
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben köszöntöm Önöket. 

A Karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja, a kisebbek sok ajándékot, a felnőttek inkább pihenést,
nyugalmat remélnek tőle. Jó lenne, ha az ünnep szépségét nem az ajándékok nagysága adná, hanem
a szeretet, amiből mindenki részesülhet és amit mindenki adhat.

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben
segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. 

Így köszönöm a közalkalmazottaknak, az önkormányzati hivatal, az iskola, az óvoda, egészségügy,
és az idősek otthona dolgozóinak, hogy az egyre nehezebb körülmények között is helyt álltak, és
magas szakmai színvonalon látták el feladataikat. Köszönöm a civil szervezeteknek és vezetőiknek
a társadalmi munkákban nyújtott segítségét és aktív részvételét.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék
meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a Karácsonyt és az Új Esztendőt újult erővel
kezdhessük.

„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. 
Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. 

De, ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, 
a remény, a szeretet és a holnap álmai.” 

(Ron Cristian)
Oláh Kálmán 
polgármester 



XX .   évfolyam  12 .   lapszám - 2021 .  december  16 .XX .   évfolyam  12 .   lapszám - 2021 .  december  16 .22 Csanádapácai Új SzóCsanádapácai Új Szó

T Á J É K O Z T A T Á S

A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTETT ADATAIRÓL

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATRA 4 PÁLYÁZAT ÉRKEZETT.

EBBŐL TÁMOGATOTT 4 PÁLYÁZAT.

1 PÁLYÁZÓ 5.000,- FT, 1 PÁLYÁZÓ 8.000,- FT, 2 PÁLYÁZÓ 10.000,- FT HAVI

ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁST KAPOTT 2 TANULMÁNYI FÉLÉVRE.

ÖSSZESEN 330.000,- FT ÖSSZEGBEN ÁTLAGOSAN 82.500,- FT-TAL 

TÁMOGATJA

A PÁLYÁZÓK TANULMÁNYAIT AZ ÖNKORMÁNYZAT.

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATRA PÁLYÁZAT NEM ÉRKEZETT. Oláh Kálmán
polgármester



2022. évi munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok – így tervezzen!
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Megalakult a Nőegylet     

Nagy örömmel tudatjuk Önökkel, hogy megalakult Csanádapácán az első Nőegylet. 
Egy közösség létrehozásának mindig erős pozitív értéktartalma van, minőségi csoportot jelent.
A Nőegylet célja:
- Kiállni a legfontosabb emberi értékekért: gyerekeink, családunk jövőjének biztosítása; hazánk,
szülőhelyünk szeretete, értékeinek felmutatása, őrzése; keresztény-polgári közösségben, ahol becsü-
lete van a hagyományoknak és az egymás iránti tiszteletnek.                                                                                
- A nők érdekének védelme és képviselete, társadalmi megbecsülésük elősegítése.                          
- Példamutatás az embertársaknak, a fiatalabb nemzedéknek, generációk közötti jó viszony meg-
teremtése, kialakítása, fenntartása.                                                                                                                              
- Jótékonysági, karitatív tevékenységekben megnyilvánuló segítőkészség.                                                         
- Környezettudatos életmód terjesztése.
- Különféle ismeretterjesztő, fejlesztő, egészségmegőrző kulturális programok, előadások és egyéb
programok szervezése; eredményes kreatív jó közösség építése.
A kezdeményezés – az Arany János Művelődési Ház segítségével – valósult meg.

A Nőegylet javaslatára, az Önkormányzat és a Dohánylevél Egyesület támogatásával, elkészült a
Betlehem, amely a katolikus templom kertjében található. Hálásan köszönjük a felajánlásokat, a
segítő kezek munkáját és a plébános úr oltalmazását is.

A Nőegylet tagjai

A Nőegylet mottója:
„ A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót….

Mert  amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.”
(Lukács evangéliuma 6,45)

január 1. szombat Új ÉV napja munkaszüneti nap (hétvége)
március 14. hétfő pihenőnap pihenőnap (4 napos hétvége)
március 15. kedd Nemzeti ünnep munkaszüneti nap (4 napos hétvége)

március 26. szombat munkanap áthelyezett munkanap (március 14. helyett)
április 15. péntek Nagypéntek munkaszüneti nap (4 napos hétvége)
április 18. hétfő Húsvét munkaszüneti nap (4 napos hétvége)

másjus 1. vasárnap Munka Ünnepe munkaszüneti nap (hétvége)
június 6. hétfő Pünkösd munkaszüneti nap (3 napos hétvége)

augusztus 20. szombat Államalapítás ünnepe munkaszüneti nap (hétvége)
október 15. szombat munkanap áthelyezett munkanap (október 31. helyett)
október 23. vasárnap 56-os forradalom ünnepe munkaszüneti nap (hétvége)

október 31. hétfő pihenőnap pihenőnap (4 napos hétvége)
november 1. kedd Mindenszentek munkaszüneti nap (4 napos hétvége)

december 24. szombat Szenteste pihenőnap (3 napos hétvége)
december 25. vasárnap Karácsony munkaszüneti nap (3 napos hétvége)

december 26. hétfő Karácsony munkaszüneti nap (3 napos hétvége)
2023. január 1. vasárnap Új Év munkaszüneti nap (hétvége)
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei

Advent

November végén meggyújtottuk az első adventi gyertyát, ezzel elkezdődött a közelgő ünnepre
való készülődés. 
Reggelente egy-egy adventi idézet, vagy vers felolvasásával kezdjük a napot. Tartalmukban a
hithez, a szeretethez, a jócselekedetekhez kapcsolódnak a kiválasztott idézetek.
Kézműves foglalkozásaink szintén a karácsonyhoz köthetőek advent idején. Többféle dísz, deko-
ráció készült el. Mikulásvirágokat, fenyőfákat, csillagokat, sapkás manókat készítettek a résztvevők,
változatos alapanyagok felhasználásával. Jó hangulatban folyt a közös munka. 
Igyekszünk, hogy minél többen találjanak kedvükre való tevékenységi formát, elfoglaltságot.

Itt járt a Mikulás

Az idősek otthona minden lakóját meglátogatta a Mikulás ebben az esztendőben is, édességgel és
gyümölccsel lepte meg őket. Sokak számára a családi emlékeket idézte a december 6-án megjelenő
Mikulás, másoknak egy-egy versike, dalocska jutott eszébe az „öregúr” láttán. Ami a legfontosabb,
mosolyt csalt a legtöbb idős arcára. 
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A Dalkör előadása

A járvány idején sajnos ismét nem áll módunkban vendégeket fogadni, nélkülöznünk kell hát az
idősek által oly kedvelt Dalkörös zenés esteket is.  A Dalkör azonban gondolt az idősekre az elmúlt
időszakban, három műsorszámuk videofelvételét küldték el nekünk, ezzel járultak hozzá az otthon
lakóinak programjaihoz. Két felvételt levetítettünk december elején, a pásztorjátékot pedig kará-
csony közeledtével szeretnénk megtekinteni az otthon közönségével.
Az idősek nagy örömmel fogadták a műsorokat. Elmondásuk szerint régen érezték ilyen jól
magukat. Köszönjük szépen a Dalkör közreműködését!

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük szépen a sütőtök adományt Koródi Pálnak és feleségének! A visszajelzések szerint
nagyon finom volt a sült tök, édes és zamatos. „Ez az igazi”, azt mondták az itt élők, illetve észre
lehetett venni, hogy más volt az íze, mint a boltban kapható sült töknek. 

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ 
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván az ellátotti körébe tartozó

időseknek, a szociális foglalkoztató dolgozóinak,
továbbá mindazoknak a szervezeteknek, intézményeknek és magánszemélyeknek,

akik munkájukkal, vagy felajánlásaikkal segítették intézményünket!

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

Tudósító: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás

A Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesületének tájékoztatója

A Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesülete a tavalyi évhez hasonlóan karácsonyi csomaggal
kedveskedik tagjainak. A csomagokat 200 fő részére szeretnénk átadni.
Mindazon tagokat, akik a 2021. évben befizették az esedékes tagdíjat, 2021. december 21-én várjuk az
irodában a csomag átvételére.

Ezúton szeretnénk megköszönni az egyesületnek felajánlott 1 %-ot!

Annus Istvánné
elnök
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Községünk újratelepítésének 200 éves évfor-
dulója alkalmából rajzpályázatot hirdettünk
az óvodás és iskolás korosztálynak, melynek
témája a falunkbeli élet. 

Mit szeretek a falumban, 
miért jó Csanádapácán élni?

A gyerekek nagyon aktívak voltak, legnagyobb
örömünkre 92 alkotás érkezett a pályázatra.

Az Önkormányzatnak köszönhetően minden
kisgyermek kapott édességet, a helyezetteket
éremmel  és oklevéllel jutalmaztuk.

Köszönjük a sok szép pályaművet!

Behán Józsefné
művelődésszervező

A rajzpályázat eredményei
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Megemlékezés
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni

Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre

Ha látni akartok nézzetek az égre

Fájó szívvel emlékezünk

Körözsi Pál Rókus
halálának 1. évfordulójára.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezik 

Tóth Jánosra

felesége, lánya, unokája, és veje.
Nyugodj békében drága apánk!

“10 éve már e földön nem létezem.
Lelkem már máshol jár, de sokszor 

vissza néz.Életem szép emlékeit 
s az arcom sok emberben felidéz.”

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 megajándékozni
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

Evangélikus Hírek
Lélegezni muszáj!

Ünnepek nélkül csak hétköznapok vannak. S aki csak dolgozik, hamar belefárad. Pihenni szükséges a
testnek, amint ünnepelni szükséges a léleknek is. Aki nem vesz levegőt, meghal. Aki nem ünnepel, az
lélekben fásul meg. Ádventi napjaink, és a karácsony ünnepe is értünk van. Nekünk kínál lehetőséget a
feltöltődésre, a testi-lelki pihenésre. Hogy legyen értelme a szorgos munkának. S hogy legyen erő és
áldás a folytatáshoz.

Áldott ünnepeket kívánok családi körben és a gyülekezet közösségében egyaránt!
Evangelikus karácsonyi istentiszteleten 25-én 10.30-kor találkozhatunk.

Erős vár a mi Istenünk!
Szigethy Szilárd 

lelkész
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