Tisztelt Csanádapácaiak!

Megalakult az új Képviselő-testület

Köszönöm Önöknek, hogy engem választottak a település
polgármesterévé.
A jövőben minden lehetőséget kihasználok, melyek Csanádapáca község életének fejlődését, az itt élők érdekeit szolgálják. Képviselőtársaimmal olyan munkát szeretnék végezni,
hogy bármikor bátran tudjunk egymás szemébe nézni, és a
dolgomat, dolgunkat az alapvető emberi értékek és normák
tiszteletben tartásával tenni. A programunkban megjelölt célokat akarom elérni, megvalósítani.
Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete a 2010. október 12-én kelt polgármesteri munkakör átadása-átvétele
jegyzőkönyv adatai szerint:

A 2010. október 3-án megtartott választáson mandátumot szerzett Képviselő-testület 2010. október 14-én tartotta alakuló ülését, mely kezdetén Oláh Lajosné korelnök köszöntötte a megjelenteket, majd közösen meghallgatták a Himnuszt.
Ezt követően Mihalikné Mogyorós Márta a Helyi Választási Bizottság Elnöke ismertette a választási eredményeket, majd az eskütétel után, részükre átnyújtotta a megbízóleveleket. Ezután következett a polgármester eskütétele és a megbízólevelének átadása. Az eskü letétele után
Mihalikné Mogyorós Márta a polgármester úrnak és a
képviselőknek gratulált, eredményes munkát kívánva
nekik.
A következő napirendi pontban a Képviselő-testület határozatban megállapította a polgármester illetményét és
költségtérítését, mely szavazáson - Oláh Kálmán polgármester személyes érintettség miatt nem vett részt. A
polgármester bruttó illetményét 425.150.-Ft/hó összegben, a költségtérítést az illetményének 30%-nak megfelelő összegben állapították meg.
Ezt követően a polgármester röviden ismertette programját, többek között kiemelte, hogy nagymértékben számít
képviselőtársaival való együttműködésre.
Következő napirendi pontban a Bizottságok megválasztása történt. A korábbi évékhez hasonlóan három bizottság fog működni, mégpedig
1.Pénzügyi Bizottság: Oláh Lajosné elnök
Csikós Gábor tag
Mazuláné Márton Katalin külső tag
2. Ügyrendi, Környezetvédelmi,Turisztikai Bizottság:
Bohus Ferenc elnök
Csikós Gábor tag
Göcző Gyuláné tag
3. Szociális és Ifjúságvédelmi, Közművelődési és Sport
Bizottság:
Kesjár Jánosné elnök
Göcző Gyuláné tag
Szekeres Istvánné külső tag

Tartozás állomány:
Szállítói követelések:
1.432.145.-Ft
Kibocsátott Svájci frank alapú
kötvény:
993.246.- Svájci frank,
melynek 2010. szeptember 30-i árfolyamon számított
értéke:
206.833.547.- Ft.
Hitel állomány: Folyószámla hitelkeret szerződés 30 millió Ft,
mely nem lett igénybe véve.
Bankszámla egyenleg:
Pénztár egyenleg
Összes likvid pénzkészlet:

1.148.823.-Ft
551.475.-Ft
1.700.298.-Ft

Követelés állomány:
Kibocsátott kötvény lekötéskori értéke:
150.000.000,- Ft
Értékesített Dégáz részvények:
30.000.000,- Ft
Mely kamatokkal számított együttes értéke: 203.610.000,- Ft
Oláh Kálmán
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
közmeghallgatást tart
2010. november 26-án (pénteken) 17 órától
a Polgármester Hivatal Dísztermében,
melyre tisztelettel várják a lakosságot.
A közmeghallgatás témája:
Településkép, vélemények, elképzelések az önkormányzat és
a lakosság részéről.

Következő napirendként a képviselő-testület saját tagjai
közül, titkos szavazással a polgármester javaslatáraalpolgármesternek Szikora Pált választotta, ezt követően
az alpolgármester letette az esküt. Kérésére - a képviselőkhöz hasonlóan - tiszteletdíjat nem állapítottak meg.
B.Á.

2010. évi helyi önkormányzati választási eredmények Csanádapácán
A Magyar Köztársaság Köztársasági Elnöke által 2010. október 3. napjára kiírt és megtartott önkormányzati választáson
rendzavarás, vagy a szavazást megzavaró esemény nem történt. A szavazókörök reggel 6 órakor kezdték meg működésüket
és 19 óráig fogadták a választópolgárokat.
A névjegyzéken a szavazást megelőző pénteki nap 16 óráig felvett választópolgárok száma 2291 fő volt. A szavazás napján
nem került felvételre senki, tehát 2291 fő vehetett volna részt a választáson. A névjegyzékből a szavazás napján senkit sem
kellett törölni.
Visszautasított választópolgár a hivatalos okmányok érvényességének lejárta vagy hiánya miatt 4 fő volt.
A választópolgárok 3 szavazólapot kaptak, melyek közül az első a polgármesterre, második a képviselőkre és a harmadik
szavazólappal a megyei közgyűlési listára lehetett szavazni.
A teljes körű tájékoztatáshoz hozzá tartozik, hogy a 2010.-évi Önkormányzati választás eredményeinek jegyzőkönyvi feldolgozása helyben, az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszert működtető un. ASZÁ-s gépen történt. Ez egyfelől meggyorsította a
tájékoztatást, azonban a szavazatszámláló bizottságok munkáját - melyet ezennel is köszönök! - sokkal fontosabbá és felelősségteljesebbé tette.
Nem kevés munkát jelentett számukra a legalább két-három alkalommal történő átszámolása a szavazatoknak.

1. A polgármester választás:
Ketten indultak jelöltként a polgármesteri tisztség betöltésére.
Név:
Jelölő szervezet
1.szk
Fodor József
Oláh Kálmán

FIDESZ-MPSZ/
KDNP
FÜGGETLEN

2.szk.

3.szk.

Összesen.

283

246

152

681

200

271

264

735

A választás napján 1426 fő jelent meg a 2291 főből, vagyis a választópolgárok 62,24%-a ment el szavazni.
Előző önkormányzati választáson, 2006-ban 60,37% járult az urnákhoz.
Az urnákban levő szavazólapok száma 1426 db volt. Érvénytelen szavazatok száma 10db volt.
A választás eredményes volt. Jogorvoslati eljárásra nem került sor.
A szavazatok száma alapján Oláh Kálmán Független jelölt kapta a legtöbb szavazatot, tehát Ő lett Csanádapáca polgármestere.

2. Képviselő jelöltek:
22 fő képviselő jelölt indult az önkormányzati választáson. Ebből 6 fő a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében. Egy fő a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében és 15 fő Független jelöltként
indult.
A megjelent szavazópolgárok száma 1426 fő volt.
Az urnák 1426 db szavazólapot tartalmaztak, melyből 1388 db volt érvényes és 38 db volt érvénytelen.

Felhívjuk a tisztelt árusok figyelmét, hogy a piaci árusítás Csanádapáca Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 30/2009 (III.17.) sz. határozata alapján a Piactéren folytatható!
( Szent Gellért út 27., Víztoronynál)
Oláh Kálmán polgármester

Szikora Pál alpolgármester minden hétfőn 17-18 óráig fogadó órát tart a Polgármesteri Hivatalban.

Egyéni listás eredmények

1
2

1.sz.k.

2.szk.

3.szk.

összesen

Annus Sándor Péter

FIDESZ-KDNP

106

110

73

289

Bohus Ferenc

FIDESZ-KDNP

202

190

103

495

Csikós Gábor

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

191

288

233

712

Dupsi Zoltán

FÜGGETLEN

97

120

107

324

Göcző Gyula Andrásné

FIDESZ-KDNP

175

171

85

431

Józó Antal Józsefné

FÜGGETLEN

24

53

47

124

Kesjár Jánosné

FÜGGETLEN

149

154

133

436

Kutasi Józsefné

FÜGGETLEN

72

102

79

253

Mazuláné Márton Katalin

FIDESZ-KDNP

171

159

74

404

Medovarszki Mátyás

FÜGGETLEN

48

70

53

171

Oláh Kálmán

FÜGGETLEN

198

228

222

648

Oláh Lajos Sándorné

FÜGGETLEN

187

231

229

647

Pauló István

FÜGGETLEN

11

40

58

109

Pavló Pál

FIDESZ-KDNP

157

124

64

345

Prágai András György

FIDESZ-KDNP

104

109

74

287

Sánta Lajos

FÜGGETLEN

63

104

77

244

Szekeres Sándor

FÜGGETLEN

52

55

28

135

Szikora Pál Ferenc

FÜGGETLEN

254

291

235

780

Varga László Zsolt

FÜGGETLEN

123

85

60

268

Véróné Erzsiák Beáta

FÜGGETLEN

71

42

44

157

Zsadány Sándor László

FÜGGETLEN

18

31

28

77

Zsíkai Rajmund Péter

FÜGGETLEN

94

99

103

296

2567

2856

2209

7632

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A településünk lakosságszáma alapján a megválasztható képviselők száma: 6 fő
Természetesen a polgármesteri tisztség elnyerésével Oláh Kálmán képviselőjelöltsége ilyen módon törlődött!
A legtöbb érvényes szavazatot kapott jelöltek, akik a képviselői tisztséget elnyerték az alábbi személyek:
Név:

Jelölő szervezet:

Érvényes szavazatok száma:

SZIKORA PÁL FERENC

FÜGGETLEN

780 db

CSIKÓS GÁBOR

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

712 db

OLÁH LAJOS SÁNDORNÉ

FÜGGETLEN

647 db

BOHUS FERENC

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG /
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
FÜGGETLEN

495 db

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG /
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

431 db

KESJÁR JÁNOSNÉ
GÖCZŐ GYULA ANDRÁSNÉ

436 db

3. A megyei közgyűlés tagjai választásának eredményei az alábbiak szerint alakultak a szavazókörökben:

Listát állított:
Fidesz-KDNP

313

284

201

789

MSZP

64

148

76

288

Jobbik

95

71

128

294

1.szk.

2.szk.

3.szk.

Összesen:

Urnában lévő szavazatok száma összesen: 1425db
1.szk

486 db

2.szk.

520 db

3.szk.

419db

Érvényes szavazatok száma: 1380db.
1.szk.

472db

2.szk.

503 db

3.szk.

405 db

Érvénytelen szavazatok száma: 45db
1.szk.

14 db

2.szk.

17 db

3.szk.

14 db

Eltérés a szavazóként megjelentek számától: ( többlet: + / hiány: - )
1.szk.

-1

2.szk.

0

3.szk.

0

Mihálikné Mogyorós Márta
Helyi Választási Bizottság elnöke

Iskolai hírek
Diákönkormányzatunk élete
Az idei tanévet, már nem csak saját gyermekeimnek szentelve,
GYED-emet megszakítva, tértem vissza munkahelyemre. Az új
tanévben új kihívások elé állított az igazgatóság, így nem csak
az angol nyelv tanítása, hanem a diákönkormányzat (DÖK)
vezetése is a feladatom lett.
A szervezéssel járó feladatok sosem álltak távol tőlem, így
boldogan vállaltam a rám váró újdonságokat. Még szeptemberben megválasztottuk az osztályok DÖK képviselőit, akik
abban segítenek, hogy az információk eljussanak a társaikhoz,
ötleteikkel ők is gazdagítják diákönkormányzatunk programjait.
Rendhagyó módon már második osztálytól neveztünk ki képviselőket, amely döntés kitűnőnek bizonyult, hisz a kicsik őszintébben el merik mondani kívánságaikat, ötleteiket.
Beindítottuk a Suli rádiót, mely csütörtökönként tájékoztatja a
nebulókat az aktualitásokról, népszokásokról, péntekenként
pedig a heti értékelést hallhatják a gyerekek. A hat fős stáb
lelkesen végzi munkáját. Áchim Dániel, Telek Róbert és
Csicsely Dávid a hangosításért és a zenékért felel, Szekeres
Nikolett, Buri Ágota és Koródi Valéria pedig hírolvasóként és
szerkesztőként van jelen.
Ügyeleteseink hetente váltják egymást és segítik a pedagógusok munkáját a fegyelem és tisztaság fenntartása érdekében.
A DÖK képviselőkkel közösen igyekszünk mindenki kedvébe
járni, ezért változatos programokat szervezünk iskolánk diákjainak. A szeptemberi alakuló gyűlésünk után rajzpályázatot
hirdettünk Benedek Elekre emlékezve. A ló meg az egér című
meséhez készítettek meseillusztrációt a gyerekek. A tíz legszebb alkotást apró ajándékokkal és oklevéllel jutalmazta a
DÖK. Ezúton is gratulálunk Toldi Alexandra (1.b), Czene Nikolett (1.b), Popol István (2.b), Véró Petra (2.b), Tóth Alexandra
(3.o.), Feke Fanni (4.a), Szekeres Nikolett (4.a), Zalánfi Csilla
( 4.a), Frank Hanna (4.b) és Tóth Gabriella (4.b) tanulóknak és
köszönjük a többi versenyzőnek is a színpompás alkotásokat.
Az október 4.-ei állatok világnapjához kapcsolódva a DÖK
megszervezte az „Állati hetet”, amikor sokszínű feladatok és
programok várták a gyerekeket.
Kinyomozhatták, hogy ki volt az állatok védőszentje, majd minden osztály egy-egy figyelemfelkeltő tablót is készített. Az alsósok a maguk által választott kedvencükről, a felsősök pedig
egy-egy védett állatról gyűjtöttek hasznos információkat és
rendszerezték azokat osztályfőnökeik segítségével illetve önállóan. A jutalom itt sem maradhatott el. A legszebb munkákért
torta járt, melyet a 2.b, és az 5. osztály kapott. A legszebb tabló különdíját a 4.a osztály nyerte, a DÖK különdíjasa pedig a 4.
b lett. Köszönjük a finom tortákat Csernók Andreának és
Volencsikné Róka Irénnek.
Szintén az „Állati hét” keretein belül kisállat kiállításon mutathatták meg a gyerekek kedvenceiket. Voltak kutyusok, cicák,
nyuszik, hörcsögök, tengerimalacok, de még papagáj is. A
kíváncsi érdeklődők megismerkedhettek a kisállatok táplálkozási és élettani szokásaival.

A hetet kerékpártúrával zártuk, a nem kevesebb, mint 100
fős csapat egészen Pusztaottlakáig tekert, ahol a helyi, igazán szép környezetben lévő, vadasparkban tölthettünk egy
felejthetetlen délutánt. A sok állatfaj megtekintése mellett
lovagolt, kocsikázott a sok gyermek. A játszóteret pedig
csak fájó szívvel hagyták ott a finom krumplipaprikás kedvéért, melyet Véró József és Annus Gábor apukák készítettek
az éhes csemetéknek.
Uzsonna után a hazafelé tartó úton már azt kérdezgették,
hogy hova megyünk legközelebb? Fáradtságnak nyoma
sem volt.
Október 15-én rendeztük meg az őszi papírgyűjtésünket. A
gyerekek mintegy nyolcvan mázsányi papírt hordtak össze,
melyért kilogrammonként 12 forintot fizetett nekik Poparec
cég. A legtöbb papírt Hajdu Krisztián és Szakál Zoltán gyűjtötte, ők fejenként 566 kg-ot tehettek a mázsára. A könyvtártól majdnem húsz mázsányi papírt kaptunk, melynek árát
diákönkormányzatunk a különböző versenyek, vetélkedők
díjazására fogja fordítani. Ezúton is köszönjük szépen a
felajánlást.
Október 29-én részt vettünk az Apáczai Csere János emlékére megrendezett akadályverseny megszervezésében,
lebonyolításában, melyen iskolánk névadójára emlékeztünk.
Tizenkét csapat ügyeskedett, okoskodott a pedagógusaik
által felállított akadályoknál. A dobogósok kisebb ajándékokat, a többiek édességet kaptak jutalomként. Az első helyen
Koródi Valéria és az n-core nevű csapata diadalmaskodott,
második lett Nagy Szilvia Kólásnyalókák csapata, majd a
harmadik helyen Varga Balázs x-man és Göcző Viktor Ördögök nevű csapata végzett. Szoros küzdelem volt, gratulálunk nekik.
Az első három hónapot a Töklámpás Halloween Party zárta.
A jó hangulatról ifjabbik Csikós Gábor és Áchim Zoltán gondoskodott. A belépőből befolyt összeget kiegészítettük az
iskolában kihelyezett persely tartalmával és tízezer forintot
utaltunk át a kolontári és devecseri vörösiszap-katasztrófa
diákjainak.
Az őszi szünetet sem hagytuk program nélkül. Szegedre
látogattunk el negyven diákunkkal, ahol egy idegenvezetőnek köszönhetően sokat tanulhattunk a dómról, melynek az
egyik tornyát is megmásztuk. Az idegenvezetés díját ezúton
is szeretném megköszönni a Csanádapácáért Közalapítványnak. Az izgalmas program délutánra maradt. Kilátogattunk a Szeged Airportra, ahol egy tűzoltóautó bemutatója
után a repülés fortélyaival ismerkedtek meg a gyerekek, a
bátrabbak, pedig Szegedet madártávlatból is megnézték.
Köszönet Kesjár Jánosnak a biztonságos utaztatásért, a
kísérőknek pedig a segítségükért.
Diákönkormányzatunk folyamatosan gyűjti a PET palackokat és alumíniumdobozokat, melyek árából befolyt összeget
a gyerekekre fordítjuk.
Csak próbáljanak meg unatkozni Csanádapácán a diákok!
Véróné Erzsiák Beáta
(DÖK vezető)

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!
A nyár folyamán elkészült felmérés szerint még mindig van olyan ingatlan, ahol nem rendelkeznek a szemét elszállítására
alkalmas edényzettel. A felmérés eredménye a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-nél lévő nyilvántartással került öszszehasonlításra.
A szolgáltatás minden ingatlan tulajdonosra nézve kötelező! A rendeletben foglaltak be nem tartása szabálysértésnek minősül.
Aki nem rendelkezik szemét szállítására alkalmas edényzettel, még bírság kiszabása nélkül kérhet a Polgármesteri Hivatalban november hónapban.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa elköltözik, vagy bármi változás történik a tulajdonjogban, azt mindenki köteles jelezni,
utólag nem tudunk a behajtásra kimutatott tartozás összegén változtatni. A szeméttároló edényzet az Önkormányzat tulajdona, üresen maradó ingatlanból a tulajdonosnak vagy használónak vissza kell hozni, ellenkező esetben az edény árát meg
kell fizetni.
Csanádapáca Község 12/2007. (X. 26.) számú Kt. Rendeletének 7.§.-a szerint a tulajdonos vagy a használó a kötelező közszolgáltatásért hivatkozott számú rendeletben meghatározott mindenkori érvényes közszolgáltatási díjat köteles megfizetni.
Akinek szemétdíj hátraléka van az a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál kérhet csekket a részletfizetéshez. Azon tulajdonosok, akik a felszólító levélben megadott határidőig nem rendezik tartozásukat, vagy nem is jelennek meg a hivatalban,
számíthatnak a végrehajtási eljárás megindítására. (letiltás nyugdíjra, munkabérre)
Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Óvodai hírek
2010. szeptember 1-jén megkezdtük a 2010-2011-es óvodai
tanévet. 104 gyermek kért, és nyert felvételt óvodánkba. A
gyermekekkel négy óvodai csoportban foglalkozunk: 1 kiscsoport, 1 kis-középső csoport, 1 nagy-középső csoport, és 1
nagycsoport. Óvodánkban a nevelőmunka folyamatos napirend
szerint történik. A munkaterv elkészítésekor figyelembe veszszük az előző évben elvégzett szakmai munka értékelésének
eredményeit, a partneri visszajelzéseket, a fenntartói utasításokat.
Az ősz nagyon mozgalmasan telik óvodánkban. Színházlátogatást szerveztünk Békéscsabára, októberben egy alkalommal,
míg novemberben kettőször látogattunk el az Ifjújági Ház által
meghirdetett előadásokra.
A szülők anyagi segítségével sikerült ovi mozit szerveznünk
havi rendszerességgel, ami nagy örömet jelent gyermekeink
részére. Ebben a tanévben először új programként jelentkezik a
Pitypang Bábszínház programja. Két havonta látogatnak el
óvodánkba és színvonalas díszletekkel és bábelőadással szórakoztatják gyermekeinket.

pot töltött ott. A Biga-Csiga csoport lovaskocsis kirándulást tett Geebelen Christopherék tanyájára. Október 19én és 20-án a Pillangó csoport nyílt napot szervezet a
szülők részére.
Október 22-én a Cica csoport lepte meg az Idősek napja
alkalmából a helyi Idősek Otthona lakóit, és színvonalas
műsorukkal örvendeztették meg a néniket, bácsikat.
Nevelőtestületünk a pusztaföldvári óvoda pedagógusaival együtt november 2-án értekezletet tartott, ahol a
témánk a helyi nevelési program átalakítása és új fejlesztőjátékokkal való megismerkedés és azok kipróbálása volt.
Továbbra is gyűjtjük óvodánkban a papírt, és november
végéig a COOP emblémákat, ehhez kérjük a falu lakosságának segítségét. Ezen a pályázaton 2009-ben VI.
helyezést ért el óvodánk. Bízunk benne, hogy az idén
összefogással előkelőbb helyet vívhatunk ki magunknak.
Segítségükre feltétlenül számítunk és előre is köszönjük!

Október 4-én az Állatok Világnapja alkalmával a Cica, a Pillangó és a Biga-Csiga csoport kirándulást tett Pusztaottlakára,
ahol lovaskocsiztunk, lovagoltunk, állatokat tekintettünk meg a
vadasparkban és nagyon jól éreztük magunkat. A Cica csoport
a szegedi Vadasparkba is ellátogatott és egy felejthetetlen na-

Mihálikné Mogyorós Márta
Intézményegység vezető

Pillanatképek iskolánk életéből
Szeptember 30-án az alsós munkaközösség szervezésében
Rozs Jánosné tanárnő megnyitója után Benedek Elekre emlékeztünk a gyerekek által felolvasott izgalmas, tanulságos,
szebbnél szebb mesékkel a „Meseolvasó-délutánon”.
Október 6-án a hetedik osztály diákjai tartottak színvonalas
megemlékezést a Faragó János tornateremben az Aradi vértanúkra emlékezve, felkészítőjük Jankóné Fekete Valéria volt.
Október 13-án Zsikai R. Péter és az alsós tanító nénik kerékpározni vitték a gyerekeket a hármashatárnál található augusztusban felavatott kopjafához. Péter tanár bácsi elmesélte, miről is
nevezetes ez a hely. A gyerekek távcsővel is megnézhették,
milyen messzire lehet ellátni erről a dombról.
Október 16-án néhány szülő és gyermek segítségével élhetőbbé vált az alsósok udvara. Különböző játékok díszítik azóta a
kövezett részeket. Van már ugrálóiskola, malom, twister, labirintus, hanglétra, de még az abc-n is végigugrándozhatnak a
gyerekek. A felsősöknek apukák és nagypapák felállították és
összeszerelték a kosárlabdapalánkot, melyet azóta nem is
hagynak pihenni újdonsült kosarasaink. ( Festegettek, ajándékoztak és segítettetek, mi pedig köszönetet mondunk a következő embereknek: Szekeres Csaba, Szekeres Tibor, Midi Market, Öcsi Csemege, Mucsi Sándor, Csikós Gábor, Szelezsán
György, Szelezsánné Pető Erzsébet, Zsírosné Börcsök Éva,
Gombkötő Tímea, Erzsiák Ferenc, Erzsiák Balázs, Sándor Zoltán, Márton Istvánné, Baráthné Zentai Anikó, Telekné Paulcsik
Anikó, Áchim Jánosné, Véghné Baranyai Mónika, Farkasné
Náfrádi Ildikó, Kesjár Katalin, Kesjár Jánosné, Náfrádiné
Medovarszki Bernadett, Véróné Erzsiák Beáta, Kosztné Madai
Erika.) A szorgoskodók munkáját a szülők adományaiból egy
finom krumplipaprikással háláltuk meg, melyet Koszt Károly és
Erik készítettek el.
Október 21-én az „Ide lábam, ne tova, vár a néptáncoskola”
pályázat keretében bemutatót tartott Mlinár Pál és felesége
Marika, valamint a Hétpróbás Néptánciskola diákjai, ahol gyerekek és szülők is sok érdekességet megtudhattak a néptánc
kialakulásáról, fejlődéséről, és népviseletekről. A hangszereket
a táncosokat kísérő salgótarjáni Dűvő zenekar jóvoltából köze-

lebbről is megismerhették a jelen lévők.
Október 22-én az 1956-os forradalom emlékére tartott
műsort Szikora Pál és osztálya a római katolikus templomban. Megemlékezésüket Csikós Gábor előadása
színesítette. Kanász József beszéde után iskolánk diákjai is koszorúztak. A hatodikosoknak köszönjük a felkészülést.
Október 28-án a gerendási tagintézmény kistérségi matematika versenyt rendezett, ahol iskolánk diákjai kiválóan szerepeltek és rengeteg dobogós helyet bezsebeltek
az évfolyamonkénti vetélkedőn. Tanulóinknak további
sikereket kívánva gratulálunk, felkészítő pedagógusaiknak köszönjük a munkájukat.
Első helyen végzett:
Annus Roland 3.o, felkészítője Kajáriné Deák Piroska
Frank Hanna 4.b, felkészítője Sántáné Magda Márta
Aszalós Regina 6.o, felkészítője Borbélyné Móré Erzsébet
Nagy Szilvia 8.b, felkészítője Kesjár Jánosné
Második helyen végzett:
Mázik Flóra 2.b, felkészítője Náfrádiné Medovarszki
Bernadett
Sütő Katalin 5.o, felkészítője Zsikai R. Péter
Hajdu Krisztián 7.o, felkészítője Kesjár Jánosné
Szikora Anita, 8.a, felkészítője Kesjár Jánosné
Harmadik helyen végzett:
Adamik László 2.a, felkészítője Bohusné Tóth Valéria
Szikora Dóra 3. o, felkészítője Kajáriné Deák Piroska
Mázik Erzsébet 5.o, felkészítője Zsikai R. Péter
Szakál Zoltán 7.o, felkészítője Kesjár Jánosné
Jepure Bettina 8.a, felkészítője Kesjár Jánosné
Novemberben az egészséges táplálkozásé és életmódé
lesz a főszerep. Ehhez kapcsolódva kerülnek a különböző programok megrendezésre. Lesznek vetélkedők,
előadások, melyeket szakemberek bevonásával tartunk.
Véróné Erzsiák Beáta

Árpádházi Szent Erzsébet
(1207-1231)
November 19-én ünnepeljük a
katolikus egyházban Szent Erzsébetet.
Ő a jótékonykodó, előkelő származású
nemes fejedelemasszony, aki korán
megözvegyül, de élete végéig, nem
szűnik segíteni a szegényeken.
A középkorban amikor annyi harc és
küzdelem, nyomor és ínség nehezítette
Európa lakóinak életét, a magyar királyi
udvarban II. András és merániai
Gertrúd leányaként látta meg a napvilágot Erzsébet.
Már négy éves korában eljegyezték a német Lajossal, Türingia
leendő grófjával. A királylányt odavették a wartburgi várba, hogy
elsajátítsa a német nyelvet és szokásokat és így megfelelő társa
legyen jövendőbeli férjének. Felnőve, megházasodtak, de férje
családja, különösen anyósa és sógora nem szerették a magyar
lányt. Annál inkább szerették egymást a fiatalok: Erzsébet és
Lajos. Amiért szentként tiszteljük Erzsébetet az azért van, mert
kiemelkedően példamutató odaadással követte Jézus tanítását,
amikor szegény, beteg embertestvéreiben a Megváltót látta és így
segítette, szolgálta őket alázatos szeretettel. Feljegyzik
Erzsébetről, -hogy amikor férje Lajos a Szentföldért folytatott harc
során meghalt- fájdalommal telve borult a koporsóra és így
imádkozott: „Istenem, te tudod, mennyire szerettem az uramat.
Odaadnám érte az egész világot, ha visszanyerhetném. De
akaratod ellenére nem akarom visszahívni…”
Henrik, Erzsébet sógora rosszallással nézte szentünk bőkezű
adakozását a nép szegényei felé. Egy alkalommal Henrik a
vadászatról tért vissza, amikor Erzsébetet meglátta egy kosárral a
karján és megállította, mert azt gyanította, hogy most tetten éri,
amint ételt visz a szegényeknek. Felszólította, hogy mutassa meg
kosarát. Erzsébet engedelmesen átadta neki kosarát, melybe a
szegények számára élelmet csomagolt, Henrik azonban illatozó
rózsákat látott benne, s megszégyenülve útjára kellett bocsátania
sógorasszonyát. Később elhagyta a várat gyermekeivel együtt és
már csak az imádságnak és a szegények és betegek
szolgálatának szentelte életét. Kórházat nyitott, szegénykonyhát
működtetett és ott dolgozott haláláig. Ő maga is szerény
körülmények között huszonnégy évesen az általa alapított
kórházban adta vissza lelkét teremtő Istenének. Magas láztól
gyötörve feküdt betegágyán a még mindig oly fiatal Erzsébet: –Itt
az óra, amikor a Mindenható magához hívja barátját- és
elszenderült. Szegényes harmadrendi ruhájában ravatalozták fel
a kápolnában. Az emberek pedig seregestől jöttek, hogy utoljára
láthassák jóságos anyjukat.
Irgalmas Istenünk, kérünk világosítsd meg híveid szívét és Szent
Erzsébet közbenjárására segíts minket, hogy a világ által fölkínált
jólétet megvessük és mindig égi vigasztalásodnak örvendjünk!
Blősz Attila
Plébános

Szent Erzsébet példáját követve a mi korunkban,
1998-ban Franciaországból indult kezdeményezés a
KARITÁSZ részéről, amelynek célja az volt, hogy
felhívja az emberek figyelmét a körülöttük élő
szegények gondjaira, és hogy segítséget kérjenek a
részükre.
Hazánkban 2008 decemberében „ragyogott fel
először” az Egymillió Csillag a Szegényekért nevű
jótékonyságú kezdeményezés. 2009-ben
Csanádapácán az evangélikus és katolikus egyház
tagjainak összefogásával a helyi Karitász is
csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.
Idén is, december 11-én szombaton délután 2 órától
a Művelődési Ház aulájában kerül megrendezésre az
Egymillió Csillag a Szegényekért jótékonysági
akció. Ennek keretében általános iskolás gyerekek
fognak verset mondani, a helyi Népdalkör pedig
énekelni fog. Az erre az alkalomra készített gyertyák
eladásából befolyó összeget illetve kapott
adományokból pedig tartós élelmiszert vásárolunk az
általunk támogatott rászorulók részére.
Kérjük vegyen részt Ön is december 11-én
szombaton délután 2 órától, a Művelődési Házban
rendezvényünkön és gyújtsa meg a szolidaritás
gyertyáját embertársaink megsegítésére.
Horváth Istvánné
Karitász vezető

VÉRADÁS!
A legközelebbi véradás helye
Csanádapácán:
Idősek Klubja (Szent Gellért út 38.)
Ideje: 2010. november 26. péntek
8-11.30-ig
Kérjük személyi igazolványát, vagy útlevelét vagy
jogosítványát és lakcímkártyáját, valamint TAJ
kártyáját hozza magával!
www.veradas.hu
Tóth Béláné
Vöröskereszt Helyi Szervezete

Aktuális kötelezettségek a mezőgazdaságban
2009. január 01-től a közvetlen támogatásokat igénylő gazdálkodóknál a megszokott jogosultsági ellenőrzéseken felül nem
csupán a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) előírásainak (vetésváltás, gyommentesség, égetési tilalom,
talajszerkezet megóvása) betartását, hanem az ún. jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) teljesülését is
ellenőrzi a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). Ahol a
helyszíni ellenőrzés hiányosságot talál, ott a hiányosság jellegétől és súlyosságától függően csökkentik a tárgyévi kifizetés
összegét, szélsőséges esetben ki is zárhatják a kérelmezőt a támogatásból.
Kiemelt kötelezettségek:
JFGK 2. A felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme
A hatóság azt vizsgálja, hogy történt-e a gazdálkodó telephelyén, vagy területén szennyező anyag közvetlen, vagy közvetett
bevezetése a felszín alatti vízbe.
JFGK 3. A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása
Csak engedéllyel lehetséges.
JFGK 4. A mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezés elleni védelem
Kiterjed a nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra. Csanádapáca nitrátérzékeny terület!
Követelmények:
Nyilvántartás vezetés
A gazdálkodónak folyamatos nyilvántartást, gazdálkodási naplót kell vezetnie a táblaművelési adatokra, tápanyag
gazdálkodásra, trágyázásra, valamint az állattartásra vonatkozóan.
Adatszolgáltatási kötelezettség
A gazdálkodó évente köteles az adott gazdálkodási év vonatkozásában adatot szolgáltatni a mezőgazdasági tevékenység helye szerinti illetékes talajvédelmi hatóságnak, december 31-ig. 2010. december 31-ig a 2009.09.01 2010.08.31 időszakról!
Szervestrágyázás
Mezőgazdasági területre évente szerves trágyával kijuttatott N hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170
kg/ha értéket. Istállótrágya csak az előírások betartása mellett tárolható termőföldön. Nem megengedett a trágyakijuttatás november 15 és február 15 között.
Műtrágyázás
Nitrátérzékeny területen a műtrágya felhasználás feltétele, hogy a gazdálkodó rendelkezzen 5 évnél nem régebbi
talajvizsgálati eredménnyel. A kijuttatandó műtrágya mennyiségét talajvizsgálatra alapozottan kell meghatározni.
JFGK 6. A sertések azonosítása és nyilvántartása
Tenyészet bejelentés, állatmozgás nyilvántartás, szállítólevél használata, a sertések jelölése.
JFGK 7. A szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása
Bejelentés, az állatállomány-nyilvántartás vezetése, az állatok jelölése.
JFGK 8. A juh és a kecskefélék azonosítása és nyilvántartása
A juh és kecskefélék jelölése, az állomány-nyilvántartás vezetése.
További részletes információkért, bővebb tájékoztatásért forduljanak a kamarai tanácsadóhoz.
Hévvíziné Hadabás Rita
agrárkamarai tanácsadó

Megújult épületben várja ügyfeleit Csanádapáca posta
Régi vágya teljesült Csanádapáca lakóinak, amikor november 15-én megnyitotta kapuját a település megújult,
korszerű postahivatala. A tágas, klimatizált ügyféltérrel rendelkező, akadálymentesített épületben az ügyfelek a
korábbinál sokkal kulturáltabb körülmények között vehetik igénybe a posta szolgáltatásait.
Megújult ügyféltérben a posta munkatársai négy, nyitott pultos rendszerű felvételi ablaknál várják az ügyfeleket. A négy ablak
egyike Postaboltként is működik.
Az épület új tetőfedést, energetikai szempontból megfelelő hőszigetelést, új homlokzatkialakítást kapott. A belső terekben, új
korszerű, esztétikus padlóburkolatok, álmennyezet, az egységes arculatnak megfelelő bútorok készültek. A központi
gázkazánról üzemelő padlófűtés, a ügyféltér és a felvételi tér hűtését biztosító klíma berendezés, a teljesen új elektromos
hálózat, a korszerű világító testek az ügyfelek kényelmét és a postai dolgozók jobb munkakörülményeit szolgálják. A
postaépület megújítása közel 40 millió forintos beruházással valósult meg. Az elérhető szolgáltatások köre és a nyitva tartás
nem változik.
Magyar Posta Zrt

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató
Központ hírei
Intézményünkben különféle programok sora követte
egymást az ősz eddig eltelt időszakában.
Szeptember 23-án az Otthon lakóinak palacsintát sütöttünk. Köszönjük
szépen Mazuláné Márton Katalinnak a felajánlott tejet, és Rózsavölgyi Lajosné Rózsika néninek a közreműködést a palacsinta sütésében.
Október 12-én került megrendezésre a Kolbászfesztivál, amit intézményünk
a Nyugdíjas Klubbal együtt szervezett. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal, vagy felajánlásaikkal segítették a
rendezvény előkészítését és lebonyolítását. A finom házias ízű kolbász a
kemencében sült meg, amit még jobban megízesített a Csanádapácai Dalkör fellépése.
Október 21-én az idősek világnapja alkalmából Farkas Andrásnak köszönhetően a Melody zenekar lépett fel az Otthonban. Az itt élő idősek körében
nagy sikert aratott ez a vidám zenés, mulatós műsor. Délután a Python
Magic Show-t tekinthették meg a lakók és vendégeink, a nagycsoportos
óvodások. Bűvész trükköket, mutatványokat, idomított patkányokat, óriáskígyókat és egy krokodilt láthattunk a produkcióban.
A következő napon folytatódtak az idősek napi események. Délelőtt a Mesevár Óvoda Cica csoportja köszöntötte az Otthon lakóit kedves műsorral
és saját készítésű ajándékokkal. Köszönjük a felkészítő óvó nénik lelkiismeretes munkáját.
Az idősek kívánságára bográcsban főtt köröm és csülökpörkölt volt a vacsora, főtt burgonyával. Az ünnepi vacsora kellemes légköréről a Csanádapácai Dalkör gondoskodott.
Október 20-án és 21-én sült tököt készítettünk a kemencében. Köszönjük
szépen a sütőtököket a felajánlóknak: Nagy Jánosnak, Nagy Jánosnénak,
Ocskó Györgynek, Rácz Józsefnek, Varga Györgynek és Varga Györgynének.
Az elkövetkezendő hónapok az advent, a karácsonyi előkészületek hangulatát hozzák az intézményben élők számára.

Rákszűrés
az Egészségházban
2010. december 3-án (pénteken)
8.30 - 11 óráig
Jelentkezni lehet a Védőnőnél
személyesen az Egészségházban, vagy
telefonon Erzsiák Ferencnénél.

Mobil: +36-30-392-4444
Telefon: 0668-520-210
Vizsgálatot végző orvos:
Dr. Felek Csanád, vagy
Dr. Patakfalvi János

Kukoricacsutka gyűjtés!
Pacsika Sándor gazdálkodó értesíti a
lakosságot, hogy a Csanádapáca Gábortelep
felé vezető út jobb oldalán közvetlenül
Gábortelep előtti saját földterületén (7 Ha)
térítésmentesen lehet kukoricacsutkát
gyűjteni 2010. november 22-ig (hétfő).

Tájékoztató!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevők által készített termékek megvásárolhatók : Csanádapáca Szent Gellért
u. 38 szám alatt (Idősek Klubjának épülete). Tel.: 06/68 520-219
Eladó termékek: Ágynemű garnitúra (felnőtt és gyermek), kispárna huzat,
lepedő, konyhai garnitúra (kötény, edényalátét, kesztyű), terítők többféle
méretben.(180x130, 125x125, 110x160, 80x60). Felnőtt és gyermek pizsama, felnőtt és gyermek melegítő alsó, bevásárló táska és többféle női szövet táska, kerékpár üléshuzat, díszpárna, karácsonyi asztali díszek.
Folyamatosan változó és bővülő árukészlettel, alacsony árakkal várjuk
az érdeklődőket!
A Családsegítő Szolgálat továbbra is várja a lakosságot a felmerülő problémák kapcsán. A Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadása: Hétfő: 8-12, 12.3016; Kedd: 8-12, 12.30-16; Szerda: 10-12, 12.30-18; Csütörtök: 8-12, 12.3016; Péntek: 8-12, 12.30-13.30
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.
Tel.: 06 68/ 520- 217
E-mail: gondkpapaca@internet-x.hu

„ Én nem ezt akartam
Én nem így akartam
Én szerettem volna még élni,
De a sors olyan kegyetlen volt hozzám,
Hogy el kellett menni,
De ott már nem bánt senki.”
Megtört szívű Édesanyád
Halálának második évfordulóján

HISTORIA DOMUS
1933-1952
(17.)
1946. január 17-én folyt le Makón népbírósági tárgyalásom,
mely felmentésemmel végződött. Hálatelt szívvel mondtam
köszönetet az Úr Jézus szentséges szívének szabadulásomért.
Itthon sok gonddal kellett megküzdenem. Semmi jövedelmem
nem volt. A pénz teljesen elértéktelenedett. Tisztán a stóla
fejében kapott természetbeni adományokból éltünk. A helybeli
földosztó bizottság még raboskodásom idején a plébánia javadalmi földet kiosztotta. Nekem csak 10 holdat hagyott meg. Az
adót a kiosztott földek után is reám rótták ki. Jogorvoslatot
mindmáig nem kaptam, azon indoklással, hogy a föld az én
nevemen szerepel. A földosztás ugyanis nem törvényszerűen
történt s ezért nem nyert jóváhagyást.
1946. április 1-én a püspöki hatóság Annus Antal igazgató
tanítót Szegedre rendelte be a tanítóképző intézethez, gyakorlóiskolai tanítónak. Ezzel a megbízatással egy kitűnő tehetségű, nagyszorgalmú és jó felkészültségű pedagógus nyert méltó
elismerést és jutalmat. Annus Antal igazgatói örökségét a püspöki hatóság megbízotti minőségben dr. Kocsis Ferenc kántortanítóra ruházta át.
Végre hírt hallottunk tantestületünk két tagjáról, Kasza József
és Kovács Tibor tanítókról, kik orosz fogságból írtak hozzátartozóiknak.
Az iskolákban a tanítás nagy lendülettel folyik. Az iskolalátogatók mind nagy elismeréssel nyilatkoznak. A hiányzó tanerők
pótlására két új tanerő nyer behelyettesítést iskolánkhoz, éspedig Kiss Sarolta és Kishonti Etelka tanítónők.
A hadifoglyok közül csak ritkán és kevesen térnek vissza otthonukba. A legtöbben nyugatról jönnek. Keletről csak szórványosan. Eddig még valamennyien a legelső alkalommal a
szentségekhez járultak.
Az 1946. év Szilveszter estéjén reménykedve mondtunk hálát
a gondviselő Istennek, hogy elmúlt egy nehéz és gondterhes
esztendő, amelyet majd felvált egy boldogabb új esztendő.
Hiszen még a békekötés előtt állottunk és reméltük, hogy a
megkötendő békeszerződésben a megbékélés szelleme és az
emberiesség gondolata fog érvényesülni.
Vékony reményeinkben is csalódtunk. Delegátusaink háborús
bűnösségünket sírták el, s így kíméletre nem számíthattunk.
Az ítélet lesújtó volt. Újból a Trianoni határok mögé szorultunk.
Három községet Csehszlovákiához csatoltak és a határokon
túl rekedt kisebbségi magyar testvéreink semmiféle védelmet
nem nyertek. Csehszlovákiából a kitelepítések megkezdődtek.
Itthon pedig tovább tartottak az ünnepségek, felvonulások,
bálak és mulatságok.
1947 tavaszán a belügyminiszter beszűntette a katolikus ifjúsági egyesületek működését és ezek vagyontárgyait zár alá
helyezte. Eddigi tevékenységük is igen korlátozott volt, mert az
illetékeseknek minden törekvése oda irányult, hogy az ifjúsági
egyesületek a MADISZ-ban összpontosuljanak.

Az 1942. év árvízétől súlyosan megrongálódott kisapácai
iskolán beteljesült a végzet. Nyugati fala teljes hosszában
kidőlt. Szerencsére az épületben senki sem tartózkodott s
így emberéletben nem esett kár. A kisapácai hívek aggódva jelentették az iskola pusztulásának hírét. Az egyházközség több tagjával kiszállottam, hogy a további teendőkre vonatkozóan tájékozódjam. Az iskola állapotára való
tekintettel az volt az általános felfogás, hogy az iskolát le
kell bontani és állami segélyből új iskolaépületet kell építeni. Ezt a véleményt nem osztottam, mert az államsegély
kiutalásában nem bíztam. Azért azt proponáltam, hogy a
kidőlt falat újra húzassuk fel, a tantermet pedig egy válaszfallal osszuk ketté, ezzel egyrészt az épület szilárdságát
növeljük, másrészt a megszervezett második tanító számára lakást tudunk biztosítani. Minthogy államsegélyt nem
kaptunk, elgondolásom nyert kivitelezést, és a romos iskolaépületből egészen használható épület vált. Az anyagiakat a kisapácai hívek gyűjtés útján teremtették elő. Novemberre az iskolában a tanítás is megkezdődött. A tanítóhiány miatt tanítónak Venczel Károly nyugalmazott bagi
tanítót alkalmaztuk, kit a kisapácai hívek annyira megkedveltek, hogy állandó élelmezését is vállalták.
Időközben a két újonnan szervezett tanítói állásra az egyházközség Bielik Károly és Már Ferenc okleveles tanítókat
választotta meg. A püspöki hatóság dr. Kocsis Ferencet az
igazgatói tisztség alól felmentette és helyébe Gyarmati
Bélát nevezte ki.
Szerk.: ZsRP

Polgárőrség
A polgárőrség továbbra is tevékenyen részt vesz a falu
életében. Jelen voltunk az októberi ünnepségen, mi is elhelyeztük a megemlékezés koszorúját a többi társadalmi
szervezettel együtt.
Halottak napjakor délutánonként és este is két-két polgárőr
segítette a temető rendjét mind a két temetőben.
Felhívjuk a kerékpárosok figyelmét, hogy már szürkületben
is használjanak villogókat és ha van fényvisszaverő mellényt a balesetek és a büntetések elkerülése végett is!
A következő polgárőrülés 2010. november 15-én - téli időszámítás szerint – 18 órától lesz megtartva a szokásos
helyen.
Megkérném tagjainkat, hogy aki még nem rendezte a 2010
évi tagdíját az lehetőleg tegye meg!
Köszönettel:
Czikó Pálné
titkár

Születés: Sándor Zsolt József és Dudás Mariann fia Márk Zsolt, Laczkó Norbert és Domján Hajnalka leánya Lara.
Házasságkötés: Silló Tímea és Szula Csaba, Ocsován Tünde Margit és Fejes József.
Halálozások: Szabó Pál (1928), Furák György (1932), Tulkán János (1947), Perjés István (1941), Gaál György (1966).

Magyar Kir. Állami Óvoda épülete 1940 körül…

…és most.
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