
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Ünnepeltünk!

„Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született”

Tamási Áron ismert gondolatával kezdődött szeptember 3-i ünnepi estünk, melyen a község
újratelepítésének 200. évfordulójára emlékeztünk.
Az est megnyitását követően, dr. Takács Árpád kormánymegbízott úr és Zsikai R. Péter mondott
ünnepi beszédet, Rakonczai Bíborka, a Dohánylevél Egyesület és a Tabán Néptánc Egyesület
előadásai, valamint az orosházi  Nagy Gyula Területi Múzeum kiállítása színesítették a programot.
A Falu tortáján lévő gyertyákat az ifjú nemzedék képviseletében Kiss Laura és Benke Dávid fújta
el.

Csanádapáca Község Önkormányzata ezen a jeles eseményen mondott köszönetet a kiemelkedő,
példaértékű közösségi tevékenységet végző csanádapácai polgároknak.
Díszoklevél és emlékplakett  adományozásával fejezte ki megbecsülését a községi élet külön-
böző területein  kiemelkedően munkálkodó embereknek.

Csanádapáca Község Egészségügyéért elismerésben részesült:

Erzsiák Ferencné 47 éves védőnő munkásságáért, a gyermekek és a családok egészségének
megóvása érdekében végzett önzetlen munkájáért, egészségnevelési programok szervezéséért, és
megvalósításáért.

Medovarszki János csontkovács, a lakosság egészségi állapotának fenntartásában végzett több év-
tizedes tevékenységéért, a község jó  hírnevének öregbítéséért.
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Csanádapáca Község Ifjúságának Neveléséért elismerésben részesült:

Kesjár Jánosné a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, a gyermekek
nevelése és oktatása terén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, az ifjúság harmonikus
személyiségfejlődése érdekében végzett példamutató eredményességéért.

Csanádapáca Község Közszolgálatáért elismerésben részesült:

Csonka Istvánné kiváló közszolgálati munkájáért, melyet hosszú évtizedeken át hivatásának tekin-
tett. Nagy szaktudást és sok türelmet igénylő, áldozatkész hozzáállásáért.

Lenti Attila karbantartó 25 éve fáradhatatlanul, lelkiismeretesen végzi munkáját. Az önkormányzat
összes intézményének minden műszaki paraméterével tisztában van, a nap minden szakában
számíthatunk  magas szintű szaktudására.

Csanádapáca Község Mezőgazdaságáért elismerésben részesült:

Benke Mihály a mezőgazdaság fejlődése érdekében végzett, kiemelkedő szakmai tudást és tapasz-
talatot igénylő munkájáért. A helyi gazdálkodók tevékenységének széles körben való hatékony,
magas szintű segítéséért.

Csanádapáca Község Közösségéért elismerésben részesült:

Kvasz Pál a lakosság és a helyi közösségek szolgálatában, a közbiztonság és a hagyományőrzés
területén végzett sok éves példaértékű munkájáért. A Hármashatárnál kiépített emlékhely
kialakításában való áldozatkészségéért.

Csanádapáca Község Közművelődéséért, Kultúrájáért, Művészetéért, Hagyományőrzéséért elis-
merésben részesült:

Zsikai R. Péter helytörténeti kutatómunkájáért, kiemelkedő értékmentő tevékenységéért, a civil
szervezetekben végzett példaértékű munkájáért. A helytörténeti füzetek és a Csanádapácai Új szó
szerkesztéséért.

Rakonczai Kata Bíborka népdaléneklés területén elért kiemelkedő eredményeiért, a községünk jó
hírnevének öregbítéséért. Énekhangjával már óvodás kora óta színesíti a községi és megyei ren-
dezvényeket.

Csanádapáca Község Szociális, Gyermek és Ifjúságvédelmi Ellátásáért elismerésben részesült:

Varga György és Varga Györgyné 17 éves nevelőszülői tevékenységükért. 21 gyermeket neveltek,
feltétel nélküli szeretetben, megértő figyelemmel, nagy odaadással. A mindennapi élet szépségeire
és nehézségeire készítették fel, a mai napig visszalátogató, hálás gyermekeket.

A 2020-ban megítélt „Az év embere” kitüntető címet Zsikai R. Péter kapta a településen végzett
helytörténeti kutatómunkájának, odaadó közösségi tevékenységének elismeréseként.

Jubileumi rendezvényünk másik eseménye az ünnepi szentmise volt, melyet dr. Kiss-Rigó László
a Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke mutatott be.
Ezután a Horváth Lajos téren felállított kopjafa felszentelése történt meg, Zalai Mihály a Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Harangozó Imre néprajzkutató és az alkotó, Lőrincz
Ervin fafaragó gondolatait követően.
Ünnepségünk zárásaként a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola énekkarát és a Dalkör
előadását hallhattuk.

Oláh Kálmán
polgármester
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Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda hírei

Ismét eltelt egy nyár, a gyerekek pihentek, játszottak, örültek a nyárnak,  az óvodában azonban
ezen időszak alatt sem állt meg az élet. A nyári nagytakarítás alatt sor került az épület teljes nagy-
takarítására, fertőtlenítésére, megtörtént a tisztasági meszelés. Beszerzésre kerültek mindazok az
eszközök, amelyek szükségesek a mindennapi működéshez. Óvodánk minden helyisége új füg-
gönyöket kapott, így - ennek köszönhetően is - esztétikusabb környezetben tudtuk fogadni a gye-
rekeket. Szintén a gyermekek örömére, az Ő fejlődésük, játékos fejlesztésük érdekében készítettük
el az óvoda udvarán, ill. a járdákon található mozgásfejlesztő, ügyességi játékokat, labirintust, ugró
iskolákat…. Köszönöm a kollégáimnak, hogy szabadidejükből áldoztak időt, energiát erre a szép
feladatra és részt vettek az egész napos festésben, udvar szépítésben. Köszönöm Dániel Dóri
festésben nyújtott kreatív segítségét. Régi álmunk vált valóra, amikor az idei nyáron elkezdtük
az ovi udvarán a KRESZ pálya mellett kialakítani a mezítlábas ösvényt. Hálás szívvel köszönjük
Jánoska Gábor és Jánoska Brigitta, Tóthné Szuszán Katalin, Pacsika Gábor, Havran Péter, Furák
József, Sándor Zoltán, Annus Tamás, Deák Ferenc, Martonosi Zsolt, Gyallai János, Gyallai
Ádám, Szabó Roland munkáját. Külön köszönet Szabó Józsefnek a munka szakmai ko-
ordinálásáért, a magas szintű kivitelezésért.  Köszönet illet mindenkit, aki bárminemű segít-
séggel, ötlettel hozzájárult ahhoz, hogy ez az érdekes, sok területet összetetten és egyben
játékosan fejlesztő újdonság megvalósulhatott az óvodánkban. Mindezekkel tovább gazdagodott
udvari játékaink lehetősége, ez különösen fontos, hiszen az óvodás korosztály fejlődésében
kiemelkedő, hangsúlyos szerepet kell, kapjon a játék, a szabad játék, a játékos kezdeményezések,
a mozgás szempontjából pedig az időjárásnak megfelelően a minél több és gazdagabb udvari
mozgás, játék lehetőségek. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei tanévet jelenléti nevelésben - oktatásban tudtuk megkez-
deni, s hogy a szülők újra bejöhetnek az óvodánkba. Hiszem, hogy a személyes kapcsolat, a min-
dennapos találkozások hozzájárulhatnak a megfelelő partneri kapcsolathoz szülő és pedagógusok
között, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy gyermekeink egy toleránsabb, egymásra figyelő,
egymást segítő, egymást elfogadó világban nőjenek fel.

A szülői értekezletek jelenléti formában megtartásra kerültek.  A szülők tájékoztatást kaptak az
óvoda pedagógiai programjáról, az óvodában folyó nevelő munkáról, házirendről, a
tankötelezettség pontos tartalmáról, az ide kapcsolódó jogszabályokról. Az iskolaérettség
területéhez tartozó, szerteágazó és összetett, óvodában megvalósuló munkánkról, ünnepek, prog-
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei
Kerek évforduló
Augusztusban 80. születésnapját ünnepelte Büdi Albertné. Margitka nénit lánya, lakótársai és az
intézmény dolgozói köszöntötték a jeles nap alkalmából. Ezúton ismét jó egészséget, sok örömet
kívánunk az ünnepeltnek! Köszönjük szépen a megvendégelést, a finom süteményt! 

Alkotmányunk ünnepe, augusztus 20.
Szent Istvánra és az államalapításra emlékeztünk foglalkozásunkon augusztus szép ünnepével kap-
csolatosan, az itt lakók pedig hagyományainkhoz hűen egy-egy cipót kaptak, az új kenyér ün-
nepének jelképeként.  Ez csak egy apró gesztus, de mint minden évben, most is nagy örömet szerzett
az időseknek.

ramok, események időpontjairól, ill. minden olyan fontos eseményről, ami érinti a nevelési évet. 
Ismeretlen szerző tollából származó gondolattal indítom útjára az idei óvodai tanévet,
megszívlelendően mindannyiunk számára: 

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. 
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások.
De mindegyik, a legjobb tudása szerint repül.

Miért is hasonlítanád össze Őket?
Mindegyik más. 

Mindegyik különleges. 
Mindegyik gyönyörű”

Szekeresné Horváth Zsuzsanna 
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Édes ízek
Nagyon sokan rajonganak a finom házi süteményekért az itt élők közül is éppúgy, mint otthon az
olvasók közül. Ezt próbáljuk szem előtt tartani és alkalomadtán megédesíteni, megtörni egy kicsit
a menüsort, amikor tehetjük. Szeptemberben diós-habos sütemény készült házi sárgabarack lek-
várral, s ez mi tagadás nagy sikert aratott az otthonban élők körében. Köszönjük szépen a tojás
adományt Pepó Jánosnénak!

Tudósító: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás

Szeptember 3-án evangélikus áhítaton vehettek részt a keresztény hitű idősek. Szigethy Szilárdot
és kedves feleségét Szigethyné Szenteczki Katalint hallgathatták meg a résztvevők. Nekik is köszön-
jük szépen a bíztató gondolatokat, szavakat! 

Keresztény élet
A vallásgyakorlásból, a szentmiséken, áhítatokon elhangzott történetekből minden alkalommal lelki
feltöltődést, vigaszt és reménységet merítenek az idősek, amelyek nagyon sokat jelentenek szá-
mukra! 
Az otthon lakói szeretettel várták Blősz Attila plébános urat, aki szentmisét tartott az idősek számára
szeptember első hetében. Köszönjük szépen az ige hirdetését és az édességet is, amellyel az
időseknek kedveskedett!

Elérhetőségeink:
Gyöngyfüzér  Szociál is  Szolgáltató Központ

5662 Csanádapáca Hor váth Lajos  tér  5 .
Tel :  06‑68‑520 217;  Mobi l :  06‑30/370‑0230

E‑mail :  gyongyfuzerkp@gmail .com

Pepó Jánosné

intézményvezető

A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei

Rózsafűzér Királynője
(október 7.)

Rózsafűzér királynőjének ünnepe október 7-én van, ilyenkor a segítő
Szűz Máriát ünnepeljük. Ennek az ünnepnek az előzménye, hogy a
domonkos rendi szerzetesek 1475-ben rózsafűzértársulatot alakítottak
Kölnben, azóta terjedt el ez a fajta imádság a keresztények körében.
Majd 1571. október 7-én a lepantói (= ma Görögország) tengeri
ütközetben, az Európát fenyegető törökök ellen összefogott keresztény
seregek által alkotott Szent Liga összecsapott az oszmán flottával és
megállította őket. Azon a napon Rózsafűzér Királynője ünnepe volt és 
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Községi Családi Délután képekben

Köszönjük, hogy sokan kilátogattak rendezvényünkre, reméljük  élményekkel telve tértek
haza.
Támogatóinknak is köszönetet mondunk a sok segítségért!

mindenütt ünepélyes körmeneteket tartottak és az egész kereszténység imádkozott a hadjárat sze-
rencsés kimeneteléért. A rózsafűzérünnepi győzelmet az Istenanyának, Szűz Máriának tulajdoní-
tották és azt mondták, hogy kevesebbet köszönhetnek a katonák fegyvereinek mint a
rózsafűzéreknek.
Mi is sokat köszönhetünk a Rózsafűzér Királynője által nyert kegyelmeknek. Legyen nálunk
rózsafűzér és imádkozzunk Szűz Anyánkhoz, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal
meghallgatja kéréseinket!

Blősz Attila 
plébános 

2021. augusztus 20.
Községi 

Családi 
Délután
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Fájó szívvel emlékezik  

Frank Gyula halálának 14. évfordulóján,

Felesége, lánya, veje és kisunokája.

"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,

De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

Szívből szeretünk s nem felejtünk Téged!"

47 év a családok szolgálatában

2021. augusztusától Erzsiák Ferencné védőnő, ahogy a gyerekek,
anyukák szólítják, Borika néni a nyugdíjasok táborát erősíti. „47
év szempillantás”, ahogy ő fogalmazta meg és ez az időszak tele
van élményekkel, örömökkel, tapasztalatokkal és néha szomo-
rúsággal is. A mindig jókedvű, mosolygós, jó beszélgetésekre
mindig nyitott, hamar elérzékenyülő védőnő, aki igyekezett
legjobb tudása, megérzése szerint a kismamákat, gyerekeket,
édesanyákat segíteni. Akit hétvégén és este is kereshettek, aki
segítkezett az első fürdetésnél, az első főzelékfélék kiválasztásánál
vagy a vizsgálatok rejtelmeiben is utat mutatott. Akinek féltő sze-
mei, kezei alatt generációk nőttek fel és lépték át ismét már
anyukaként vagy apukaként a tanácsadó ajtaját. Számomra pedig
az első kolléganő, aki mellett Apácán én is védőnővé válhattam,
akivel a 20 év alatt sok-sok emlék, közös munka összekötött. 

Kedves Borika! 
Oláh Kálmán polgármester úr, a képviselő testület és a magam nevében kívánom, hogy
nyugdíjasként sose unatkozz és sok-sok szeretetben eltöltött pillanatot élj át. Jó
egészséget! Köszönjük több évtizedes, áldozatkész munkádat!

Mórocz Ildikó 
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