Tisztelt Csanádapácaiak!
Kedves Barátaim!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadta a község 2012. évi
költségvetését
597.144 eFt költségvetési bevétellel
597.144 eFt költségvetési kiadással
47.995 eFt költségvetési hiánnyal.
A részletes költségvetést bárki megtekintheti a hivatalban.
Örömmel írom le Önöknek, hogy a kistérségi START
munkaprogramra benyújtott pályázatunkból a következő
projektek már nyertek: február 01-től a téli
közfoglalkoztatás beindult, amelynek keretében 10 fő
április 30-ig járdalapot készít. Az általuk készített
járdalapokat, május 1-jétől szeptember 30-ig újabb 10 fő
fogja a pályázatban szereplő utcákban felhasználni.
A dűlőutak karbantartására megnyert projekt március
elsejével indul és szeptember 30-ig tart 10 fő
munkavégzésével. Mindhárom projekt 100 %-os állami
támogatottságú, s napi 8 órás munkavégzést biztosít,
továbbá lehetőséget ad különböző eszközök vásárlására is
(kasza,
mini
úthenger,
traktorra
szerelhető
homlokrakodó, stb.). A mintaprogram mezőgazdasági és
állattenyésztési része vélhetőleg a közeljövőben
elkezdődik 29 fő részvételével.
Amennyiben az erdőkarbantartási projekt is nyer, úgy
további 21 főnek tudunk munkát biztosítani.
Sajnos a közmunkaprogramban résztvevők számát
csökkentették, 2012-ben: 22 főben állapították meg
településünkön, ami azt jelenti, hogy 3 turnusban (4
hónap) napi 6 órában dolgozhatnak.
A közmeghallgatáson egy választási ígéretemről
kérdeztek, mely szerint jövedelmem egy részét jótékony
célokra fogom fordítani. Íme a válaszom:
- 2011. évben a Képviselő-testület által meghatározott
költségtérítésemből lemondtam a település javára. Ennek
összege 500.000 Ft volt.
-Ugyancsak 2011-ben az általános iskolások jutalmazására
(könyvek) 84.000,- Ft-ot fordítottam, valamint diákok
támogatására 30.000,- Ft-ot. Van olyan egyetemista,
akinek havi 5000 Ft-ot utalok, tanulmányai befejezéséig.
- Az elmúlt évben 54.000,- Ft értékben meleg étkezési
utalványt biztosítottam azok részére, akik a hivatalban
nem részesülnek „cafetéria” juttatásban.
- Nem forintosítva, de komoly összeggel támogattam a téli
melegétel osztásokat, a helyi sportkört, a dűlőutak
karbantartását.

Mint tapasztaljuk, mára a pályázatok országa
lettünk. Kötelességünk és alapvető érdekünk is,
hogy minden kiírást megcélozzunk, így a
községben újabb fejlesztésekbe kezdhessünk.
Főként olyan pályázatokra kell jelentkeznünk, ahol
az önerő nem túl magas százaléka a remélt
támogatásnak. A Képviselő-testület úgy gondolja, a
községnek a munkahelyteremtő START program
mellett olyan célokra, fejlesztésekre kell pályázatot
beadnia, ami 100 %-os támogatást ad, amiért egy
fillért se kell letenni a támogatás belépőjegyeként,
vagy minimális önerőt igényel. Ilyen a
Falumegújítás és fejlesztés – a Vidéki örökség
megőrzése című aktuális pályázat, melyre azok a
települések pályázhatnak, amelyek fel tudnak
mutatni valami régmúltból megmaradt saját
értéket.
Például a faluközösség múltjához tartozó értékes
épületet, ami ha már nem is eredeti formájában áll,
de felújítása, eredeti formájába való visszaállítása,
eredeti arcának megidézése még lehetséges.
Községünknek van ilyen tulajdona, ez a Művelődési
Házként működő épület, mely valaha a környék
egyik tekintélyes hengermalma volt.
A falu sok évtizeden keresztül büszkélkedhetett az
egyetlen emeletes épületével, mely a lakosság
jólétét és szorgalmát alátámasztó „intézmény” volt,
hiszen csak ott volt szükség ilyen méretű malomra,
ahol sok gabonát kellett őrölni.
A Tsz-ek megalakulásával a gabona feldolgozást is
körzetesítették, így az apácai gőzmalmot bezárták
és az akkori tendenciáknak megfelelően, másként
hasznosították.
A hatvanas évek ifjúsága a Széchenyi utca sarkán
álló rozoga Sátori házban bálázott akkoriban és a
szintén elaggott szomszédos moziba járt filmeket
nézni, így a a falu akkori vezetése úgy döntött,
művelődési célokra hasznosítja a malom épületet.
Ezt 1966-ban a kor divatja szerint alakították át, a
szép magas nyeregtetőt lebontották, az épület
lapos tetőt kapott, nyerstégla falait bevakolták,
színház- mozi teremmel, kiszolgáló helyiségekkel
bővítették. Nyolc éve, hogy – Pályázati pénz
reményében – a színházterem belsőépítészeti
elemeit szétbontották, és a valaha telt házzal
működő helyiség lezárva várja a jobb időket. Az
épület homlokzatát és előcsarnokát ugyan néhány
évvel ezelőtt felújították, de az emeleti helyiségek
állapota mára igen csak elavult (a nyílászárók

teljesen tönkrementek, a vizes helyiségek szinte
használhatatlanok), s a funkciómegosztás sem felel
már meg a mai elővárásoknak.
Most abban reménykedünk, ha az említett
pályázaton támogatást nyerhetünk, és akkor a régi
malomépülettel együtt a színháztermet is
fölújíthatjuk.
A régi malom épület feltérképezéséhez a kedves
lakosok segítségét kérjük. Akinek bármilyen családi
fényképe van az épületről, megkérjük, szíveskedjék
azt pár percnyi másolásra a könyvtárba bevinni.
Nagyon jó lenne, ha valakinek lenne a malombelsőről
is felvétele! Az eredeti képet azonnal visszaadjuk, a
másolatokból azonban egy villámkiállítást
szeretnénk rendezni, egyrészt fiatalabb utódaink, de
főként a tervezők számára, hogy legyenek hiteles
információik, támpontjaik a „visszatervezéshez”.
Tervezünk egy fórumot is, ahova azokat az idős
lakosokat várjuk majd szeretettel, akik még
emlékeznek a malomra. Akik el tudják mesélni,
(esetleg vázlatosan le is tudják rajzolni) milyen volt a
malom belseje,hogy az emlékek alapján a munka
elindulhasson. (A visszaállítás persze csupán
formális lehet, természetesen nem fogunk újra búzát
őrölni az épületben.) A lakosságot arról is szeretnénk
megkérdezni, milyen új funkciókat szeretnének az
épületbe, hiszen újra a közösségi élet színterévé
kellene tenni majd a régi-új faluházat!
Szíves közreműködésüket és segítségüket előre is
köszönjük.
Reméljük, hogy mindnyájunknak örömet okoz majd
ez a közös munka, és sikerül egy nyertes pályázatot
előkészíteni. Tisztelettel:
Oláh Kálmán
polgármester

Meghívó
Csanádapáca Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a március 15-i
ünnepi megemlékezésre.
2012. március 15.
Program:
12 óra: Ünnepi ebéd a Nyugdíjasklub
szervezésében
14 óra: Ünnepi istentisztelet
a Római Katolikus templomban
15 óra: Ünnepi megemlékezés a községháza
melletti Emlékparkban.
- Iskolások ünnepi műsora
- Ünnepi beszéd
- A Csanádapácai Népdalkör előadása
- Koszorúzás
Minden Csanádapácai lakost szeretettel
várunk az ünnepi megemlékezésre!

1848. március 15.
A magyar történelem talán legjelesebb napja. Minden
évben ezen a napon az egész ország ünnepel. Az utcák
megtelnek ruhájukra nemzetiszínű kokárdát tűző
idősekkel és fiatalokkal. Az 1848. évi XXI. törvénycikk
visszaállította az országunk önállóságát jelképező
címert és a háromszínű trikolort. A gyűlölt sárga –
fekete szín helyett, mely a Habsburg önkényuralmat
jelképezte, így lett a piros – fehér – zöld a törvényes
lobogónk.
Ezen a napon nemcsak a márciusi ifjak nemes tettét, a
forradalom kirobbantását ünnepeljük. Felelevenednek
a forradalom és szabadságharc legjelentősebb
pillanatai. Senki sem feledi Petőfit, Jókait, Vasvárit,
Kossuthot….. és még hosszan sorolhatnánk a neveket,
akiknek döntő szerepük volt abban, hogy március 15én egy nemzet mozdult meg a zsarnokság és a feudális
elmaradottság ellen.
1848 különös esztendő volt. Mintha ekkor eszmélt
volna minden európai, s a végletekig feszített húr
egyszerre pattant volna el. A forradalmak egymás
nyomában járva söpörtek végig az öreg kontinensen s
polgári – nemzeti átalakulást követeltek.
Így volt ez Pesten is. Egy maroknyi – írókból, költőkből,
jogászokból álló- csoport elérkezettnek látta az időt
arra, hogy felrázza a népet.
Írásaival, szónoklataival arra ösztönözte a
magyarságot, hogy szembeszegüljön a császári
hatalommal. Mintha csak erre várt volna az ország. Egy
emberként állt a forradalom eszméi mellé,
elszántságával megfélemlítve a hatalom hazai és bécsi
képviselőit. A kezdés tökéletes, de a folytatás sem
maradt el. Politikai sikerek következtek, haladó
eszméket tartalmazó törvényeket fogadtattak el az
uralkodóval, gróf Batthyány Lajos vezetésével nemzeti
kormány alakult. Széchenyi írja levelében: „ Barátom,
csudákat élünk. Nemzeti sorsunk hajszálon függött. Az
első felvonás gyönyörűen sikerült.”
Bécs azonban csak látszólag fogadta el a forradalom
legfőbb eredményét jelentő áprilisi törvényeket. Bár az
első kísérlet, hogy hatalmát visszaállítsa, még
sikertelen, már jelezte, hogy nem törődött bele az új,
számára kedvezőtlen helyzetbe. Lemondatták V.
Ferdinándot és kinevezték a fiatal Ferenc József
császárt, akivel egy új fejezete kezdődött az ország és a
birodalom újkori történetének. Magyarország
visszaszerzésére tett kísérlete először neki sem zárult
sikerrel a hazájukat életük árán is védelmező
honvédeknek köszönhetően.
Sajnos1849 nyarára megváltozott a politikai helyzet
Európában. Megkezdődtek a visszarendeződések. Ebbe
a képbe már nem illett bele a független Magyarország.
A császár és az orosz cár együttes támadása elsöpörte a
népek tavaszának az utolsó, a még életben lévő magyar
szabadságharcot is.

Vívmányait azonban nem tudta teljesen felszámolni. A
vereség ellenére megkezdődtek a reformok, az ország is
megindult a polgárosodás útján. Most arra a napra emlékezünk, mely elindította hazánkat egy fejlettebb társadalom felé. Hajtsunk hát mi is fejet a hősök előtt!
„Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!”

Az Apáczai Csere János Általános Iskola
hírei
Nem is olyan régen véget ért a 2011/2012-es tanév
első féléve. Az értesítőben található jegyek és értékelések minden tanulónknak és szüleiknek is jelzést ad
az eddigi munkáról. Voltak, akik boldogan, mások lógó orral vitték haza ezt a dokumentumot. Sajnos hét
tanulónak nem sikerült elérni valamely tantárgyból
az elégséges osztályzatot, de ha szorgalmasan gyakorolnak, óráról órára készülnek, ők is sikeresen zárhatják a tanévet. Ötven tanuló dicséretet kapott egy
vagy több tantárgyból is.
Tizenegy olyan tanulóval büszkélkedhetünk, akik kitűnő bizonyítványt vihettek haza félévkor harmadiktól nyolcadik osztályig: Mazula Máté (3.a), Mázik Flóra (3.b), Véró Petra (3.b), Annus Roland (4.), Bohus Valéria (4.), Domján Melinda (4.), Szikora Dóra (4.), Bereczki Dávid (5.a), Frank Hanna (5.b), Hajdu Krisztián
(8.), Szakál Zoltán (8.). Itt szeretném megjegyezni,
hogy az első és második osztályos tanulók közt is nagyon sok ügyes kisgyerek van, ők azonban ilyenkor
még szöveges értékelést kapnak.
Az osztályfőnökök megtartották a félévi szülői értekezleteket, mely kiváló lehetőség a problémák megbeszélésére. A tapasztalatokat leszűrve a részvételi
arány nem minden osztályban mutatott magas értékeket. A szülő az első számú személy, aki hathat gyermekére, legyen szó tanulási- vagy magatartási kérdésről. Nagyon szeretném, ha a kedves Szülők bizalommal fordulnának hozzánk, hisz a közösség ereje
mindig nagyobb az egyénénél. Ezt már sokszor bebizonyosodott egy-egy rendezvény kapcsán.
Nyolcadikosaink túl vannak a központi felvételik
megírásán, a jelentkezési lapokat is elküldtük a megjelölt intézményekbe. Bízok benne, hogy mindannyian megtalálják a számításukat és megállják majd a
helyüket a választott középiskolában.
Januárban ötven kisgyerek Szentesre látogatott el a
Hulladékos Játszóházba, ahol a szelektív hulladékgyűjtésről, tudatos vásárlásról és felhasz-nálásról
kaptak értékes tanácsokat. Emellett rengeteg finomsággal ajándékozták meg őket a szervezők.
A felsős munkaközösség megrendezte az évfolyam
legjobb helyesírója versenyt. Ötödik évfolyamon
Frank Hanna, hatodikban Sütő Kata, hetedikben Asza-

lós Regina és nyolcadikban Annus Csaba bizonyult a
legjobbnak. 18-án ismét korcsolyázni voltunk Szentesen, amely mint mindig, most is feledhetetlen élményt nyújtott.
Februárban a téli játékokra is alkalmas időjárásnak
köszönhetően szünetekben a jégen csúszkálhattak a
bátrabbak. Jócskán volt lehetőség szánkózásra is.
Februárban a diákönkormányzat farsangi álarckészítő versenyt hirdetett, melyre szép számban
érkeztek pályázatok.
Február 24-én a farsangi hangulat megteremtésében nagyban közreműködtek a Csanádapácai Nyugdíjas Klub és a Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület tagjai, akik már kora
reggeltől finom illatokkal fogadták a gyereksereget.
A délelőtt folyamán fél tucat serpenyőben sült a finom fánk, melyet a gyerekek jóízűen el is fogyasztottak. Déltől a hetedikes és nyolcadikos tanulók
szülei foglalták el a tankonyhát, ahol a délután folyamán finom süteményekkel, szendvicsekkel és
üdítővel várták a vendégeket. A maszkabálon szép
számmal vonultak fel egyéni és csoportos versenyzők. Mind a jelmezek, mind pedig a produkciók ötletesek voltak. Nagy örömöt jelentett a zsűrinek, hogy
sok egyénileg elkészített jelmezt láthattak. Az eredményhirdetés után kezdetét vette a farsangi diszkó,
ahol kicsik és nagyok tánccal kérték a tavasz közeledtét.
Köszönöm a szülők, nagyszülők, egyéni vállalkozók,
boltok, civil szervezetek önzetlen segítségét, hiszen
nélkülük ez a nap nem jöhetett volna létre.
A Reál Osztálykassza pályázata is lezárult. Rengeteg
iskola és osztály pályázott, és a csanádapácaiak is
szép eredményt értek el. Egy kivágott cégfelirat 16
forint 70 fillért ért az idén. Osztályaink a következő
összegeket nyerték:
Sántáné Magda Márta, 1. osztály:
5184.- Ft
Liptákné Palacsik Renáta, 2.a osztály: 17509.- Ft
Kosztné Madai Erika, 2.b osztály:
13211.- Ft
Zsikai Péter, 3.a osztály:
60772.- Ft
Náfrádi Sándorné, 3.b osztály:
18111.- Ft
Kajáriné Deák Piroska, 4. osztáy:
36791.- Ft
Kutasi Józsefné, 5.a osztály:
11756.- Ft
Bohusné Tóth Valéria, 5.b osztály:
20553.- Ft
Sánta Lajos, 6. osztály:
10034.- Ft
Szikora Pál, 7. osztály:
43480.- Ft
Jankóné Fekete Valéria, 8. osztály:
19616.- Ft.
Ezúton is köszönöm a szülők, rokonok, vásárlók
segítségét magam és az egész tantestület nevében.
Március 14-én este szeretettel várunk mindenkit a
fáklyás felvonulással egybekötött iskolai rendezvényünkre.
Véróné Erzsiák Beáta

Az agrárkár-enyhítési rendszer
2012. január 1-től hatályos a 2011. évi CLXVIII. törvény, amely szabályozza a mezőgazdasági
termelést érintő időjárási és más természeti események miatti kockázatok kezelését. A törvény célja a
termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése, a kockázatközösség kialakítása, az
állami segítség hatékonyabbá tétele, az érintettek arányos felelősség vállalása, valamint a mező- és
erdőgazdaságot sújtó időjárási és más természeti eredetű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti
káresemények hatásainak egységes kezelése. A törvény főbb pontjai:
1. A kockázat közösség kialakítása
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők (őstermelők is) amennyiben:
•
szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló területként összesen legalább 10 hektár,
•
szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló területként összesen legalább 5 hektár,
•
ültetvényterületként összesen legalább 1 hektár,együttesen legalább 10 hektár,
•
szántóföldi zöldség és ültevény együttes területként legalább 5 hektár
terület megjelölésével nyújtanak be egységes kérelmet, a tárgyévben kockázatközösséget alkotnak.
A fenti körbe nem tartozó termelők az egységes kérelemben tett nyilatkozattal 3 éves időtartamra
önkéntesen vállalhatják a kockázatközösségben való részvételt.
A kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő a tárgyévbe
•
köteles kárenyhítési hozzájárulást fizetni és
•
kárenyhítő juttatás igénybevételére jogosultságot szerezhet.
A kárenyhítési hozzájárulás mértéke évenként:
•
ültetvényművelésre szolgáló termőföld után hektáronként 3 000 Ft,
•
szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló termőföld után hektáronként 3 000 Ft,
•
egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termőföld után hektáronként 1 000 Ft.
A kárenyhítési hozzájárulást az egységes kérelemben bejelentett összes terület alapján, kizárólag
átutalással (a regisztrációs szám és adószám vagy adóazonosító jel megadásával) kell megfizetni azzal,
hogy a befizetés az agrárkár-enyhítési szerv meghatározott számláján tárgyév szeptember 15-ig
jóváírásra kerüljön. A meg nem fizetett kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül.
2. A kárenyhítő juttatás igénybevételének jogosultsági feltételei
•
a termőföld a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem
benyújtásakor is a használatában volt,
•
a bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az agrárkár-megállapító szervhez a káresemény
bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelentette,
•
a hozamérték-csökkenést az agrárkár-megállapító szerv által kiadott hatósági bizonyítvánnyal
igazolja,
•
a kárenyhítő juttatás megállapítása iránti kérelmét tárgyév november 30-ig az agrárkármegállapító szervhez benyújtotta,
•
a kárenyhítési hozzájárulást határidőben és maradéktalanul megfizette.
3. időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása
A mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben bejelentett termőföldje vonatkozásában megkötött és a
143/2011. (XII.23.) VM rendelet feltételeinek is megfelelő „A”, „B” vagy „C” típusú mezőgazdasági
biztosítási szerződés díjához támogatást vehet igénybe.
A támogatás mértéke a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-a, illetve a rendelkezésre álló keret kimerülése
esetén a támogatás intenzitása arányosan csökken minden igénylő esetében.
A termelő a biztosítási díjtámogatást az egységes kérelemben igényelheti.
A megkötött biztosítási szerződés másolatát, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosítási kötvény
sorszámáról szóló nyilatkozatot tárgyév július 30-ig, a biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolást
november 15-ig kell benyújtani az MVH részére. A határidők jogvesztők.
További részletes tájékoztatásért forduljanak a kamarai tanácsadóhoz:
Magyar Agrárkamara Ügyfélszolgálati Iroda, Csanádapáca, Művelődési Ház, könyvtár.
Hévvíziné Hadabás Rita ÚMVP tanácsadó
tel.: 30/330-0404

A nagyböjti idő

A nagyböjt az évenkénti tavaszi tisztulás és
lélekújulás ideje az Egyházban. Emellett a szellemi
harc ideje is. Krisztus harcba szállt a sátánnal:
böjtölése által, a kísértés visszaverése által, tanítása
és gyógyító csodái által, legfőképpen pedig önként
vállalt szenvedése és halála által. A kereszten
látszólag vereséget szenvedett, de valójában
halálának percében rontotta le a sátán birodalmát.
A nagyböjti lelkület elsődleges jellemzői: a külső élet
visszaszorítása, magunkba szállás; bűnbánat, életünk
jobbítására való szándék; az Egyház liturgiájával
egyesülve a nagyböjti fegyelem fölajánlása.
Szent Ágoston mondása: Negyven napig nem evett
Mózes, a törvények szerzője; negyven napig tett így
Illés, a legkiválóbb próféta; negyven napig
cselekedett így az Úr is, tanúsága lévén a törvénytől
és a prófétáktól… Mi ellenben, akik nem bírjuk ilyen
hosszúra nyújtani a teljes böjtöt, vállaljuk magunkra
legalább azt, amire képesek vagyunk.
A nagyböjtnek három fő sajátos gyakorlata van:
1. A böjt. Elsősorban az ételböjt, mert ez a
legkeményebben, leginkább, szüntelenül
figyelmeztetve felszögez minket Krisztus keresztjére.
A böjt kiterjed más külső javakra: a kedvenc ételre,
italra, szórakozásra, tréfálkozásra, alvásra, stb... Bár
külső tett a böjt, de lényege egy belső valóság: az
önakarattól való elfordulás, Istenhez való
odafordulás.
2. Az irgalmasság. Ez kettőt jelent: adni - az
egyházatyák tanítása szerint a böjt akkor értékes
Isten előtt, ha az így megtakarított pénzből (időből,
stb.) a nálunk szegényebbeknek segítünk. Az első
Péter levél alapján: "a szeretet befödi a bűnök
sokaságát". A másik: megbocsátani. Őszinte szívből,
semmi viszonzást és hálát nem várva. Ez is
bűnbánati cselekmény, mert Krisztus ennek
függvényévé
tette
az
ő
bocsánatát.
3. Az imádság. A böjt és jócselekedet közvetve
vonatkozik Istenre. Az imádságban, elmélkedésben,
lelki olvasmányban a lélek közvetlenül Istenhez
emelkedik: a teremtményektől a Teremtőhöz, a
hasznostól az igazsághoz, az anyagiaktól a
szellemiekhez, a hétköznapok túl sok külső
eseményétől a belsőhöz fordul, kilép önmagától,
hogy megtalálja igazi önmagát. A nagyböjt a több

liturgikus ima, közösségi ima, magánima,
templomlátogatás, vallási tanulás és olvasás
megszentelt időszaka.
Nagyböjt első szakaszának liturgikus tárgya a
keresztségi kegyelem, a bűnbánat, vezeklés, a
nagyböjti megújulás, a böjtölés áldozata. Az
evangéliumban először a böjtölő és megkísértett
Krisztust látjuk, majd az üdvösséget és
bűnbocsánatot hirdető Messiást, vagy a gyógyítóevangéliumok jelképében a kegyelmi gyógyulást
hozó isteni Orvost. A könyörgések a nagyböjti
életgyakorlatra kérnek segítséget, s azt
liturgikusan
felajánlják
Istennek.
Az Egyház segít minket a nagyböjt idején. Anyai
intelmén, megszentelő liturgiáján és a
megszentelt nagyböjti gyakorlatokon kívül az
Egyház jámbor szokások és ájtatosságok által is
elő akar készíteni minket húsvét befogadására.
Ilyen a keresztút, a nagyböjti lelkigyakorlatok,
tanítások.
Tanácsok: Minden napnak saját miséje van egyedi, saját szöveggel -, járjunk többet misére.
Vegyünk részt a pénteki keresztutakon.
Tervezzük meg nagyböjti étrendünket.
A nagyböjti elmélkedés alapanyaga lehet a
nagyheti szertartások szövege, szimbólumai.
Ezentúl pedig aki képes, jelentkezzen nagyheti
liturgikus/énekes szolgálatra, vagyis a passióban
való szereplésre.
Fontos (elsősorban) az állapotbeli kötelességek
jó teljesítése. Ezért csak annyi pluszt vállaljunk,
amit meg is tudunk tenni, és nem megyünk
tönkre abban sem lelkileg, sem fizikailag...
A kiegyensúlyozott katolikus emberben nem
válik szét élesen a természetfölötti és
természetes élet. Lelki megújulásunkkal jól
egybehangzik, s azt támogatja, ha nagyböjtben a
számtalan elhanyagolt dolgok rendbehozását is
erénygyakorlatként kezeljük: elmulasztott
k ö t e le s s é g e k ,
a dó s s á g o k,
h a l as z t o tt
beszélgetések, levelek, tavaszi nagytakarítás stb.
A cikk forrása: az Éneklő Egyház c. énekeskönyv,
valamint Radó Polikárp: Az Egyházi Év című
könyve.
Blősz Attila
plébános

Felhívás!
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a napközi
étkeztetésnél 2 hónapnál tovább fennálló
tartozás esetén március 1-jétől a gyermek
étkezését nem tudjuk biztosítani.
Volencsikné Róka Irén élelmezésvezető

A Gyöngyfüzér Szociális
Szolgáltató
Központ hírei
Bár hamarosan itt a tavasz, néhány sor erejéig vissza
kell tekintenünk az elmúlt év karácsonyáig, ami
emlékezetes ünnep volt az intézmény ellátottai, és
dolgozói számára. Az Idősek Otthonában lakók közül
többen családi körben is ünnepeltek. Akik itt az
otthonban töltötték a karácsonyt, azok is több
meglepetésben részesültek. Köszönjük szépen a
Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő
Egyesület színjátszó csoportjának Betlehemes játékát,
amelynek nagy sikere volt a lakók körében.
Az óvodások is ellátogattak hozzánk e szép ünnep
alkalmából. Köszönjük a Cica csoport gyönyörű
előadását és az őket felkészítő óvodapedagógusok
lelkiismeretes munkáját. Szeretnénk köszönetet
mondani továbbá a Mézikék Nagycsaládos
Egyesületnek, az Adománykosár Egyesületnek, illetve a
Tiszta Szívvel Egymásért Egyesületnek, amelyek diós és
mákos bejglivel, fonott kaláccsal járultak hozzá az
idősek karácsonyi ünnepéhez. A karácsonyi ünnepkör
lezárultával eljött a farsangolás ideje. Február 14-én a
Csanádapácai Nyugdíjas Klub intézményünkben tartotta
meg farsangi rendezvényét. Fánkkal és teával
vendégeltek meg több mint ötven idős embert.
Február 23-án az otthonban is farsangi hangulatot
teremtettek a Dohánylevél Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Egyesület színjátszói és a dalkör
tagjai, akik ez alkalommal is vidám előadással
örvendeztették meg az időseket. Köszönjük nekik!
Ezen a napon a hagyományokhoz hűen farsangi fánkot
sütöttünk az itt élők nagy örömére.
Köszönjük szépen a Zsadány család felajánlását, akik
1db kerekesszéket és 2 db járókeretet bocsátottak az
otthon lakóinak rendelkezésére.
A 2011-es esztendőben és már ebben az évben is sajnos
több, az Idősek Otthonában lakó embertől vettünk
végső búsút. Ezzel a verssel szeretnénk megemlékezni
róluk volt lakótársaik és az otthon dolgozói nevében.

Gyász
Fények felé sietsz most a kikövezett úton,
Hátra sem tekintesz, már nem aggódsz a múlton.
Emelt fővel fentről nézel, nagy-nagy messzeségből,
Mi itt némán hallgatunk féltett büszkeségből...
Keserű a fájó búcsú, mardosó a bánat,
De te csak menj, ha menned kell, tárd ki
angyalszárnyad.
Búcsúznunk kell Tőled, te már szebb világba értél,
Levetetted a földi gúnyát, fényes angyalruhát vettél!
(Horváth Piroska: Gyász ; Poet.hu)

Február hónaptól ismét üzemel
Gyöngyfüzér boltunk (Szent Gellért
u.38), ahol kedvező árú termékeinkkel
várjuk a kedves vásárlókat!
Elérhetőségeink:
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.
Tel.: 06/68 520-217
E-mail: gondkpapaca@internet-x.hu

Tisztelt Vízfogyasztók!
Az idei tél igen keményre sikeredett, ezért
előfordultak olyan vízóra elfagyások, ami a
korábbi években nem. A vékonyabb takarás,
illetve a nem odafigyelés sajnos elég nagy
számban okozott meglepetéseket. Pedig a Vízmű
Kft dolgozói igyekeztek mindent megtenni annak
érdekében, hogy ezek a kellemetlenségek nem
forduljanak elő. A korábbi újságban is olvashattak
a takarás szükségességéről, illetve díjbeszedőink
is folyamatosan kérték a Fogyasztókat, hogy saját
érdekükben gondoskodjanak a megfelelő
védelemről. Elég nagy számban történt olyan
elfagyás, ami a lakás fűtetlen helyiségein áthaladó
csövekben, illetve a lakás külső falaiban történt.
Mivel a Vízmű Kft csak a vízóráig felel a
szolgáltatásért, az órán túli gondok és problémák
a tulajdonos hatáskörébe tartoznak. Ezért nem áll
módunkban a lakáson belüli elfagyásokat rendbe
hozni.
Azoknál a Fogyasztóknál, akik eddig észrevették
és kifizették a lefagyott vízórát, természetesen
kicseréltük az órát, és rendbe hoztuk a
vízszolgáltatást. Viszont előfordulhat, hogy
vannak olyan órák, amit még nem vettek észre,
hogy szétfagyott, Az olvadás folyamatos, a
felmelegedés miatt történhet a fagyott óráknál
vízelfolyás. Kérjük, erre nagyon figyeljenek oda!
Ezért felhívjuk a tisztelt fogyasztók figyelmét,
hogy saját érdekükben győződjenek meg a
vízórájuk épségéről.
Ezúton szeretnénk megkérni azokat a
Fogyasztókat, akik eddig még nem rendezték
tartozásaikat, minél előbb tegyék meg, mert
komoly következményekkel járhat. A felszólítókat
vegyék komolyan, mert a befizetéseknek is van
szabályozása, amit nekünk be kell tartani ahhoz,
hogy működőképességünket ne veszélyeztessük.
Tesszük ezt elsősorban azok érdekében, akik
hosszú évek óta rendesen kifizetnek minden
számlát, bár nekik is nehéz beosztani.
Bízunk minden Fogyasztónk
együttműködésében!
Csanádapáca Vízmű Kft

Tisztelt Olvasók!
Szeretnénk beszámolni Önöknek a közel múltban
történt két eseményről. 2011. december 22-én
tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat
osztottunk. A rendezvényt az Adománykosár
Egyesület és a „Mézikék” Nagycsaládosok
Csanádapácai Egyesülete közösen szervezte.
Mindkét Egyesület kapott 40.000 – 40.000 Ft-ot a
Csanádapácai Önkormányzattól, amelyet teljes
egészében e csomagokra fordítottunk. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a Képviselő Testületnek,
hogy Egyesületeinket ilyen módon támogatva
lehetővé tette számunkra, hogy segíthessünk a
nehéz helyzetű családoknak.
Az előre elkészített csomagok tartalmaztak alapvető
tartós élelmiszereket, fonott kalácsot, édességet és
gyümölcsöt. Az átadás egy kis ünnepség keretében
zajlott
le,
melyen
szeletelt
kaláccsal,
aprósüteménnyel és forró teával vártuk a
meghívottakat. Akadt olyan személy is, aki
mozgásában korlátozott, ezért nem tudott eljönni a
rendezvényre, csomagját lakásán vehette át. A
megajándékozottak köszönetüket fejezték ki, és
örömmel vették a család Karácsonyához való
hozzájárulásunkat.
A másik fontos esemény 2012. január 13-án került
megvalósításra.
Ugyanez a két Egyesület korábban külön-külön
pályázatot nyújtott be a Békés Megyei
Önkormányzathoz, melyet sikeresen megnyert. Az
Adománykosár Egyesület Ügyrendi, Mezőgazdasági,
Környezetgazdálkodási és Turisztikai Bizottságtól
80.000,- Ft-ot, míg a Pénzügyi, Gazdasági és
Stratégiai Fejlesztési Bizottságtól 50.000,- Ft-ot
kapott. A „Mézikék” Nagycsaládosok Csanádapácai
Egyesülete is a Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai
Fejlesztési Bizottságtól 40.000,- Ft-ot kapott. A
megpályázott pénz célja minden esetben élelmiszer
csomagok összeállítása volt a nehéz helyzetben élők
számára. Itt is köszönetet mondunk a Békés Megyei
Önkormányzat mindkét Bizottságának a számunkra
nyújtott anyagi segítségért. Nélkülük nem jöhetett
volna létre ez a rendezvény, és a csomagok

elkészítése sem valósulhatott volna meg.
Köszönjük!
Ezek a csomagok is tartós alap élelmiszereket és
édességet tartalmaztak. A meghívottak a
Nyugdíjas klubban vehették át a csomagokat,
persze a helyszínen aprósütemény és tea is várta
őket. Minden megajándékozott őszintén hálás volt
az adományért.
Mint ismeretes Önök előtt ez a két Egyesület már
2009. óta működik. Az idei évtől kezdődően
fogadhatjuk az Adó 1 %-ot. Ennél fogva kérjük
mindazokat, akik szívesen segítenék munkánkat,
és nekünk ajánlanák Adójuk 1 %-át, kérjük tegyék
meg az alábbi adószámok valamelyikére.
Adománykosár Egyesület
Adószám: 18394850-1-04
„Mézikék” Nagycsaládosok Csanádapácai
Egyesület
Adószám: 18395088-1-04
A felajánlóknak köszönjük a segítséget!
Annus Sándor elnök
Adománykosár Egyesület
Hatvani Gyuláné elnök
„Mézikék” Nagycsaládosok Csanádapácai Egyesület

Polgárőrség
Tisztelettel köszöntöm a csanádapácai lakosokat.
A Gábriel Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi
Egyesület elnöki tisztségét 2012. januárjától
látom el. Szeretném, ha lakossági összefogással
védenénk, óvnánk értékeinket.
A hó elolvadásával a besurranóknak nagyobb tér
keletkezik, ezért figyeljünk oda a kapuk, ajtók
bezárására. A javuló idővel a gyermekeknek is
felszabadultságot jelent a megnövekedett terület,
úton, utcán és téren.
A Polgárőrséggel kapcsolatosan bizalommal
fogadom közérdekű bejelentéseiket a
+3630-464-9474 telefonszámon.
Kvasz Pál elnök

Adója 1%-át ajánlja a helyi ügyeket szolgáló helybeli civil szervezeteknek
Csanádapácáért Közalapítvány Adószáma: 18376397-1-04
Csanádapáca és Vidéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete Adószáma: 18381913-1-04
Csanádapácai Előre Futball Club Adószáma: 19976471-1-04
Gábriel Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület Adószáma: 19061931104
Adománykosár Egyesület Adószáma: 18394850-1-04
„Mézikék” Nagycsaládosok Csanádapácai Egyesület
Adószáma: 18395088-1-04

A Primcom kft közleménye
kábeltelevíziós és internet szolgáltatásról
2012.01.01-től jelentős változások álltak be a
kábeltelevízió szolgáltatás műsorrendjében, amellyel
nem mindenki egyformán elégedett, bizonyos
műsorok megjelenését örömmel nyugtázták
előfizetőink, bizonyos műsorok eltűnését viszont
kifejezetten nehezményezték.
Előre szeretném bocsájtani, ilyet egy szolgáltató
sohasem jókedvében csinál, mert a változtatásokkal
soha nem ért mindenki egyet, ez mindig
konfliktusokkal jár, ezt pedig lehetőleg szeretnénk
elkerülni, hiszen az elégedetlen előfizető szolgáltatót
vált, mi pedig a szolgáltatás díjaiból élünk.
A módosítások okai viszonylag egyszerűek, időről
időre lejárnak a műsorszolgáltatókkal kötött
szerződéseink, ez történt 2011. december 31.-én is, a
ChelloMedia-val kötött szerződések jártak le, amelyet
megfelelő feltételekkel nem tudtunk újra kötni. A
műsorszerkezetből kikerült műsorok mind ennek a
műsorszolgáltatónak az érdekeltségébe tartoznak.
Szerződéseink megújításakor nagyon nagy súlyt
képvisel az ár, hiszen ezt végső soron az előfizetők
fizetik meg, a mai gazdasági körülmények között
áremelést a 2%-os ÁFA emelkedésen kívül nem
akartunk semmiképpen sem érvényesíteni.
Ebből adódóan igyekeztünk olyan cseréket
végrehajtani, amelyek tematikájában hasonlóak a
korábban megszokott műsorokhoz, némi kínálat
szűkülés talán a sport műsorok tekintetében
érezhető, ezt azonban érdemes egy kicsit
részletesebben megvizsgálni.
A közszolgálati televíziók (m1, m2, Duna, Duna
World) célul tűzték ki, hogy minden jelentősebb
kiemelt sporteseményt közvetíteni fognak, különösen
akkor, ha magyar érdekeltsége is van az eseménynek.
Ezek a csatornák mind az analóg, mind a digitális
kínálatunkban szerepelnek, a digitális műsorok
kódolatlanul elérhetőek mindazok számára, akik a
„Középső vagy Legfelső” csomagra fizetnek elő, csak
az „Alapcsomagot” kérő előfizetőink nem érik ezt el. A
digitális műsorok HD, nagyfelbontású továbbítása
viszont, különösen sport közvetítések esetén, sokkal
nagyobb élményt jelent, mint az analóg kép.
Természetesen ehhez erre alkalmas készülékkel kell
rendelkeznie a tisztelt előfizetőnek. (DVBC full HD)
Mivel ezeknek a műsoroknak a kódolatlan tovább
közvetítését törvény írja elő, így mindenki biztos
lehet abban, hogy ezeket a digitális kínálatban
mindenkor meg fogja találni. Ezeknek a műsoroknak
a hozzáféréséhez tehát nem kell digitális csomagra
előfizetni, az előfizetés csak a további digitális és

kódolt műsorok vételéhez szükséges. Bekerült a
kínálatunkba a Digi Sport Plusz, amely nívós
sporteseményeket közvetít, valamint a Pro 4
műsora is, amelyen a Bajnokok Ligája látható. A
Digi Sport műsorok a konkurens szolgáltatónál
(UPC, T-Home) sem találhatók meg, egyedül csak
a Diginél, viszont a nívós sport kínálat legjavát
ezek a műsorok adják.
A lejáró szerződések kapcsán, évfordulókon
mindig várhatóak lesznek műsorend változások,
de ezt igyekszünk körültekintően megtenni és
értesítjük is az előfizetőinket. Megtettük ezt 2011
év végén is, ahol a számla hátulján lévő
közleményben hívtuk fel a figyelmüket, nagyon
kevesen reagáltak erre.
Kérünk
minden
kedves
előfizetőnket,
amennyiben a számla első oldalán figyelem
felhívő szöveg található, akkor legyen szíves
tovább olvasni azt, mert ebben az esetben,
időben hozzá jut a szükséges információkhoz,
honlapunkon az Általános Szerződési Feltételek
megtalálhatók, ezeket a hatóság (Nemzeti
Hírközlési Hatóság) is ellenőrzi. Honlapunk:
www.primcom.hu,
de
ügyfélszolgálatos
munkatársaink is szívesen adnak tájékoztatást
személyesen, vagy az ismert telefonszámokon.
Munkaidő után este 20 óráig, illetve ünnep és
pihenő napokon ügyeleti szolgálat működik, az
esetleges
hibák elhárítása
érdekében.
Üzenetrögzítőn lehet üzenetet hagyni az észlelt
hibákról, ezt munkatársaink rendszeresen
lehallgatják és intézkednek. Itt hívom fel a
figyelmet az üzenetrögzítő használatára,
amelytől sokan idegenkednek, ennek meglétét
azonban, és a beszélgetések rögzítését szintén
törvény írja elő.
Kínálatunkban megjelent a Pax TV, valamint
hamarosan további két csatornára is sor kerül,
amelyek úgynevezett közösségi csatornák,
továbbításuk szintén törvény által előírt, de díja
van, azaz fizetni kell érte a szolgáltatónak, azaz a
Primcom Kft-nek. Ezeket a díjakat sem kívánjuk
tovább hárítani!
A tavasz folyamán, április-május hónapban
korszerűsítjük az internet szolgáltatásunkat, ez
azt jelenti, hogy a jelenlegi csomagjaink
sávszélességét megemeljük, úgy, hogy a díjak
változatlanok
maradnak,
ugyanakkor
megjelennek a kínálatban sokkal nagyobb
sebességű csomagok is.
Nagyon remélem, előfizetőink többsége elégedett
lesz a jövőben szolgáltatásaink színvonalával!
Berczi Sándor
a Primcom Kft ügyvezetője

Óvodai hírek
Február 17-én tartottuk hagyományos farsangi
ünnepségünket. A tízórai elfogyasztása után a szülők
által készített ötletes jelmezekbe öltöztünk, és
elkezdődött a zenés karneváli felvonulás. Együtt
táncoltunk, mulattunk az óvoda tornaszobájában. Ezidő
alatt a nyugdíjas dajkanénik: Ürmös Mihályné,
Szekerczés Gyuláné, Furák Józsefné, Kórodi Pálné, Józó
Antalné, és az aktív dajkanénik finom fánkot sütöttek
nekünk, amit teával fogyasztottak el a gyerekek. Ezúton
is köszönjük Nekik és a Napköziotthonos Konyha
dolgozóinak a segítségnyújtást.
Gyermekeink rajzpályázatra készülnek, az orosházi
Rendőrség által meghirdetett „Közlekedésbiztonság
gyerekszemmel” címmel, melynek határideje február
24.
Március hónapban egészségnapot szervezünk az
óvodában. Vendégünk lesz Dr. Kalmár Gergely növény
genetikus és nemesítő, aki újra életre keltette a
többezer éves tönkölyt, génmanipuláció nélküli
szelekcióval és indította meg a termesztését. A
gyermekek az általa felajánlott tönkölybúzalisztből
fognak kenyeret, ropit sütni és ismerkednek a
kenyérsütés rejtelmével, szépségével.
A
Dr.
Kalmár
védjeggyel
ellátott
tönköly
fehérjetartalma több, mint 20 százalék, melynek
szerkezete nagyon hasonló az emberi fehérjéhez, így
szervezetünk számára jól hasznosítható. A belőle
származó aminosavak testünk fehérjéinek építőkövei
és biológiailag fontos molekulák elő anyagai. Hiányuk
komoly
betegségeket idézhet elő. A tönköly
ásványianyag-tartalma 15-20-szorosa, vitamintartalma
20-25-szöröse a hagyományos búzához képest. A
tönkölyben igen magas a B csoportú vitaminok aránya,
E-vitamin tartalmának nagy részét megőrzi még
kisütés, főzés után is.
Tovább gyűjtjük a papírhulladékot a COOP emblémákat
és a Delikát 8 ételízesítő tasakok vonalkódjait.
Segítségüket előre is köszönjük.
Mihálikné Mogyorós Márta
megbízott óvodavezető

Vöröskereszt hírei
2012-ben első véradásunkat január 27-én tartottuk a
szokott helyen, az Idősek Klubjában. Véradás után
ünnepélyes keretek között kitüntetések átadására került
sor, melyet az orosházi Vöröskereszt területi vezetője,
Tóth Zoltánné adott át. Megköszönte véradóink
aktivitását, akiket megvendégeltünk.
Kitüntetettek:
10-szeres véradó: Bencze András, Csepreginé Csiaki Éva,
Dániel József, Szabó Zoltán, Szekeres Csaba, Varga Péter

20-szoros véradó: Baranyi Magdolna
30-szoros véradó: Kajári Attila, Molnárné Furák
Mária, Oláh Kálmán, Oláh Kálmánné,
Révész Zsolt
40-szeres véradó:

Baráth Ferenc,
Zlehovszki György
kitüntetetteknek! Köszönjük

Gratulálunk a
a
véradást!
Mi az a pár csepp vér? Neked szinte semmi! De
másnak e néhány csepp az életet jelenti. Kevésből
lesz sok, sokból tenger, s tengernyi vérrel már
segíthet az ember.
Kedves Véradók! Az idei évben még három
alkalommal tervezünk véradást a következő
időpontokban: május 4., augusztus 31. és november
16. Hívjuk és várjuk véradásra!
Legyen tagja a Vöröskeresztnek, tagdíjunk
nyugdíjasoknak 300 Ft, dolgozóknak 600 Ft egy
évre.
Tóth Béláné titkár

Tisztelt Adózók!
A 2012. évi I. félévi fizetési értesítő hamarosan
kiküldésre kerül. Aki nem kapja meg időben,
kérjük jelezze a Polgármesteri Hivatalba. Sok
ingatlan tulajdoni jogviszonya megváltozott.
Kérjük az örökösöket vagy az ingatlan új
tulajdonosát, a változást jelentse be (kérjük a
tulajdonjogot igazoló iratokat is behozni).
Kiskorú tulajdonos esetében a szülő köteles
ügyintézőként eljárni és a magánszemélyek
kommunális adót megfizetni.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a változást
követő
30
napon
belül
bejelentési
kötelezettségük van, bevallási nyomtatvány az
adócsoportnál kérhető. Adóazonosító jelüket
hozzák magukkal.
Az értesítők küldésekor nagy problémát jelent,
hogy az ingatlanok sok esetben nincsenek
házszámmal ellátva. A pontosabb kézbesítés
miatt, megkérjük az ingatlan tulajdonosokat,
hogy az ingatlanukon jól láthatóan tüntessék fel a
házszámot. Segítségüket előre is köszönjük!

Tisztelt hátralékkal rendelkező Adózók!
Tájékoztatásul közöljük, hogy február elején több
mint 12.000.000.- Ft kintlévőség behajtásra
átadásra került a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz.
Egy évet meghaladó gépjárműadó hátralék
esetében márciustól intézkedünk a gépjármű
forgalomból kivonása iránt. Kérjük tartozás
esetén keresse fel az adócsoportot.
Péter Sándor
Zsibrita Andrásné

Születés: Hajdú Zsolt és Knyihár Éva fia Gergő, Kulik Csaba és Resetár Franciska leánya Lilla, Rakonczai Tamás és
Sóki Boglárka leánya Flóra Emma, Náfrádi László Pál és Mazula Ibolya leánya Fanni, Náfrádi Sándor és Medovarszki
Bernadett leánya Eszter, Pauló Imre és Benkovics Éva fia Bence.
Házasságkötés: --Halálozások:
Hrabovszki Andrásné Pacsika Mária (1926), Silló Valéria (1964), Tesedán Mihály Pál (1947), Havai Istvánné Rehák
Margit (1940), Tóth János (1922), Mazula Ferenc Jakabné Náfrádi Ilona (1939), Nyetinszki Ferencné Serfőző Mária
(1943), Kovács Miklós Istvánné Palacsik Katalin (1933).

HELYTÖRTÉNETI SOROK
Községünk egyetlen nemesi családja a Simay család volt, akiknek Mária Terézia adományozott 1760. október 7-én címeres nemesi levelet. Csanád vármegyében több helyen, többek között Csanádapácán is jelentősebb, több száz holdas birtokkal rendelkeztek (Simay-földek).
A család utolsó csanádapácai földbirtokosa, Simay Ede 1894-ben hunyt el. Halála után 3 évvel, 1897-ben
osztották fel és adták el a mintegy 300 holdat kitevő szántóföldjét. Az eladást az Orosházi Takarékpénztár
bonyolította le, és részben orosházi gazdák vásárolták meg.
A közelgő nemzeti ünnep kapcsán érdemes megemlíteni a család két másik tagját, Simay Lukácsot és
Simay Gergelyt, akik testvérek voltak. Simay Lukács 1816-ban született Gyulán, és 1899-ben halt meg
Apáczán, Simay Gergely 1818-ban született (nem tudni hol), és 1880-ban halt meg Szászrégenben. Mindketten századosi rangban harcoltak az 1848-49-es szabadságharc idején a 16. Károlyi huszárezrednél.
A Simay család egykori háza egyébként a mai napig áll, a Széchenyi utca és a Szent Gellért út sarkán. (Volt
Tejcsarnok, korábban Mozi illetve Népbank épülete)
ZsRP
Szeretném megkérni azt az illetőt,aki rendszeresen ellopja a katolikus temetőben a sírokról a
virágokat,koszorúkat,gyertyákat,hogy az elkövetkezőkben mellőzze ezen tevékenységét,így nem okoz
több fájdalmat a hozzátartozóknak,s talán lelki vaksága is megszűnik!
Tománné Behán Márta

Meghívó
Tisztelt Gazdálkodók!
A Békés Megyei Agrárkamara az alábbi tájékoztató rendezvényére minden
érdeklődő gazdálkodót tisztelettel meghív

A tájékoztató témakörei:
Egységes kérelem 2012,
Agrárkár-enyhítési rendszer
Időpont: 2012. április 02. (hétfő) 16:30 óra
Helyszín: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 75. Művelődési Ház, Klubterem (I. emelet)
A rendezvényen való részvétel mindenki számára ingyenes!
Kérjük, hogy a rendezvényre az MVH regisztrációs számát hozza magával, a jelenléti regisztrációhoz.
Hévvíziné Hadabás Rita ÚMVP tanácsadó
Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Megjelenik kéthavonta.
Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Szikora Pál.
Nyomdai kivitelezés: Index Média Kft. Orosháza
Készült 1200 példányban. Az ingyenes kiadványt a kiadó megbízásából a Magyar Posta terjeszti.

