Tisztelt Csanádapácai lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy létrejött Csanádapáca
és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége.
A körjegyzőség székhelye:
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.
A körjegyző: Dr. Lipták Péter
Ügyfélfogadás Csanádapácán:
páros hetek: hétfő, szerda, péntek
páratlan hetek: keddi, csütörtöki napjain.
A körjegyző állandó kirendeltsége:
5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.
A hivatalban változik az ügyfélfogadás rendje, de
csak annyiban, hogy hétfő helyett kedden lesz
szüneteltetés.
Csanádapáca a kistérséggel közösen pályázik
startmunka mintaprogramba, melynek főbb
tevékenységi területei:
- mezőgazdasági projektek,
- mezőgazdasági utak, rendbetétele,
- belvízelvezetés,
- illegális hulladéklerakó helyek felszámolása,
- a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának
kialakítása,
- bio- és megújuló energiatermelés,
- közúthálózat javítása,
A mi pályázatunk a következőt tartalmazza:
♦ erdőtelepítés, és erdőkezelés 20 ha-on
foglalkoztatásba bevonni tervezett létszám
2012-ben 20 fő
♦ kazánprogram (egy intézmény fűtésének
átalakítása)
foglalkoztatásba bevonni tervezett létszám
2012-ben 10 fő
♦ téli közfoglalkoztatás értékteremtő munka, pl.
zárt helyen járdalapok öntése
foglalkoztatásba bevonni tervezett létszám
2012-ben 10 fő

♦ növénytermesztés 6, 5 ha-on

foglalkoztatásba bevonni tervezett létszám
2012-ben 15 fő
♦ Állattartás
foglalkoztatásba bevenni tervezett létszám
2012-ben 10 fő
♦ mezőgazdasági földút ( 66,5 km )
foglalkoztatásba bevonni tervezett létszám
2012-ben 10 fő
♦ belvíz, vízelvezető árkok felújítása
foglalkoztatásba bevonni tervezett létszám
2012-ben 10 fő
♦ közút felújítandó útszakasz hossza 10 km -

önkormányzati
foglalkoztatásba bevonni tervezett létszám
2012-ben 10 fő
Az orvosi ellátásról:
A
Békés
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének
határozata:
„Dr. Brandt Izabella egyéni vállalkozó
működési engedélyének módosítását kérte,
helyettesítő orvos és rendelési idő változása
miatt.
Dr. Brandt Izabella
bejelentése és a
benyújtott megbízási szerződések alapján
2011. december 31-ig a praxist helyettesítő
orvosok látják el a következő rendelési
időkben:
Hétfő:
8.30 - 10. 30 Dr. Szabó Edgár
Kedd:
8.00 - 12.00 Dr. Zsengellér Lajos
Szerda: 13.00 - 16.00 Dr. Pálmai Szilárd
Csütörtök: 11.00 - 13.00 Dr. Szabó Edgár
Péntek: 8.00 - 12.00 Dr. Zsengellér Lajos
A helyettesítés helye:
5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 4.
Tisztelettel:
Oláh Kálmán
polgármester

Tisztelt Csanádapácaiak!
2011. október 1. napjával
megalakult Csanádapáca és
Pusztaföldvár
Községek
Körjegyzősége, amelynek a
vezetésével engem bíztak
meg. Röviden magamról:
1983.08.29-én
születtem
Békéscsabán, ahol alap- és
középfokú tanulmányaimat
végeztem.
2002 és 2007 között a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán tanultam, ahol jogi
diplomát szereztem. Ugyanitt Európa-politika
szakértői képesítésre tettem szert 2005-ben. Jelenleg
a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar sportszervező szakán készülök
sikeres államvizsgát tenni.
2008-ban kaptam meg első jegyzői megbízatásomat a
Tolna megyei Gyulajon, ahonnan fél év után
Gerendásra kerültem. Gerendáson két évig töltöttem
be a jegyzői tisztséget, amivel párhuzamosan – közel
másfél évig – helyettesítést vállaltam Pusztaföldvár
községben. Az ajtóm nyitva áll mindenki előtt,
keressenek bizalommal.

Adócsoport hírei
Tisztelt Őstermelők!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy amennyiben a
mezőgazdasági őstermelésből származó bevételük a
600.000,- Ft-ot meghaladta, úgy kötelesek iparűzési adó
hatálya alá bejelentkezni.
Bejelentkezési nyomtatvány az Önkormányzat 4. számú
irodájában kérhető, vagy Csanádapáca Község
honlapjáról letölthető. (www.csanadapaca.hu)
Folyamatban van a 2010. évi adóbevallások adatainak
lekérése az APEH-tól, adategyeztetés céljából. A
bevallást nem adók, adóbírságra számíthatnak.

Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok, Adózók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy megkezdtük az adóhátralékok behajtását.
(letiltás munkabérre vagy nyugdíjra, behajtás
átjelentése az APEH-nek). Többévi gépjármű
adótartozás esetén a tulajdonos számíthat a
gépjárművének forgalomból való kivonására,
amennyiben nem rendezi adótartozását rövid időn
belül.

Emlékeztető
Dr. Lipták Péter
Jegyző

Köszöntő

2011. szeptember 4-én Csonka Béláné Ibolya
kollégánk nyugdíjba vonult. A Polgármesteri
Hivatalban a pénzügy és gazdálkodás területén
1986. január 1-től kitartó, lelkiismeretes munkát
végzett.
40 év szolgálati jogviszony megszerzésével a
nyugdíjasok táborát erősíti, ezúton kívánunk
hosszú, boldog, egészségben gazdag nyugdíjas
éveket!

2011. évi II. félévi fizetési értesítő kiküldésekor
tapasztaltuk, hogy nagyon sok ingatlan tulajdoni
jogviszonya megváltozott. A kiküldött értesítő
kézbesíthetetlen, például a tulajdonos elhunyt vagy
eladásra került az ingatlan és nem jelentették be a
változást. Kiskorú tulajdonos esetében a szülő köteles
ügyintézőként eljárni és a magánszemélyek
kommunális adóját megfizetni.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a változást
követő 30 napon belül bejelentési kötelezettségük van,
bevallási nyomtatvány az adócsoportnál kérhető.
Adóazonosító jelüket kérjük, hozzák magukkal.
Az értesítők küldésekor nagy problémát jelentett, hogy
az ingatlanok sok esetben nincsenek házszámmal
ellátva. A pontosabb kézbesítés miatt, megkérjük az
ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanukon jól
láthatóan tüntessék fel a házszámot. Segítségüket előre
is köszönjük!
Adócsoport

Polgármesteri Hivatal dolgozói

Apáczai hírek
Szeptember
beköszöntével
felébredt
a
falu,
felpezsdültek az utcák, a gyerekek vidám hangja törte
meg a csendet. Rengeteg energiával indultak neki az új
tanévnek. Lassan már a második hónapnak is vége és
többnyire fel is vették azt a ritmust, melyet a tanulás
ténye, a délutáni elfoglaltságok, a közös programokon
való részvétel megkívánnak. Bizony-bizony, máris több
olyan eseményen vagyunk túl, mely iskolánk aprajátnagyját megmozgatta.
Szeptember végén a diákönkormányzat kerékpártúrát
szervezett Pusztaottlakára, ahol egy kellemes délutánt
tölthetett el az a több mint száz gyermek, szülő és
pedagógus, akik nem féltek letekerni oda-vissza
összesen harminc kilométert. Volt ott állatsimogatás,
tollasozás, foci, önfeledt játék a játszótéren, lovaglás és
lovaskocsizás, piknikezés. Fontos feladatunk a helyes
közlekedési kultúra és viselkedési formák kialakítása,
erre pedig az ilyen alkalmak a legmegfelelőbbek, hiszen
ha játszva is, de csiszolódnak azok a bizonyos
csiszolatlan gyémántok.
Október 1-je az idősek világnapja. Ebből az alkalomból
Jankóné Fekete Valéria tanárnő állított össze egy
műsort, mellyel a szociális otthon lakóit köszöntötték a
gyerekek. A műsorban közreműködtek: Bereczki Dávid
(5.a), Farkas András (7.), Annus Rebeka (8.), Koródi Dóra
(8.), Márton Bianka (8.), Révész Zsolt (8.), Csikós Nándor
(8.), Bozó Gergő (8.) és Szakál Zoltán (8.). A jelenet, a
versek és a zene hangjai vidám pillanatokat idéztek az
otthon lakóiban.
Október 3-án Benedek Elekre és a magyar népmesékre
emlékeztünk. Osztályonként egy-egy mesét olvastak fel
a gyerekek az ebből az alkalomból megrendezett
meseolvasó délutánon. A Juszt Zsigmond könyvtárnak és
a DÖK-nek köszönhetően meg is vendégelhettük a
gyerekeket és egy-egy könyvjelzőt is kaptak ajándékba.
A Szép Cerceruska című meséhez illusztrációt is
készíthettek az ügyes kezű kis művészek.
Október 5-én a tavalyi évhez hasonlóan az állatoké volt
a főszerep, bárki elhozhatta kedvencét, hogy bemutassa
társainak. Valóságos kisállat-simogató keletkezett az
iskola udvarán. Volt ott cica, kutya, kecske, tengerimalac,
hörcsög, papagáj, egér, de még aranyhal, sőt teknősbéka
is. A gyerekek kíváncsian fürkészték egymás kis barátait,
jókat beszélgettek, ha csak rövid időre is, de
megfeledkeztek a számítógépről.
Október 6-án iskolai ünnepség keretei között
emlékeztünk az 1849 októberében kivégzett Aradi
vértanúkra. A megemlékezés színvonalát emelte Kutasi
Józsefné és az 5.a osztály műsora. Köszönöm a
munkájukat. A szózat elhangzása után a község
intézményei, civil szervezetei és pártjai is elhelyezték a

megemlékezés koszorúit az iskola előtt álló
kopjafánál.
Október 14-én nyolcadikos diákjaink Békéscsabára
látogattak a pályaválasztási vásárra, ahol fontos
információkat
szerezhettek
a
kiszemelt
középiskolákról, szakokról és ötleteket kaphattak,
mely sorsdöntő is lehet a jövőjüket tekintve.
Szintén ezen a napon papírgyűjtést szervezett a DÖK,
melyhez a lakosság segítségét is kértük, köszönjük a
felajánlásokat Balogh Jánosnak, Serfőző Jánosnénak,
Csányi Gábornénak és Mucsi Jánosnak. A
felajánlásokból befolyt összeget helyi versenyek
jutalmazására fordítjuk. Mihelyst a pénz megérkezik,
a gyerekek is megkapják az értékes hulladékért járó
forintokat.
Október 22-én Szegeden jártunk. Szép időnk volt, így
mindenki jól érezte magát a vadasparkban és
ismerkedett az ott élő állatok szokásaival,
életmódjával. A friss levegőn töltött idő után
ellátogattunk a Ramszesz kiállításra, mely II.
Ramszesz fáraó titkait igyekezett feltárni. A gyerekek
élményekkel teli csevegték végig a hazafelé vezető
utat, és kíváncsiskodtak a következő kirándulás
időpontjáról. Köszönöm a kedves szülők és kollégáim
segítségét.
Október 23-a egy olyan nap, mely a szomorúságról, a
fájdalomról, 1956 ártatlan áldozatairól szól. Sánta
Lajos tanár úr és a 6. osztály színvonalas műsorral
készültek erre az alkalomra, melyet nemcsak az
iskolában, hanem a községi ünnepségen is előadtak.
Az iskolai műsort színesítették azok a korabeli képek
és jelenetek, melyek a háttérben jelentek meg a
technika segítségével. Ezúton is köszönöm mind a
felkészítést, mind pedig a felkészülést.
Színházbérleteseink túl vannak az első előadásokon.
Az alsósok Orosházán nézték meg a Pöttyös Panni
című mesejátékot, a felsősök pedig a békéscsabai
Jókai Színházban ismerkedtek Monte Cristo grófjával.
Sokak örömére beindult a gitárklub, melyen Kölcsey
Szabolcs és Lustyik István tanár úr oktatják a lelkes
zenészeket.
Október 28-án Apáczai Csere Jánosra emlékezünk
egy akadályverseny keretében, melyre a nyolcadikos
diákok már meg is szervezték csapataikat. Azon
diákok, akik nem csapattagok, népi játékokat fognak
játszani és tököt faragnak majd. Már van néhány
darab, melyet szülőktől kaptunk, de szívesen
fogadunk további felajánlásokat is.
Novemberben az egészséges életmódé a főszerep,
ennek kapcsán vetélkedők és mozgásos feladatok
sora vár a gyerekekre, felnőttekre egyaránt. A
védőnői szolgálat és az ÁNTSZ jóvoltából mérések és
előadások is színesítik majd a programot.

Az advent beköszöntével folyamatosan készülünk a
karácsonyra,
kézműves-délutánokon
apró
ajándékokat alkotunk. Kedves ügyes kezű Anyukák,
Apukák, Nagymamák, Nagypapák, Keresztanyukák
és Lakosok! Akinek bármilyen ötlete van és segíteni
is tudna, nagyon hálásak lennénk érte. Már sok
dolgot kipróbáltunk, de az újnak a varázsa mindig
más, mindig vonzóbb. Előre is köszönöm az
ötleteket, segítséget.
December 31-én lezárul a Reál akciója, melyben az
osztályok a „Forgalmazza a Reál” feliratokat gyűjtik.
Kérem, senki ne dobja ki ezen termékek
csomagolását, hisz a tavalyi évben is minden egyes
felirat csaknem húsz forintot jelentett az
érintetteknek. Sokszor apró figyelmességgel
hatalmas segítséget tehetünk másoknak.
Novemberben őszi szünettel kezdjük a hónapot, a
szünet utáni első tanítási nap november 7-e, hétfő.
Közeleg a Halottak és Mindenszentek napja. Meghitt
ünnepet, emlékezést kívánok a kedves lakosságnak
magam és kollégáim nevében:
Véróné Erzsiák Beáta
megbízott igazgatóhelyettes

Óvodai hírek
Óvodánk nevelési programjában célul tűztük ki a
néphagyományok ápolását
♦
♦
♦
♦

Farsang
Húsvét
Pünkösd
Karácsony

A
2011./2012.
tanévtől
kezdődően
hagyományőrzésünket folyamatosan bővíteni
kívánjuk, azzal a céllal, hogy gyermekeink
ismerkedjenek a régmúlt idők népszokásaival,
hagyományaival. November 11-én rendezzük a
Márton napi hagyományőrző ill. jótékonysági
estünket az óvodában.
A november 11-i Márton nap zárja le a
népszokás szerint az éves gazdasági munkákat,
kezdetét veszi a természet téli pihenő időszaka, e
napon kóstolták meg az újbort és vágtak le
először tömött libákat. Napjainkban ebből
leginkább a Márton napi liba fogyasztása
maradt fent. A Naphoz azonban Szent Márton
legendája is kötődik.

Márton nap története
A legenda szerint a IV. században Szombathely
környékén született és a római császár katonájaként
szolgáló Márton egy különösen hideg téli estén
francia honban lovagolva megosztotta meleg
köpenyét egy nélkülöző koldussal. Aznap éjszaka
álmában megjelent Jézus a koldus alakjában.
Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent
szolgálta. Jóságáról még életében legendák
keringtek,
püspökké
is
szentelték.
A
(legelterjedtebb)
monda
szerint
Mártont
szerénysége méltatlannak tartotta e címre ezért
elbújt a libaólban. A libák azonban hangos
gágogásukkal elárulták, így megtalálták és Tour
püspökévé szentelték.
Márton napi vigasságok, rendezvények
A Márton nap 40 napos karácsonyi böjtöt megelőző
utolsó nap, amikor a jóízű gazdag falatozás, vigasság
megengedett, ráadásul ilyenkor fizették ki az éves
béreket, járandóságokat, gyakran természetben,
például liba formájában. Az újbor megkóstolása,
finom ételek fogyasztása már önmagában jó
hangulatot teremtett. Ehhez járulnak hozzá az
országszerte megrendezésre kerülő Márton napi
vigasságok és mulatságok.
A német nyelvterületről ismert lámpás/fáklyás
felvonulás, Martinsumzug, szintén Szent Márton
emlékét hivatott őrizni, és a jó cselekedeteket
jelképező fényt kívánja eljuttatni mindenkihez. Az
ilyen felvonulások egyre elterjedtebbek hazánkban
is, leginkább gyerekek, kisgyermekes családok
vesznek benne részt. Sötétedés kezdetekor maguk
készített lámpásokkal (benne mécses vagy kiségő)
járják az utcákat és közben Márton napi dalokat
énekelnek. Ahol mód van rá, a vonulásokat lován ülő
Szent Márton (piros köntösben, római katonának
öltözve) vezeti a megemlékezés központi
helyszínére. A gyerekek gyakran kis műsort adnak
elő, jellemzően eljátszák Szent Márton és a koldus
találkozóját. A műsor befejezéseként Márton napi
tüzet gyújtanak, libaalakú sütemény, weckmann
(amely egy édes tésztából készülő, ember alakú
figura) és meleg italok fogyasztásával zárul a
felvonulás.
Mihalikné Mogyorós Márta
intézményvezető

A Gyöngyfüzér
Szociális Szolgáltató
Központ hírei
Idősek Otthona
Az Idősek Otthonában szeptember 21-én szüreti
vigasságot tartottunk, hagyományos módon mustot
készítettünk, e mellett többféle gyümölcs is a terítékre
került. A munkálatokban a lakók is részt vettek.
Szeptember 13-án lecsót készítettünk, amit szívesen
fogyasztottak el az idősek.
Október 1. az idősek világnapja. Ez alkalomból általános
iskolás gyerekek köszöntötték az otthon lakóit.
Köszönjük nekik, hogy ilyen szeretettel gondolnak az
idősekre és kedves műsorukkal örömet szereztek.
Megköszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját is.
Intézményünkben folytatódnak az idősek napjához
kapcsolódó programok október 27-én és 28-án.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire
emlékezünk a következő idézettel.
„…Nem érti ezt a sok ember,
Mi áradt itt, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik Ők akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?...”
(Márai Sándor : Mennyből az angyal - menj sietve)

Elérhetőségünk:
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.
Tel.: 06/68 520-217
E-mail: gondkpapaca@internet-x.hu

Kolbászfesztivál
A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ által
biztosított szolgáltatások mellett a civil szervezetekkel
való együttműködés kiegészíti, bővíti az idősek
lehetőségeit arra, hogy közös programokon vegyenek
részt, új ismeretségeket kössenek, kapcsolatokat
alakítsanak ki, illetve fontos információkhoz jussanak.
Sokak számára jelent örömteli kikapcsolódást a már
négy éves múltra visszatekintő Kolbászfesztivál, amelyet
az intézmény rendszerint a Csanádapácai Nyugdíjas
Klubbal közösen rendez meg.
Az idei Kolbászfesztivál október 18-án volt.
Megvalósulását az tette lehetővé, hogy a költségekhez
magánszemélyek pénzadományokkal járultak hozzá.
Köszönjük szépen a felajánlásokat.
Köszönjük továbbá Molnár István, Molnár Istvánné,
Csernus Istvánné, és Koródi Pálné munkáját, akik
elkészítették az 50 kilogramm kolbászt, és a
Napközikonyha dolgozóinak, hogy megsütötték azt.
A Csanádapácai Nyugdíjas Klub tagjai munkájukkal és
felajánlásaikkal egyaránt részesei voltak a fesztivál
szervezésének és lebonyolításának. Külön köszönjük
lelkiismeretes munkájukat és hozzájárulásukat.
Köszönjük szépen Koródi Dóra 8. osztályos tanulónak a
szép előadást, amellyel megörvendeztette és
elgondolkodtatta a megjelenteket, valamint Rozs
Jánosnénak azt, hogy segítette Őt a felkészülésben.
A fesztiválon több mint százan vettek részt,
elfogyasztották a finom ebédet, elbeszélgettek, jól
érezték magukat.

Mindenszentek és Halottak Napja
Mindenszentek ünnepe november elsején van,
ekkor világszerte -mi katolikusok- minden valaha
élt szentről, igaz emberről emlékezünk meg.
Ugyanakkor világfelfogásunkban szerepel az:
hogy van a megdicsőültek serege, ők az üdvözült
lelkek, akik a mennyekben vannak, továbbá van a
szenvedők gyülekezete, akik a tisztítóhelyen
szenvedik bűneik jogos következményét és van a
küzdő egyház, azaz mi, akik még a földön élünk.
Az üdvözült lelkek közbenjárnak értünk a
mennyországban, a tisztítóhelyen szenvedő
lelkeken pedig mi földön élők segíthetünk úgy,
hogy imádkozunk értük, szentmisét ajánlunk föl
értük illetve alamizsnát vagy teljes búcsút.
A teljes búcsú azt jelenti, hogy hitünk szerint a
szentek, jócselekedeteikkel lelki kincseket
halmoztak fel. Ezek a kincsek, érdemek a
rendelkezésünkre állnak, hogy üdvözülésünket
szolgálják. Ezért ha bizonyos ünnepeken: mint
most november elsején és másodikán ájtatos
lélekkel temetőt látogatunk, legalább lélekben a
halottakért
imádkozunk
meggyónunk,
megáldozunk egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet
a pápa szándékára elimádkozunk, akkor teljes
búcsút nyerhetünk. Vagyis az eddig elkövetett
bűneinkért, ha most érne utol a halál, nem kellene

szenvednünk a Tisztítótűzben. Aki tehát
önmagáért vagy elhunytjáért mindezeket a jámbor
cselekedeteket vállalja, hitünk szerint hamarabb
kiszabadíthatja azt a tisztulás helyéről, a
Tisztítótűzből.
November másodika Halottak napja, elhunyt
szeretteinkről emlékezünk meg, azokról, akik
egykor velünk voltak életünk során. Időt, áldozatot
és szeretetet kaptak tőlünk, most pedig földi
porhüvelyük a sírban nyugszik, lelkük pedig az
örök életbe távozott. Imádkozunk értük, mécsest
gyújtunk a sírjaiknál, mert azt kívánjuk nekik, hogy
az örök világosság fényeskedjen nekik.
Virágkoszorút helyezünk el sírjaiknál, ezzel
tudattalanul is azt fejezzük ki, hogy az élet harcát
megharcolták, ahogy Szent Pál írja: „A jó harcot
megharcolam, a pályát végigfutottam, hitemet
megtartottam. 8Készen vár az igazság győzelmi
koszorúja”(Timóteusnak írt II. levél, 4. fejezet, 7-8)
Bibliában a koszorú az Istennek szentelt élet díja, s
ezt a koszorút Szent Pál a győztes atlétáknak
adottakkal hasonlítja össze.
Végezetül fogadjuk meg Tiszteletreméltó Béda
angol szent szerzetes (VIII. század) buzdító szavait:
„E mai napon, szeretteim,
mindvalamennyi szenteknek emlékezetét
egy közös ünneplésnek vígságával üljük.
Mert hitvallásuk minél szilárdabb volt a
szenvedésben, annál ragyogóbb most a
tisztességben. […] Lépjünk mi is erre az
útra, siessünk a mennyei hazába, melynek
polgárai közé felvétettünk!” Ámen.

Szentmisék és szertartás:
2011. november 01. kedd
10 órakor szentmise a templomban,
14 órakor megemlékezés a Kovács-kápolnánál a
temetőben.
2011. november 02. szerda
9 órakor szentmise a Kovács-kápolnában, a
temetőben.
Sírszentelési szándékukat kérjük, hogy jelezzék a
plébánián.
Blősz Attila
plébános

Evangélikus lelkész érkezett...
Zsíros Lilla vagyok, evangélikus lelkész. A
Csanádapácai
Evangélikus
Egyházközségben
kezdhettem
meg
szolgálatomat
most
szeptembertől. Férjemmel és 2 éves kislányommal
Medgyesegyházán lakunk, ahol is párom az
evangélikus lelkész. Ott lehetőségem van többek
között a hitoktatásra, ami számomra az egyik
legkedvesebb iránya ennek a hivatásnak.
Azzal a reménységgel jöttünk ide, hogy sikerül
útmutatást, segítséget: az evangéliumot átadni az itt
élő embereknek.
Az eddigi pályafutásom során szinte bejártam
hazánk nagy részét. A vas megyei Celldömölkről
származom, gimnáziumi éveimet a Soproni
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)
padjaiban tölthettem, majd az érettségi után
felvételt nyertem Budapestre, az Evangélikus
Hittudományi Egyetemre. Onnan, mint gyülekezeti
munkatárs kerültem el férjemmel, Andrással együtt
Kaposvárra. Ott három nagyon tartalmas évet
tölthettünk el, az akkor még esperesi tisztet betöltő
Szemerei János püspök úrral, aki sok irányból,
nagyon alapos felkészítést adott a lelkészi
szolgálatra. Ezután Balatonboglárra kerültünk, ahol
szintén három évet tartózkodtunk. Majd András
sikeresen megpályázta a Hittudományi Egyetem
egyetemi lelkészi állását, így odaköltöztünk, az
akkor született Sáránkkal együtt. Ez a megbízás
határozott időre szólt, ezalatt én otthon voltam
kislányunkkal.
A
medgyesegyházi
gyülekezet
meghívását
elfogadva idén nyáron költöztünk ide, és kezdtünk
bele újra a gyülekezeti lelkészi szolgálatba.

Tisztelt Vízfogyasztók!

Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és
Vidéke Egyesületének hírei

Tagadhatatlan, hogy vége a nyárnak, elérkezett az
ősz. Ez az évszak felkészülés a téli hónapokra. Így
van ez az ivóvízzel kapcsolatban is. Ezúton
szeretnénk felhívni a figyelmet a közelgő fagyokra,
mely fagyveszélyt jelenthet a vízórákra és
vízcsapokra. Kérünk mindenkit, hogy leolvasás után
takarja be vízóráját és előzze meg az elfagyással
járó problémákat. Amennyiben mégis elfagyás
történik, kérjük, jelezzék felénk, hogy meg tudjuk
beszélni a szükséges teendőket és megelőzhessük
az esetleges fagyásból eredő vízfolyást, mely
további tetemes költségeket róhat a fogyasztóra.

Az egyesület által megnyert Zöldberuházási
Rendszer Energiatakarékos Izzó Alapprogram
keretében, az Energiaközpont Nonprofit KFT.
pályázatán 4 963 350 Ft-ot nyertünk, 2010.
október 28-án, ami most került átutalásra 2011.
október 04-én.

Azon vízfogyasztókhoz szeretnénk szólni, akiknek
jelenleg tartozása van a Vízmű Kft. Felé. A
kintlévőségek csökkentése érdekében felgyorsítjuk
a tartozások behajtását. Ezért most megkérünk
minden érintett fogyasztót, hogy minél előbb
rendezze tartozását, vagy jelentkezzen az
Ügyfélszolgálati Irodánkban. Igyekszünk minden
fogyasztóval megtalálni a lehetséges megoldást az
elmaradások rendezésére. Azt azért tudni kell, hogy
aki nem veszi a fáradtságot, hogy felkeressen
bennünket, annak nem tudunk segíteni, és sajnos
bekövetkezik az a kellemetlen tény, hogy
kikapcsolásra kerül a vízszolgáltatás és minden
anyagi rendezést jogi útra terelünk. Ez az eljárás
kicsit hosszú és bonyolult feladat, de további
jelentős terheket róhat a fogyasztóra. Kérünk
mindenkit, hogy ne ez legyen a megoldás.
Felhívjuk
a
figyelmét
minden
olyan
vízfogyasztónak, akinek valamilyen változás történt
az adataiban (név, cím, tulajdon, albérlő, eladás,
vétel, bérbeadás, öröklés, stb.), hogy a megfelelő
iratokkal és igazolvánnyal, valamint a változás
idején leolvasott vízóra állásával keressenek meg
bennünket a változások mielőbbi átvezetése
érdekében. A változások bejelentése minden
esetben a tulajdonos kötelessége. A bejelentés
elmulasztásából eredő esetleges költségeket a
tulajdonosnak kell megfizetnie. Bármilyen kérdése
merülne fel ezzel kapcsolatban, keressen
bennünket a 0668-520-250-es telefonszámon.
Bízunk minden vízfogyasztó együttműködésében!
Csanádapáca Vízmű Kft.

Az öt faluban 155 család részesül
energiatakarékos izzók használatára,
célcsoportból.

az
a

Minden család 22 db energiatakarékos izzót kap,
mindenkinek 22 db hagyományos izzót kell
leadnia cserére, ami lehet 100w, 75w, 60w, 40w,
25w.
Az átvételhez személyigazolvány szükséges.
Az átadás-átvétel helye: Csanádapáca Szent Gellért
u. 29. Mozgáskorlátozott Székház.
Ideje:
2011. október 17. hétfő: 8-15 óráig
2011. október19. szerda: 8-12 óráig
2011. október 20. csütörtök 8 12-ig
Magyarbánhegyes, Kultúrház
2011. október 21. péntek 9-12-ig
Gábortelep, Vasút u. 38
2011. évben nyertünk 5 db kerekesszéket, melyet
az önkormányzat szállított haza Budapestről, a
tagjainknak. Köszönjük a segítséget.
Szeretnénk megköszönni, annak a vállalkozónak,
aki felajánlotta az egyesületünknek az adója 1%át, 12011 Ft-ot.
Értesítjük tagjainkat, hogy az évzáró vacsoránk
2011. november 12-én lesz, melyre minden
tagunkat szeretettel várunk. Érdeklődni,
feliratkozni az egyesület székházában, vagy a
vezetőségi tagoknál lehet november 9-ig.
A Mozgáskorlátozottak Vezetősége
Helyesbítés! Az előző lapszámunkból sajnálatos
módon kimaradtak többen, akik az
V. Kakasfesztiválra tombolatárgyat ajánlottak fel:
Czikó Pál, Czikó Pálné, Szekeresné Jánoska Andrea,
Szekeres Csaba, Mazula Béla, Márton Istvánné,
Koszt Károly. Tőlük ezúton kérünk elnézést!

Apáczai képek

Általános iskolások kirándulása a Szegedi Vadasparkba

Kisállat kiállítás

Meseolvasó délután

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Október 23-i megemlékezés

A láthatóság életet ment

Tisztelt Állattartók!

A láthatóság fontosságára hívták fel a figyelmet október 07én a „Megvilágosodás Napja” kerékpáros akcióval
Csanádapácán.
A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
programjához az Orosházi Rendőrkapitányság is
csatlakozott, amiből Csanádapáca is kivette a részét.
Október 7-én egész nap a Dupsi és társa
Gépjárműalkatrész
üzletben
kedvezményesen
vásárolhatták meg a kerékpárosok a biciklik első lámpáját,
melyekhez ajándékba adták a hátsót, és kerékpárprizmákat
is kaptak a vásárlók. Az egész napos nyitva tartás
eredményeként a településen 24 vásárlót regisztráltunk.

A jelenlegi jogszabályok értelmében minden évben kötelező
a 3 hó feletti ebek veszettség elleni oltása. Az elvégzett
oltások számából ítélve nagyon sok kutya nincs oltva
veszettség ellen, ami közegészségügyileg és jogilag is
aggályos. Arra kérem a tisztelt kutyatartó gazdikat, hogy
mielőbb jelentkezzenek oltásra kedvencükkel!

A kerékpár kötelező felszerelései:
1. két, egymástól függetlenül működő fék (első/hátsó),
2. két világítás (előre - fehér vagy sárga, hátra - piros),
3. két fényvisszaverő (előre - fehér, hátra-piros),
4. csengő,
5. a kerékpár első kerekének küllőibe 1 db. fényvisszaverő
prizma.
Orosházi Rendőrkapitányság

Tájékoztató

Tájékoztatjuk községünk lakóit, hogy 2011.
október 13-án új egyesület alakult
Dohánylevél Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Egyesület
néven.
Várunk és hívunk sorainkba minden érdeklődőt!
Tagozataink: dalkör; színjátszás; néptánc. Arra
törekszünk, hogy rögzítsük községünk néprajzi
értékeit, közösséget teremtsünk.
Elérhetőségünk: dohanylevelegyesulet@gmail.com
Kajári Gáborné
elnök

Az Országgyűlés hamarosan tárgyalja az új állatvédelmi
törvényt, mely még szigorúbb feltételeket /adó,chip,oltás,/
támasztana az ebtartókkal szemben. Nem árt felkészülni!
Év végén jelentenünk kell a felettes hatóságnak az oltásból
kimaradt ebek tulajdonosainak adatait, akikkel szemben
közigazgatási eljárás megindítása várható.
Dr Kurilla László

Polgárőrség
Egyesületünk
sikeresen
pályázott
a
megyei
Polgárőrszövetségnél. A pályázaton nyert pénzből a
tagjainknak polgárőrjelvényeket és zseblámpákat fogunk
vásárolni.
Közelednek megint a téli jeles ünnepek, sajnos ilyenkor
megint
megsokszorozódnak
a
vagyon
elleni
bűncselekmények. Ezeket a lakosoknak lehetőleg saját
maguknak kellene és kell megelőzni! Fontos, hogy a
szomszédokkal jóban legyenek, mert sokat lehet segíteni az
esetleges jó megfigyeléssel is! Közismert a SZEM
mozgalom (Szomszédok Egymásért Mozgalom). A
bűnmegelőzés az emberek összefogása nélkül
megoldhatatlan és sajnos bűnmentes övezet nem létezik. A
betörést úgy lehet megelőzni, ha olyan feltételt teremtünk,
hogy a rossz szándékkal érkezők ne érezzék magukat
biztonságban. Zárják a kapukat, idegeneket ne engedjenek
be, ha a ház előtt, vagy közelében idegen autó áll, írják fel a
jármű rendszámát, színét és lehetőleg típusát. A
lakókörnyezet tisztántartása a kívülről érkezőnek is a
lakottság, odafigyelés látszatát kelti.
A falopások lakott területen kívül is büntetendő
cselekménynek minősülnek! A helyi rendőrség
telefonszáma éjjel-nappal elérhető, telefonszám:-+3630633-7211, vagy ingyenesen hívható a 107.
Czikó Pálné
titkár

Tisztelt Gazdálkodók!

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!
A Katolikus Karitász országos kezdeményezésére a
Csanádapácai Karitász is csatlakozik az „Egymillió Csillag a
szegényekért” elnevezésű rendezvényhez, melynek célja az
összetartozás szellemének az emberi szolidaritás érzésének
erősítése.
A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag,
meghal valaki a Földön. És valahányszor fellobban egy
csillag fénye, szeretet gyúl egy emberi szívben. Ezt a fényt
jelképezik a gyertyák, melyeket december 10-én gyújthatnak
azok, akiknek szívében már fellobbant a szeretet.
Kérjük, vegyen részt Ön is a Karitász gyűjtési akcióján és
gyújtsa meg személyes csillagát a szegényekért,
szenvedőkért, betegekért és minden rászorulóért
.

Rendezvényünk időpontja:
2011.december 10. szombat 14 óra
Arany János Művelődési Ház aulája,
illetve a 2011.december 11-én vasárnap
10 órakor tartandó ünnepi szentmise.
A rendezvényünkön felajánlott adományból a Karitász
élelmiszert vásárol és juttatja el a Csanádapácai
rászorulóknak. Így Ön is hozzájárulhat, hogy a nehéz
helyzetben lévő embereknek örömet tudjunk szerezni az
Advent időszakában.
Jótékonysági akcióban közreműködnek az általános iskola
hittanosai és a Csanádapácai Népdalkör.
Kívánunk mindenkinek Istentől megáldott Békés Karácsonyi
Ünnepeket!
Horváthné Bacsa Erzsébet
Karitász

Új rendeletek jelentek meg, amelyek között a 90/2011. (X.
3.) VM rendelet tartalmazza a támogatott képzésekhez
kapcsolódó jogszabályi változásokat. Az AKG képzés
tananyaga kevesebb, ami lehetővé teszi az 1 napos
tanfolyamot. Az MVH – tól „a képzésre kötelezett
gazdálkodók írásbeli értesítést fognak kapni, hogy a
kötelezettségüknek hol és mikor tegyenek eleget”.
Nyilatkozat kitöltésével átjelentkezhetnek egy másik,
Önök számára kedvezőbb helyszínen és időpontban
megrendezésre kerülő tanfolyamra. Az egyéb ÚMVP által
támogatott szabadon választható képzésekről
hirdetményben adunk tájékoztatást
A 91/2011. (X. 3.) VM rendelet a szaktanácsadási
alaprendelet módosításairól szól. A rendeletmódosítás
lehetővé teszi a régi ügyféllel több alkalommal kötött
szerződést, tehát az is jogosult támogatásra, akinek
már megvan a 3 szaktanácsadási szerződése, és a
támogatási összeg elérte az 1500 eurót. A részletek
megtekinthetők
a
www.mikrotszk.hu
honlapunk
dokumentumaiban.
Aktuális teendők, határidők: Az AKG programban
résztvevőknek 2011. augusztus 31-én lezárult a második
gazdálkodási év. A lezárt év gazdálkodási adatait az
összes betakarított növény termésátlagával, és a
2010/2011. évi Tápanyag-gazdálkodási terv adataival
2011. szeptember 1 – november 30 között kell benyújtani
az MgSZH-hoz elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
az ún. webGN adatszolgáltatás keretében. Az
adatszolgáltatás
elmulasztása
30%
támogatáscsökkentést von maga után. Bővült a
jelentésben szereplő adatok köre: az egyes táblákat
érintő vis maior bejelentésekkel és a permetezési napló
adataival kiegészített jelentést kell tenni. A nitrátérzékeny
területen gazdálkodóknak 2011. szeptember 1 –
december 31. között kell a nitrátjelentést beküldeni az
MgSZH-hoz a 2010. szeptember 1 – 2011. augusztus 31.
közötti időszakra vonatkozóan. Az adatszolgáltatást
minden nitrátérzékeny területen gazdálkodónak be
kell küldenie, függetlenül attól, állattartással
foglalkozik vagy sem, illetve felhasznál szerves
trágyát vagy sem.
A nitrátérzékeny területen gazdálkodókra vonatkozó
egyéb kötelezettségek: folyamatos és naprakész
nyilvántartás
vezetése
(Gazdálkodási
napló,
FÜGGETLENÜL az AKG-támogatástól); műtrágya
felhasználás esetén 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati
eredmény megléte. (Ezeket a követelményeket a
hatóságok a Kölcsönös Megfeleltetés keretében
ellenőrzik.)
Dr. Lelkes János,
Gombos Edit
Bánfi Zsuzsanna
Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadói Iroda

Születés: Mócz Ágoston és Geiszt Ildikó fia Roland Ágoston, Fejes László és Sándor Tímea leánya Fruzsina
Házasságkötés: Pacsika Gábor Zoltán és Gál Kitti, Oláh Tamás és Tar Edit Mária
Halálozások: Fedor Andrásné Kocsis Gizella (1928), Kovács Sándorné Makszi Anna (1933), Szekerczés András (1936),
Sóki József (1930), Kiss Lászlóné Szántai Teréz (1953), Bozó Ferencné Csóti Mária (1926), Rozs Sándorné Kis Ibolya
(1961), Benkovics István (1927), Horváth Sándor (1931), Harangozó András (1939)
Helyreigazítás: Előző lapszámunkban az Anyakönyvi hírekben - Halálozások - tévesen jelent meg
Fedor Andrásné Kocsis Gizella (1928) neve. Ezúton kérünk elnézést a hozzátartozóktól.

Felhívás!

Védőnői Hírek

Szánon jön a Mikulás!

2011. október 26-án, november 9-én és 23-án,
délelőtt 9-től – 11.30-ig az Egészségházban
Baba – Mama Klubot tartunk!

Új, hagyományteremtő szándékkal a Dohánylevél
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület, mely a napokban tartotta alakuló ülését - Mikulás
ünnepén, lehetőséget biztosít a családoknak, hogy
gyermekeiket szánnal vagy hintóval érkező Télapó
lepje meg.
További részletekről keressék
Mihálikné Mogyorós Mártát az alábbi
telefonszámon:
06-30-531-99-82

Minden 0-3 éves korú gyermeket és édesanyát
szeretettel várunk.
Erzsiák Ferencné
Mórocz Ildikó
védőnők

Véradás!
Néptánc oktatás Apácán!
Egyesületünk
célja,
hogy
hagyományainkat
felelevenítsük, ápoljuk és a helyi közösséget még
közelebb hozzuk egymáshoz. Szeretnénk, hogy az
iskolai néptánc oktatás mellett a fiatalok és a
felnőttek is megismerkedjenek a néptánc
szépségével, értékeivel. Biztosan sokan jártak, még
általános iskolásként néptáncórákra, itt az ideje újra
kezdeni. Szeretettel várjuk a táncolni vágyókat!
További információért forduljanak
Mórocz Ildikóhoz az alábbi telefonszámon:
06-30-375-93-74

Véradás helye:
Csanádapáca, Idősek Klubja
Véradás ideje:
2011. november 18. péntek 9-12 óráig
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt,
vegyen részt véradónapunkon!

Személyi igazolványát, TAJ kártyáját és váradó
igazolványát feltétlenül hozza magával!

Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományápoló
Egyesület
Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete
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