Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Ezúton szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. augusztus 1‐jén lép hatályba Csanádapáca
Község Önkormányzat Képviselő‐testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásá‐
nak jogkövetkezményeiről szóló 12/2018. (VI.21.) számú önkormányzati rendelete.
A képviselő‐testület az alábbi jogellenes magatartások – közigazgatási eljárás útján történő – szankcionál‐
hatóságát teremti meg az alábbi területeken:
‐ Községi jelképek használatával összefüggő magatartások megszegése,
‐ Helyi zajvédelemmel kapcsolatos magatartások megszegése,
‐ A közterületek tisztántartásával, köztisztasággal összefüggő magatartások megszegése,
‐ Közterületek használatával kapcsolatos magatartások,
‐ Állattartással kapcsolatos magatartási szabályok megszegése,
‐ Települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos magatartási szabályok megszegése,
‐ Közterületen történő szeszesital fogyasztásra vonatkozó magatartási szabályok megszegése,
‐ Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályok.
A képviselő‐testület a rendeletben azokat a tényállásokat rögzítette, amelyek ténylegesen a közösségi együttélés
alapját képezik, mindenki számára betarthatók és minden jóérzésű embert sért, ha valaki az ő sérelmére követ
el ilyen cselekményeket.
A rendelet kihirdetett változata az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.csanadapaca.hu
portálon megismerhető. Az önkormányzati rendeletről ingyenes másolatot tudunk biztosítani minden csanád‐
apácai lakosnak, amely a közfoglalkoztatás‐szervezési irodában igényelhető.
Szeretném kihangsúlyozni, az önkormányzati rendelet megalkotása azt a célt szolgálja, hogy településünk még
élhetőbb és vonzóbb legyen a polgárai számára. Településünk jó híre, az itt élő emberek szépérzéke és szorgalma
elvitathatatlan az ide látogató számára. Mindez a többségi lakosságnak köszönhető, akik felelősséget éreznek a
közösségükért és kötelezettségeiket zokszó nélkül teljesítik. Ez a rendelet nem nekik, hanem annak a szűk cso‐
portnak szól, akik csak a jogaikat ismerik, de a kötelezettségeiket már kevésbé.
A közterületek rendezettségére kiemelt figyelmet kívánunk fordítani 2018. 08. 01. naptól, közterület‐felügyelő
bevonásával. Kérek minden lakost, hogy még július hónapban gondoskodjon az ingatlana előtti közterület, illetve
a portája gyom‐ és gazmentesítéséről, tekintettel a rendelet hatálybalépésére, illetve a XII. Kakasfesztivál
időpontjára.
Szeretném továbbá tájékoztatni a Tisztlelt Olvasót, hogy június hónapban részt vettünk az immáron XVIII.
Guzsalyos Találkozón, aminek idén a vajdasági Kisorosz község adott otthont. Településünket műsorral a Do‐
hánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület képviselte. A fesztivált szimbolizáló díszes guzsalyt
a tizennyolcadik alkalommal megtartott nemzetközi népművészeti találkozó zárórendezvényén az erdélyi Apáca
község képviselői vehették át, elővetítve, hogy jövőre ők lesznek a nagymúltú rendezvény házigazdái.
Oláh Kálmán
polgármester
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A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei
2018. június 16‐án utoljára szólt a csengő az általános iskolában. A csengő, mely egyben a tanév végét és
ballagó diákjaink számára az általános iskolai tanulmányok lezárását is jelentette. 32‐en indultak útnak. A
legtöbben szakgimnáziumban, gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, néhányan pedig különböző szak‐
iskolák tanulói lesznek szeptembertől.
Túl az osztálykirándulások feledhetetlen programjain, június 22‐én gyűltünk össze Te Deum ünnep‐
ségünkre. A tanévzáró szentmise után Kesjár Jánosné igazgatóasszony köszöntötte a jelenlévőket, majd
összegezte a tanév eredményeit. Csanádapáca kis falu, de a jutalomkönyvek, oklevelek kiosztása során
kiderül, hogy szép számmal vannak olyan gyerekek, akik messze viszik iskolánk, községünk jóhírét. Elhang‐
zott a várva várt mondat is: „A 2017/2018‐as tanévet ezennel lezárom!” Mindannyian vártuk ezt, jól hallható
volt a tapsokból.
Sajnos nem kaphat mindenki könyvet, de nagyon fontos, hogy SZÜLŐKÉNT mindenki értékelje gyermekében
azt, amiben a legjobb. Ha a szorgalma kiemelkedő, akkor azt, ha találékony és a jég hátán is megél, akkor
azt, ha kiváló sportoló, ha jól rajzol, ha szeret főzni, ha kedves, ha érzékeny… bármit. Bizony rajtunk múlik,
hogy milyen felnőttekké válnak, s ezt nem mint pedagógus, hanem mint édesanya írom. Minden apró di‐
cséret előre viszi dédelgetett Kincsünket. Soha ne mondjuk azt a gyermekünknek, hogy „Te ezt úgysem
tudod! Ehhez te nem értesz!” Adjunk neki mindenben segítő kezet, álljunk, üljünk mellé, hogy velünk együtt
minden akadályt átvészelhessen.
A tanévben számtalan versenyen, rendezvényen, ünnepségen vettünk részt és szerveztünk mi magunk is
jónéhányat. Igyekezzünk nyáron a családon belül is valamit közösen csinálni. Nem feltétlen nyaralásra gon‐
dolok. Kapáljuk meg együtt a virágoskertet, szedjünk közösen gyümölcsöt, mossuk le a kerékpárt, autót.
Legyenek nyári feladatok, hogy érezze, ő is felelőséggel tartozik a körülötte lévő dolgokért.
Június 1‐jén, pedagógusnapi ünnepségünk keretében Futó Tiborné vehette át aranydiplomáját Molnár Lajos
egykori és Kesjár Jánosné jelenlegi igazgatóktól. Ezúton is gratulálunk neki, jó egészséget, tartalmas nyugdí‐
jas éveket kívánva.
Országos sportversenyen Lázár Kamilla 5. osztályos tanulónk képviselte Békés megyét a Szombathelyen
megrendezett Kisiskolák Sportversenyének atlétika/többtusa kategóriában. Kislabdadobás, távolugrás és
futás szerepelt a megmérettetésben. A 5.‐6. osztályosok között Kamilla a 9. helyen végzett, az ötödikesek
közt pedig a második helyen zárta a versenyt. Ezúton is gratulálunk neki a szép eredményhez. Testnevelője
és egyben édesapja, Lázár Attila büszke lehet a közösen elért szép eredményre.
Szeretnék köszönetet mondani magam és kollégáim nevében mindazoknak, akik ötleteikkel, segítő
kezeikkel, adományaikkal támogatták intézményünket a 2017/2018‐as tanévben. Örülök, hogy mindig van‐
nak körülöttünk jó emberek, akik segítő szándékkal viszik előre mindennapi életünket, jelen vannak ter‐
veink megvalósításánál. Isten áldja őket jóságukért!
Kedves Gyerekek! Használjátok ki a nyári szünet adta lehetőségeket, pihenjetek aktívan, néha biciklizzetek
el az iskola felé, ellenőrizzétek le, hogy megvan e még!
Jó pihenést, jó feltöltődést kívánok diákoknak, szülőknek, kollégáknak egyaránt!

Véróné Erzsiák Beáta
igh.
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A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Jézus vére
Az utolsó vacsorán Jézus e szavakkal fordult a tanítványokhoz: „…ez az én vérem
kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök boc‐
sánatára.” A megostorozástól kezdve egészen kereszthaláláig látjuk, hogy Ő vérét
adta értünk, ez arra ösztönöz bennünket, hogy kövessük Krisztust.
Az előző évtizedekben(IX Pius pápa 1849. évi elrendelése óta) július 1‐én ünne‐
peltük Jézus vére ünnepét, ezután július hónap Jézus vére hónapja lett a Jézus vére
ájtatosságok imádkozásával.
Néri Szent Fülöp életéből fent maradt egy történet, mely elbeszéli, hogy egy fiatalem‐
ber, aki még nem rég óta állt a szent lelkivezetése alatt, semmiképp sem volt
rábírható arra, hogy egy megbántójának megbocsásson. Szent Fülöp végtére a
következő eljáráshoz folyamodott: Feszületet vett a kezébe és komoly megrendítő
hangon így szólt az ifjúhoz: Nézd és emlékezzél reá, mennyi vért ontott az Úr, hogy
téged Isteneddel kibékítsen. Nemcsak szívből megbocsátott ő ellenségeinek, hanem
még atyját is kérte, hogy megbocsásson nekik. Azután Fülöp ráparancsolt az ifjúra, hogy a feszület előtt térdeljen
le és mondja utána a következő imát: Uram Istenem! Jóllehet átlyuggatott kezekkel és lábakkal függsz a kereszten
s kínjaid közt minden véred elfoly, mindez kevés az én üdvösségemre. Azért újra át kell szívednek szuratnia,
újból véredet ontanod, miután amit eddig ontottál értem, nem elég nekem! … Alig térdelt le az ifjú, oly soha nem
tapasztalt reszketés fogta el egész testében, hogy valamennyi hajszála az égnek állt. Csak nagy sokára múlott el
a remegése, mikor is szelíd készséges hangon így szólt Szent Fülöphöz: Engedelmes atyám! Mától fogva kész
vagyok szívemből megbocsátani!
Blősz Attila
plébános

Tájékoztatás parlagfűvel fertőzött területekkel kapcsolatos hatósági eljárásról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 17. § (4)
bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág‑
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
A parlagfűvel való fertőzöttség helyszíni ellenőrzésének lefolytatása a parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet (parlagfű rendelet), illetve a vonatkozó jog‐
szabályok alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság (továbbiakban: földhivatal), míg belterületen a jegyző
hatásköre. A hatósági eljárás lefolytatása és a bírság összeg megállapítása a növény‐és talajvédelmi hatóság
(továbbiakban: növényvédelmi hatóság) feladata, kötelezettsége.
Amennyiben a helyszíni ellenőrzést végzők parlagfű fertőzést állapítanak meg, az arról készült jegyzőkönyvet
a növényvédelmi hatóság részére megküldik, a beazonosított koordinátákkal, a földhasználó(k)ra vonatkozó
adatokkal, illetve a készített fényképfelvételekkel együtt. A növényvédelmi hatóság az eljárás megindításáról
szóló tájékoztatás mellett kézhezvételtől számított 8 napon belüli nyilatkozattételi lehetőségre is felhívja az
ügyfél figyelmét. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy az ellenőrzés lefolytatásáról szóló értesítés
mellőzhető, annak elmaradása, nem minősül eljárási hibának, nem feltétele az ellenőrzés lefolytatásának.
A közérdekű védekezést külterület esetén a növényvédelmi hatóság, belterület esetén a jegyző rendelheti el,
melynek végrehajtása a megbízott vállalkozó feladata. Amennyiben azonban az értesítést követően az ügyfél
eleget tesz védekezési kötelezettségének, a közérdekű védekezés foganatosítására nem kerül sor. A parlagfű
rendelet alapján közérdekű védekezés költségeként a növény‐ és talajvédelmi hatóságnál, illetve a jegyzőnél
felmerült vállalkozói díj számolható el, melynek megfizetése az ügyfelet terheli.
A parlagfű fertőzöttség esetén a növényvédelmi hatóság az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok
kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet és az Éltv. alapján
növényvédelmi bírságot szab ki, attól eltekinteni nem lehet, minden esetben ki kell szabni. A bírság
kiszabásakor a növényvédelmi hatóság figyelemmel van a parlagfűvel fertőzött terület méretére, a felületi
borítottságra, illetve, hogy az ügyfél vonatkozásában a korábbi években került‐e sor növényvédelmi bírság
kiszabásra.
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei
Tóparti kirándulás
Beköszöntött a nyár. Az idősek otthona lakói számára
remek lehetőség nyílott a kikapcsolódásra, amikor
Csóti András és felesége meghívását elfogadtuk. Elláto‐
gattunk halastavukhoz az idősekkel, ahol a vízpart, a
csend, nyugalom, a természet apró szépségei, majd a
közös nótázás és a szalonnasütés nyújtottak
élményekkel teli délelőttöt.

Trianoni békediktátum évfordulója
Június elején a trianoni békediktátum évfordulója al‐
kalmából megemlékezést tartottunk az idősek ottho‐
nában. Versekkel, dalokkal, felolvasással és a
történelmi tényekről szóló vetítéssel emlékeztünk
nemzetünk gyászos eseményére.
Élnek olyan idősek közöttünk, akik kilencvenes éveiket
élve meséltek arról, hogy iskolásként verseket, dalokat,
színdarabot is adtak elő a faluban, a területi revízió
reményében, illetve az elcsatolt országrészek magyar
lakosainak helyzetéről.

Nyári kézműves munkáink
A szociális foglalkoztató dolgozói voltak segítségünkre
az otthon udvarán lévő ágyások gyógynövényeinek be‐
takarításában, a levendula, a menta és a citromfű levá‐
gásában és szárításában.
A foglalkozásokon az idősek szeretik a munka jellegű
tevékenységeket. A növények további feldolgozásában
szívesen közreműködtek, örömmel foglalatoskodtak az
illatos levelekkel, virágokkal.
Agyagból készítettünk dísztárgyakat az alkotni vá‐
gyókkal a közelmúltban. Egyre gyakorlottabban dol‐
goznak, ügyes mozdulatokkal formázzák az anyagot.
Hasonlóan ahhoz, ahogyan háziasszonyként a tésztával
dolgoztak mesterien, de most maradandó
munkadarabokat hozhatnak létre. Jó érzéssel töltötte
el őket munkájuk eredménye.

Elballagtak a 8. osztályosok
Sokszor szerepeltek intézményünkben is a most bal‐
lagó 8. osztályosok és szeretettel küldtük a kertünk
virágait a tiszteletükre feldíszített termekbe. Örültünk,
hogy a bolond ballagás mókájából sem hagytak ki ben‐
nünket!
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Kerek évforduló
2018. a kerek születésnapok éve, hiszen ez évben ki‐
lenc idős lakónk 80‐adik, illetve 90‐edik szülinapjára
készülünk.
Június 21‐én a szépkorúak között üdvözölhettük Forgó
Pálné Jutka nénit, amikor 90. születésnapját ünne‐
peltük. Az önkormányzat részéről Oláh Kálmán pol‐
gármester és Ökrös Szabina szociális referens
köszöntötte a születésnapost. Jutka néni örömmel fo‐
gadta családjától és lakótársaitól is a köszöntést, a
jókívánságokat.
A Forgó családnak szeretnénk megköszönni a
megvendégelést, mellyel örömet szereztek az itt élő
időseknek.

Névnapi köszöntő
Júniusban névnapjukon köszöntöttük a Margitokat,
Irénkéket, Lászlókat !
Lipták Mihályné Margitka néni családjának köszönjük
a megvendégelést.
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vágva egyik sarkát azon áthúzzuk, így sütjük forró olaj‐
ban. Vaníliás porcukorral meghintjük.
Tótkalács
Hozzávalók: 30 dkg cukor, 5 dkg élesztő, 1 liter langyos
tej, 4 egész tojás, 1 mokkáskanál só, 2 kg liszt (kb), olvasz‐
tott vaj, mazsola
Az élesztőt felfuttatjuk a langyos tejben, hozzákeverjük a
tojásokat, a cukrot, sót, majd mindezt összedolgozzuk a
liszt háromnegyed részével. Fakanállal vagy kézzel
hólyagosra felverjük a tésztát, fokozatosan adunk annyi
lisztet hozzá, hogy megfelelően nyújtható, nem túl
kemény tésztát kapjunk. 6 egyenlő részre osztjuk, cipókat
dagasztunk belőle. 1 órát meleg helyen, letakarva ke‐
lesztjük. Tiszta abroszt készítünk egy asztalra, majd azt
kissé behintjük liszttel, ezen egy cipót hártya
vékonyságúra kihúzgálunk, kezünkkel középről a széle
felé indulva. Meglocsoljuk az olvasztott vajjal, megszórjuk
mazsolával. Az abrosz segítségével feltekerjük, majd
kézzel megsodorjuk. Félbehajtjuk, összefonjuk félig, a
többi tésztával körülöleljük. Magas falú tepsibe teszünk
2‐2 kalácsot, ellentétes irányba fordítva, így kelesztjük.
Tojással megkenjük, közepesen meleg sütőben szép
pirosra sütjük.

GYÖNGYFÜZÉR BOLT
Megújult árukészlettel várjuk az érdeklődőket a
szociális foglalkoztató boltjában! Párnák,
szőnyegek, ágyneműk, kötények és terítők készül‑
tek az elmúlt hetekben, de a korábbi kínálatban
szereplő termékeinket is megtalálják, a minden
hétköznap délelőtt nyitva tartó Gyöngyfüzér bolt‑
ban. A következő hetekben a keddi piacokon is
megtekinthetik, megvásárolhatják termékeinket.
Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük a Csóti házaspárnak a vendégsze‐
retetet, mellyel az időseket fogadták, Mészáros István‐
nak és családjának pedig a finom dinnyéket, amelyeket
az otthon lakóinak ajándékoztak! Köszönjük szépen
Göcző Lászlónénak a cseresznyét, Domján Ferenc‐
nének a meggyet. A kardoskúti Geiszt Józsefnének
köszönjük az idősek foglalkoztatásában hasznosnak
ígérkező fonal adományát! Pacsika Józsefné egy televí‐
ziót ajánlott fel az otthon számára, ezt is nagyon
köszönjük a lakók nevében!

Nagyanyáink receptjeinek közreadásával folytatjuk a
gasztronómiai hagyományaink őrzését
Rózsika néni féle csörögefánk
Hozzávalók: 1kg liszt, 5 tojás, 2dl tejföl, 10 dkg margarin,
20 dkg cukor, 2 vaníliás cukor, 2 késhegynyi szódabikar‐
bóna vagy sütőpor
A lisztbe belekeverjük a szódabikarbónát, elmorzsoljuk
vele a margarint, majd a többi hozzávalót is hozzákever‐
jük. Jól átgyúrjuk a tésztát. Egy centiméter vastagságúra
nyújtjuk, majd trapéz alakúra vágva, a közepére nyílást

Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás és
Becseiné Bohus Róza foglalkoztatási koordinátor
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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A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület hírei
Az utóbbi hónapok is eseménydúsak voltak közösségünk életében.
Hagyományainkhoz hűen három helyszínen – a Kovács háznál, az Önkormányzat melletti parkban és a Civil
háznál ‐ is állítottunk májusfát. A Kovács Háznál az óvodások és az első osztályosok díszítették fel az orgona
ágakat, körbe járva énekeltek a jelenlévőknek. A szomszédos idősotthon lakói is megtisztelték rendezvényünket.
Mindig öröm számunkra, ha több generációt is vendégül láthatunk rendezvényeinken!
A Cselekvő közösségek‐aktív közösségi szerepvállalás EFOP pályázat átfogó célja a települések önkormányzatai,
kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése, az együttműködés kultúrájának magasabb szintre
emelése. A pályázat keretén belül hirdették meg a Közösségek Hetét, melyhez egyesületünk is csatlakozott, nyi‐
tott próbát tartottunk az érdeklődőknek.
Májusban virágvásárt szerveztünk, melyre mindig sok vásárló érkezik, és ahol lehetőség van egy kis ráérős
beszélgetésre is. Limonádéval és kaláccsal kínáltuk az érkezőket.
Egyesületünket idén is megkeresték a Sérült Fiatalok Találkozójának szervezői, és kérték az évek folyamán
megszokott csőröge sütését. Örömmel tettünk eleget a felkérésnek! Köszönjük az Önkormányzat által felajánlott
étolajat és tojást, tagjainknak pedig az önzetlen munkát!
A Községi gyereknapon tárgyi eszközeinkkel és önkéntes munkával segítettük a rendezvényt.
Csanádapáca Község Önkormányzata egyesületünket kérte fel, hogy a vajdasági Kisoroszban rendezett XVIII.
Guzsalyos Találkozó Gálaestjén kulturális műsort adjon. Minden évben olyan előadással készülünk, melyben
próza‐népdal‐néptánc egyaránt szerepel, a fő gondolat pedig a népi kultúrába nyúlik vissza. Idén a szerelem
témáját jártuk körbe Móricz Zsigmond Pillangó című regénye alapján. A műsort összeállította Hegedűs Kitti és
Behán Józsefné, a táncokat betanította és a koreográfiát készítette Hegedűs Kitti néptánctanár, a népzenei
kíséretet az orosházi Tekergő Zenekar adta. A szereplők heteken át készültek, próbáltak míg az előadás kerek
egésszé alakult, és a sok befektetett energiának köszönhetően nagy sikert aratott műsorunk.
Köszönjük Csanádapáca Község Önkormányzatának az utazási és fellépési lehetőséget! A szereplőknek és a
felkészítőknek az áldozatos munkát, a Tekergő Zenekar tagjainak a szép muzsikát! Külön köszönet jár a
műsorban szereplő gyerekeknek, akik az iskolai elfoglaltság mellett is ügyesen felkészültek!
A Csoóri Sándor program nyertes pályázatának köszönhetően néptánc csoportunk egységes népviseletben je‐
lenhetett meg, néptánctudásunkat is magasabb szintre emelhettük, néhány próbát élő népzenei kísérettel
tarthattunk, hangtechnikai eszköztárunk is bővült.
A Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működésére kiírt pályázatán 1 350 000 Ft‐ot nyert
egyesületünk, melyet tárgyi eszközök beszerzésére, utazásra, kiadvány készítésére, előadás tartására költünk.
Ezek a pályázati támogatások lehetővé teszik, hogy működésünk zavartalan legyen, minden évben kicsit gyara‐
podjunk, fejlődjünk.

Oravecz István
elnök
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A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület képei

(Fotók: Murvai Ágnes)

Anyakönyvi hírek
Születés: Thuri Zoltán Endre és Gazdag Nóra leánya Tímea, Magyarfalvi Pál és Matejdesz Szilvia ﬁa
Máté, Csicsely Dávid és Lakatos Patrícia leánya Kira, Herjavecz Anita és Rácz Zoltán leánya Anna
Házasságkötés: Halálozás: Skoperda Lajosné (1937.), Mazula Istvánné (1933.), Pacsika Antal Tamás (1986).

Megemlékezés
"Ismét eltelt egy év nélküled,
mely sokkal nehezebb, mint képzeled.
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