
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Először is szeretném Csanádapáca Község Önkormányzata nevében köszönteni a Gyöngyfüzér Szociális
Szolgáltató Központ minden dolgozóját, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát
a Szociális Munka Napja alkalmából! Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki példamutató és ál-
dozatos munkájukért.  

A pénzügyminiszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – bölcsődei
fejlesztési programot hirdetett, a 1164/2018. (III.27.) Korm. határozat 3. pontjára tekintettel, amelynek
keretében önkormányzatunk az idei évben „Mini bölcsőde létesítése Csanádapácán” megnevezéssel pá-
lyázatot fog benyújtani.  A kormányhatározat célja az ország teljes területén működő és újonnan létre-
hozandó, a települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsőde ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása.

Az a megállapodás született, hogy sikeres pályázat esetén a Szeged-Csanádi Egyházmegye fogja
működtetni a mini bölcsődét, az 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 42. számú  ingatlan területén. A tervezett
bölcsődei épületben maximum 8 fő kisgyermekkel és 2-3 fő személyzettel számolunk. 

A képviselő-testület a bölcsődei ellátás lehetőségének megteremtésével egy újabb szolgáltatást szeretne biz-
tosítani a csanádapácai fiatalok részére, megkönnyítve az életüket. A bölcsődébe főszabály szerint a helyben
lakó szülők gyermekei nyernek majd felvételt, de kapacitás függvényében lehetőség lesz akár Gerendásról,
Pusztaföldvárról, Medgyesbodzásról és Csabaszabadiból is felvételre jelentkezni.

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és tá-
mogatásokról szóló 4/2015. (II.18.) sz. önkormányzati rendeletének 14. § (1) – (2) bekezdései értelmében az
önkormányzat karácsonyi csomagot biztosít azon óvodások és iskolások részére, akik a Csanádapáca
közigazgatási területén működő nevelési és oktatási intézménybe a kérelem benyújtása évében beiratkoztak 

A  M I N I  B Ö L C S Ő D E  L Á T V Á N Y T E R V E
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Közmeghallgatás 2021.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a értelmében:

A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi
lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot
tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ
kell adni.
A fentiekre tekintettel Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglaltakra figyelemmel – 2021. december
29-én (szerda) 16 órai kezdettel közmeghallgatást tart az Arany János Művelődési Ház nagytermében.
Napirendi javaslat:

1. Beszámoló az önkormányzat 2021. évben végzett munkájáról
Előadó: Oláh Kálmán polgármester

2. A 2022. évi tervek ismertetése
Előadó: Oláh Kálmán polgármester

3. Lakossági észrevételek, felvetések
Előadó: Oláh Kálmán polgármester

A közmeghallgatás  a mindenkori érvényben lévő járványügyi szabályok figyelembe vételével kerül meg-
tartásra.

és a jogviszonyuk a kérelem benyújtásának időpontjában is fennáll, valamint a 70 év feletti csanádapácai
lakosok részére, akik Csanádapáca közigazgatási területén legalább 1 éve állandó bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. A Kormányhivatal előírásának megfelelően ezen ellátás kére-
lemhez kötött. A kérelemnyomtatványokat az óvoda és az iskola részére november 19-ig továbbítjuk. A
70 év feletti lakosok az önkormányzati hivatal épületében átvehetik a kérelemnyomtatványt, de
kérésükre az önkormányzat munkatársai segítenek a részükre történő kézbesítésben. A kérelmeket 2021.
november 30. napjáig lehet benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainál,
Silló Norbert vagy Harangozó Zoltán ügyintézőknél. A határidő jogvesztő.  

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy Csanádapáca Község Önkormányzata 2021. évben is biztosítja a
szociális tüzelőanyag támogatást azon kérelmezők részére, akik megfelelnek az önkormányzati rendeletben
rögzített szempontrendszernek. A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmeket
2021. november 30. napjáig lehet benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal munkatár-
sainál, Silló Norbert vagy Harangozó Zoltán ügyintézőknél. A határidő jogvesztő.

2021. évben is megrendezi az önkormányzat a karácsonyi meleg étel osztást, melynek az időpontjáról az
érintettek hamarosan tájékoztatást fognak kapni. 

Az adventi gyertyagyújtásokra a szokásos helyen kerül majd sor szombatonként 16 óra 30 perckor, amely-
re várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

Oláh Kálmán
polgármester

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai hírei

Az idei tanévünket jelenléti oktatásban-nevelésben kezdtük meg. Szeptemberben megtartottuk a szülői
értekezleteket, terveztük ill. ismertettük az éves munkatervben meghatározott nevelési feladatainkat, prog-
ramjainkat, köztük a már hagyományosnak mondható Szent Márton napi jótékonysági estünket…  A
pandémia ellenére reménykedtünk abban, hogy az idén megtartható lesz ez az ünnepünk, hiszen a közösségi
programok, az együtt töltött minőségi idő mindannyiunk életében jelentős szerepet játszik: fontos „lelki
jólétünk”, közösségi kapcsolataink alakításában, ápolásában, fenntartásában. A nevelőtestület és a szülői
munkaközösség tagjaival egyeztetve elkezdtük hát ennek az ünnepnek az előkészítését, szervezését. Sajnos
az élet mégis máshogyan alakította az eseményeket, az aktuális járványhelyzet felülírta a mi szándékunkat.
Így több „újra tervezés” után végül is zártkörűen, csoportokon belül ünnepeltünk, hiszen a gyerekek nem
maradhattak élmény nélkül. Ezen a napon közös tízórai készítés után együtt fogyasztottuk el az elmarad-
hatatlan libazsíros kenyeret, teával, savanyúsággal. A „bátrak” még lila hagymát is kóstolhattak. Ezután min-
den csoport a jeles naphoz kapcsolódó énekekkel, mondókákkal, játékokkal, tánccal, lámpás felvonulással 
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ünnepelt, emlékezett a libagágogásnak köszönhetően megtalált jószívű Márton püspökre. Minden beíratott
óvodásunknak apró ajándékkal kedveskedtünk ezen a napon. A hiányzó, beteg gyerekek vissza-
érkezésükkor fogják megkapni ezt a jelképes apróságot.
S bár a várva-várt Márton napot a hagyományos keretek között nem tudtuk megtartani, mégis hálatelt
szívvel tudjuk megköszönni - itt a helyi újság hasábjain is - azt a sok segítséget, támogatást, felajánlást,
ajándéktárgyat, kedves gesztust, együtt gondolkodást, amit kaptunk. Hál’ Istennek a felsorolás nagyon
hosszú lenne, hiszen nemcsak az óvodás gyermekek szüleitől, nagyszüleitől, hanem sok-sok „külsős”
falubeli embertől, régi és leendő ovis családoktól, vállalkozóktól is érkezett a jóindulatú segítség, támogatás.
Isten fizesse meg jóságukat, segítségüket. Köszönöm a szervezésben, feladatok végrehajtásában aktív sze-
repet vállaló szülők munkáját. Természetesen köszönöm minden szülő támogatását, segítségét, segítő hoz-
záállását.  Ebben a rendkívüli, hagyományosnak nem mondható Márton nap „lebonyolításában” nagy
segítségünkre volt Harangozó Zoltán. Köszönöm munkáját. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm in-
tézményünk vezetőségének segítő, támogató hozzáállását, ill. minden kollégám ötletét, támogatását - időt
és energiát nem sajnáló - munkáját.  
Végül egy Ryan Holidaytől származó idézettel zárom hálatelt soraimat, kívánva és remélve, hogy ezekben
a nem könnyű időkben, mindannyiunkban van és marad annyi hit és erő, ami segít gondoskodni arról, hogy
„minden szélvihar ellenére” se aludjék ki a világosságot, jóságot, egymásra figyelést jelképező gyertya, mely
- úgy hiszem - ott lapul minden ember szívében. 

„A benned lakozó jóság olyan, mint egy gyertyaláng, amelynek az őrzője vagy. Mindennap gondos-
kodnod kell róla, hogy le ne égjen a kanóc, el ne fogyjon a levegő vagy ki ne oltsa a lángot a szélvihar.”

Szekeresné Horváth Zsuzsanna

A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei

Advent
(idén: nov.27- dec.25-ig)

Egyszer egy gyermektől azt kérdezték, hogy a természet három világa közül az ember melyikbe való, vajon
az ásvány-, a növény- vagy az állatvilágba-e? Az okos fiúcska habozás nélkül azt felelte: Az ember a
mennyországba való!

“Boldog az a gyülekezet,
amely

nem emberi hatalmasságokban bízik,
nem a haszonlesés tanácsán hízik,

nem áll a megszokás útjának szélén,
nem ül a világ nagy, párnázott székén,

hanem
a Törvényben gyönyörködik

és Jézusba öltözködik
és imádkozik

olyan lesz, mint a templomkert galagonya fája
ha a fejsze kivágja

éltető nedve el nem apad
csonkján is hajtás fakad

olyan, mint a két akácfácska
egyikben békesség

másikban hála
vagy mint az öreg hárs, a csodás

virága méz és gyógyulás
áldás forrása az ilyen gyülekezet

Isten igéjének mélyére ereszt gyökeret
temploma mindenki otthona,
hogy igaz és vétkes elérjen oda

ahol áll az Életnek fája
oda gyűlik Jézusnak nyája

ott majd együtt gyógyul és ünnepel
mennyei dallamot énekel

Isten új kertjében vár
az örökség
közösség
üdvösség

a Lélek gyűjt és oda vezet
ott lesz boldog a gyülekezet.”

Evangélikus Hírek 

Mint a fák….. az első zsoltár parafrázisa 

Vasárnaponként 10.30-kor kezdődő evangelikus istentiszteleteinkre szeretettel várjuk testvéreinket!
Szigethyné Szenteczky Katalin
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei
Őszi kirándulás
Régóta terveztük már a Hármashatár-halom meglátogatását. Egy napsütéses délelőttön sikerült megvalósí-
tani ezt a tervet. Kirándulást szerveztünk az időseknek az emlékhelyre. Sokan kíváncsiak voltak már az új
fedett pihenőre és a kilátóra. Akinek a fizikai állapota lehetővé tette, szét tudott nézni a magasból. A hely
történetének ismertetése után forró teát és süteményt fogyasztottunk. Az erős szél miatt sajnos rövidre si-
került a kirándulás. 

Hitélet gyakorlása intézményünkben
Evangélikus istentisztelet tartott az otthon lakói számára Szigethy Szilárd tiszteletes úr október végén. No-
vemberben a  járványhelyzet miatti korlátozások nem teszik lehetővé a mise  és az istentisztelt tartását, de
bízunk benne, hogy a közeljövőben visszatérhetünk a megszokott rendhez. 

Valóban az ember odavaló. Erre emlékeztet minket az Advent,
a Jézusra való várakozás időszaka. Mi, akik a földön, mint em-
berek élünk évről- évre ismételjük az ünnepeinket, azért mert
arra emlékeztetnek minket, hogy a mennyország nem lesz
unalmas, mert az ismétlődés öröme tölt ott el minket majd újra
és újra. Addig is zarándokolunk, és közben várakozunk, vir-
rasztunk és imádkozunk, valamint jobbakká próbálunk válni!

A községi adventi koszorújának gyertyagyújtásaira szombat-
onként 16: 30-tól kerül sor a templom előtti parkban. 
A rorate/adventi hajnali misék hétköznap 06:30-tól kezdődnek
majd.

Blősz Attila
plébános
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Október 23.
Foglalkozás keretében megemlékeztünk az 1956-os eseményekről. Verseket és visszaemlékezéseket hallgattak
meg a résztvevők. Többen megosztották személyes élményeiket is erről a történelmi időszakról.

Kreatív foglalkozások az Otthonban
Az októberi kézműveskedések során csuhéfonatokat és csuhékoszorúkat készítettek a  foglalkozások
résztvevői, valamint természetes anyagokból készült el a főbejárati teraszt díszítő őszi dekoráció is. A
későbbiekben textilből halloween tököket varrtunk, aminek nagy sikere volt és mindenki díszítette vele a
szobáját, folyosóját, teraszát. Nagyon jól érezte magát mindenki a közös munka során, amit a jól sikerült
végeredmény is mutatott. Novemberben kezdetét veszi a karácsonyra való készülődés. 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a közelmúltban adománnyokkal segítették az intézmény
működését, rendezvényeit!

Dupsi Bélánénak köszönjük virág adományát és a felajánlott vérnyomásmérőt. 
Radics Andrásnak köszönjük szépen a felajánlott segédeszközöket.

Katona Jánosnénak köszönjük a birsalma adományt, amiből finom dzsemet főztünk az időseknek. 

Temetőlátogatás
Halottak napja előtt kilátogattunk az idős lakókkal a temetőbe, akik mécsest gyújtva és virágaikat elhelyezve
leróhatták kegyeletüket hozzátartozóik sírjánál. A szociális foglalkoztató dolgozói most is, mint a korábbi
években, segítettek a sírok környékének rendbetételében. 

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

Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás

A Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesülete hírei
Tájékoztató!

Mozgáskorlátozott Egyesületünk ismét pályázatot nyújtott be, hogy 200.000 Ft értékben mosóport nyer-
hessünk tagjaink részére.
Reméljük a pályázatunk sikeres elbírálásban részesül.

Annus Istvánné
elnök

A Csanádapácai Gábriel Polgárőr Egyesület hírei
Köszönetnyilvánítás!

Ezúton is köszönjük a támogatását azoknak, akik gondoltak ránk és segítették egyesületünk működését
adójuk 1%-ával.

Kvasz Pál
elnök
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A Dohánylevél Egyesület hírei

10 évesek vagyunk!
A mi történetünk innen több száz kilométerre, 10 évvel ezelőtt kezdődött, egy Apácai Guzsalyos találkozón.
Az ott átélt meghatározó élmények, a lelkesedés olyan erős volt, hogy hazatérve máris szerveződni kezdett
az egyesület, Kajáriné Kati vezetésével. Az elképzelések, a tervezett célok sok embert megérintettek, rövid
időn belül sokan csatlakoztak hozzánk, a Dalkör már egy működő csoport volt, ők is a tagok számát gyara-
pították.
A Guzsalyos találkozó azóta is meghatározó eseménye életünknek, olyannyira, hogy az év első felében főként
erre készültünk, próbákra jártunk, táncoltunk, énekeltünk, szöveget tanultunk.
És persze vártuk a találkozást a kedves ismerősökkel, barátokkal, a sírós-nevetős ölelkezések, a nagy beszél-
getések és poharazgatások élménye megtöltötte szívünket-lelkünket jó élményekkel.
Az évek során sok-sok más esemény is történt, voltak hagyományőrző és hagyományteremtő alkalmak,
alakultak szekciók, jártunk fellépni, kirándulni, baráti kapcsolatokat alakítottunk ki más szervezetekkel,
vidám napokat töltöttünk együtt. Hol élénkebb, hol visszafogottabb volt működésünk tempója, de büszkén
mondhatjuk, hogy a 10 évet megértük, élményeket és értékeket közvetítettünk, ezáltal a mi közösségünk is
erősebbé vált, összetartozásunk elmélyült.
A jeles eseményt bensőséges ünnepséggel, vendégekkel, műsorral, finom vacsorával és csodás tortával ültük
meg.
Köszönjük az évek során nyújtott segítséget minden támogatónknak!
Köszönjük a jó kapcsolatot, az együttműködést minden helyi intézménynek-külön az Önkormányzatnak-
és a távolabb munkálkodó, baráti civil egyesületeknek.

Az idei évben is megszervezzük a Cipősdoboz akciót, melynek célja a nehéz körülmények között élő gyer-
mekek megajándékozása. 
Adventi hétvégékre is készülünk gyertyagyújtással és rövid szabadtéri műsorral, szombatonként 16.30-tól
a katolikus templom előtti téren. 
Természetesen a mindenkori érvényben lévő járványügyi szabályokat betartva.

Oravecz István
elnök

10.
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Kedves Csanádapácaiak!

A  Dohánylevél Hagyományőrző  és Hagyományteremtő Egyesület idén is megszervezi  a
nehéz körülmények között élő, helyi  gyermekeket segítő CIPŐSDOBOZ AKCIÓT.

Szeretnénk kérni, vigyék hírét ennek a kezdeményezésnek, és ha lehetőségük van rá szerezzenek
örömet egy-egy cipősdoboznyi ajándékkal.  

Jótékonysági  akciónkban  0-14 éves korú gyermekek számára gyűjtünk  ajándékokat. 
Hogyan vehet részt az akcióban?

- A cipősdobozt töltse meg új vagy használt, de jó állapotú ajándékokkal az alábbi szempontok
szerint: játékok, iskolai eszközök, higiéniai eszközök, könyv, cukorkák, csoki stb.  
- Személyre szóló ajándékdobozt is készíthet! Ebben az esetben, kérjük írják rá a dobozra a mega-
jándékozni kívánt gyermek nevét.
- Amennyiben egy doboznyi ajándékkal nem is, de néhány játékkal, szaloncukorral, ruhával stb.
szeretne örömet szerezni a gyermekeknek, azért is hálásak vagyunk és ezeket a tárgyakat is
szívesen fogadjuk. 
- Lehetőség van pénzbeli adományozásra is, melyet ajándékok és csomagolóanyag vásárlására
fordítunk.

Az ajándékokat a helyi családsegítő és a védőnők bevonásával 
juttatjuk el a rászorulóknak december 24-ig.

Az ajándékokat 2021. december 17-ig gyűjtjük.
Információ kérhető: 

Művelődési  ház munkatársaitól: 06/30 777-8781 vagy 
Mórocz Ildikótól: 06/30 375-9374 számon

DECEMBER HAVI  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön
Zöldhulladék szállítás: 2021. december 22. (szerda)

Szelektív hulladék szállítás: 2021. december 22. (szerda)
Ügyfélfogadás: 2021. december 17. (péntek) 08:30 - 10:30-ig

DAREH Bázis Nonprofit Zrt.

“Lelked, remélem, 
békére talált, 

S Te már a mennyből 
vigyázol majd ránk. 

Soha nem felejtünk, 
szívünkben szerettünk, 

rád örökkön-örökké 
emlékezünk.”

Fájó szívvel 
emlékezünk 

Rozs János, 

halálának 
második évfordulóján!

Örökké gondol rá
szerető családja!
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