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A XI. Kakasfesztivál teljes programja

2018. augusztus 10. Péntek
19:00

Egri József és Keszler Éva ‐
operett nóta műsora
Helyszín: Arany János Műv. Ház.

2018. augusztus 11. Szombat
06:00

Kakaspörköltfőző verseny
kezdete

09:00

Fesztivál megnyitó

09:15

Nagyboldogasszony Katolikus
Általános Iskola és Óvoda műsora

10:00

Pasenkó bohóc műsora,
lufihajtogatás

11:00

Fortissimo “Jégvarázs
Hangszervarázs” gyerekkoncert

12:00

Jó ebédhez szól a nóta
a Nagyszénási Sláger Együttessel

13:00

Tarnai Kiss László műsora

14:00

Eredményhirdetés

15:00

Kökény Attila műsora

16:00

Tilinger Attila műsora

17:00

Bellus István humorista előadása

18:00

Helyi fellépők: Csanádapácai
Dalkör, Dohánylevél Egyesület
és Rakonczai Kata Bíborka

20:00

Örökség zenekar (ex‐Kormorán)
élő koncertje

22:30

Electric Open Air ‐ Főszerepben
az underground elektronikus zene

2018. augusztus 12. Vasárnap
Egész napos kirakodóvásár a fő utcán
és az iskolaudvaron.

Csanádapácai Új Szó

További programok:
‐
Szombaton és vasárnap vidámpark
és ugrálóvár a fesztivál területén
(Az ugrálóvár szombaton 10‑14 óra
között ingyenes)
‐
Szombaton 9:00‐ 12:00‐ig Jövő Építők TDM
Közhasznú Egyesülete a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program keretén belül „Internet
a mindennapokban” című könyv
bemutatása és kötetlen beszélgetés a
helyszínen
‐
Szombaton 10:00‐tól a Gyöngyfüzér
Szociális Szolgáltató Központ
Infrastruktúrájának fejlesztése
/TOP‑4.2.1‑15‑BS1‑2016‑00040/ projekt
megvalósulásának ünnepélyes átadása
Helyszín: Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.
‐
Szombaton a Helytörténeti Gyűjtemény
megtekinthető 10:00‐17:00‐ig
(volt Kovács‐féle ház)
‐
Szombaton 10:00‐15:00‐ig Dotto kisvonat
közlekedik, indulás helye a régi piactér
‐
Szombaton 15:30 ‐18:30‐ig Baba‑mama
sátor, arcfestés, csillámtetoválás és népi
játékok a helyszínen
Versenyekre várjuk a jelentkezőket:
‐
Rajzverseny
‐
Keressük a legízletesebb pogácsa,
a legfinomabb savanyúság
és a legütősebb pálinka elkészítőjét
Főzőversenyre jelentkezés:
www. kakasfesztival.hu vagy
Harangozó Zoltán +36 (30) 596 83 37
További versenyekről információ:
www. kakasfesztival.hu vagy
a +36 (30) 777 87 81 telefonszámon
Ebédjegy elővételben vásárolható:
A községházán augusztus 6. és 9. között,
minden nap 9:00‐12:00 és 13:00‐15:00‐ig.
További információ:
Arany János Művelődési Ház
+36 (30) 777 87 81

A Műsorváltozás jogát a szervezők és
a fellépők egyaránt fenntartják!
Csanádapáca Község Önkormányzata
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A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Augusztus: Szűz Mária Szeplőtelen Szívének és Nagyboldogasszony ünnepének hava

46

Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben,
48
mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék,
49
mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az Ő neve.
50
Irgalma nemzedékről nemzedékre az Istenfélőkkel marad. (Lk 1, 46‐50)
47

A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét és a világ föla‐
jánlását a Szeplőtelen Szívnek. XII Pius pápa 1942‐ben felajánlotta az emberiséget Mária Szeplőtelen szívének,
1944‐ben általánossá tette az ünnepet augusztus 22‐re. 1969 után, Jézus Szentséges Szíve ünnepe utáni szom‐
batra került át ez az ünnep és ma is így van. 2000 október 8‐án II. János Pál pápa a világegyház püspökeivel
Rómában megismételte a felajánlást és augusztus 22‐e a Boldogságos Szűz Mária Világ Királynője ünneppé lett
a naptárban. Hagyományosan augusztusban Mária Szentséges Szívének ájtatosságát imádkozzuk, ahol még él
ez a gyakorlat, így nálunk is Csanádapácán, ahol pár éve újra fel lett ez elevenítve.
Egy szónok hallgatósága előtt érthetővé akarta tenni, hogy Szűz Mária mily hathatósan segíthet a bűnösökön és
ezért beszélte el a következő tréfás mesét: Egyszer Krisztus felelősségre vonta Szent Pétert, a mennyország
kapuőrét, hogy egyik‐másik lelket hogyis bocsáthatta be a mennyországba? Szent Péter azzal mentegette magát,
hogy nem tehet róla, mert nem ő, hanem Isten anyja bocsátotta be az illető lelkeket. Péter még hozzátette: igaz,
hogy nálam van az igazság kulcsa melyet nekem adtál Uram, de édesanyádra bíztad az irgalmasság kulcsát és
így Ő sok olyanokat bocsát be, kiknek belépését én megtagadnám. Ez ugyan egy anekdota, de nagyon is mély
értelmű. Tudniillik Mária közbenjárása által sok lelket ment meg, mert Ő az irgalom anyja és a bűnösök
menedéke.
Szűz Mária miután sokat szenvedett földi élete során, végül halálba szenderedését követően a mennybe vétetett,
a boldogság honába Szent Fiához Jézus Krisztushoz. Ezt ünnepeljük Nagyboldogasszony ünnepén (aug. 15), és
ez a csanádapácai templom titulusa, búcsúja. Nagyboldogasszony anyánk égi pártfogónk és közbenjárónk, sokat
segít nekünk, jöjjünk el ezért minél többen őt köszönteni a templomba, búcsúnkra.
Idén augusztus 18‐án szombaton délelőtt 10 órakor lesz a templombúcsú ünnepi szentmiséje, amelyet:
Főtisztelendő Király Árpád Arad‐Ségai plébános, marosi főesperes, székesegyházi kanonok úr mutat majd be.
Blősz Attila
plébános
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei
Épületfelújítás
Nagy örömünkre a TOP‐4.2.1‐15‐BS1‐2016‐00040
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ infrastruk‐
túrájának fejlesztése projekt megvalósult, a felújítási
munkálatok befejeződtek, ennek eredményeképpen az
alapellátásban dolgozó kollégáink visszaköltözhettek
a régi, de már szépen felújított környezetükbe.
Az épület új, korszerű hőszigetelő üvegezésű
nyílászárókat kapott, a fűtésrendszer is teljes
egészében megújult és az épület hőszigeteléssel lett el‐
látva.
Az akadálymentes környezet biztosítását segíti az
épületben a belső terek csúszásgátló padlóburkolóval
való ellátása.
Mindemellett kialakításra került az intézmény udvarán
egy mozgáskorlátozott parkoló is.
Szeretettel
várjuk
a
szociális
alapellátást
igénybevevőket aCsaládsegítő és Gyermekjóléti Szol‐
gálat, nappali ellátás, szociális étkeztetés és házi segít‐
ségnyújtással kapcsolatos ügyekben a megszokott
helyen, változatlan nyitvatartási idővel: hétfőtől
csütörtökig: 8.‐16., pénteken :8.‐13. óráig
Az ünnepélyes átadásra augusztus 11‐én 10 órakor
kerül sor.
„Apácától a tengerentúlig” című fotókiállítással sze‐
retnénk emlékezetessé tenni ezt az örömteli esemény,
melyet a nappali ellátás klubtermében tekinthetnek
meg. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Csanádapácai Új Szó

Dalos délután
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Dalkör ismét egy
vidám, dalos délutánnal kedveskedett lakóinknak. Sze‐
retettel vendégeltük meg őket a kemencében sült, saját
készítésű szilvalekvárral töltött, kelt kiflikkel.

Kerek évfordulók
Munkatársaink közül hárman ünnepeltek kerek
születésnapot az elmúlt hetekben. Magonyné Makszi
Tündét, Négyökrű Irmát és Andrusik Anitát köszöntöt‐
tük a jeles napokon. Ezúton ismét jókívánságainkat
küldjük az ünnepelteknek. Kívánunk jó egészséget és
számos örömteli évet körünkben!
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Farkas Zoltán
„Csakúgy, mint tavaly, az idén is volt szerencsém a
Gyöngyfüzér idősek otthonában tevékenykedni a nyári
munka keretein belül. A kézműves foglalkozások, a
délelőtti séták, érdekfeszítő beszélgetések nap mint nap
új élményekkel, tapasztalatokkal gazdagítottak. Remélem
az utánunk következő diákok is ugyanilyen odaadással,
lelkiismeretes munkával és odafigyeléssel segítik majd az
otthon lakóit. Köszönöm az élményeket!”

Diákmunka

Az intézmény dolgozói és a lakók számára is nagy segít‐
séget jelentett a diákok segítőkészsége, aktivitása, és
reméljük az itt megszerzett tapasztalatokat hasznosítani
tudják a következő években. Köszönjük szépen
munkájukat, segítségüket!

Kakasfesztiválra készülünk
Az idősek otthona kreatív foglalkozásának termékei
idén is megvásárolhatóak lesznek a helyszínen.
Hűtőmágneseket, illattasakokat és dísztárgyakat
készítettünk az otthon lakóival és a diákokkal a vásárra.

Júliusban három diák vett részt nyári munkán in‐
tézményünkben. Az idősek foglalkoztatásában vállal‐
tak aktív szerepet a fiatalok. Megkértük őket, hogy
néhány sorban foglalják össze a szerzett tapasztala‐
tokat.
Takács Renáta Katalin

A fejlesztő foglalkoztatás hírei

„Júliusban lehetőségem volt kipróbálni magamat a
mentálhigiéné területén a csanádapácai Gyöngyfüzér
Szociális Szolgáltató Központban. Az itt eltöltött egy
hónap alatt jó néhány tapasztalattal és persze emlékkel
gazdagodtam. Beleláthattam az idősek gondozásába,
segíthettem nekik tevékenységeikben és ez által job‐
ban megismerhettem őket. Emellett a munka kreatív
része csapatban zajlott, így fontos volt jó kapcsolatot
kialakítani a munkatársakkal is. Úgy vélem, hogy az
otthonban eltöltött kis idő mindenképpen pozitívan
hatott rám.”

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ fejlesztő
foglalkoztatásában
dolgozó
megváltozott
munkaképességű munkavállalók is lelkesen készülnek
a XII. Kakasfesztiválra, és a búcsúra. Szépül in‐
tézményünk külső környezete a zöldterület‐
kezelőknek köszönhetően, a szövők és a varrónők is
igyekeznek, hogy vásárlóinkat szebbnél‐szebb búcsú‐
fiával örvendeztethessük meg. Széles termékkínálattal
várjuk Önöket a Gyöngyfüzér Boltban, augusztus 11‐én
pedig keressék a sátrunkat a Kakasfesztiválon!

Csurák Tamás

Köszönetnyilvánítás

„Idén alkalmam volt a Gyöngyfüzér idősek otthonában
dolgozni, ahol rengeteg pozitív tapasztalatban volt
részem. A mindennapi foglalkozások színesebbé teszik az
itt élő idősek és a dolgozók hétköznapjait. Nekem
különösképpen a délelőtti séták tetszettek, mert beszél‐
gethettem az idősekkel és közelebbről megismerhettem
őket. Várom már a következő nyári szünetet, mert
szeretnék ismét itt dolgozni !”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a
közelmúltban adománnyal, vagy munkával segítették
az intézmény működését, rendezvényeit!
Köszönjük Horváth Máriának a könyvadományt,
Tomán Csabának és családjának a dinnyét, Bartyik
Istvánnénak a hímzőcérnákat, Keller Györgynek
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a kemencébe való fűtőanyagot.
Köszönjük a pusztaföldvári gondozónők adományát!
Anoním adományozónak köszönjük a finom szőlőt.
Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás,
Andrusik Anita szociális szervező, 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

Tájékoztatás falugazdász ügyfélfogadási
szünetről

M EG H Í VÓ
A N e m z e ti Agrá rga z da sá gi K a m ara
m e gb í z á sá b ól ti sz te l e tte l m e gh ívom Ö n t
a 2020 utáni Közös Agrárpolitika várható
vá l toz á sa i tá rgyá b a n ta r tott c sop o r to s
tá j é koz ta tóra :

Időp on t:
2 0 1 8 . a u gu sz tu s 2 9 . sz e rda
1 5 : 0 0 – 1 6 : 0 0 óra

He lysz í n :
Ara ny Já n os M űve l ődé si Há z I. em.
K l u b te re m ,
C sa n á da p á c a , Sz e n t G e l l é r t ú t 75.

A falugazdász ügyfélfogadás
2018. július 30. és augusztus 20. között szünetel!
Másodvetés bejelentéssel kapcsolatban telefonon
kereshetnek:
Hévvíziné Hadabás Rita, falugazdász,
tel: 30‐330‐0404
Az ügyfélfogadási szünet ideje alatt kérjük,
forduljanak a megyei igazgatósághoz az alábbi
elérhetőségeken:
5600 Békéscsaba, Dózsa György út 15.
06‐66/443‐355
H‐Cs: 7:30‐16:30
P: 7:30‐14:00

Csanádapácai Új Szó

N a p i re n di p on tok, té m á k:
A 2020 utáni Közös Agrárpolitika várható
vá l toz á sa i
Aktu a l i tá sok
Ké re m a ré sz vé te l i sz á n dé ká t e l ő re
j e l e z n i a h a da b a s. r i ta @n a k. h u e mai l
c í m e n va gy
a 3 0 ‐ 3 3 0 ‐ 0 4 0 4 te l e fon sz á m on !

Hév v í z i n é Ha da b á s R i t a
fa l u gaz d ás z

Megemlékezés
1981-2008
„Az élet nagy megpróbáltatás,
az ember küzd, tervez.
Azután jön egy pillanat,
s minden csak álom marad…
Mint fénylő napsugár,
beragyogtad életünk egét.
S mint a villám, úgy mentél el
egy szomorú kora estén.
Te voltál a jóság, a remény, a szeretet.
Kedves arcod, mosolygós szemed,
most már csak álmainkat szépítik meg.”

Fájó szívvel emlékezünk

Erzsiák Anita Lilla
és kisfia, Kerékgyártó Lázár
halálának 10. évfordulója alkalmából:
Szerető családja.
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Hulladékszállítási hírek:

2018. évi szelektív hulladékszállítás
hátralévő időpontjai:

‑ Augusztus 14.

2018. évi zöldhulladék‑szállítás
hátralévő időpontjai:

‑ Augusztus 13.
‑ Szeptember 10.

‑ Szeptember 11.
‑ Október 08.
‑ Október 09.
‑ November 13.
‑ December 11.

‑ November 12.
‑ November 22.
December 17.

Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft.
ügyfélfogadási rendje:

péntekenként 8:30‑9:30‑ig
Helye: Községháza, 2. számú iroda
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