Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Ezúton szeretnék számot adni a településünket érintő legfontosabb történésekről, amelyek kihatással vannak
kisebbnagyobb mértékben közösségünk mindennapi életére.
Ahogy azt a Tisztelt Olvasó is láthatja, elkezdődtek Csanádapácán a legfontosabb közszolgáltatást biztosító in
tézmények felújítási munkálatai. Legkorábban a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátást biz
tosító épülete, az ún. régi pártház újjá tétele kezdődött meg és elmondhatom, hogy a vállalkozó szép munkát
végez, a megrendelő önkormányzat legnagyobb megelégedésére. Ha a felújítás ilyen ütemben halad, akkor június
vége magasságában már egy hőszigetelt, modern épület fogja várni az alapellátásban részt vevő csanádapácai
lakosokat.
A védőnői szolgálat épületének felújítása még csak pár napja tart, de a vállalkozó ott is látványosan halad a
munkával. Szeretném tájékoztatni az érintetteket, hogy a védőnők ideiglenesen a vadászati szálláshelyen beren
dezett vizsgáló és irodahelyiségben várják az ügyfeleiket. Az, hogy a községben egyszerre több beruházás is
zajlik, nem kis fejtörést okoz nekünk és nem kevés logisztikát követel meg tőlünk. Kérem mindenkinek a türelmét
és a megértését. Az előttünk álló másfél év nem lesz egyszerű, de meg lesz a gyümölcse az erőfeszítéseinknek.
Elképzeléseink szerint október hónap során már üzemkész lesz a védőnői centrum.
Örömmel osztom meg Önökkel a jó hírt, hogy a Képviselőtestület április végi soros ülésén kiválasztotta az
egészségügyi centrum felújítását végző vállalkozót. A szerződés a napokban kerül megkötésre és nyáron ott is
kezdődik a munka. A beruházás keretében elvégezzük a rendelők teljes hőszigetelését, a teljes tetőcserét és a
fűtési rendszer is megújul. Még tervezés alatt van a munka ütemezése és az esetleges ideiglenes szolgáltatását
helyezési kérdések is napirenden vannak. Amennyiben a háziorvosok, a fogorvos és a fizikoterápia szolgáltatás
ideiglenesen költözni kényszerül az egészségügyi centrumból, úgy a lakosságot erről a következő Csanádapácai
Új Szó lapban fogjuk tájékoztatni.
A presszó és nagybolt, illetve az óvoda épületének felújítása érdekében a közbeszerzési eljárások hamarosan
megindulnak. Remélem, hogy hamarosan jó hírekkel tudok szolgálni e két projekt tekintetében is.
A közmunka program keretében a napokban végezzük el a település aszfalt borítású útjainak a kátyú
mentesítését. A munkatársaim kettőzött erővel végzik a munkát, de idén sajnos kisebb létszám felvételére volt
lehetőség, ezért a munka hosszabb időt fog igénybe venni. Kérem a türelmüket, a brigád minden utcába el fog
jutni.
A szennyvíz projekt kérdésében annyit tudok elmondani, amit korábban is elmondtam, előreláthatólag augusztus
hónapban kezdődik a munka. A Magyar Vakond Kft. írásbeli megkeresésünkre sem közölt még olyan időpontot,
amikor is közmeghallgatás keretében tudná tájékoztatni a lakosságot a beruházás legfontosabb szempontjairól.
A Magyar Állam azzal, hogy elvonta a szennyvízberuházás lebonyolításának feladatait Csanádapáca Község Ön
kormányzattól és kijelölte a Magyar Vakond Kftt, még elvárom a cégtől, hogy a lakosság és az önkormányzat
érdekeinek maximálisan alárendelve végezze el a szerződéses munkáját.
Kérem továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a parlagfűmentesítési munkálatokat és a portájuk előtt lévő
zöldterület gyom és gazmentesítését végezzék el. Ez nem csak egészségügyi szempontokból fontos, hanem
községünk jó hírneve és megítélése miatt is, valamint az idelátogatók és saját szomszédaink, polgártársaink
szemében is pozítív képet fest egy tiszta, rendezett környezet.
Oláh Kálmán
polgármester
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A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei
Hol is kezdjem? Február már rég elmúlt, az előző lapszámban nem jelentkeztünk. Azóta rengeteg dolog történt.
Fényképezés, nyílt hét, tablóképek is készültek. Túl vagyunk egy újabb törvényességi ellenőrzésen. Volt tavaszi
szünet, énekeltünk passiót, szerepeltünk különböző műsorokban, színházban is jártunk. Számos versenyen is
bizonyítottak diákjaink. Kezdjük talán az eredményeinkkel.
Békéscsabán rendezték meg a VII. Megyei Angol Csapatversenyt, ahol iskolánkat Duda Dominika, Geebelen Ivett,
Benkő Bence és Csáki Tamás képviselte. Három írásbeli fordulót követően egy komplex írásbeli és szóbeli
versenyen kellett bizonyítaniuk. A lelkiismeretes felkészülésnek, a kiváló csapatszellemnek meglett az ered
ménye: tanulóink az I. helyen végeztek. Öröm volt velük dolgozni a felkészítés során.
Benkő Bence az orosházi Vörösmarty iskolában is szépen szerepelt. Szóbeli angol versenyen vett részt. A meg
mérettetésen párbeszédet kellett folytatnia versenyzőtársával. III. helyezett lett.
A rendőrség közlekedési rajzpályázatán másodikosaink két díjat is bezsebeltek. Farkas Ramóna I., Ilyés Emma
pedig II. lett.
Rákóczifalván rendezték meg a tollaslabda diákolimpia területi döntőjét. Brumár Dorina és Lázár Álmos is V.
helyen végzett.
Alsós munkaközösségünk Náfrádi Sándorné, Katica tanítónéni vezetésével ismét megrendezte az IQ bajnok
ságot a negyedik évfolyamosok részére. Egyéni kategóriában az IQ bajnoki címet egy pusztaföldvári kislány sze
rezte meg, II. lett Benke Mihály, III. Volencsik Dávid. Csapatversenyben Liptákné Palacsik Renáta tanítványai
taroltak. Az összesített eredmények alapján a nyertes csapat tagjai: Benke Mihály, Volencsik Dávid, Kormányos
Boglárka és Viplak Valentina.
Húsvét kupára hívtuk Pusztaföldvár és Kaszaper fiú és lánycsapatait. Szikora Pál és Széplakiné Kajári Tünde
tanárnő voltak a nap házigazdái. Ilyés Brúnó gólkirály, Börcsök Bianka pedig, mint legjobb mezőnyjátékos ve
hettek át egyegy különdíjat. Fiaink az I., lányaink a II. helyen végeztek.
Mezei futóversenyen Lázár Álmos IV. lett, ezzel az országos döntőbe jutott. Ott ugyan nem ért el dobogós
helyezést, a középmezőnyben végzett kortársai között, ami szintén nagyon szép eredmény.
Varga Bettina és Bunzel Lizetta szavalóversenyen öregbítették iskolánk hírnevét.
Ismét fellendült az érdeklődés a tájfutás iránt. Ebben a sportban a gyorsaság mellett a helyes térképolvasás is
fontos. A legjobb eredményt Kormányos Bogi érte el a diákolimpia megyei fordulóján. Bogi II. lett.
Diákolimpián leány focistáink nagyon szépen szerepeltek. A megyei döntőn másodikok lettek. A csapattagok:
Börcsök Bianka, Hrobár Rebeka, Benkovics Gabriella, Szabó Szófia, Kiss Leila, Csányi Amarilla, Baricsa Ivett és
Geebelen Melinda. Az országos döntő egy hajszálon múlt, de nekünk ez az ezüstérem is aranyként tündököl.
Az atlétiaki versenyek szezonja is beindult. Lázár Attila tanár úr igyekszik kihozni gyermekeinkből a legtöbbet.
Mihálik Márk 1500 méteres futásban I., Lázár Kamilla magasugrásban I., távolugrásban II. lett. Lányaink a 4x100
méteres váltón II.ként értek a célba. A váltó tagjai: Geebelen Melinda, Baricsa Ivett, Lázár Kamilla, Csányi
Amarilla.
Atlétikai összetett csapatversenyben (kislabdadobás, távolugrás, futás) a III. korcsoportos lányaink III. helyen
végeztek nyolc résztvevő iskola csapatai közül. A váltósok:Geebelen Melinda, Gulyás Zora, Baricsa Ivett, Lázár
Kamilla, Csányi Amarilla.

Kísérőként részt vettem a versenyen és láttam, hogy mennyire észrevehető az, hogy tanulóink rendelkezésére
nem áll távolugró gödör. Mielőbb orvosolnunk kell ezt a problémát. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy aki géppel,
homokkal, kézi erővel támogatni tudja ezt a projektet, keressen meg bennünket az iskolában.
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Pusztaföldváron szépolvasó és helyesíró versenyen voltak azok, akik itt a saját osztályaikban a legjobban tel
jesítettek a tanév folyamán. Másodikosaink mindkét kategóriában elhozták az I. helyért járó oklevelet. Mészáros
Csanád szépolvasásból, Ilyés Emma pedig a helyesírás területén nem talált ellenfélre. A negyedikes Botyánszki
Betta hibátlan tollbamondásával lett I. helyezett korosztályában. Valamennyi résztvevő jól szerepelt. Nagyon
erős volt a mezőny, így például két helyesírási hiba már csak a 4. helyre volt elég.
A madarak és fák napja alkalmából az orosházi Vörösmartyban versenyeztek gyermekeink több területen. Díja
zottak: Volencsik Dávid mesemondás  különdíj, Geebelen Melinda és Duda Dominika rajz kategóriában ért el
III. helyezést. Szintén III. helyen végzett az Ökrös Anita, Duda Alexandra és Laczó Dániel alkotta csapat, akik a
nemzeti parkokat is átölelő témakörből versenyeztek.

Ha valakit kihagytam a felsorolásból, elnézést kérek. Valamennyi versenyzőnek gratulálok, további szép sikereket
kívánok. Köszönöm a felkészítő pedagógusok munkáját, a szülők támogatását. Külön szeretném megköszönni
önkormányzatunknak, hogy gyermekeink versenyre való eljuttatását díjtalanul biztosítja.
Ünnepeink és ünnepségeink is szép számmal voltak. Nagyné Sebó Éva és Zsikai Péter harmadikosai nőnapi szín
darabbal köszöntötték a gyengébbik nemet, Lázár Emese ötödikesei pedig színvonalas műsorukkal emelték az
1848as események emlékeit. Műsoruk egy részletével a szociális otthon lakóit is meglátogatták.
Tomanek Gábor színművész úr és Tábor Lajos tanár úr a költészet napja alkalmából tartott rendhagyó iro
dalomórát. Színházban is jártunk azokkal, akik bérletet váltottak az idei évadra. Szabó Magda – Születésnap és
Mikszáth Kálmán – A beszélő köntös című darabokat tekintettük meg.
Megérkeztek a sikeres felvételi eljárásokról is a tájékoztató levelek. Valamennyi végzős diákunkat felvették az
általuk elsőként megjelölt iskolába. Kívánom, hogy találják meg helyüket az új intézményekben. Szorgalommal,
kitartással, becsületes munkával boldogulni fognak.
Idén a mi iskolánk is csatlakozott a „Fenntarthatósági témahéthez”, ahol igyekeztünk többet foglalkozni a
környezetszennyezés következményeivel. Fontos, hogy olyan fiatalokat engedjünk majdan útnak, akiknek fontos
a haza szeretete, a környezet védelme.
A TESZVESZ tavasz program keretében a gyerekek virágot ültettek, rendbe tették a katolikus temetőben található
katonasírokat, takarítottak, szemetet szedtek, gereblyéztek. Mi pedagógusok pedig igyekeztünk példát mutatni
nekik.
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Szülő – gyermek – pedagógus közös munkája hozhat
olyan gyümölcsöt, amit később érdemes lesz leszakí
tani. Szeretettel várjuk a kedves Szülőket 2018. május
25én délután az iskolai gyereknapra. Legyünk együtt
gyerekek ezen a napon! Sorverseny, mérkőzések, bog
rácsozás, ügyességi feladatok várnak a résztvevőkre.
Véróné Erzsiák Beáta, igh.

Csanádapácai Új Szó

Palacsinta sütés
Minden évben több alkalmat szentelünk a szabadtéri
sütésfőzésnek, hiszen zeneszó mellett a házias ízek
kóstolása kellemes kikapcsolódást, közösségépítő
összejöveteleket biztosít lakóink számára. Április
végén palacsintát sütöttünk az udvari filagóriában.
Nagy sikere volt a többféle ízesítéssel kínált finomság
nak.

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei
Dalkör találkozó
A csanádapácai Dalkör meghívására, az idősek otthona
nótakedvelő lakóival résztvettünk áprilisban a IV.
Dalkörtalálkozón, a művelődési házban. Az előző évek
találkozói szép emlékeket hagytak maguk után, így
megörültek az idősek az invitálásnak és kiválóan
érezték magukat. Köszönjük szépen a 10 éves
Dalkörnek a szíves vendéglátását, a remek programot!
A kerekesszékkel közlekedőket a középiskolás,
közösségi szolgálatot teljesítő diákok segítettek eltolni
a rendezvény helyszínére. Nagyon sokat jelentett a
segítségük!

Májusfa állítás
A Dohánylevél Egyesület által szervezett májusfa állítá
son vettünk részt az idősekkel a Helytörténeti
gyűjteményes ház udvarán. Volt, aki a díszítésbe,
mások az éneklésbe kapcsolódtak be jókedvvel, az
óvodás és iskolás gyermekek társaságában.
A fiatalabb generáció tagjaival eltöltött idő minden
esetben pozitívan hat a résztvevőkre, a gyermekek
vidámsága, energiája ez alkalommal is megragadta az
időseket.

Közösségi szolgálat középiskolásoknak
Szeretnénk felhívni a középiskolás diákok figyelmét,
hogy intézményünk lehetőséget biztosít az 50 óra
közösségi szolgálat letöltésére a nyári szünidőben is!
Ha kedvetek van részt venni az idősek számára szer
vezett programok, kreatív foglalkozások lebonyo
lításában, szívesen segítenétek őket a sétában,
bevásárlásban, jelentkezzetek az alábbi elérhetőségen!
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Intézményünk udvarán hagyományainkhoz híven
lakóinkkal közösen díszítettük fel a májusfát. Az
idősek készítették elő, kötözték fel a papírszalagokat,
lufikat.
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Nagyanyáink receptjei
Évek óta gyűjtjük a jobbnáljobb régi, bevált recepteket,
amelyek valóban nagyanyáink idejéből, vagy talán még
korábbi időkből maradtak ránk. Az idősek klubjának
tagjai és az idősek otthonában élők is többen megosz
tották velünk a sokszor kipróbált receptjeiket. Biztosan
ismerős lesz némelyik étel, sütemény, még ha nap
jainkban már más összetevőket alkalmazunk is!
Reméljük, hogy a finom régi ízek praktikáit sikerül
átadnunk a Csanádapácai Új Szó lapjain, így ezeket az
értékeket tovább örökíthetik az idős asszonyok a helyi
közösség számára. Most Kajári Ferencné 92 éves
lakónk receptjeit tesszük közzé.

Bodzaszörp: Hozzávalók: 2,7 kg cukor, 2 dkg borkősav,
4 dkg citromsav, 3 liter víz, 1 kávéskanál nátriumben
zoát, 1015 bodzavirág. Elkészítés: a vizet felforraljuk,
összefőzzük cukorral, borkősavval, citromsavval.
Amikor kihűlt, egy éjszakára beleáztatjuk a bodzavirá
gokat. Átszűrve töltjük az üvegekbe. A nátriumbenzoá
tot csak a legvégén adjuk hozzá.

Kerek évforduló
Gombkötő Jánosnét kerek születésnapja alkalmából
ünnepeltük a közelmúltban. A házi gondozásban dol
gozó Marikát ezúton is szeretettel köszöntjük, kívá
nunk Neki erőt, egészséget, sok örömet az életben!

Kossuth kifli (zsíros piskóta): Hozzávalók: 10 db
tojás, 50 dkg cukor, 35 dkg zsír, 40 dkg liszt, 1 db cit
rom, 1 csomag sütőpor, 1 mokkáskanál só. Elkészítés:
„A félkemény zsírt fakanállal összedolgozzuk a cukor
ral, egyenként beleütjük a tojássárgáját, belereszeljük
a citrom héját, levét, beletesszük a sót és alaposan
kikavarjuk. A tojások fehérjét habbá verjük és óvatosan
belekeverjük. Kanalanként hozzákeverjük a sütőporral
elkevert lisztet, zsírozott és lisztezett tepsibe öntjük,
elsimítjuk és kirakjuk meggyel. Jó meleg sütőbe toljuk,
majd 10 perc múlva a tüzet mérsékeljük, így sütjük
tovább.
Ha megsül, hagyjuk kihűlni, majd nagy fánkszaggatóval
félholdakra szaggatjuk.”
(Kajári Ferencné receptje)

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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Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található,
neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt növényzetről

Tisztelt Méhészek!
A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a
Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázó
szerekre repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére. A kiadott szükséghelyzeti
engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.
Az említett készítményekkel történő csávázás a jelenlegi tudományos eredmények ismeretében nem
jelent elfogadhatatlan kockázatot a méhek számára, ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapot
ban vannak és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül folyó növényvédelmi tevékenység
során a kezelések az engedélyokiratokban foglalt utasítások szigorú betartása szerint valósulnak
meg.
Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a méhekre ártalmatlan tulajdonságot sem si
került igazolni. A neonikotinoidok használatának másfél évtizedes magyarországi tapasztalatai
alapján a repce, napraforgó és kukorica csávázása szabályszerű felhasználás esetén nem okozott
kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében kisebb a valószínűsége és
gyakorisága méhekre kockázatos permetezőszerek használatának.
A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományok
ban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.

Dr. Lipták Péter
jegyző

Megemlékezés
“Az élet elmúlik de az emlékek élnek”
Fájó szívvel emlékezünk

Túrós István

halálának 5. évfordulóján,
akit soha nem feledünk.
Felesége, lányai, veje, unokái: Alina, Klaudia, Tamás
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A Csanádapácai Dalkör hírei
„Csanádapácai Dalkör ” néven ismernek bennünket megyén belül és kívül, országhatáron túl.
10 éve alakult a dalkör egyszerű, énekelni szerető emberekből.
A Dalkör vezetője Deák János harmonikás. Citerán játszik Szabó Gábor.
Jelenleg 18 tagja van a csapatunknak. Legidősebb tagunk 86 éves múlt, a legfiatalabb 17 éves. Dalkörünk egy
baráti társaság, nem csak csanádapácai hanem pusztaföldvári, mezőkovácsházi, és gábortelepi tagunk is van,
akiket a dal szeretete hozott közénk.
Elsősorban a községben megrendezésre kerülő ünnepeken és egyéb rendezvényeken lépünk fel. Az Idősek
otthonát havonta látogatjuk, hogy műsorunkkal örömet szerezzünk.
Hetente több órát gyakorlunk, nagyon várjuk a próbákat, a közös énekléseket.
Egyre több meghívásunk van, aminek próbálunk eleget tenni. Nemcsak népdalt, hanem katonadalokat mulatós
dalokat, operettet, hazafias dalokat is szívesen éneklünk. Rendszeres fellépők vagyunk a környék templomaiban
is az adventi műsorunkkal.
Több zenés darabunk is van. A Cigánytábor című zenés darabunkat 29 alkalommal látták eddig, több megyében.
Időnként egy egy versenyre is benevezünk, de elsősorban jól akarjuk érezni magunkat saját kis közösségünkben.
Tarsolyunkban van már ezüst, több arany minősítés és kiemelt nívódíj is.
2013ban Debrecenben a Katonadalok fesztiváljáról elhoztuk az első helyezést. Hódmezővásárhelyen a Fekete
Sas Szállóban megrendezett I. Tiszántúli Népdalköri Találkozóról kiemelt nívódíjjal tértünk haza, hogy csak egy
párat említsünk a díjainkból.
Mindig vidámak és jókedvűek vagyunk, és ezt szeretnénk átadni a bennünket hallgatóknak. Rengeteg barátunk
lett az elmúlt tíz évben.
2018. április 14én rendeztük meg a IV. Csanádapácai Dalkörtalálkozót. 9 településről érkeztek vendégek,
fellépők.
Közel 200 résztvevő énekelte a Himnuszt kezdéskor. Deák János dalkörvezető köszöntője után Oláh Kálmán
Csanádapáca polgármestere üdvözölte a jelenlévőket, majd Szrenka Pálné a Békés Megyei Nyugdíjas Szövetség
elnöke köszöntötte a megjelenteket. A Csanádapácai Dalkörnek egy Díszoklevelet adott át a 10 éves évforduló
alkalmából munkánk elismeréseként. A nap folyamán 16 fellépő műsora került bemutatásra. Köszönet illeti a
Mezőkovácsháza Hagyományok Háza Egyesület tagjait, akik közel 300 db kürtőskalácsot sütöttek a
jelenlévőknek. A délután jó hangulatú beszélgetéssel, nótázással, tánccal zárult.
Nagy szeretettel karoljuk fel a fiatalokat. Találkozónkon mindig lehetőséget kapnak, hogy megmutassák a tehet
ségüket, tovább vigyék a dal szeretetét. Köszönet a felkészítőiknek.
A résztvevők megígértették, hogy jövőre az 5. Dalkörtalálkozón újra találkozunk!
Ránk is igaz a mondás, hogy a dal szeretete összehozza az embereket.

Deák János
dalkörvezető
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