas november előzte meg, s különösen kedvessé tette az ősz utolsó hónapját,
hogy az első hetében még az őszi szünet nyugalmas napjait tölthettük otthon. Az aktív pihenés szerelmesei azon
ban már ekkor is izgatottan készültek a jótékonysági iskolabálra. Isten nem csak erőt, de rengeteg segítő kezet
is nyújt egy ekkora rendezvény megszervezéséhez. Szülők, kollégák, gyerekek támogattak abban, hogy az est
színvonalas legyen, remek műsor kerüljön színpadra, tombolatárgyak tömkelege gyűljön össze, támogatójegyek
tucatjai keljenek el – ehhez pedig Önök is kellettek. Szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni mindazok felé,
akik bármilyen formában támogatták ezt a rendezvényt: felajánlással, sütéssel, vagy a gyerekek szereplésre való
eljuttatásával, azzal, hogy részt vettek a bálon vagy hogy vendégeket hívtak, műsorral készültek és még sorol
hatnám. Bocsássanak meg, amiért nem sorolom fel név szerint támogatóinkat. Ennek két oka van: nem
szeretném, ha bárkit is kifelejtenék illetve nincs ennyi hely az újságban. Néhányat emelnék ki csupán, ezt is csak
azért teszem, hogy tudják, nem csak a helyi lakosok, vállalkozók segítenek, ha a gyerekekről van szó.
Belépőjegyekkel támogatott bennünket a békéscsabai Jókai Színház, a Nyíregyházi Állatpark, a Szegedi Vadas
park, a gyulai Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft., a tótkomlósi Rózsa Fürdő, az Orosházi
Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. Elmondhatom, hogy rendezvényünk szép bevétellel zártuk. Ezt a már
összegyűjtögetett pénzek mellé téve játszótéri elemmel szeretnénk bővíteni az iskola udvarát.
November 1317ig a felső tagozaton tartottunk nyílt hetet. Nagy örömünkre szolgált az aktív érdeklődés.
Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik munkánkat, gyermekeik iskolai élete iránt érdeklődnek.
November 16án alsós bérleteseink tekintették meg „A bűvös patkó” című mesejátékot a Jókai Színházban.
November 23án zajlott intézményi tanfelügyeletünk. Ez egy átfogó ellenőrzés, ahol azt vizsgálja három külön
településről (Orosháza, Gyula, Nagybánhegyes) érkező szakértő, hogy intézményi dokumentumaink összhangban
vannak e azzal, amit a valóságban teszünk. Az intézményt, annak működését Kesjár Jánosné igazgatóasszony
mutatta be. Ezt követően 19 szülő vett részt a szülőkkel folytatott interjún, és a pedagógusok képviselőivel is
hosszasan beszélgettek. Távozáskor megállapították, hogy ebben az iskolában valóban törődnek a gyerekekkel,
nem csak a tanítási órákon, de azon kívül is megragadunk minden lehetőséget a nevelésre, a helyes életszemlélet
kialakítására. A vezető tanfelügyelő ezzel a mondattal búcsúzott: „Ha üresedés lesz, szóljatok, szívesen jönnék
ide tanítani.” – bár írásos értékelést még nem kaptunk, azt hiszem, ezeket tekinthetjük elismerő szavaknak.
Ugyanezen a napon Zsikai Péter tanár úr nyolc gyermekkel Ceglédre utazott. Bohusné Tóth Valéria tanítványai
ugyanis két kategóriában is továbbjutottak egy országos anyanyelvi versenyre, melyet egy internetes időkorlátos
válogató előzött meg. Voltak csapatok Vácról, Szolnokról, Sümegről, Dunabogdányból. A hatodikosokat Aszalós
Márió, Csernók Judit, Duda Alexandra és Hajdu Adrián képviselte, a nyolcadikosok közül pedig Csáki Tamás,
Gyallai Ádám, Mihálik Márk és Toldi Alexandra mérettette meg magát. A kisebbek egyelőre érem nélkül tértek
haza, de a nagyok boldogan mutatták a III. helyezettnek járó oklevelet. Nagyon büszkék vagyunk rájuk és
felkészítő tanárnőjükre is. Az önkormányzatnak, Oláh Kálmán polgármester Úrnak ezúton is köszönjük, hogy a
versenyekre való eljutáshoz ingyenesen biztosítja a szükséges közlekedési eszközt.
Arany Dobókocka matematikaversenyen Annus Roland és Czene Bálint 5. osztályos tanulók képviselték
iskolánkat. A másik két versenyző sajnos vírusfertőzés miatt nem tudott elutazni. A fiúk most nem értek el
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helyezést, de szép eredménnyel, a középmezőnyben végeztek.
Novemberben igyekeztünk különösen is figyelni az egészségünkre. Ehhez kapcsolódóan hallhattak a gyerekek
a gyógyteákról, gyógyfüvekről, öt csapatban hatvan gyerek vett részt egy játékos váltóversenyen, amely remek
hangulatban telt. Első helyen Tofán Alex, másodikként Takács Pál, harmadikként pedig Budai Ivett csapata
végzett.
Osztályaink folyamatosan gyűjtik a REÁL termékek csomagolásáról a „Forgalmazza a REÁL Hungária
Kft.” feliratot. Ha használnak ilyen terméket, a csomagolást ne dobják ki, hanem ajánlják fel még a téli
szünet kezdete előtt.
December az elcsendesedésről, a várakozásról szól. Ne csak otthonunkat, lelkünket is tegyük rendbe. Kérjünk
bocsánatot, ha megbántottunk valakit és bocsássunk meg azoknak, akik megbántottak bennünket. Ne haraggal
a szívünkben várjuk a kis Jézus születésének szent ünnepét. A Mikulás már ellátogatott a legtöbb családba. Ve
gyük észre, ha valahova nem jutott el, és karácsony közeledtével segítsünk azokon, akik rászorulnak. „Bármit
tesztek az emberek közül akár a legkisebbnek, nekem teszitek.” tanít Jézus. Legyen az ő igéje példa az előttünk
álló ünnepek előtt.
Áldott, meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és az iskola dolgozói nevében.
Véróné Erzsiák Beáta
igazgató helyettes

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai hírei
2017. november 10én került megrendezésre óvodánkban az idei évben hetedik alkalommal Szent Márton
nevéhez kapcsolódó jótékonysági estünk. A helyi újság hasábjain is szeretném kifejezni köszönetemet az iskola,
az önkormányzat, a polgárőrség, a rendőrség, a konyha vezetőségének, dolgozóinak az előkészületekben nyújtott
segítségéért. Köszönjük Nagy Jánosnak, hogy a zsíros kenyérhez való kenyeret biztosította a vendégsereg részére.
Köszönjük Mucsi Sándornak, aki finom savanyúsággal járult hozzá rendezvényünk sikeréhez. Köszönjük Győri
Ferencnek és családjának a forralt bor készítéséhez nyújtott felajánlását. Hálás szívvel gondolunk a Deák János
által vezetett Csanádapácai dalkör tagjaira, akika lámpás felvonulás alatt gondoskodtak a jó hangulatról, az idei
évben pedig fellépésükkel is színesítették műsorunkat. Köszönjük Gyallai János és felesége önzetlen segítségét.
Természetesen köszönet illeti a szülői munkaközösség vezetőit, tagjait, a kedves szülőket, kollégákat, akiknek
önzetlen segítsége, lelkes odaadó munkája nélkül nem jöhetett volna létre rendezvényünk. A program a hagyo
mányokhoz hűen lámpás felvonulással kezdődött, majd az óvodában folytatódtak az ünnepség programjai.
Köszönet illeti a fellépő gyerekeket: a „Pillangó” csoportos óvodásokat, akik Szent Márton történetét elevenítették
fel, ill. az iskola kórusának tagjait, akik énekösszeállításukkal gazdagították idei programunkat. Köszönet az
őket felkészítő nevelőknek, segítőknek. „Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik” tartja a mondás.
A Márton napi készülődés óvodánkban már november elején elkezdődik. Énekelünk, mondókázunk, rajzos
tevékenységeink is ebben a témakörben készülnek. A szent életű püspök életének megismerése is jó alkalmat
ad arra, hogy hangsúlyozzuk, felhívjuk a gyerekek figyelmét a jószívűség, a segítőkészség az önzetlen adni tudás
fontosságára. A néphagyományhoz kapcsolódva ezen a napon libazsíros kenyér, tea, sütemény fogyasztására in
vitáltuk kedves vendégeinket. Az est során befolyó bevételből az óvodai csoportok számára karácsonyi
ajándékokat vásárolunk. A fennmaradó összegből,  a már eddig gyűjtött összeghez adva  2018. tavaszán
fészekhinta vásárlását tervezzük óvodánk udvarára, ezzel is tovább gazdagítva a gyerekek udvari játékának
lehetőségeit. Hál’ Istennek olyan sokan támogatták rendezvényünket, hogy a név szerinti felsorolás, egy egész
oldalt is betöltene. Így most,  talán nem haragszanak meg nem név szerint, de annál hálásabb szívvel köszönöm
meg óvodásaink, kollégáim és a magam nevében mindazt a sok felajánlást, támogatást, adományt, kétkezi
munkát, süteménysütést, segítséget: szülőknek, cégeknek, boltoknak, intézményeknek, vállalkozóknak, magán
személyeknek, Mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta rendezvényünk sikeres megvalósítását. Isten
áldja meg életüket. Bízunk benne, hogy vendégeink jól érezték magukat nálunk és jövőre újra vendégül láthatjuk
a kedves érdeklődőket. Óvodánk három nagyobb csoportja sikeres pályázatnak köszönhetően kedvezményes
áron vehet részt a Békéscsabai Napsugár bábszínház előadásain. Novemberben  már egy kicsit az advent je
gyében A napkeletre nézzetek, című bábelőadást fogjuk megtekinteni. Az adventi időszak kezdetét jelezve
közösen meggyújtjuk az adventi koszorúk első gyertyáit, megkezdődik a meglepetésekkel teli varázslatos adventi
időszak, a „jó cselekedetek” gyűjtése. Ezúton is hívom a karácsonyváró „barkács” délelőttökre a kedves szülőket.
Ezek időpontjairól a csoportos faliújságokon olvashatnak tájékoztatást az érdeklődő szülők, mint ahogyan min
den a csoportokat érintő programokról is. Karácsonyváró ünnepi délelőttünket dec. 22én /pénteken/ tartjuk
óvodánkban. December 25én /hétfőn/ a templomban a „Maci” nagycsoportosok adják elő a betlehemi
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történetet, szeretettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt erre az alkalomra. Az adventi időszak
kezdetével, az év legszebb ünnepét várva Juhász Gyula
egyik gyönyörű versével kívánok mindenkinek magam
és kollégáim nevében kegyelemteljes, áldott karácsonyi
ünnepet! Reményteli, békés újesztendőt!
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mányzata, valamint Pusztaföldvár Község Önkor
mányzata támogatásért.

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
óvodavezető

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei
A Szociális Munka Napja
Nemzetközi kezdeményezésre 20 év óta november 12
ét a szociális munka napjaként ünnepeljük, melyet a
Magyar Országgyűlés a szociális ágazatban dolgozók
iránti megbecsülés jeléül a 2016. évi CLXXX.
törvényével munkaszüneti nappá nyilvánított.
Kardoskút település volt a házigazdája az idei szociális
munka napja alkalmából megrendezett találkozónak.
Csanádapáca, Pusztaföldvár és Kardoskút szociális
területen dolgozó kollégái kaptak meghívást erre az ün
nepi alkalomra, amelyen Oláh Kálmán Csanádapáca il
letve Lengyel György Kardoskút polgármestere
köszöntötte
a
dolgozókat.
Pepó
Jánosné,
intézményvezető értékelte az éves munkát, majd két
elismerést adott át a kiemelkedő munkát végző kol
légáknak. Példamutató elhivatottsággal és szorgalom
mal végzett munkájáért Szekeres Istvánné, a házi
segítségnyújtás szolgáltatási csoport vezetője részesült
elismerésben, valamint Matyelka Tiborné az idősek ott
hona dolgozója példaértékű helytállását és lelkiis
meretes munkáját elismerő oklevéllel jutalmazta az
intézmény vezetősége. A FŐNIX  Kardoskúti Amatőr
Színjátszó Társulat szórakoztató kulturális műsorát
követően finom marhapörkölttel vendégeltek meg ben
nünket. Ezt követően kilátogattunk a nemzeti parkba.
Pepó Jánosné a dolgozók nevében köszönetet mondott
a Kardoskút Község Önkormányzatának a szívélyes
vendéglátásért és Csanádapáca Község Önkor

Őszi verőfény
Az utolsó napsütéses őszi időszakot megpróbáltuk
hangulatosan tölteni és az otthon lakóival szalonnát
sütöttünk az udvaron. Nagyon jól sikerült ez a délután.
Sokan, szívesen csatlakoztak a szabadtéri programhoz
és nagyon kedvelték a kültéri sütésfőzést

Zenés estek az idősek körében
Az elmúlt hónapban egy csütörtök este ismét ellátoga
tott bentlakásos intézményünkbe a Dalkör. Csodálatos
műsor volt! A dalok, nóták között voltak jól ismertek
is, amelyeket az idősek együtt énekeltek az előadókkal,
s olyanok is, amelyeket vendégeink először adtak elő
körünkben. Köszönjük a szép estét!
Ünnepi vacsora
Daróczi Lajosné Erzsike néni és családja immár hagyo
mányosan minden ősszel vendégül látja az otthonban
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élő időseket. A különleges ünnepi vacsora – vaddisz
nópörkölt – után kellemes hangulatú közös nótázással,
baráti beszélgetéssel telt az este. Szeretnénk ezúton is
köszönetünket kifejezni a Daróczi családnak a
megvendégelésért!
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nepi készülődés.
Az Idősek nappali klubjában is a karácsonyi kiállítá
sunkra készülnek a kézműves foglalkozásokon.

SZÍNES KARÁCSONY –kiállítás a Gyöngyfüzérben
Adventi készülődés
Az adventi időszakban kedves feladatunk többféle
lehetőséget biztosítani az otthonban élők számára a
közelgő karácsonyi ünnepre való felkészülésre, az ün
nepi hangulat átélésére.
Sok esetben a hitéleti tevékenység vigaszt jelenthet
azok számára is, akiknek családja távol él, illetve akik
elveszített családtagjaikra emlékeznek ebben az
időszakban.
Az otthonban december első hetére tervezett szent
mise mellett szeretnénk részt venni a lakókkal a
köztéri ünnepélyes adventi gyertyagyújtáson, misén, il
letve karácsonyi műsoron a templomban.
Az Idősek otthonában felelevenítjük az advent
időtartama alatt Jézus születésének történetét,
valamint változatos előadásokkal érkeznek hozzánk
ezekben a hetekben az óvodás és iskolás gyerekek és a
civil szervezetek.
Aktív hétköznapok az ünnepi készülődés jegyében
Kormányos Béláné és Takács Dorottya önkéntes
segítőinknek köszönhetően a kézműves foglalkozáson
résztvevő idősek elsajátították az újságpapír
szövésének
technikáját
és
az
egyszerűbb
munkadarabok elkészítése már jól begyakorlottá vált.
Ezzel a módszerrel nagyon látványos és ízléses kará
csonyi díszeket és dekorációkat alkottunk közösen a
kreatív délelőttökön. Nagyon kedvelt és sikerélményt
adó foglalkozások voltak. Készültek a papírpálcákból
koszorúk, szív és csillag, valamint fenyő formák.
Agyagból, illetve száradó gyurmából is formáztunk
karácsonyi díszeket, ez a munkafolyamat már évek óta
ismert és kedvelt a foglalkozásokon, bár igyekeztünk
az idén is új ötletekkel színesíteni a díszek küllemét. Az
idősek közül sokan szeretnek színezni, festeni, textil
díszeket készíteni. Az ő számukra is aktívan telik az ün

Az elmúlt év nagysikerű mézeskalács kiállítása után
ebben az évben is hasonlóan szép tárlattal szeretnénk
lezárni az esztendőt. A mézeskalácsok mellett
különböző kézműves termékeket és ünnepi dekorá
ciókat, valamint a foglalkozásokon elkészült alkotá
sokat is megtekinthetik az idősek klubjában
2017.12.06án 10 órakor nyíló és karácsonyig tartó
kézműves karácsonyi dekorációk kiállításán.
Megtekinthető hétköznap 8tól 16 óráig,
pénteken 812 óráig az adventi időszakban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Fejlesztő foglalkoztatás hírei
Az ez évi pályázatból megvalósuló fejlesztő foglalkoz
tatás lezárult intézményünkben. Abban a reményben
engedjük
téli
szünetre
a
megváltozott
munkaképességű dolgozóinkat, hogy a 2018. évre
vonatkozó beadott pályázatunk sikeres elbírálásban
részesül és az új évben folytathatjuk a tevékenységün
ket. A Gyöngyfüzér boltban decemberben is szeretettel
várjuk a vásárlókat munkanapokon 816 óráig.
Köszönetnyilvánítás
Köszönjük szépen az önkéntes munkát, illetve az
adományokat mindazoknak, akik a közelmúltban
segítették az intézmény működését, rendezvényeit!
Köszönjük a támogatást Csanádapáca Község Önkor
mányzatának, Sándor Ferenc és családjának, Batki
Ottóné és családjának, Silló László és családjának,
Serfőző János és családjának, Kóródi Pál és családjának,
Kovács Gyula és családjának.
A könyvadományt Kormányos Bélánénak.
Továbbá köszönet illeti azokat is, akik alkotásokat hoz
tak a kiállításhoz!
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Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás,
Andrusik Anita nappali ellátás vezető és Becseiné
Bohus Róza foglalkoztatási koordinátor.
Békés, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kívánunk intézményünk ellátotti
körének , Csanádapáca község minden lakosának
és mindazoknak, akik egész évben bármilyen for
mában hozzájárultak intézményünk eredményes
működéséhez!
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
Dalkörünk november 9én a Gyöngyfüzér Szociális
Szolgáltató Központ lakóinak adott műsorában az
1956os községi megemlékezésen előadott dalcsokrát
énekelte el.
Másnap november 10én az Óvoda "Mártonnapi" fák
lyás felvonulásán vett részt, majd a műsorban egy nép
dalcsokrot adott elő.
November 18án a Csanádapácai Mozgáskorlátozott
Egyesület meghívására a "Cigány tábor" című vidám
műsorával lépett fel.
Deák János
Dalkör vezetője

A Nagyboldogasszony Katolikus Plébánia hírei
Csendes Éj
Szent Pál azt mondja (1Kor. 14, 26)
hogy a Szentlélek közreműködése
által vallásos énekek keletkeznek. Íme
egy szép példa, hogy hogyan
keletkezett a „Csendes éj, szentséges
éj” kezdetű szép karácsonyi ének.
1818 karácsony estéjén Mohr József
katolikus segédlelkész, a káplán
Obersdorfból a közeli Salzburgi Arns
dorf iskolájába ment, hogy jelen legyen a karácsonyesti
ünnepségen. A káplán a csöndes fennsíkon való
magányos vándorlás alatt, Arnsdorf településnek a
völgyben csillogó lámpáira tekintett s lélekben a betle
hemi istállóhoz szállt. Élénken maga elé képzelte a
fényes angyalsereget amint az égen tovaszáll. A
segédlelkész mélyen megindult és imára sarkallva
érezte magát. Miután az iskolába megérkezett, egy
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darab papírra lejegyezte a „Csendes éj” lelkében
leképeződött szövegét. A teleírt papirost a karácsonyfa
alá helyezte mint ajándékot. Utána megkérte Gruber
Ferenc tanítót, hogy zenésítse meg a költeményt. Ez
meg is történt még akkor este míg a káplán a templom
ban volt és az éjféli misén már fel is csendült!
Olyannyira megszerette a nép, hogy csakhamar az
egész német nyelvterület templomaiban elterjedt,
majd mindenfelé a világban, hisz áhítatos karácsonyi
hangulatba hoz. Az Arnsdorfi iskola bejárata fölött
márványtábla van elhelyezve a következő fölirattal:
„Csendes éj, szentséges éj…ki tett téged oly kedvessé?
Mohr szerzette oly szépre. Gruber zenésítette meg. A
pap és a tanító közreműködésével 1818”.
Énekeljük mi is a karácsonyi szép énekeket, ezzel is
megajándékozva a betlehemi kis Jézust!
Adventben a hétköznapi rorate misék 6:30kor
kezdődnek.
Templomi műsor és miserend:
December 2án, 9én, 16án és 23án szombaton 16
órától szentmise, 16: 45től gyertyagyújtás a templom
előtt és 17 órától adventi műsor a templomban.
December 22én pénteken 18 órától adventi hangverseny.
Adventi lelkigyakorlat: december 20án szerdán 16:15
től gyóntatás, 17:00tól szentmise. Tartja: Ft. Gyenes
Csaba kevermesi plébános atya.
December 24én Advent 4. Vasárnapján 10 órakor szent
mise. 00: 00tól Éjféli mise és az iskolások pásztorjátéka.
December 25én hétfőn, Karácsonykor 10 órakor szent
mise és az óvodások pásztorjátéka.
December 26án kedden, Karácsony másnapján 10
órakor szentmise.
December 31én vasárnap, Szent Család Ünnepe (jubiláns
házasok megáldása); aznap I. Szent Szilveszter pápa ün
nepén 17 órakor: Év Végi Hálaadás.
2018 január 1én hétfőn, Újévkor 10 órakor szentmise.
Házszentelést lehet kérni. Január hónapban megyünk.

Áldott békés boldog karácsonyi ünnepeket és új évet
kívánok!
Blősz Attila
plébános

Hulladékszállítással kapcsolatos hírek
Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és
Szolgáltató Kft. decemberi és januári ügyfélfogadási
rendje:
december 15. 8:309:30ig
január 5. 8:309:30ig
január 12. 8:309:30ig

január 19. 8:309:30ig
január 26. 8:309:30ig

A szelektív hulladékgyűjtés decemberi
időpontja:
december 20. (szerda)
Kérjük az edényzetet adott napon, minél
korábban szíveskedjenek kihelyezni.
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MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt a jogszerű földhasználat, a Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai és a zöldítés 2018.évi változásai tárgyában tartott csoportos
tájékoztatóra:
Időpont: 2017. december 13. szerda 10:00 – 11:00 óra
Helyszín: Csanádapáca, Arany János Művelődési Ház, Klubterem (Csanádapáca, Szent Gellért út 75.)
Részvételi szándékát jelezheti a www.nak.hu portálon az eirodába való bejelentkezést követően, vagy a
hadabas.rita@nak.hu címen vagy a 30/3300404 telefonszámon.
Megtisztelő jelenlétére számítok!
Tisztelettel:
Hévvíziné Hadabás Rita
falugazdász

MEGHÍVÓ
A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület – Csanádapáca Község Önkormányzatának támogatásával a
mezőgazdasági szereplők, őstermelők, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok számára tart a 2014
2020 közötti LEADER Program megvalósítása érdekében kidolgozott Helyi Fejlesztési Stratégia pályázataival
kapcsolatos ANIMÁCIÓS/SZAKMAI fórumot.
A fórumsorozat helyi állomásának időpontja:
2017. December 14 (csütörtök) 13.0014.30
Fórum helyszíne:
Csanádapáca, Arany János Művelődési Ház (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 75.)
Fő témák és célcsoportok (megjelent pályázatok, beadás 2018. január 16tól!):
Megjelent pályázatok rövid áttekintése:
 kertészeti és/vagy állattartó őstermelők (500e Ft támogatás, eszközvásárlás 60%ára)
 feldolgozóipari vállalkozások (3m Ft támogatás, tipikusan eszközvásárlás 60%ára)
 mikrovállalkozások (300e Ft támogatás, eszközvásárlás 60%ára)
 kisléptékű turisztikai fejlesztések (2m Ft, tipikusan eszközvásárlás 60%ára)
 civil szervezetek (300e Ft támogatás,eszközvásárlás 85%ára)
 példamutató tevékenységek támogatása (2m Ft támogatás, eszközvásárlás 85%ára)
Pályázatok benyújtásával kapcsolatos gyakorlati ismeretek:
 regisztrációs szám
 elektronikus felület használata
 árajánlatok formai előírásai
A fórumon való megjelenés minden érdeklődő számára ingyenes!
A pályázati felhívások megtalálhatók a www.kerteszekfoldje.hu honlapon (Intézkedéseink menüpont alatt), illetve
a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leaderhelyifelhivasok honlapon (Alkalmazás menüpontra kattintva)!
Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Csanádapáca település egy részén kötelező adatszolgáltatá
son alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók november
22e és december 15e között keresik fel háztartásokat. A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2017.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik,
az Önök településén név szerint: Annus Tibor Joachim. A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk
ki, matematikaistatisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik
részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez. Az
adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra.
Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a sta
tisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információsza
badságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el. A felvétel módszertanával és a kutatási
eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást. Köszönjük együttműködésüket
a felmérés sikeres végrehajtásában!
Malakucziné Póka Mária főosztályvezető

Anyakönyvi hírek

Születés: Szappanos Tamás és Mátó Dóra leánya Natasa, Náfrádi Sándor és Medovarszki Bernadett
leánya Anna
Házasságkötés: Halálozás: Nagy Mihály (1962)

Szakál Erzsike
emlékére

Megemlékezés

Búcsúzás

Szeretettel emlékezünk így
decemberben

id. Császár Árpádra
„Egy váratlan percben életed véget

Köszönjük, hogy éltél és minket
szerettél. Nem haltál meg, csak
álmodni mentél. Szívünkben itt él
emléked örökre. Ha látni
akarunk, felnézünk az égre. A csil
lagok útján utazol tovább, ott
várj ránk, ha a mi időnk is lejár.

ért, mint vihar a rózsát tépte szét.
Hosszú útra mentél, búcsút nem in
tettél, ha elfáradsz utadon, pihenj
meg egy percre. Tekints az itt
maradt bánatos szívekre.”

Családod

Szerető családod.

Nyugodj békében.

Fájó szívvel búcsúzik

Nagy Mihálytól
a Csanádapácai Előre FC és
Csanádapáca Község Önkormányzata.

Cipősdoboz akció
A Dohánylevél Egyesület és a Csanádapácáért
Közalapítvány szervezésében az Arany János
Művelődési Ház közreműködésével.
Csatlakozzon akciónkhoz és próbálja ki Ön is,
mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban.
Információ:
Mórocz Ildikó (06/303759374)
Művelődési Ház (06/307778781)
Rácz Miklós december 4én ünnepelte 90. születés
napját, ebből az alkalomból köszöntötte őt családja
körében Oláh Kálmán polgármester.

Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Meg jelenik havonta.
Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Zsikai R ajmund Péter
Nyomdai kivitelezés: Paulik és Társa Nyomdaipari Bt.
Készült 1200 példányban. A z ing yenes kiadvány t a kiadó megbízásából a Mag yar Posta ter jeszti.
ISSN 2064 - 647X (nyomtatott), ISSN 2064 - 6488 (online)
A Csanádapácai Új Szó online elérhetősége: http://csanadapaca.hu/csanadapacai_uj_szo/

