
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Csanádapáca Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívás
keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című alprogram tekintetében a Belügymi-
nisztériumhoz. A tárcavezető miniszter a BMÖFT/6-9/2021. iktató számú támogatói okirat kibo-
csátásával 19.828.266.- Forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a Csanádapáca, Jókai
Mór utca útburkolatának felújítására, amit Csanádapáca Község Önkormányzata 3.499.105.-
Forint önerővel egészített ki. Az önkormányzat megindította a kivitelező kiválasztására irányuló
beszerzési eljárást, így a kivitelezés hamarosan meg is kezdődhet. 

Másik örömteli hír a helyi közútfejlesztési törekvéseinkkel kapcsolatban, hogy a Békés Megyei
Önkormányzat a „Belterületi utak felújítása Csanádapáca településen” tárgyú projekttel érintett en-
gedélyes tervek és kiviteli tervek elkészíttetésére forrást fog biztosítani településünknek, ami
jelentősen javítani fogja a verseny pozíciónkat a pályáztatás során. 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Belügyminisztérium a 2021. július 10-én kelt, BM/794-9/2021.
számú döntésével – a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő programja keretében –
Csanádapáca Község Önkormányzatát a komplex prés- és sajtoló üzem létesítésére irányuló
egyéb közfoglalkoztatási mintaprogram kiegészítő támogatásával – további –mindösszesen
4.676.900.- Ft vissza nem térítendő közfoglalkoztatási támogatásban részesítette, valamint a prog-
ram megvalósításának időtartamát 3 hónappal, 2021. október 31. napjáig meghosszabbította. A
megítélt többlettámogatásból többek közt egy szilárd burkolatú gépkocsi behajtót fog az önkor-
mányzat létesíteni az 5662 Csanádapáca, 61/2 helyrajzi számú ingatlanhoz.

Végezetül engedjék meg, hogy arról is tájékoztassam Önöket, hogy Csanádapáca Község Önkor-
mányzata 2021.08.15-én Falunapot szervez, melynek programjáról az Új Szó utolsó oldalán talál-
nak bővebb információt! A rendezvény megtartása a mindenkori járványügyi szabályozáshoz
igazodik. Bízok benne, hogy rendezvényünket meg tudjuk tartani. 

Oláh Kálmán
polgármester
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A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei
Végére ért a 2020/2021-es tanév is. Talán felejthető, talán emlékezetes. Mindenekelőtt szeretném
megköszönni a kollégáim és a szülők munkáját, hisz az ő lelkiismeretes munkájuk, segítségük nélkül
ez a tanév nem zárulhatott volna olyan sikeresen, ahogy az történt.
Ebben a tanévben már „készültünk” a pandémiára. Minden gyermek iskolai email címet kapott,
mellyel a virtuális tantermeket tudta használni. Rá tudtunk készülni a meet, vagyis online órákra,
be tudtuk állítani a telefonokat is. Vannak, akik sokat fejlődtek, vannak, akik teljesen elvesztek a
legnagyobb támogatás és jóindulat ellenére is. A többség azonban jól vette az akadályokat. Sajnos
még mindig nem nyugodhatunk meg teljesen, hisz a hírek egyre jobban emlegetik a negyedik hul-
lámot. Nem jó ez senkinek. Se gyereknek, se tanárnak, se szülőnek.
A közösség építő ereje, az „együtt csinálunk valamit öröme”, a másoktól várt dicséret, jó szó, támo-
gatás veszik el a képernyők mögött. Talán éppen ezért lenne nagyon fontos, ha legalább ilyenkor,
nyáron, a szabadban bandáznának a gyermekeink, ahol szaladgálnának, bicóznának, katonásat
vagy épp lakodalmasat játszanának. Ehelyett egész nyáron ülnek a telefon, a gép előtt. Kivételt csak
azon szerencsések élveznek, akiket a szüleik el tudnak küldeni táborba vagy élnek a mindenre
kapható nagyik, esetleg még a család is megengedhet magának egy-egy nyaralást.
Nem biztos, hogy könnyű ma gyereknek lenni.
Iskolánkban a tanulás mellett fontos szerepet kap mindig a játék, a közös programok. Sajnos ebből
ebben a tanévben közel sem volt annyi, mint amennyit szerettünk volna.
Volt azonban farsangunk kicsiben, ahol az alsósok jelmezt öltöttek és a koronázás sem maradt el.
Vidéki tanulóinkból lett királyi pár Czene Bálint és Kovács Panna személyében. Nem maradt el a
farsangi fánksütés sem, amiért hála a mi fogadott nagymamáinknak és leendő nagymamiknak!
Márciusban, még az iskolák bezárása előtt ötödikeseink által emlékeztünk a márciusi ifjakra és tet-
teikre. Majd 8-án újra zárni kellett. Többen megbetegedtünk a tantestületből, de Istennek hála, mind-
annyian ismét jól vagyunk. Az egészségnél nincs fontosabb és ezt mindig csak akkor ismerjük be,
amikor megtapasztaljuk annak hiányát.
Áprilisban a húsvét megint csendesen telt, majd lassan visszatérhetett az élet az iskola falai közé.
Délelőtt tanulás, majd délután mindenki iparkodott haza. Állandó félelem és rettegés költözött be
sokak szívébe. A maszkkal elfedett arcok mögül csak a szemek mosolyogtak egymásra.
Májusban a felsősök is megérkeztek. Az otthon nem tanulókat minden tanár igyekezett fülön csípni,
hogy még mentsük a menthetőt. Sajnos sokan nem voltak tisztában a kötelességeikkel, de szeren-
csére voltak lelkes diákok is.
Az udvari szünetekben rengeteget táncoltunk, sokan megtanulták az oly divatos Jerusalema táncot
is. Ezek a tízpercek jelentették a közös játékot, fogócskát, gyors focizást.
A gyereknapot bár zárt kapuk mögött, de sikerült megszervezni, s el kell mondjam, fantasztikusan
sikerült. Kihívásokat kellett teljesíteni az állomásokon, ahol a pedagógusok voltak a vezetők. Az ő
munkájukat segítette 18 közösségi szolgálatot végző diák, akik közül a legtöbben nagyon lelkiisme-

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Keresem Balázs Antal volt osztálytárasmat, aki 1953-ban született, 1967-1971 között a Makói Keres-
kedelmi Szakközépiskolába járt és abban az időszakban Csanádapácán az Árpád utca 15. szám alatt
lakott.
Idén ősszel szeretnénk megtartani az 50. évforduló alkalmából, érettségi találkozónkat!
Balázs Antal iskolatársunkat sajnos nem tudjuk értesíteni, mivel megszűnt közöttünk a kapcsolat. 
Kérném Csanádapáca Tisztelt Lakosságát, amennyiben rendelkeznek valamilyen információval Antal
tartózkodási helyéről, esetleges közvetlen elérhetőségéről, jelezzék részemre!

Segítségüket az osztálytársak nevében is köszönöm!

Tisztelettel: dr. Pálinkó László
Elérhetőség: 06-30/931-0931; plbkft@t-online.hu
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retes társnak bizonyultak és hősiesen kitartottak a „rájuk bízott” tanító vagy tanár mellett. Akadt
azért olyan is, aki elugrott egy percre és nem tért vissza az állomásra. 
Legaktívabb osztályaink serleget kaptak. Alsóban Kajáriné Deák Piroska tanítónő negyedikesei,
felsőben Kutasi Józsefné ötödikesei voltak a legbuzgóbbak. A finom ebédért köszönet Volencsikné
Róka Irénnek és fantasztikus csapatának! Tálalásban technikai dolgozóink vették ki a részüket. A
segítő fiatalokat is köszönet illeti, hisz rengeteget segítettek a tereprendezésben is. Köszönöm az
önkormányzat dolgozóinak az asztalok és padok szállítását!
Júniusban Zsikai Péter hatodikosainak trianoni műsorát tekinthettük meg. Ebben a hónapban már 
engedélyezték az egy napos osztálykirándulásokat, amivel éltek is osztályaink. Legtöbben azonban
csak közeli helyeket választottak úticélul. Voltak, akik a hármashatárnál vertek sátrat, mások
egészen Csongrád-Bokrosig, Szegedig vagy épp Ópusztaszerig utaztak. A szabadság már maga
egy élmény volt. Istennek hála sor kerülhetett az elsőáldozásra is. A gyerekekkel az online térben,
majd a hittanórákon készültek a hitoktatók. Blősz Attila plébános úr 17 gyermeknek szolgáltatta ki
első alkalommal a szentostyát, Krisztus testét. Imádkozzunk értük, hogy megtartsák Jézus tanítását,
s jó keresztényekké váljanak.
Elballagtak nyolcadikosaink is. Az ünnepség rendhagyó módon délután, az iskola udvarán kapott
helyet. Az utolsó csengőszó után ballagóink végigvonultak a gyönyörűen feldíszített iskolán, majd
a kellemes szellő ringatta környezetben búcsút intettek tanáraiknak, iskolánk dolgozóinak. Mind-
annyiuknak kívánom, találják  meg helyüket az életben, s éljenek Isten tízparancsolata szerint. Ide
mindig visszavárjuk és szívesen látjuk őket!
A nehézségek ellenére is szép eredményekkel zártuk a tanévet. Következzen egy kis statisztika: Az
iskola tanulmányi átlaga 4,17. (Alsó: 4,3; felső: 4,03) Legjobb tanulmányi átlagú alsós osztály a 3.b
(4,66), felsőben a 7.a (4,52). 21-en értek el kitűnő tanulmányi eredményt. 94 tanuló kapott összesen
257 tárgyból dicséretet. Egy diákunk pótvizsgázni fog augusztusban, egy pedig évet ismétel. A sta-
tisztikai adatok csupán számok. Az EMBER-t nem a jegyek minősítik. Kedves Szülők! Amit lehet,
hozzák ki gyermekeikből és, ha mindent megtett az elért eredményért, legyenek rá büszkék! Épp
olyan értékes vagy még értékesebb felnőtt válhat egy gyenge vagy közepes tanulóból, mint a
kitűnőkből. Sajnos vannak olyan kitűnők, akik az általános iskola falait elhagyva köszönni is elfelej-
tenek, míg a mindig gyötört, nyúzott „rosszak” még sok év után is hangosan, előre köszönnek a
felnőtteknek.
Jelesek táborát nem, de jelesek napját sikerült szervezni. Bár nem mentünk messzire, a közelben is
találtunk jó lehetőségeket. A felsősökkel egy teljes napot töltöttünk Békés-Dánfokon, ahol sárkány-
hajóztunk, fürödtünk, sétahajóztunk a Kettős-Körösön. Az alsósokkal a dánfoki sétahajózás után
játszótereztünk egy nagyot, majd az Árpád fürdőben lubickoltunk, csúszdáztunk órákig. Kicsikkel
és nagyokkal rengeteget énekeltünk. A bátrabbak irányíthatták a kishajót, ez a mutatvány a
kisebbeknek sokkal jobban ment! Mindkét csapatot ebéddel és fagyival vendégelte meg az iskola.
Remélhetőleg mindannyian jól érezték magukat és jövőre is igyekeznek hasonlóan szép ered-
ményeket elérni.
Bár nyár van, az élet nem áll meg az épületeinkben. Folyamatosak az eszközbeszerzések, felújítások.
Fenntartónk, a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a SzeGeKIF 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint tá-
mogatást nyújt intézményünknek. Ebből az összegből megújulnak a tornaterem földszinti mosdói,
négy tanterem parkettájának csiszolása, lakkozása is elkészül. Az óvoda új függönyöket kap.
Hálásan köszönjük Kiss-Rigó László püspök úrnak és Barabás Hunorné főigazgató asszonynak,
hogy ekkora összeggel támogatnak bennünket. 
Nagy szükségünk lenne egy távolugrógödör kialakítására. Ebben szeretnénk kérni olyan helyiek
segítségét, akik fel tudnák ajánlani munkájukat, esetleg gépüket a gödör kialakításához. Össze-
fogással minden könnyebb!
Reméljük, szeptemberre minden elkészül!
A nyári szünetre aktív pihenést, jó egészséget kívánok!
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei
Nyugdíjas búcsúztató

Benke Irénke nyugdíjba vonulásáról ez év elején adtunk
hírt. Akkor nem tették lehetővé a korlátozások az össze-
jöveteleket, erre csak most nyílt lehetőségünk.  Június végén
megvendégelte a volt munkatársakat Irénke, amit nagyon
szépen megköszönünk! Az idősek jókívánságait és
ajándékcsomagját is átadhattuk a friss nyugdíjasnak. Most
annyit kívánunk még, hogy egészségben, boldogságban tel-
jenek nyugdíjas évei. 

A forróság mellékhatásai
Július első felére a hőségriadók nyomták rá bélyegüket országszerte. Az időskorúak, betegséggel
küzdők szervezetét még inkább megterhelték a szélsőségesen meleg napok.

Az idősek otthonában tekintettel voltunk az ellátottakra, foko-
zott óvatossággal terveztünk programokat ebben az
időszakban. Sajnos a hőség miatt szabadtéri rendezvényün-
ket, kirándulásainkat is el kellett halasztani. 
Az intézmény klimatizált közösségi helyiségeiben tartottuk
foglalkozásainkat és a filmvetítéseket. Több alkalommal
agyagoztunk és az alkotások elkészítésénél már károsanyag-
mentes mázazással is próbálkoztunk. 

A levegőzéseket a reggeli órákra időzítettük. A lakók megfelelő mértékű folyadék fogyasztására
kiemelten figyeltek az intézmény dolgozói, frissítő limonádét kínáltak az időseknek a meleg
napokon.

Osztályaink továbbra is folyamatosan gyűjtik a REÁL termékekről a cégfeliratot. Ha teheti, támo-
gassa tanulóinkat a Reál termékek üres zacskóival! 

Véróné Erzsiák Beáta
igh.
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A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei

Nagyboldogasszony a Boldogságos Szűz Mária neve a katolikus ma-
gyarok ajkán, a Nagyasszony változata. A Nagyboldogasszony szóban a
nagy Mária föltámadására és megdicsőülésére utal. 

Naptári ünnepnapja augusztus 15-én: Mária halálának, illetve test szerinti
mennybevitelének ünnepe: azaz Mária mennybevétele. Az ősegyházig
visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a
holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után
föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jám-
borságban is évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Pius pápa a Munifi-
centissimus Deus kezdetű bullájában dogmai rangra emelte (1950). Ezzel
voltaképpen elismerte a szakrális folklórhagyomány élőszavas tanúság-
tételét is.  Jeruzsálemben már az 5. század elején ünnepelték Mária halála

napját (átmenetelnek, születésnapnak vagy elszenderedésnek [dormitio] nevezték). A 6. században
a keleti egyházban mint Mária mennybevitele vált általánossá mint Dormitio sanctae Mariae néven.
Nyugaton a 7. századtól terjedt el, s a 8. századtól mint Mária mennybevitele, Assumptio beatae
Mariae szerepel a kalendáriumokban. I. Sergius pápa tette Rómában hivatalos ünneppé.  1950-ben
az Assumptio dogmájának kihirdetése tovább emelte az ünnep fontosságát. Csanádapácán 1859-
ben a templom elkészültekor lett a templom búcsúünnepévé illetve a község védőszentjévé Nagy-
boldogasszony.

A templombúcsú és az ünnepi szentmise, idén augusztus 14-én szombaton 10 órától lesz. A
főcelebrans Főtisztelendő Dr. Kasuba Róbert pitvarosi plébános úr lesz.

Blősz Attila 
plébános 

Diákmunka 2021.
Ebben az esztendőben is mód nyílt diákok fogadására, akik
az idősek foglalkoztatásában voltak segítségünkre. Két fő
teljesített közösségi szolgálatot júliusban, ketten pedig diák-
munka programban vettek részt. 
Takács Ádám és Kiss Leila megosztotta az itt szerzett tapasz-
talatait a következő néhány sorban. 

Kiss Leila
Az idén először volt lehetőségem a csanádapácai idősek otthonában dolgozni. A foglalkozásokkal
színesebbé tettük a bent lakók napjait. Örültem, hogy itt dolgozhattam és sok tapasztalatot
gyűjtöttem. 

Takács Ádám
Idén júliusban másodjára dolgoztam az intézményben, elsőként tavaly augusztusban voltam itt
diákmunkán. Sok új embert, lakót ismerhettem meg. Jól éreztem magam,  és remélem, hogy jövőre
is itt lehetek nyári munkán.

Tudósító: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás Pepó Jánosné

intézményvezető
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Evangélikus hírek

„Erősítsd meg Istenünk, amit cselekedtél értünk…”
Nagy ünnep volt június első hétvégéjén a csanádapácai evangélikus gyülekezetben. Sok – sok év után
újra konfirmandusok állták körül a kis templomunk oltárát. A fehér albába öltözött fiatalok a lelküket
is ünneplőbe öltöztették ezen a hétvégén, hogy nyitott szívvel tudják fogadni Isten életadó Igéjét és az
úrvacsora szentségét.
A felnövekvő ifjakat szinte minden kultúrában ünnepélyes keretek között fogadják a közösség felnőtt
tagjaivá. A katolikus egyházban ez két lépésben történik meg: az elsőáldozással és a bérmálással. Az
evangélikus egyházban ennek gyakorlata a konfirmáció, amely a XVII. században alakult ki Német-
országban, és a XVIII. század közepétől Magyarországon is meghonosodott. Azonban nem csupán arról
van szó, hogy a fiatalok a gyülekezet felnőtt tagjai lesznek, hanem arról is, hogy ezek után részesülhet-
nek az úrvacsora szentségében. A konfirmáció szó megerősítést jelent. Amikor csecsemőként megke-
resztelünk egy gyermeket, helyette a szülei és a keresztszülei tesznek hitvallást. A konfirmációban saját
maguk erősik meg ezt, amikor elmondják az Apostoli Hitvallást és a konfirmációi vallástételt. A bi-
zonyságtételük a hitükben való megerősödést is szolgálja. 
Az apácai fiatalok egész tanévben lelkesen készültek erre az alkalomra, amely két részből állt. Szom-
baton megtartottuk a konfirmációi vizsgát. Az ifjak a szülők, a gyülekezet vezetése, tisztségviselői előtt
bizonyságot tettek arról, hogy ismerik a keresztény hit alapjait, a keresztény tanítás lényegét. Az egykori
„kérdés – felelet” vizsga új formát öltött. A gyerekek egy internetes applikáció, az úgynevezett Kahoot!
segítségével kapták meg a kérdéseket és a telefonjaik segítségével adták meg a jó válaszokat. A vizsgán
mindenki ügyesen szerepelt, így a vizsga áldott pillanatai oldott hangulatban teltek el. A vizsga előtt
két fiatal a keresztség szentségében is részesült.
Vasárnap, a délelőtt 10.30 – kor kezdődő istentiszteleten együtt örülhettünk, hiszen szép bizonyságát
láthattuk, hogy Isten Szentlelke munkálkodik, összegyűjt, elhív fiatalokat. Sokan siratják a
kereszténységet, mi azonban megtapasztalhattuk: van jövőnk! Van jövője a kicsiny apácai evangélikus
gyülekezetnek is, mert a szülők, keresztszülők ide vezették, segítették, kísérték gyermekeiket, akiknek
fontos volt, hogy bizonyságot tegyenek a Szentháromság egy igaz Istenről.
Minden fiatal személyes, igei áldásban részesült, és felhangzott az ősi zsoltár, a Confirma is:

„Erősítsd meg Istenünk, amit cselekedtél értünk,
És ne hagyd el népedet, kezeid alkotását!”

A fiatalok a konfirmáció után először vették magukhoz Krisztus testét és vérét az úrvacsorában.
Bartyik Ildikó, Füzesséry Károly Dominik, Kovács Panna, Ökrös Anita, Serbán Fanni az evangélikus
gyülekezetet erősítik ezután is. Adja Isten, hogy lássák, a konfirmáció nem egy folyamat végét, hanem
sokkal inkább a kezdetét jelenti. Szükség van rájuk kicsiny közösségünkben, és nem csak a keresztyének
nagy családjában van helyük, hanem egykor annál az asztalnál is, ahol együtt leszünk újjáteremtő
Urunkkal, a feltámadt Krisztussal. 
A fiatalok egy Luther – rózsás kitűzőt kaptak ajándékba, amely minden nap emlékeztetheti őket: teljes
öröme van a szívnek a kereszt által.
Isten áldja, vezesse, kísérje őket és családjaikat, hitben, reménységben, szeretetben. Istené a hála és
dicsőség, hogy mindezt átélhettük és megtapasztalhattuk. 
Szeretettel várjuk evangélikus testvéreinket a vasárnap 10.30 – kor kezdőd istentiszteletünkre és az
augusztus 4-8. között megrendezésre kerülő hittantáborunkba! Erős vár a mi Istenünk! 

Szigethyné Szenteczki Katalin
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Még benyújtható a családi gazdaság alapításáról szóló szerződés!

Az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést –
szemben a korábban előírt június 30-i dátummal – legkésőbb a veszély-
helyzet megszűnéséig kell benyújtani.

A családi gazdaságokról szóló törvény 2021. január 1-jén lépett
hatályba. A szabályozás értelmében azok, akik 2020. december 31-én hatályos közös őstermelői iga-
zolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1-jétől kezdődően együttesen őstermelők családi gazdasá-
gaként működnek tovább. A törvény értelmében nekik 2021. június 30-ig kellett megfelelniük az
őstermelők családi gazdaságára vonatkozó feltételeknek és az őstermelők családi gazdaságának
alapításáról szóló szerződést benyújtani a NAK-nak.
A 370/2021. (VI. 30.) kormányrendelet tartalmazza a határidő módosítását, eszerint a közös
őstermelői igazolványból létrejött őstermelők családi gazdaságai a veszélyhelyzet végéig kaptak
időt a szerződés leadására!
A már 2021. január 1-je előtt is családi gazdaságként működő őstermelőknek nem kell szerződést
benyújtaniuk.

Az alapítószerződések megfogalmazásában a NAK falugazdászai készséggel állnak az érintettek
rendelkezésére.
Elérhetőség: 06-30/114-8971

Skultéti Lilla
falugazdász

II. számú Háziorvosi Rendelő
rendelési idő módosulása

II. sz. Háziorvosi Rendelő
Rendel: Dr. Leal Antunes António Eduardo
2021.07.01.-től a rendelési idő az alábbiak 

szerint módosul:
HÉTFŐ: 07.30-11.30
KEDD: 07.30-11.30

SZERDA: 07.30-11.30
CSÜTÖRTÖK: 07.30-11.30

PÉNTEK: 07.30-11.30

Orvosi vizsgálatra mint eddig is, csak előzetes
bejelentkezés alapján kerülhet sor, időpontot az

alábbi telefonszámokon lehet kérni:
06-30/428-9066
06-68/400-530

Gyógyszerírással és egyéb adminisztrációs
ügyintézéssel kapcsolatban továbbra is a be-

járati ajtó mellett elhelyezett postaládát
használják!
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