
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ idén ünnepli 20 éves fennállásának az évfordulóját,
aminek apropóján köszöntöttem az intézmény dolgozóit és lakóit. Természetesen ez a köszöntés az
intézmény minden jelenlegi és korábbi dolgozójának szól, külön kiemelve a közösségünk nagy-
rabecsülését és tiszteletét. Amint a vírushelyzet lehetővé teszi, szeretném az intézmény teljes
munkavállalói állományának élőszóban is megköszönni azt a kitartást és a helytállást, amit ezekben
a nehéz időkben tanúsítanak a munkájuk során. 

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntsem Kvasz Pál munkatársunkat, aki 30 éves ju-
bileumát ünnepli Csanádapáca Község Önkormányzatánál! Hálásak vagyunk kitartó munkájáért! 

A Csanádapáca II. számú háziorvosi körzet tekintetében sajnálatos kötelezettségemnek eleget
téve tájékoztatom a praxishoz tartozó betegeket és a település teljes lakosságát, hogy Antunes
Doktor ígéretével ellentétben nem kíván visszatérni Magyarországra és újra Portugáliában vállalt
munkát. Doktor Úr fizetés nélküli szabadságot kért 2022.01.03. napig – magánéleti okokra hi-
vatkozással – amit először nem engedélyeztem, ő ennek ellenére nem vette fel a munkát és elhagyta
az országot. Később telefonon felhívott és azt ígérte, hogy 2022.01.03-án újra felveszi a munkát és
praktizálni fog. Mint utólag kiderült, ez csak üres hitegetés volt. Az önkormányzat megszervezte a
helyettesítést és bizalommal voltunk az adott szó iránt, amely felért egy fogadalommal. A megjelölt
napon az orvosi szék üres volt, a doktor nem tért vissza…   

Az önkormányzat az idei első képviselő-testületi ülésén sikeresen kiválasztotta a Liget utca
kivitelezőjét. A beruházást a nyertes kivitelező tavasszal fogja megkezdeni. 

A Magyar Falu Program idei kiírásai is publikálásra kerültek a napokban. A pályázat kiírója a tava-
lyi pályázati célterületeket hirdette meg, amelyek közül az önkormányzat a Hunyadi utca újra asz-
faltozására és a ravatalozó felújítására kíván idén pályázatot benyújtani. 

A Belügyminisztérium már januárban meghirdette a szokásos önkormányzati pályázatát, amely-
nek keretében az Óvoda utca felújítása valósulna meg.     

A TOP PLUSZ pályázat keretében a községi gyűjtőutak felújítása, valamint az egyes szilárd
burkolattal nem rendelkező utcák leaszfaltozása a legfontosabb előttünk álló feladat, aminek
érdekében a szükséges tervek beszerzésénél tartunk. Remélhetőleg tavasszal be tudjuk nyújtani a
pályázatot. 

Az Alaptörvény és a választási eljárási törvény rendelkezései alapján Dr. Áder János Köztársasági
Elnök 2022. április 3. napra tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. Az
országgyűlési képviselők választásával egy napon népszavazásra is sor fog kerülni, amelyre még
nem volt precedens Magyarország történelmében. Az önkormányzati hivatal megkezdte a
felkészülést a választási feladatok végrehajtására. A hivatal munkatársai folyamatosan tájékoztatni
fogják a választópolgárokat a szükséges teendőkről. 

Oláh Kálmán
polgármester
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Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat! Megtiszteltetés, hogy nyomon követik iskolai életünket. Ok-
tóberben vetettem utoljára papírra a velünk történteket. 

Novemberben két osztályunk is karanténba került. A digitális oktatás lehetőségeit így újra igénybe kellett
venni. Szerencsére a gyerekek is komolyan vették a feladatot, ezért jól tudtak haladni a tananyaggal.

November 14-én tizenhárman bérmálkoztak, hárman – karantén miatt - egy héttel később a jaminai Jézus
Szíve templomban részesültek ebben a szentségben.
November végén felkerült folyosónk falára az a 2mx3m-es Nagy-Magyarország térkép is, melyet Szakál
János ajándékozott az iskolának. Hálásak vagyunk a csodaszép adományért! Isten fizesse meg jóságát!

Decemberben ellátogatott az osztályokba a Mikulás és édességgel ajándékozta meg a gyerekeket. A temp-
lomban is üdvözölhettük Szent Miklós követét, akit énekekkel köszöntöttek a gyerekek. Furcsa volt őt
maszkban látni.

December 10-én sakkbajnokságot rendezett Elekes Károly tanár úr az érdeklődőknek. Egyre több gyermek
nyitott a játék iránt. Az 1.b és a 2.a osztályban sakkpalota programban is részt vesznek a tanulók, ahol heti
szinten ismerkednek a lépésekkel, a logikus gondolkodást fejlesztve. Liptákné Palacsik Renáta és Schmidtné
Becsei Edit kolléganők a nyáron vettek részt a „Sakkpalota” képzésen. A gyerekek várják ezeket a
foglalkozásokat és mindig örömmel vesznek részt rajtuk.
A karácsony közeledtével ünnepi díszbe öltöztek a tantermek, a folyosók. Emese tanárnővel a kórus nem
csak az adventi gyertyagyújtáskor énekelt, hanem a gitárklub tagjaival karöltve videóra is vették dalaikat,
mellyel az idősotthon lakóinak kedveskedtek. Ha már személyesen nem mehetünk, legalább így jelezzük, 

FONTOS DÁTUMOK AZ ÁPRILIS 3-i VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN

Választási értesítők kiküldése - 2022. 01. 26. - 2022. 02. 11.•
Mozgóurna igénylése online (azonosítás nélkül) és levélben - 2022. 01. 27. - 2022. 03. 30.•
Mozgóurna igénylése személyesen - 2022. 01. 27. - 2022. 04. 01.•
Mozgóurna igénylése online (azonosítással) és meghatalmazott útján - 2022. 01. 27. - 2022. 04. 03.•
Átjelentkezés másik szavazókörbe - 2022. 01. 27. - 2022. 03. 25.•
Átjelentkezés visszavonása online (azonosítás nélkül) és levélben - 2022. 01. 27. - 2022. 03. 25.•
Átjelentkezés visszavonása személyesen, online (azonosítással) - 2022. 01. 27. - 2022. 04. 01.•
Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása - 2022. 01. 27. - 2022. 03. 25.•
Külképviseleti névjegyzékből való törlési kérelem benyújtása - 2022. 01. 27. - 2022. 03. 30.•
Határon túliak regisztrációs kérelmének benyújtása - 2022. 01. 11. - 2022. 03. 09.•
Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása - 2022. 01. 11. - 2022. 03. 18.•
Szavazási levélcsomag személyes átvétele - 2022. 03. 19. - 2022. 04. 03.•
Szavazási levélcsomag leadása külképviseleten - 2022. 03. 19. - 2022. 04. 03.•
Braille-írásos szavazósablon igénylése - 2022. 01. 11. - 2022. 03. 25.•
Akadálymentes szavazóhelyiség igénylése - 2022. 01. 11. - 2022. 03. 30.•
Nemzetiségi névjegyzékből való törlés benyújtása online (azonosítás nélkül) vagy levélben - 2022.01.11. - 2022.03.30.•
Nemzetiségi névjegyzéki törlés személyesen, online (azonosítással)  - 2022. 01. 11. - 2022. 04. 01.•
Külképviseleti szavazás  - 2022. 04. 02. - 2022. 04. 03.•
Szavazási levélcsomag postai megküldése az NVI-nek  - 2022. 04. 03.•
Szavazási levélcsomag leadása országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában  - 2022. 04. 03.•
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Januárban új kolléganőt köszönthettünk pedagógusaink között. Németh Dóra Orosházáról érkezett közénk
és az 1.a osztályban Kanka Angelika tanítónő párjaként dolgozik. A kicsik hamar szívükbe zárták a
mosolygós Dóri nénit, aki többek között matematikát és testnevelést tanít a legkisebbeknek. Bízunk benne,
hogy neki köszönhetően hamarosan a kézilabda edzések is beindulnak iskolánkban.

Szikora Pál tanár úr és osztálya játékra hívta az iskolát ebben a hónapban. Különböző kihívásokra lehet je-
lentkezni, melyet aztán lehet találgatni, hogy ki is nyeri meg.  Volt már 7-es rúgó bajnokság, ping-pong és
rúdmászás. Izgatottan várjuk hétről hétre a különböző feladatokat. Blősz Attila plébános úr is részt vett a
játékban és meg is nyerte a Zsikai Péter tanár úr elleni szoros ping-pong mérkőzést.

Túl vagyunk az iskolaszentelésen, bízunk benne, hogy az Úr az idén is velünk lesz, a gonosz pedig nem
ver tanyát nálunk. A jó Isten kegyelmét nap, mint nap kérjük munkánkhoz, a tanuláshoz.

Igyekszünk a téli sportoknak is teret adni. Sikerült ismét eljutni Szentesre korcsolyázni, és még lesznek is
ilyen alkalmak. Ezúton is köszönöm a polgármester úrnak, hogy a sok teendője mellett még arra is szakít
időt, hogy gyermekeinket fuvarozza, s teszi ezt bőven munkaidőn túl. Boldogsággal tölt el, hogy tanulóink
ezzel a sporttal is megismerkedhetnek.

Lassan elkezdődik a farsangi készülődés. Ami még az idén sem lesz nyitott rendezvény, de a gyerekektől
semmiképp nem szeretnénk elvenni az élményt. Így kezdődhet az ötletelés, ki minek öltözik, ki mit ad elő
majd február 18-án. Bízunk benne, hogy így is fergeteges lesz a hangulat!

Január 21-én lezárul az első félév, a gyerekek 28-án viszik haza a tájékoztatókat.

A második félév szülői értekezletekkel kezdődik, melyek mindegyikét a régi „zöld” épületben tartjuk a
járványügyi intézkedéseket betartva.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” pályázatán 2.937.170,- Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert iskolánk, melynek köszönhetően, s ha a jó Isten is úgy akarja, hetedikeseink
júliusban hat napot töltenek majd Erdélyben. A pályázati összeg tartalmazza az étkezés, szállás és prog-
ramköltségeket, valamint az utazás és a honismereti vezető díját is.

Kérjük a jó Isten kegyelmét a második félévre is, épp ahogy az ifjúsági dalban is felcsendülnek a sorok: „ és
hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha Te vagy velünk, ki lehet ellenünk?”

Véróné Erzsiák Beáta, igh.

hogy nem feledkezünk meg róluk. Egy apró kedvesség is jelenthet nagy örömöt. A 2.a-sok kis karácsony-
fákkal ajándékozták meg az otthon lakóit tanítóik, Edit néni és Marika néni közreműködésével.

Nyolcadikosaink és szüleik komoly döntések meghozatala után vannak, hisz nekik ezekben a napokban
kellett eldönteniük, hova is adják be jelentkezési lapjaikat. A legtöbben szorgalmasan dolgoztak a jó ered-
ményért. 
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei

Decemberi emlékeink: Karácsony az idősek otthonában
Ahogyan december elejétől, az adventi időszak harmadik és negyedik hetében, továbbra is a
keresztény hit egy-egy gondolatával és a szeretetről szóló idézetek felolvasásával kezdtük nap-
jainkat az idősekkel.
A karácsonyi készülődés jegyében folytattuk a kreatív foglalkozásokat, ahol lelkesen készítették a
résztvevők a szép dekorációkat, díszeket, majd el is helyeztük azokat az ünnep elérkezéséig.

Luca búzát ültettünk, ami ki is zöldült a december 24-ére, szép búzatermést ígérve a következő
évre. Szabó Karcsi bácsi karácsonyi kaktusza is jelezte az ünnepet.

Az otthon lakói együtt díszítették fel a fenyőfát, amelyet Kohanyecz Szilvia ajánlott fel az intézmény
számára. Rengeteg olyan dísz ékesítette a karácsonyfánkat, amelyeket évek alatt együtt készítettünk
a foglalkozásokon, vagy ajándékba kaptunk. Nagyon hiányoztak az óvodások, hiszen a korábbi
években a fa díszítése az ő segítségükkel történt, de azért így is nagy örömmel vették körbe az idősek
a karácsonyfát. Ebben az évben is Lenti Attila és Zsuzsa Mihály segített a fenyő szállításában és
felállításában.
Karácsony ünnepe alkalmából, Oláh Kálmán polgármester úr és Pepó Jánosné intézményvezető
asszony mondott köszöntőt az időseknek, majd polgármester úr átadta az önkormányzat által
összeállított ajándékcsomagokat. A járványhelyzet miatt csak videó felvétel eljuttatásával küldte el
ünnepi műsorát a Dalkör, az általános iskolások kórusa és az óvodai Maci csoport. A Dalkör pász-
torjátékát és a gyermekek zenés műsorát levetítettük az otthon lakóinak, valamint átadtuk az óvodás
és a második osztályos gyermekek kedves ajándékait.
Az óvintézkedéseket be kell tartanunk, ezért lakóinknak a családtagok látogatása hiányzott a legjob-
ban és az újévi nem is titkos kívánságok között többnyire az szerepelt, hogy minél hamarabb
láthassa minden idős lakónk a gyermekeit, unokáit, hozzátartozóit. 

Két alkalommal sütöttünk süteményt az időseknek december második felében. Csillag alakú
lekváros linzert készítettünk advent negyedik hetében, amihez a házi baracklekvárt Jankó Mária
hozta ajándékba. Mézeskalácsot sütöttünk az ünnephez közeledve, amit fenyő csomagocskákban
kaptak meg a lakók. 
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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, 
Becseiné Bohus Róza foglalkoztatási koordinátor

Kerek évforduló
Szeretettel köszöntjük 80. születésnapja alkalmából Pacsika Ferencné Gizike nénit! Kívánunk neki
jó egészséget, jobbulást, sok örömet! 
Születésnapja alkalmából köszöntötte őt családja, ha csak a távolból is tehették; valamint az otthon
lakói és dolgozói nevében az intézmény vezetősége. 
Szeretnénk megköszönni Gizike néni családjának azt a sok remek süteményt, amellyel megven-
dégelték az időseket!
Kerek évfordulót ünnepel a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ is, hiszen 2002. 01.02-án
nyitotta meg kapuit. Ezen alkalomból a fenntartó, Csanádapáca Község Önkormányzata  képvise-
letében Oláh Kálmán polgármester úr és Mórocz Ildikó alpolgármester az év első munkanapján
köszöntötték az Idősek otthona lakóit, valamint a dolgozókat.  A kezdetektől az intézményben dol-
gozik Tománné Behán Márta intézményvezető helyettes- vezető ápoló, Négyökrű Irma ápoló és
Rajcsikné Dohar Irén gondozó. Terveink között szerepel, hogy a járványügyi korlátozások feloldása
után méltóképpen megünnepeljük az Intézmény fennállásának 20. évfordulóját.

Fejlesztő foglalkoztatás

Az új évben is folytatódik a munka a fejlesztő foglalkoz-
tatás területén. Az elmúlt napokban a téli időjárás is osz-
totta a feladatokat. Köszönjük a csúszásmentesítést és a
hóeltakarítást a dolgozóknak!

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük Csanádapáca Község Önkormányzatának a bőséges karácsonyi csomagokat!
Továbbá szeretnénk köszönetet mondani minden jóakaratú támogatónknak, aki valamilyen hoz-
zájárulással, munkával szebbé tette az idősek ünnepeit. Köszönjük szépen a Dalkörnek,  az iskola
csengő hangú kórusának és Lázár Emese tanárnőnek a gyönyörű dallamokat, a második osztályos
gyermekeknek és tanítóiknak a szép ajándékokat, a Maci csoportnak és felkészítő óvodapedagó-
gusaiknak, Kormányos Bélánénak és Koródi Dórának  a kedves műsort és a mutatós ajándékokat!
Kohanyecz Szilviának a fenyőfát, Jankó Marikának a finom lekvárokat . Köszönjük szépen az iskola
és az óvoda vezetőinek szervező munkáját, Szemenyei Zsoltnak, Lenti Attilának és Zsuzsa Mihály-
nak a segítségét!
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A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE 
Február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus
születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.
A december 25. napját követő 40. nap a Gyertyaszentelő Boldo-
gasszony Ünnepe, melyet február 2-án tart a katolikus egyház. Ekkor
a Mi Urunk Jézus Krisztus bemutatását ünnepeljük. Latinul: Purtifica-
tio Beatae Mariae Virginis. Az egyház hagyománya szerint az Úr Jézus
ekkor találkozik először a papságával és híveivel a templomban.
A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két ger-
licét vagy galambfiókát ajánlottak fel és az Úrnak szentelték az
elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor
jelen volt Anna próféta és az agg Simeon is, aki a nemzeteket megvilá-
gosító világosságnak nevezte Jézust: „Bocsásd el most Uram szolgádat,
szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit

küldtél az Üdvözítőt. Őt adtad számunkra csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész
világnak, mint választott néped dicsősége.”(Lukács 2, 29-32)
Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása.
Ökumenikus imahét nem lesz velünk. 
Február 2-án szerdán 17 órakor Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 17 órától szentmise és
templomi körmenet, valamint gyertyaszentelés lesz.
Február 6-án vasárnap 10 órai szentmisén is lesz gyertyaszentelés. 
A szentelt gyertyát imádkozásra otthon, virrasztásra(betegnél, elhunytnál), vihar idején égetjük.
Aki magának vagy másnak szeretne gyertyát szenteltetni, hozza el mise előtt a templomba és tegye
az oltár elé. Blősz Attila

plébános

Evangélikus Hírek 
Érdemes imádkozni?

Hónapok óta nem esett az eső az amerikai állam területén. A nyár forró volt, és már a teljes vetés
veszélyben forgott. A túlélés utolsó esélyeként a lelkész a falu egészét csütörtök délután ötre a temp-
lomba hívta, hogy közösen imádkozzanak esőért.
Érezve a szorult helyzetet, s mert mindenki érintve volt az aszály miatt, a falu apraja nagyja ott volt. 
Két perccel a kezdés előtt egy öt fős család érkezett, a lelkész köszöntötte őket a kapu előtt. Ekkor
látta meg, hogy a legkisebb lányka egy összecsukott esernyőt hozott magával. Hát azt miért hoztad
magaddal? – kérdezte a rekkenő hőségben. Hát nem esőért imádkozunk? – felelte a legnagyobb ter-
mészetességgel.
Az imádság mintegy háromnegyed óráig tartott csupán. Ám a vége előtt sötétbe borult minden és
egyre erősödő villámlás csattanásai szűrődtek be a templomba.
Mire kinyitották a templomajtót, úgy szakadt az eső, mintha dézsából öntötték volna.
Senki sem bánta, hogy bőrig ázik. 
A lelkész pedig szégyenkezve a lelke mélyén, hálásan tekintett az esernyőjét feje fölé tartó kislány
után.

Igen, érdemes imádkozni!

Idei ökumenikus imahetünk egyetlen alkalomra korlátozódik: január 30-án 10.30-kor az
evangélikus templomban együtt imádkozhatunk.

Ha esőért imádkozol, legyen nálad esernyő! Szigethy Szilárd
lelkész
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FEBRUÁR HAVI  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön

Zöldhulladék szállítás: NINCS ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladék szállítás: 2022. február 17. (csütörtök)
Ügyfélfogadás: 2022. február 25. (péntek) 08:30 - 10:30-ig

DAREH Bázis Nonprofit Zrt.

A Dohánylevél Egyesület hírei

Egyesületünk egy év kényszerű kihagyás után ismét megrendezte az Adventi hétvégéket, melyen
sok érdeklődő vett részt.
A gyertyákat  Oláh Kálmán polgármester úr és Mórocz Ildikó alpolgármester asszony gyújtotta
meg, Blősz Attila plébános és Szigethy Szilárd evangélikus lelkész ünnepi gondolataival kezdődtek
az esték, felléptek a Dalkörösök, a békéscsabai Meseházi Családi Dalárda, a Szavakon Túl Irodalmi
Kör tagjai, Benke Dávid és a helyi általános iskola énekkara.
Köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket és  Adventre hangoló mondataikkal, színvonalas  előa-
dásaikkal kinyitották a résztvevők szívét-lelkét.
A Cipősdoboz akciót  idén is megszervezte egyesületünk, melynek keretében 48 család 95 gyer-
meke kapott ajándékcsomagot. A számok mögött boldog-mosolygós gyermekarcok, hálás szülői
köszönetek vannak, melyek minden évben boldoggá teszik az adományozókat, támogatókat is.
Köszönjük a segítséget az Önkormányzatnak, tagságunknak, az Arany János Művelődési Ház dol-
gozóinak, önkéntes segítőinknek, minden adományozónak és a Nőegylet tagjainak!

Köszönettel vesszük, ha adója 1%-át a Dohánylevél Egyesületnek ajánlja fel!
Adószámunk: 18275746-1-04

Oravecz István
elnök
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Gyászhír

„Az édesanyák nem halnak meg,
Csak fáradt szívük pihenni tér.”

özv. Schneider Istvánné
életének 97. évében

csendesen megpihent.

Nyugodjék békében!

Fájó szívvel búcsúzik Tőle

fia, menye, unokái és dédunokái!

Tisztelt Lakosság!

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2022-ben továbbra is elérhető lesz Csanádapáca Község Önkormányzatánál az ügysegédi
ügyfélfogadás. Az ügysegéd várja a kedves ügyfeleket az Önkormányzati Hivatal 2. számú
irodájában hétfőnként 8 óra és 12 óra között.

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala


