Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Ezúton szeretnék egy rövid összegzést közzétenni a településünket érintő fejlesztésekről és beruházásokról,
melyek kihatással vannak valamilyen szinten mindannyiunk életére. Először is kérem, hogy tekintsünk vissza
együtt az előző önkormányzati ciklusra, hogy a maga komplexitásában tudjuk megvizsgálni a községünkben
végbement pozitív színezetű változásokat.
20132014 között az alábbi nyertes építési beruházás útján megvalósuló projektekkel büszkélkedhetett Csa
nádapáca Község Önkormányzata:
Projekt megnevezése
Elnyert pénzeszköz
Önerő összege
“Agóra” projekt
26.664.504.
7.199.416.
Sporttelep fejlesztés (sportöltöző felújítása)
7.000.000.
3.000.000.
“Kovács Ház” turisztikai projekt
50.000.000.
0.
Arany János Művelődési Ház felújítása I. ütem
0.
50.000.000.
Arany János Művelődési Ház felújítása II. ütem
25.000.000.
0.
Volt Háztáji TSZ iroda felújítása
35.000.000.
0.
Kisméretű műfüves labdarúgó pálya létesítése
22.750.000.
9.750.000.
Mindösszesen:
216.414.504.‑
19.949.416.‑

Tá j é k o z t a t ó k é m é n y s e p r ő i p a r i s z o l g á l t a t á s r ó l
Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban (egylakásos ingatlanban) élők a nekik
alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezek
ben az esetekben nem kötelező, de a biztonság érdekében javasolt.
Figyelem!
Az ingyenes kéményseprőipari sormunka igénylése időpontfoglalással történik. Időpontfoglalásra interneten,
telefonon vagy személyesen van lehetőség.
Fontos tudnivalók: A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet
időpontot foglalni kéményseprésre.
Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
E‑mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: Telefonon a körzetszám nélkül ingyenesen hívható 1818as
hívószám tárcsázása után a 9es, majd az 1es nyomógombot megnyomva.
Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Békés Megyei Ellátási Csoport, Békéscsabán a Kazinczy u. 9es
szám alatt.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00 – 20.00 Keddtől – Péntekig 8.00 – 14.00
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az
ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka harmadik időpontjának egyeztetésére. Ennek a
munkának az elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.
A kéményseprőipari szolgáltatás időpontfoglalása a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a
katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti
elérhetőségeken tegyék meg!
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Elmondható, hogy a korábbi időben a pályázati kiírások teljesen kötöttek voltak és kizárólag arra tudtunk pá
lyázni, amit a pályázat kiírója a pályázati felhívásban előzetesen rögzített. Ezt hívja a szakzsargon pályázati cél
területnek. Sokan meg is szóltak az utcán, hogy szerintük felesleges dolgokat újítunk fel. Nem értették, hogy
miért helytörténeti gyűjteményt létesítünk, amikor az egészségház tetőszerkezete azonnali beavatkozásra szorul
és az óvoda épületének nyílászárói sem éppen a legjobb állapotnak örvendenek. Akik elégedetlenségüknek adtak
hangot, azoknak igazuk volt, egytőlegyig. Nem lehet vitába szállni a véleményükkel. Ha egy prioritássorrendet
kellett volna felállítani, a képviselőtestület sem ezt a sorrendet választotta volna. Viszont van egy régi jó mondás,
ha valamit adnak, köszönd meg. De lehet ezt úgy is mondani, hogy ajándék lónak ne nézd a fogát… Mi így tettünk
és kivártuk kellő türelemmel és alázattal, hogy eljöjjön a mi időnk. Istennek hála ez is bekövetkezett.
Tudtuk (vagy inkább sejtettük), hogy 20142020 között egy lényeges paradigmaváltás fog bekövetkezni, ami a
TOP (Területi Operatív Program) pályázatok képében öltött testet. A TOP elsősorban az önkormányzatok fej
lesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési céljait és azzal összefüggő településfej
lesztési akcióit támogatja. A pályázatok kiírása előtt felmérésre kerültek az önkormányzati igények és a Magyar
Állam lehetőségeihez mérten igyekezett a pályázati környezetet úgy kialakítani, hogy az önkormányzatok arra
tudjanak pályázni, amire ténylegesen szükségük van. A képviselőtestület ezen a ponton már nem volt kötve és
előterjesztettük azokat a beruházásokat, melyek ténylegesen szükségesek életminőségünk javítása érdekében.
A 20142019es önkormányzati ciklusban az alábbi építési beruházások valósultak meg, vannak folyamatban
és fognak megvalósulni:
Projekt megnevezése

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
felújítása
Termelői piactér kialakítása Csanádapáca
településen
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
infrastruktúrájának fejlesztése
Csanádapácai Védőnői Szolgálat
infrastrukturális fejlesztése
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola
és Óvoda óvodai épületének funkcionális
fejlesztése
Közösségi konyha felújítása
(5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 46.)
Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések  Egészségház
Mindösszesen:

Elnyert
pénzeszköz

Önerő összege

Beruházás meg‑
valósításának a(z)
(várható) időpontja

26.601.980.

0.

Befejezve

96.006.800.

0.

2018.11.30.

59.999.984.

0.

2018.07.31.

31.808.836.

0.

2018.10.31.

79.250.000.

0.

2019.11.30.

40.000.000.

12.457.683.

Befejezve

29.400.000.

2.180.000.

2018.12.31.

363.067.600.‑

14.637.683.‑

A fenti táblázatból kitűnik, hogy olyan intézmények kerültek kiválasztásra, ahol a lakosság nagy hányada meg
fordul, és önkormányzati szolgáltatást vesz igénybe. A pályázati pénzekből vásárolt eszközöknek köszönhetően
a településünk szakemberei olyan ellátást tudnak majd nyújtani Önöknek, ami a városi szinten is elvárható. Te
kintettel arra, hogy rövid idő alatt relatíve sok építkezés lesz a faluban, kérem, hogy türelemmel forduljanak az
irányunkba.
A szennyvízberuházással kapcsolatban a pontos kezdési időpont még mindig nem ismert. A generálkivitelező
Magyar Vakond Kft. ügyvezetője azt ígérte, hogy egy közmeghallgatás keretében fogja tájékoztatni a lakosságot
a projekt ütemezéséről és a gyakorlati tudnivalókról. A közmeghallgatás időpontját a helyben szokásos módon,
a faluújságban és a www.csanadapca.hu portálon fogjuk közzétenni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a beruházás
a Magyar Állam égisze alatt valósul meg, Csanádapáca Község Önkormányzata kizárólag azokat a jognyilatkoza
tokat teszi meg, amelyekre a Magyar Állam képviseletében eljáró nonprofit gazdasági társaság felhívja.
Oláh Kálmán
polgármester
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A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola iskolai hírei
Mivel a legutóbbi számban nem olvashattak iskolánkról, most szeretném megragadni az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak mindazoknak, akik segítettek abban, hogy a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szépen
teljenek az ünnepek: úgy a Mikulás, mint a karácsony. A gyermekek ajándékokat kaptak Mikulás alkalmából,
majd mókás játékokkal töltötték a délutánt. Palacsinta, szendvicsek, tejszínhab elmaradhatatlan kellékei voltak
a teadélutánoknak.
December 11én egy fantasztikus előadó volt a vendégünk Dr. Pécsi Rita neveléskutató személyében. Az érzelmi
intelligenciáról, majd a serdülőkor nehézségeiről tartott előadásokat. Valamennyi gyermekkel küldtünk haza
meghívót. Sajnos csupán 13 szülő jött el. Természetesen sokan dolgoznak, nem mindenki tudta megoldani a
korai időpont (14:30) miatt, hogy ott legyen. Akik részt vettek, sok megerősítést kaptak. Valamennyien sokat
tanultunk.
Karácsonyra a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület tagjai és önkénteseink gyúrtak, sütöttek finom mézeskalácsot,
melyhez a karácsonyi vásárunkon lehetett hozzájutni. Azon a vásáron, ahol praktikus, hasznos, díszes, értékes,
finom, mókás, illatos, vicces, komoly, szép, esztétikus ajándékokat találhattunk. Számos szülő és gyermek járult
hozzá a sikerhez kézműves munkákkal. Szünet előtti utolsó napunkat a művelődési házban zártuk Csiszér László
keresztény dalszövegíró és énekes koncertjével. A dalok a szeretetről szóltak, s a koncert végére valóban kézzel
fogható volt a szeretet, a Szentlélek ereje megtöltötte a termet.
Köszönet illeti Csanádapáca Község Önkormányzatát, hisz minden gyermek egyegy nagy csomag szaloncukrot
kapott karácsonyra.
Szenteste az éjféli misén iskolásaink pásztorjátékot adtak elő. A gyerekeket Lázár Emese tanárnő és Oláh János
hitoktató készítette fel. Isten áldja munkájukat.
A téli szünetről visszatérve elkezdődött az utolsó hajrá a félév zárása miatt.
Blősz Attila plébános úr Vízkereszt ünnepén megszentelte tantermeinket, hogy az isteni gondviselés legyen jelen
óráinkon, ne verjen tanyát a gonosz. A megbocsátás, szeretet és hála költözzön az ott tanulók lelkébe.
10én a tanulás mellett jutott idő a művelődésre is. A felsősök Pál apostol élete, az alsósok pedig a Csodatévő
aranypatkó című előadást tekinthették meg a szegedi Mandula Színház jóvoltából.
19én többen is részt vettünk a Magyar Kultúra napja alkalmából megrendezett ünnepségen. Felléptek a nép
táncos másodikosok Martonné Erdei Gabriella tanárnő vezetésével, Földesi Szandra hiphop csapata és Lázár
Emese kórusa is. Szívet melengető előadás volt. A legszebb, hogy minden gyermek jól érezte magát, és büszkén
jött le a színpadról. Nem mindenki lehet kitűnő tanuló, nem megy mindenkinek a matek vagy a helyesírás, lehet,
hogy nem tud nyugodtan, csendben végigülni egy órát, DE kiválóan táncol, énekel, nem fél a színpadon. Nekünk,
szülőknek ezeket az értékeket kell erősítenünk a gyermekben. Mindenki egyegy csoda, Isten csodálatos alkotása.
Ne feledjük, ő úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk, értékeinkkel, hibáinkkal együtt.
21én rendezték a Tollaslabda diákolimpia megyei döntőjét. Tanulóink szép eredményeket értek el, többen to
vábbjutottak az országos fordulóra. A gyerekeket Lázár Attila tanár úr készítette fel. Gratulálunk neki és az if
jaknak is.
I.korcsoport: I. Brumár Dorina (3.o), II. Szűcs Milán (3.o), III. Kolarovszki Ágnes (3.o)
II. korcsoport: I. Lázár Álmos (3.o), III. Benkovics Nikolett (3.o), IV. Szilágyi Viktória (4.a)
III. korcsoport: III. Lázár Kamilla (5.o)
Benkő Bence (8.a) két nagyon szép eredmény tulajdonosa lett januárban. Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium
kistérségi biológia versenyét megnyerte, a Vörösmarty iskola által szervezett angol szóbeli versenyen pedig har
madik helyezett lett. Gratulálunk a kimagasló eredményhez, további sok sikert kívánunk!
Január 26án lezártuk az első félévet. Az iskola tanulmányi átlaga 3,9: alsóban 4,09, felsőben 3,71. A magatartás
átlag 4,14: alsóban 4,19, felsőben 4,09. A szorgalom átlag: 3,88: alsóban 4,06, felsőben 3,7. Tanulóink összesen
6195 tanórát hiányoztak, ez fejenként egy hetet jelent. 22en egyetlen órát sem hiányoztak. 8 tanuló lett kitűnő,
61en kaptak dicséretet összesen 121 tantárgyból. Sajnos 7 tanuló elégtelen osztályzatot kapott összesen kilenc
tantárgyból. Kérem a kedves szülőket, segítsék gyermekeiket. Szánjanak rájuk legalább napi egy órát. A folya
matos tanulás meghozza gyümölcsét. Ne hagyják, hogy a lustaság miatt rontson a gyermek. Bízom benne, hogy
tanév végére mindenki a saját képességeihez mérten jó jegyeket visz majd haza.
Igyekszünk gyermekeinknek minden feltételt megteremteni és hála Istennek, sokszor kapunk ehhez külső segít
séget is. Az iskola további három intézménnyel karöltve részese lett egy nyertes pályázatnak. Kistelek,
Hódmezővásárhely, Nagybánhegyes és Csanádapáca mintegy 110.000.000, forint támogatásban részesül az
EFOP3.2.317 Digitális környezet a köznevelésben pályázat kapcsán. A ránk eső rész mintegy 32.942.000, forint.
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Ennek a pályázatnak köszönhetően kilenc kolléga vesz
részt továbbképzésen, ahol megtanuljuk a Lego Story
Starter és a LegoWeDo programok használatát. Ezek az
interaktív programok a mai gyerekek igényeinek
megfelelően hivatottak fejleszteni a szövegértést, teszik
nyitottá gyermekeinket a nagyvilágra. A képzések után
újabb eszközökkel bővül intézményünk informatikai
infrastruktúrája. Ahhoz, hogy fel tudjuk venni a lépést
a mai világ igényeivel, bizony mi magunknak is újra
iskolapadba kell ülnünk. Szerencsére nyitottak a kol
légák és vállalják ezt a csanádapácai iskola jó
hírnevének és tanulóink érdekében.
Február 2án egy nem mindennapi felajánlást kaptunk
a Geebelen családtól. Mivel mind a négy gyermekük
iskolánk tanulója, jól ismerik tantermeink felszerelt
ségét. Jelenleg öt interaktív táblán osztozik a 11 osztály.
A család felajánlotta, hogy további két komplett táblá
val járul hozzá tantermeink felszereltségének
javításához. (LSK ClassBoard Planetárium VI.) Az inter
aktív felület és kiegészítők értéke egyenként közel
700.000, forintba kerül. Nagy dolog ez egy kis iskola
életében. Köszönjük a nagylelkű felajánlást. Igyekszünk
kihasználni az új lehetőségeket. A gyerekek és tanárok
február második hetében már birtokba is vehetik a
Geebelen család ajándékait.
Februárban kétszer megyünk korcsolyázni Szentesre
(13án és 27én), így legalább egy kis telet is látunk. A
3. és 4.a után a 4.b osztály is megkezdi az úszást
Tótkomlóson.
Március 2án lesz az iskolában a fényképezkedés.
Farsangi ünnepségünk utáni héten nagyböjt
időszakába lépünk. 14én iskolamisén veszünk részt,
ahol valamennyien hamvazkodunk.
Véróné Erzsiák Beáta, igh.

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei
Házszentelés
Az intézményünkben élők közül sokan hívő
keresztények, fontos, örömteli esemény számukra a
vízkeresztet követő házszentelés. Ebben az időszakban
járt az Idősek otthonában Blősz Attila plébános, aki
elvégezte a házszentelést, Isten áldását kérte ottho
nunkra és az itt élőkre. Együtt imádkozott a lakókkal.
Mindezt hálásan köszönjük neki és segítőinek is!

Csanádapácai Új Szó

Nyugdíjas búcsúztató

Az elmúlt hónaphoz hasonlóan, január havi események
között ismét nyugdíjas búcsúztatóról számolhatunk be.
Róka Béláné idősek otthonában dolgozott, szakképzett
ápoló gondozóként. Nagy tapasztalattal rendelkező
munkatárstól köszöntünk el. Mind a lakóknak, mind a
dolgozóknak hiányozni fog jelenléte, támogatása,
hiszen bármilyen helyzetben számíthattunk segít
ségére.
Az otthonban élő idősek kis ünnepség keretében, vers
sel és dallal köszönték meg a „friss nyugdíjas” Irénke
lelkiismeretes munkáját.

Az alapszolgáltatásban dolgozók és a közvetlen
munkatársai is egyegy ünnepi összejövetelen búcsúz
tatták el Őt, ahol több tréfás meglepetés is várta a kol
légák részéről.
Sok boldogságot, szép nyugdíjas éveket kívánunk
Irénkének erőben, egészségben! Szeretnénk
megköszönni a megvendégelést, a finom tortákat és
süteményeket, amelyekkel, mint már oly sokszor, most
is meglepett minket!
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A fejlesztő foglalkoztatás hírei
Január 15én elkezdődött a 2018. évi fejlesztő
foglalkoztatási
program.
43
megváltozott
munkaképességű munkavállaló napi 4 órában vehet
részt személyre szabott fejlesztésben és foglalkoztatás
ban. Varrás, varrodai szolgáltatás, zöldterület kezelés,
szőnyegszövés és előkészítés, seprűkötés, virágkötés,
intézménytakarítás, építményüzemeltetés tartozik a
tevékenységeik közé. A foglalkoztatottaknak
köszönhetően szépül meg már kora tavasszal az in
tézmény udvara és a park. Készülnek a megrendelt
rongyszőnyegek a szövőkereteken, kötik a
cirokseprűket a tavaszi nagytakarításhoz, szebbnél
szebb tavaszi mintájú párna, asztalterítő, kötény,
edényfogó kesztyű, jó minőségű ágynemű kerül ki a
varrógépek alól. Az előállított termékek megvásárol
hatók a Gyöngyfüzér Boltban, a varrodai szolgáltatások
kedvező
áron
elérhetőek
a
foglalkoztató
varróműhelyében. Várjuk a lakosság érdeklődését ter
mékeink és szolgáltatásaink iránt. Kereshetnek ben
nünket egyedi megrendeléssel is

A nappali ellátás hírei
A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ infra
struktúrájának
fejlesztése
című
pályázatnak
köszönhetően az intézmény alapszolgáltatásainak
épülete energetikai korszerűsítésen esik át. Az előzetes
felmérések már megtörténtek, várhatóan március
elejétől megkezdődnek a munkálatok. A felújítás ideje
alatt az irodánkat átköltöztetjük az Idősek otthona
épületének emeletére. A szokásos nyitvatartási időben
személyesen, illetve a 0630/6093780as telefonszá
mon érhetik el a munkatársakat.
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
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Az Arany János Művelődési Ház hírei
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta január 22én ünnepeljük, mert Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon fejezte
be a Himnuszt.
Ez az emléknap jó alkalom arra, hogy a helyi hagyományainkat, kulturális értékeinket megmutassuk. Csanád
apácán második alkalommal került megrendezésre a Magyar Kultúra Napja alkalmából a helyi előadók, alkotók
estje. Idén a művészeti csoportokat mutattuk be, és Paulóné Seres Erika szemet gyönyörködtető hímzései kerül
tek a paravánokra.
Oláh Kálmán polgármester úr köszöntője után Silló Gyuláné mondta el saját versét, amit a mi kis falunkról írt.
Ezt követően a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola énekkara, a 2. osztályos néptáncos gyerekek és a
Hiphop csoport mutatkozott be. Színpadra lépett Bohus Valéria és Annus Roland, a Dalkör, Rakonczai Kata
Bíborka és a Dohánylevél Egyesület néptáncosai az orosházi Tekergő zenekar közreműködésével.
Fontos, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk a községünkben működő művészeti csoportoknak, hiszen
az ő tevékenységük kiemelkedő kulturális értéket képvisel.
Köszönjük a fellépőknek és a felkészítőknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ez az este róluk szólt!

Behán Józsefné
művelődésszervező

A Dohánylevél Egyesület januári hírei
Fontosnak tartjuk, hogy a régi falusi munkálatok közül 
melyeket nagyobb közösségben végeztek  visszahozzunk
néhányat, megtanuljuk és továbbadjuk a fiatalabbaknak.
A téli időszakban a csigatészta készítést elevenítjük fel
már évek óta. Ez a közösségi tevékenység új embereket
is hozott egyesületünkbe, időseket és fiatalokat egyaránt.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a csigapödrés jó hangu
latú, mesélőssütizős délutánjain megtelik a Civil ház és
a Farsangi bálunk levesbetétje is elkészül.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából két meghívást is kapott
egyesületünk. Az Arany János Művelődési Házban idén a
helyi kulturális csoportok kaptak bemutatkozási
lehetőséget. Rakonczai Kata Bíborka népdalcsokrával és a
néptánc csoport Magyarbődi karikázójával léptünk szín
padra.
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Apátfalva Község Önkormányzata Hagyományőrző Cso
portok Találkozójára hívott bennünket, ahol harmadik
alkalommal vettünk részt. Mindig szívesen teszünk
eleget a felkérésüknek, hiszen a testvér települési kap
csolaton túl a Guzsalyos Találkozók is összekötnek ben
nünket. Itt is Bíborka és a néptáncosok mutatkoztak be
a közönségnek.
Egyesületünk is tagja az egy éve alakult civil kerekasztalnak, amely összefogja a község egyesületeit, alapítványát.
A jó kapcsolat már kialakult közöttünk az évek folyamán, de fontos az összehangolt munka a szervezetek között.
Oláh Kálmán polgármester úr immár második alkalommal, megvendégelés keretében mondott köszönetet az
egyesületek vezetőinek az előző évben végzett civil munkáért.
Február 10én Farsangi bálat rendeztünk, ahol jó zenévelfinom vacsorával vártuk a szórakozni vágyókat!
Hétfőnként 18 órától a Művelődési Házban, néptánc pedagógus vezetésével néptánc oktatás indult, melyre to
vábbra is várjuk az érdeklődőket!
Köszönjük, ha adója 1%‑ával egyesületünket támogatja! Adószámunk: 18275746 ‑ 1 – 04

Oravecz István
elnök

HELYTÖRTÉNETI SOROK
Sok éves elképzelésünket valósítottuk meg, amikor 2015ben útjára indítottuk „Helytörténeti füzetek”
című sorozatunkat. Célunk az volt, hogy feldolgozzuk és közreadjuk Csanádapáca múltjának, történelmének egy
egy kisebb szeletét, a teljesség igénye nélkül. Az első évben egy, a következő évben három, majd 2017ben szintén
egy füzet jelent meg, tehát eddig összesen öt.
1. füzet – Molnár Mihály: Csanádapácai emlékek
A csanádapácai származású szerző eredetileg 1987ben írta visszaemlékezéseit a Békés Megyei Múzeumok Igaz
gatóságának néprajzi pályázatára. A kiadványban feleleveníti Csanádapácán töltött gyermekéveit, iskolás
élményeit, a cselédsors viszontagságait és a helyi gazdák életének mindennapjait az 1930as, 1940es években.
2. füzet – Molnár Lajos: Kisapáca
A kötet feldolgozza Csanádapáca község Kisapáca elnevezésű településrészének földrajzát, történetét, és jelentős
tanyavilágának életét a kezdetektől egészen az 1960as évekig.
3. füzet – Bódán Zsolt: Apáca forradalma
Bódán Zsolt levéltáros és más csanádapácai helytörténeti kutatók munkája nyomán, hiteles dokumentumok
segítségével idézi fel Csanádapáca 1956os eseményeit, a helyi Forradalmi Munkástanács működését és Horváth
Lajos mártírhalálának körülményeit.
4. füzet – Apácai hősök
Csanádapáca I. világháborús halottait, hadirokkantjait és a Vitézi Rend tagjait mutatja be, megismertetve a kor
történelmi vonatkozásait, megemlékezve a hősökről és felsorakoztatva őket Atól Zsig.
5. füzet – Csurák Miklós: Emlékképeim
Ebben a kötetben az immár 88 esztendős Csurák Miklós bácsi visszaemlékezéseit olvashatjuk, gyermek és ifjúko
rától egészen felnőtt koráig, különös részletességgel az 1930as évek iskolai és leventeéletéről, valamint az
1944. októberi összeomlásról és az ezt követő szovjet megszállásról.
Már előkészületben a 6. füzet, melynek címe Apácai hősök II., és Csanádapáca II. világháborús hőseiről és
áldozatairól emlékezik meg. Megjelenésének tervezett időpontja 2018. tavasza.
A Helytörténeti füzetek sorozat köteteit jó szívvel ajánlom mindenkinek, megvásárolható az Arany János
Művelődési Házban.
ZSRP

Anyakönyvi hírek

Születés: Brumár Dávid János és Kállai Mária ﬁa Milán, Trajer Attila és Lengyel Mária leánya
Dorina Zselyke, Mórocz Péter József és Benkő Beáta Ágnes ﬁa Péter Ferenc
Házasságkötés: Halálozás: Baki Béláné Gulyás Margit Etelka (1935), Varga Ferencné Boros Erzsébet Anna (1937),
Sándor Matild Magdolna (1930), Kormányos Ferencné Szabó Terézia (1929), Szarka István Lajosné
Sódar Piroska (1944)

J u b i l e u m i Vé r a d ó
Ezúton köszöntjük

id. Zsadány Sándort,
aki idén januárban 80. alkalommal adott vért.
Köszönjük önzetlen segítségét és jó egészséget
kívánunk!
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