Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Ezúton szeretnék tájékoztatni minden érintett személyt, hogy idén több jogcímen is hozzá lehet jutni a szociális
tüzelőanyaghoz, ez által biztosítva, hogy mindenki elegendő téli tüzelővel rendelkezzen. A fentieken túlmenően
az önkormányzatnál lehet igénybejelentést előterjeszteni a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz‐ vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.
Most pedig vegyük sorra a fenti lehetőségeket.
1. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 12.000.‑ Forint összegű
természetbeni támogatása.
2. 2017. évi szociális tüzelőanyag pótjuttatás
3. 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatás

L O M TA L A N Í TÁ S
A Dareh Bázis Nonprofit Zrt. tájékoztatja Csanádapáca lakosságát, hogy

2018. szeptember 27‑én,
csütörtöki napon lomtalanítást végez a település területén.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a lakosokat, hogy az elszállításra
szánt lomot legkésőbb szeptember 27‑én reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé úgy,
hogy az ne akadályozza a közlekedést.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl. nagyobb
méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rongy, edény, eszköz stb.)
A későn kihelyezett hulladékok, valamint az építési törmelékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák,
veszélyesnek minősülő hulladékok (pl. akkumulátorok, festék, elektromos háztartási eszközök, vegyszerek,
üzem‐ és kenőanyagok, gépjármű kerékköpenyek stb.) NEM KERÜLNEK ELSZÁLLÍTÁSRA!

Kérjük a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
Dareh Bázis Nonprofit Zrt.

Tisztelt Lakosság!
Csanádapáca Község Önkormányzata
2018. október 3‑án (szerda) 17 órakor
tájékoztatót tart, melynek témája a helyi szennyvízberuházás.
Helyszín:
Arany János Művelődési Ház
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1. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 12.000.‑ Forint összegű ter‑
mészetbeni támogatása.
A Csanádapácán bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére ‐ a
1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján ‐ téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni támogatást
nyújt a Kormány mindazon igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés keretében biztosított távhő ‐ vagy
földgáz‐ártámogatásban nem részesültek.
Büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kell nyilatkoznia a célszemélyeknek, hogy a 2017/2018‐as gázév téli
fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12.000.‐ forint összegű jut‐
tatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli
rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő
lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján
az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült.
A nyilatkozatmintát és az adatkezelési nyilatkozatot mellékeljük a Csanádapácai Új Szóhoz valamint elérhető a
www.csanadapaca.hu portálon és hozzáférhető az önkormányzati hivatalban Harangozó Zoltánnál. Ebben az
ügytípusban az önkormányzat feladata a lakossági tájékoztatásra, a kérelmek átvételére és azok továbbítására
korlátozódik. A megfelelő döntések az illetékes minisztériumban fognak megszületni.
A nyilatkozatok benyújtásának határideje: 2018. október 15. (jogvesztő)
2. 2017. évi szociális tüzelőanyag pótjuttatás
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő‐testülete a Kormány téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében
a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
nyújtásáról szóló 1152/2018. (III.27.) Kormányhatározat szerint 250 q barnakőszén megvásárlására elegendő
állami támogatásban részesült. A szenet az önkormányzat megrendelte és az Ormosszén Zrt. már le is szállította
a Magyar Posta útján.
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő‐testülete a fentiek okán megalkotta a 2017. évi szociális
tüzelőanyag pótjuttatásról szóló 14/2018. (VIII.06.) önkormányzati rendeletet, amely szabályozza a
barnakőszénre való jogosultság szempontrendszerét. Az önkormányzat – a rendelet értelmében– vissza nem
térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az
igénylőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350
%‐át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %‐át, nem haladja meg.
A kérelemnyomtatványok a www.csanadapaca.hu portálon is elérhetők, de az önkormányzati hivatalban
átvehetők Harangozó Zoltántól.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2018. november 15. (jogvesztő)
3. 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatás
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kap‐
csolódó támogatására. A pályázati felhívásra Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő‐testülete benyújtotta
a pályázatát. Nyertes pályázat esetén a képviselő‐testület rendeletet fog alkotni a 2018. évi szociális tüzelőanyag
juttatásra való jogosultság feltételeiről és meg fogja állapítani a kérelmek benyújtási határidejét. Előreláthatólag
október végéig meg fog születni a támogatói határozat a minisztérium részéről és az önkormányzat ezt követően
tud csak intézkedni. A Csanádapácai Új Szó önkormányzati lapban és a www.csanadapaca.hu portálon fogjuk a
háztartásokat tájékoztatni a teendőkről.
A kérelmek benyújtásának határideje: még nem ismert.
Fontosnak tartottam a fentieket pontról pontra leírni, mert többen jelezték, hogy nem egyértelmű számukra az
idei fűtőanyag támogatási rendszer. Amennyiben további kérdés merül fel a témában, úgy keressék bizalommal
az önkormányzati hivatal dolgozóit, akik szívesen segítenek Önöknek
Oláh Kálmán
polgármester
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A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Isten Szent Angyalai
Szeptember 29‐én ünnepeljük: Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Ráfáel arkangyalokat.
Október 2‐án pedig a Szent Őrzőangyalokat. A Szentírás több helyen is tanúságot tesz az
angyalok létezéséről, akik Isten által az emberek megsegítésére, oltalmára, jóra való in‐
dítására hivatott teremtmények. Az angyalok hivatását a Szentírásban név szerint is em‐
lített három főangyal jelzi: Mihály a védelmező, Gábor a hírvivő és Rafael a gyógyító
angyal. Az Őrangyalokba vetett hit kifejezi az ember jóra való hivatottságát, és tetteiért
Isten előtti felelősségét is. „Bizony, bizony mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik
az ég, s az Isten angyalai föl‐ s leszállnak az Emberfia fölött.”(János 1, 51).
Kaníziusz Szent Péter (1521 ‐ 1597) már gyermekkorában különös szeretettel volt az
ég fejedelmei iránt. Egész élete folyamán hálát érzett Isten iránt, amiért őneki a világba
történő lépésétől kezdve egy szent angyalt adott kísérőül. Hogy éppen Szent Mihály
napján született, az őt nagyon lelkesítette és annál jobban vádolta magát, amiért ifjúkorában néha nem vetett
ügyet angyalának és lelkiismeretének szavára. Viszont ami jót cselekedett, azt ő csak úgy tudja elképzelni, hogy
azokat őrzőangyala segítségével vitte véghez.
Forduljunk mi is minél többször szent angyalainkhoz, kérve őket, hogy áldják meg hazánkat, családunkat és
életünket!
Blősz Attila
plébános

Iskolakezdési támogatás
A polgármester – az Oktatási, Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság előzetes javaslata alapján – ter‐
mészetbeni juttatásként, Iskolai Erzsébet‐utalvány formájában iskolakezdési támogatásban részesíti azt a Csa‐
nádapácán állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó
szociálisan rászoruló szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke általános iskola, középiskola, vagy
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.
Általános iskolások: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon általános iskolások részére,
akik szülei nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben, és a tankönyvtámogatást semmilyen más jogcí‐
men nem tudják igénybe venni, továbbá akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %‐át. A támogatás mértéke gyermekenként 5.000.‐
forint.
Középiskolások: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon középiskolások részére, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének:
a.
b.
c.

100%‐át, a támogatás mértéke gyermekenként:10.000.‐ Ft.
200%‐át, a támogatás mértéke gyermekenként: 8.000.‐ Ft.
250%‐át, a támogatás mértéke gyermekenként: 5.000.‐ Ft.

Főiskolások és egyetemisták: A polgármester iskolakezdési támogatást állapít meg azon főiskolás, egyetemista
nappali tagozatos hallgatóknak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:
a.
100%‐át, a támogatás mértéke gyermekenként: 10.000.‐ Ft.
b.
200%‐át, a támogatás mértéke gyermekenként: 8.000.‐ Ft.
c.
250%‐át, a támogatás mértéke gyermekenként: 5.000.‐ Ft.
Az iskolakezdési támogatás tekintetében a családban az 1 főre jutó jövedelem felső határa az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%‐a, azaz 71.250 forint.
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig a Hivatalban terjeszthető elő az erre
a célra rendszeresített nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény 30 napnál nem régebbi
igazolását arról, hogy a tanulói jogviszony a kérelem beadásakor fennáll. Az iskolakezdési támogatást tárgyév
október 31‐ig kell kifizetni.
Ökrös Szabina
szociális ügyintéző
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
hírei
A szociális alapellátás épületének ünnepélyes
átadására
2018.08.11‐én került sor, mely a Területi Operatív
Program 4.2.1‐15.BS1‐2016‐00040 pályázata támo‐
gatásával valósult meg. Zalai Mihály a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke ünnepi
beszédében többek között hangsúlyozta a
településünkön megvalósuló négy TOP‐os pályázat
jelentőségét Csanádapáca fejlődése szempontjából.
Oláh Kálmán településünk polgármestere létesítmény
átadó beszédében a projekt kapcsán megvalósuló
infrastrukturális fejlesztés jelentőségéről beszélt.
Köszönjük, hogy sokan együtt ünnepeltek
velünk!élményekkel teli délelőttöt.

Csanádapácai Új Szó

II. helyezést értek el a versenyben.
Gyöngyfüzér bolt portékái is kellendők voltak. Köszön‐
jük szépen, hogy a Kakasfesztiválon a fejlesztő
foglalkoztatásban dolgozók által készített termékeket
választották. Vásárlásukkal, érdeklődésükkel segítet‐
ték a foglalkoztatás működését. Elismerő szavaik
megerősítik a megváltozott munkaképességű
munkavállalóinkat abban, hogy hasznos és értékes a
munkájuk. Termékeinket továbbra is megvásárolhatják
a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
Gyöngyfüzér Boltjában. Jelenleg az iskola és óvoda
kezdésekor szükséges textíliákat ajánljuk a fi‐
gyelmükbe. Jó áron kaphatóak a tornazsákok, tor‐
nanadrág, pólók és az óvodába szükséges ágyneműk
és egyéb textíliák.

Fotókiállítás
Az ünnepélyes épületátadáshoz kapcsolódóan fotó kiál‐
lítást is készítettünk az Idősek klubjában. A fotókat
készítették: Erdeiné Magyarfalvi Mária, Gyuris Renáta,
Kovács Szilvia, Oláh Kálmán, Radics Károlyné, Zsikai
Laura, Zsikai Péter Rajmundné. A kiállítás
megtekinthető munkanapokon 8‐16 óráig.
Kerek évfordulók
Július hónapban ismét kerek évfordulókat ünne‐
peltünk.
Szeretettel gratulálunk és jó egészséget kívánunk
Mázik Andrásnénak és Zsíros Istvánnénak 80. éves
születésnapjuk alkalmából és Somogyi Béláné
kolléganőnknek 60. születésnapja alkalmából.

Kakasfesztivál
Ebben az évben is kellemes időtöltést jelentett szá‐
munkra a Kakasfesztivál.
A település legidősebb lakója az intézményünkben élő
Stefanidesz Pálné aki betöltötte a 95. életévét és boldo‐
gan mutatja minden látogatójának az emléklapot.
Büszkék vagyunk a kakas pörkölt főző versenybe
nevező házi segítségnyújtó kollégáinkra, akik
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Nyári diák munka a Gyöngyfüzérben
Gajdács Katalin
Augusztusban alkalmam volt a Gyöngyfüzér Szociális
Szolgáltató Központban dolgoznom ismételten. Úgy
gondolom, hogy ez a munka azoknak való, akik valóban
szeretik az embereket és tudnak is velük bánni. Szá‐
momra az idős emberekkel töltött idő igazán tanulsá‐
gosnak
bizonyult.
Részese
lehettem
a
mindennapjaiknak, mellettük lehettem jó és rossz pil‐
lanataikban. Voltak olyanok, akik a szívemhez nőttek,
idősek és ápolók egyaránt. Köszönöm szépen az
élményeket!
Feke Fanni
Az idén augusztusban lehetőséget kaptam diákmunka
keretein belül a Gyöngyfüzér idősek otthonában dol‐
gozni. Számomra nem volt új a helyzet, mert szeren‐
csére az iskolai gyakorlatomat is itt tölthettem. Ez az
egy hónap segített abban, hogy jobban megismerjük a
lakókat illetve mindennapjaikat. Ebben legfőképpen a
kreatív foglalkozások és a beszélgetések segítettek. Ez
az egy hónap rengeteg élményt és tapasztalatot nyúj‐
tott.
Szakál Zoltán
Tavalyhoz hasonlóan idén augusztusban is
lehetőségem volt az idősek otthonában dolgozni. A
különböző foglalkozások során rengeteg időt töltöttem
el az idősekkel, akik rendkívül szívélyesen fogadtak. Ez
alatt a pár hét alatt rengeteg élménnyel gazdagodtam,
amit az otthon lakóinak és dolgozóinak egyaránt
köszönhetek. Remélem egy év múlva is lesz alkalmam
itt dolgozni!
Az idősek otthona dolgozói számára nagy segítséget je‑
lentett a diákok munkája, melyet ezúton szeretnénk
megköszönni!
Nagyon sokan visszajönnek hozzánk, évről‑évre mind a
közösségi szolgálat, mind a diákmunka kapcsán. Akti‑
vitásuk, fiatalos ötleteik mindig előremozdítói az itt
folyó munkának. Jó látni a fiatalokat, ahogyan az idő el‑
teltével egyre jobban megállják helyüket a munka
világában, egyre komolyabb feladatokat vállalnak és
szívesen, kreatívan kapcsolódnak be a tevékenységekbe.
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Szalonnasütés
A nyári hónapok lezárásaként szabadtéri programot
szerveztünk az otthon lakói számára. Szalonnát sütöt‐
tünk az udvaron, kihasználva a felüdülést nyújtó hűvös
időjárást. Kellemesen telt a délután a pattogó tűz és a
finom falatok mellett

Továbbképzés
Az EFOP 3.8.2‐16‐2016‐0001 azonosítószámú „Szo‑
ciális humán erőforrás fejlesztése” című projekt
keretében lefolytatott „Minősített továbbképzések meg‑
valósítása a Dél‑Alföldön” projekt keretében „A
hatékony segítői kommunikáció” és „Kiégés prevenciós
képzés” volt az intézményünkben. A két képzésen 7 szo‐
ciális intézményből közel 50 szakdolgozó vett részt.

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki adományával,
önkéntes munkájával segítette intézményünk
működését. Köszönjük az anonim felajánlónak a finom
paradicsomot. Köszönjük Nagy Jánosnénak a kreatív
foglalkoztatáshoz felajánlott hímzéshez használható
kellékeket.
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 Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei
Jelesek között
2014‐Hargitafürdő, 2015‐Boga völgye, 2016‐Eger, 2017‐Pilisszentiván után 2018‐ban július 21‐25‐ig Orfű adott
otthont a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda jelestáborának. Ebben a tanévben kértük a
gyerekeket, hogy pályázzanak, mutassák be, értékeljék egész éves munkájukat. Mi az, ami miatt úgy érzik, méltók
erre a jutalomra. A több, mint három tucat pályázó közül 24 diák kapta meg a lehetőséget, hogy felejthetetlen
élményekkel gazdagodjon kimagasló teljesítményéért cserébe. Jubileumi év volt az idei, hisz ez volt az ötödik
ilyen tábor, amit megszervezhettem. A gyerekeket hárman kísértük KosztnéMadai Erika és Zsikai Rajmund Péter
kollégáimmal. Mellettük nagy segítségünkre volt 50 órás közösségi szolgálatát teljesítő gyermekem, Véró Petra,
aki reggeli tornát, táncházat tartott, dalokat tanított, gitározott, vezette az étkezés előtti és utáni imáinkat. Neki
köszönhetően a borús, esős napok is vidám hangulatban teltek.
Hogy hogyan is teltek mindennapjaink? Ezt a gyerekek által írt tábornaplókból idézném fel:
1. nap: „Reggel 7‐kor indultunk az iskola elől. Útközben áthaladtunk a Tisza és a Duna folyón, sőt a Csele patakon
is. Megálltunk Pécsen, ahol dottó vonatoztunk a városban. Megnéztük a nevezetességeit, majd utána meg sem
álltunk Orfűig. Elfoglaltuk a szállásunkat és kipakoltunk. Este hétkor vacsoráztunk, majd elmentünk sétálni. Tel‐
jesen körbekerültük a közeli tavat, ami hééét kilométer volt!!! Útközben láttunk egy kígyót vagy siklót, nem
tudom, mi volt. Ez a séta azért volt jó, mert elkezdett esni, dörögni, villámlani, plusz ránk sötétedett. De meg‐
csináltuk, és szárazon hazaértünk. Mire beértünk, leszakadt az ég. Valaki fürdött, valaki meg elment tejet inni és
még enni. Aztán lefeküdtünk, de persze senki sem aludt. Mi például hajnali 2‐ig voltunk fent.” (Ökrös Anita, 5.o.)
2. nap: „Reggeli tornával kezdtük a napot. Délelőtt a szálláshelyünkön voltunk, ahol közös daltanulás után Petrá‐
val énekeltünk, majd szabadon játszhattunk. Az ebédet a tanárok készítették, ami finom krumplipaprikás volt
uborkasalátával. Délután busszal mentünk Abaligetre, ahol a Cseppkőbarlangot és a Denevérmúzeumot néztük
meg. A barlangban nagyon tetszettek a cseppkövek, a patak és az, hogy hűvös volt. Ezután következett még a
vacsora, majd Petra vezetésével a tánctanulás a pajtaszínházban.” (Lipták Liliána, 4.b)
3. nap: „Ébresztő után nagy nehezen kivánszorogtunk tornázni. Eltáncoltuk a csokoládét és reggeliztünk. Volt
egy kis szabad programunk, majd átmentünk a pajtába játszani. Olyat játszottunk, hogy mindenki lerajzolta,
hogy neki mit jelent az egészség. a rajzokat a kör közepére tettük és mindenki húzott egyet, de nem a sajátját és
elmagyarázta, mit lát, majd a rajz gazdája is hozzászólt, kiegészítette. Sokfélét rajzoltunk. Ezután elmentünk a
Jurta étterembe. Ebéd közben elkezdett szakadni az eső, ezért nem tudtunk sárkányhajózni. Helyette filmet
néztünk a szálláson, vagy amikor elállt az eső, el lehetett menni sétálni Erika nénivel. Voltak, akik pihentek. Mi
a pihenést választottuk, beszélgettünk. Közben nagy zajra lettünk figyelmesek, új gyerekek érkeztek. Bajai tri‐
atlonisták voltak. Nem túl kedvesek, de annál inkább zajosak. Vacsora után ismét a pajtában táncoltunk. Tusolás
után megint későn aludtunk el.” (Gyallai Noémi, 6.a)
4.nap: „ Reggel korán keltünk, mivel mentünk a Malommúzeumba, ahol először kenyeret sütöttünk, majd három
malmot is megnéztünk. Az első egy szárazmalom volt, amit állatok hajtottak. a második egy vízimalom. A har‐
madik pedig egy papírmalom, ahol mi is készítettünk merített papírt, amit haza is vihettünk. Ezután mege‐
bédeltünk. a frissen sült cipók isteniek voltak, nagyon ízlett. Ebéd után mentünk az Aquaparkba, ahol este hétig
voltunk. Az összes csúszdát kipróbáltam. Utána a Pécsi‐tónál is fürödni akartunk, csak túl mély volt a víz, ezért
nem engedtek bele a tanárok. Visszaértünk a szállásra, vacsoráztunk, majd focizni mentünk. Valaki maradt
énekelni. Foci után jött a szokásos tejivás, fürdés, alvás.” (Geebelen Ivett, 7.o)
5. nap: „Felkeltünk, öltöztünk, bepakoltunk és indultunk Mohácsra. Festettünk busóálarcot és egész jól sikerült
az enyém. Ebédeltünk, ami nagyon finom volt. Utána bementünk a busómúzeumba, ahol be lehetett öltözni busó‐
nak. Mohács szélén megnéztünk egy taposómalmot, amit ki is lehetett próbálni és egy működő vízimalmot is.
Hazafelé megálltunk Baján, ahol fagyiztunk. Amikor hazaértünk, a buszból kiszállva táncoltunk. Megmutattuk a
szülőknek, mit tanultunk. Nekem nagyon tetszett a jelestábor!” (Laczó Dániel, 6.b)
Néhány gondolat még a gyerekek tollaiból:
„Utóirat: 10 órakor értünk haza a tó körüli sétából és nagyon elsorvadt a lábunk. Bár hajnal egyig azért fönt
voltunk… (Viplak Valentina, 4.a)
„Az volt a legjobb, hogy annyi tejet ihattunk, amennyit akartunk és az Aquapark!” (Geebelen Melinda, 5.o)
„Beáta néni nagyon kedves volt, mert segített megkeresni a zoknimat.” (Radics Gellért, 3.o)
Botyánszki Betta(4.b) így foglalta össze tábori élményeit: „Ahogy mindig, idén is nagyon jó volt a jelestábor. Most
Orfűn voltunk és sok jó programon vettünk részt. Körbesétáltuk a Pécsi‐tavat, voltunk Abaligeten a
cseppkőbarlangban és a Denevérmúzeumban. Elmentünk az Aquaparkba, ahol nagyon sok csúszda volt.
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Megnéztük Orfűn a Malommúzeumot, papírt merítettünk, Mohácson busóálarcot is készítettünk. Gyönyörű volt
a táj, jó volt a szállás, a hangulat. Örülök, hogy idén is részese lehettem a tábornak. Jövőre is megteszek mindent,
hogy ott lehessek. Köszönöm a sok felejthetetlen emléket!”
S hogy nekünk, pedagógusoknak mi is ad erőt évről évre a táborok napi 24 órás szolgálatához? Néhány jó szó,
mint például ez is: „Nagyon jó volt ez a tábor. remélem, jövőre is jöhetek és utólag is köszönjük mindenkinek,
aki segített valóra váltani a JELESTÁBORT! <3 „ (Gyallai Noémi, 6.a)
Szervezőként szeretném megköszönni a szülők bizalmát, a felajánlott dolgokat, a kollégák segítségét, pol‐
gármester úrnak, hogy szó szerint elvitt és haza is hozott bennünket. Köszönöm a Szent Gellért Katolikus Iskolai
Főhatóság főigazgató asszonyának, Barabás Hunornénak a jóváhagyását és Kesjár Jánosné igazgatóasszonynak,
hogy az iskola költségvetéséből kigazdálkodta a jelestábor költségeit. Végül pedig köszönet illeti a gyerekeket
is, akikre ismét büszkék lehettünk, hisz bebizonyították, hogy Csanádapácára illedelmes, kedves, barátságos,
szeretetreméltó emberpalánták járnak iskolába.
Köszönöm!
Nyári tábor Balatonberényben
„Kapitány, kihajózunk!” jelmondattal pályázatot nyújtottunk be a Szeged‐Csanádi Egyházmegye Kateketikai
Irodájához a tavasszal nyári táborozás támogatására. A sikeres elbírálásnak köszönhetően 260.000,‐ Ft támo‐
gatásban részesült a plébániai ifjúsági „Vitorla Klub”. Ezt az összeget teljes egészében szállásköltségre tudtuk
fordítani, így az utazás, az étkezés és a belépők díja hárult a résztvevőkre. Az üzemanyagköltségen történő fu‐
varoztatást ezúton is köszönjük Oláh Kálmán polgármester úrnak és Csanádapáca Község Önkormányzatának.
Sofőrünk, Kutasi József volt, aki egyben szakács és horgászoktató szerepét is betöltötte. Ezúton is köszönjük neki
a biztonságos kilómétereket, a türelmet és a finom paprikáskrumplit, melyet Véró József apukával alkottak. Nekik
köszönhetjük az esti szalonnasütéseket, és a partra kiszállított főtt kukoricát is. A szülőknek köszönjük a rengeteg
felajánlást, mellyel garantált volt az éhezés elkerülése.
Huszonhat gyermekkel a Balatonhoz nem sokan mernek elindulni a teljes felelősség terhe mellett, de a jó Isten
vigyázott ránk az ott eltöltött hat nap alatt. (2018. július 29‐augusztus 3.) Segítségére volt Szemenyei Zsolt is,
aki élő bójaként funkcionált a vízben és rögtön kiterelte a bátrabbnál bátrabb egyedeket, ha azok tiltott területre
merészkedtek (volna).
A közös reggelik, ebédek, vacsorák mellett Blősz Attila plébános úr gondoskodott a lelki táplálékról, Lázár Emese
tanárnővel pedig dicsőítő dalokat énekeltünk. Írtunk képeslapot is az itthoniaknak, ezzel is rávilágítva a „régi
világ” szépségeire. Természetesen a kulturális program sem maradhatott ki. Egyik nap Keszthelyre látogattunk
a Festetics Kastélyba, melynek szépsége lenyűgözte a részvevőket.
Csatlakozott hozzánk Oláh János hitoktató, aki a kisebbek játékmestere volt a vízben és kedves felesége, Rita,
aki Börcsök Marcsival egyetemben a szálláson történő étkeztetésben volt nagy segítségemre. Véró Petra nem
csak táborozó volt, hanem moldvai táncokat, dalokat, játékokat tanított a résztvevőknek. Petra és Kiss Leila
hősiesen helyt álltak a konyhában is. Naponta minimum kétszer mosogattak és pakoltak 35 ember után. Ezúton
is köszönjük jóságukat, Isten tartsa meg jó szokásukat! Nagyon büszkék vagyunk rátok! Mindenki lebarnulva,
élményekkel teli épségben, egészségben tért haza szeretteihez. Remek csapat volt, remélem, lesznek még közös
táboraink!
A tábor végén a résztvevőket is megkérdeztük, mi tetszett nekik a legjobban. A kiosztott, majd begyűjtött cetliken
a következő szavak szerepeltek: „fürdés#estiéneklés#kaja#társaság#vasút#kakaó#kv#máskorisakarokjönni
#tanárokszeretete#mosogatás#víz#néptánc#barátok#átölelanyugalom#vízibiciklizés#kagylógyűjtés#BM#
éneklés#Zsoltibácsijövőreisjöjjön#finomételek#szállás#hátúgyminden#estijáték#vidámság#soknevetés#titkok
#limonádé#csubianka#csapatépítőtréning#Máriahozzádszállimánk#kastély#köszönömalehetőséget!”
Hálásan köszönöm valamennyi táboroztató társamnak a rengeteg támogatást, segítséget, BlőszAttilla plébános
úrnak a lehetőséget! Jó lenne jövőre ugyanekkor, ugyanott, ugyanilyen jó időben ismét eltölteni egy ilyen fan‐
tasztikus hetet!
A nyári szünet után szeptembertől újra várunk minden kedves érdeklődő fiatalt a plébániai Vitorla klubunkba
Oláh János kollégámmal. Az alkalmak időpontjai a templom hirdetőtábláján és az iskolai faliújságon lesznek meg‐
találhatóak.
Véróné Erzsiák Beáta
szervező

Anyakönyvi hírek
Születés: Mezei Szilveszter és Farkas Izabella ﬁa Krisztofer, Dupsi Nándor és Takács Tünde ﬁa
Csongor Milán
Házasságkötés: Domján Zsolt és Kovács Mária, Kis Árpád és Rózsa Enikő, Deák Ferenc és Román
Alexandra
Halálozás: Rajki József (1952), Sóki Tibor István (1955), özv. Silló Károly Imréné (1933).

Csonka Istvánnét és Szabóné Domján Gizellát
nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszönti
Csanádapáca Község Önkormányzata.
Ezúton köszönjük több évtizedes munkájukat.
Jó egészséget és békés, szép nyugdíjas éveket kívánunk!

Megemlékezés
“A titokzatos égben vagy talán,
Mi némán felnézünk, s a szívünk fáj.
Sírunk, pedig Te most fenn az égben,
Már rég pihensz angyalok ölében.
Nekünk most mennünk kell tovább,
De szívünkben vagy, s gondolunk Rád”

Fájó szívvel emlékezünk

Kovács István
halálának 5. évfordulóján.
A Család.
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