
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
2021. 01. 06-án levelemmel megkerestem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
vezetőjét, Horváth Péter János elnök Urat a közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás díjának csökken-
tése érdekében. 
Mint ahogy az Önök előtt is ismert, a közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás mindenkor hatályos
díjszabását nem a területileg illetékes önkormányzat, hanem a Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal Elnöke állapítja meg, ármegállapító hatósági jogkörében eljárva. Az önkormányzatnak
semmilyen ráhatása nincs a díjmegállapítás folyamatára és eredményére.

Szeretném ezúton is tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület hatáskörben eljárva
döntöttem úgy, hogy 2021-ben a megállapított talajterhelési díjra 100% kedvezményt biztosít az önkor-
mányzat. Erre a döntésre azért volt szükség, mert az ingatlantulajdonosok többsége nem tudott rákötni
2020.12.31-ig a gerinchálózatra, hiszen több utcában csak december hónap első felében adta ki a rákötési
engedélyt az Alföldvíz Zrt. . Akik időben el tudták végezni a rákötést, azok közül sokan sérelmezték a
döntést. A fő érvük az volt, hogy ha ők ezt tudták volna, biztosan nem kötöttek volna rá a rendszerre
2020-ban. Nekik azt szeretném tolmácsolni, hogy a döntéseimet nem a „valami ellen”, hanem a
„valamiért” elv mozgatja. A többség érdekében avatkoztam be, mert azt láttam, hogy az ingatlantulaj-
donosok többsége önhibáján kívül került volna méltatlan helyzetbe. 

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a helyi civil szervezeteket!
Csanádapácai Előre Futball Club, adószám: 19976471-1-04

Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület, adószám: 18513253-1-04

Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület, adószám: 18275746-1-04

Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesülete, adószám: 18381913-1-04

Csanádapácai Gábriel Polgárőr Egyesület, adószám: 19061931-1-04

A közvilágítás meghibásodásával kapcsolatban a szolgáltató MVM Ügyfélkapcsolati Kft.-t a
06-62/565-881-es telefonszámon lehet keresni. 
Amennyiben a lakos a hibát az önkormányzatnak kívánja bejelenteni, úgy azt a 06-30/787-65-51-es
telefonszámon, vagy az onkormanyzat.csanadapaca@gmail.com elektronikus postacímre
történő üzenet útján teheti meg. 

A BURSA HUNGARICA 2020. évi felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretében nyújtott támogatások összesített
adatairól:
„A” típusú pályázatra 6 pályázat érkezett. - Ebből támogatott 6 pályázat.
1 pályázó 5.000,- Ft, 4 pályázó 8.000,-Ft, 1 pályázó 10.000,- Ft havi összegű támogatást kapott 2 tanulmányi
félévre.

Összesen 470.000,- Ft összegben átlagosan 78.330,- Ft-tal támogatja a pályázók tanulmányait az önkor-
mányzat.
”B” típusú pályázatra 1 pályázat érkezett.
A pályázó 5.000,- Ft összegű támogatást kapott, 3x10 hónapra.

Oláh Kálmán
polgármester
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JANUÁR HAVI  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön
Zöldhulladék szállítás: 2021. január 22. (péntek) /CSAK FENYŐFA/

Szelektív hulladék szállítás: 2021. január 28. (csütörtök)

Ügyfélfogadás: 2021. január 22. (péntek)8:30-10:30 között 
az Önkormányzati Hivatal épületében

DAREH Bázis Nonprofit Zrt.



33Csanádapácai Új SzóCsanádapácai Új SzóXX .   évfolyam  1 .   lapszám - 2021 .   január  19  .XX .   évfolyam  1 .   lapszám - 2021 .   január  19  .
A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei

Kedves Olvasó! Két hónap is eltelt, amióta nem találkoztunk. Az idő olykor ijesztő sebeséggel rohan
előre. 

Különleges novemberünk volt, beírta nevét iskolánk történelmébe. A tesztelések során több kollégánál
is pozitív eredmény mutatkozott, így három osztályunk is karanténba került és azt is kipróbáltuk, mi-
lyen az, amikor a pedagógust digitálisan kapcsoljuk be a virtuális világból a való világba. Hálával tar-
tozunk a szülőknek, hogy támogatták gyermekeiket ezzel is segítve a munkánkat.

A novemberi egészséghónap jegyében Lázár Barni és Lázár Janka egy fantasztikus videót készített a
helyes táplálkozás és mozgás fontosságáról. Gratulálunk nekik és édesanyjuknak a remek alkotáshoz.
Alsós osztályaink figyelemfelkeltő plakátokkal díszítették a faliújságot.

Decemberben személyi változás történt iskolánkban. Börcsök Mária, a gyerekek Marcsi nénije elköszönt
tőlünk. Fantasztikus kolléganő volt, további munkájához sok sikert kívánunk! Mindig örömmel látjuk
programjainkon, rendezvényeinken!

Az iskolatitkári feladatokat december 1-jétől Sóki Boglárka látja el. Bízunk benne, hogy jól fogja érezni
magát köztünk! Marcsi példaértékű tanításának és Bogi szorgalmának köszönhetően gyorsan beletanult
az őt érintő feladatokba. Isten hozott a csapatban, Bogi!

Advent beköszöntével a hajnali misék is elkezdődtek. Tanulóink közül néhányan minden reggel eljöttek
a templomba. Cserébe egy, a nevükkel ellátott, szívecskét kaptak, mely az egyik karácsonyfa dísze lett.
Nem csak a környezetünk, de a lelkünk is folyamatosan készült a kis Jézus születésének ünnepére. Ak-
tivitásuk, érdeklődésük, nyitottságuk példa lehet sok felnőtt előtt is. 

Természetesen Szent Miklós követe is köszöntötte a gyermekeket december 6-án. Nem úgy, ahogy a
korábbi években, de mégis eljött.

A karácsonyi pásztorjáték elmaradt, s bár jó volt sütkérezéssel tölteni próbák helyett a karácsonyt
megelőző napokat, ha rajtam múlik, több ilyen nem lesz. Nem csak nekem hiányoztak a közös próbák,
hanem a gyerekeknek is. Rájöttem, nem vehetünk el mindent tőlük. Nem lehet minden nap szürke
hétköznap! A gyönyörűen feldíszített templom, a szépséges Betlehem persze sokat emelt az oda ellá-
togatók lelki fényességén, de a délutáni „éjféli mise” pásztorjáték nélkül nem olyan volt, mint amit a
csanádapácai hívek megszokhattak.

2020 furcsább volt, mint idősebb testvérei, de furcsaságával sok mindenre megtanított bennünket.
Többen érzik úgy, hogy elvett tőlük valamit, szerintem adni is sokat adott. Elmerültünk a digitális ok-
tatás rejtelmeiben, megtanultunk képernyővideót készíteni, google űrlapon történt a beiratkozás, autó-
val ballagtunk és még sorolhatnám. Azt, hogy ki hogyan használta ki a lehetőségeket, nagyban
befolyásolta a szorgalom, a kitartás, a kíváncsiság. Szülőként, tanárként feladatunk a kíváncsiság
felébresztése, ébren tartása.

A második félévben nyolcadikosaink pályát választanak, mindenki igyekszik javítani vagy pótolni a
hiányosságokat. Reméljük, hogy hamarosan minden visszatérhet a régi kerékvágásba. Addig is igyekez-
zünk mindenből a legjobbat kihozni! Isten áldjon és óvjon minden kedves Olvasót az új esztendőben!

Osztályaink 2021-ben is folyamatosan gyűjtik a REÁL termékekről a cégfeliratot. Ha teheti, tá-
mogassa tanulóinkat a Reál termékek üres zacskóival! 

Véróné Erzsiák Beáta, igh.
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei

Csendes Advent és Karácsony
Talán soha nem volt ilyen csendes a téli ünnep időszaka az idősek otthonában, mint 2020. decemberében.
Az utóbbi évekre emlékezve nagyon hiányoztak a Dalkörrel töltött vidám esték, az óvodások és iskolá-
sok kedves előadásai, s ami az időseknek a legfontosabb, a családtagokkal, barátokkal töltött együttlétek.
A karácsonyfát ezúttal az otthon lakói díszítették fel a közösségi helyiségben. Valamennyi lakószobába
kisebb fenyőfák, vagy fenyőágak költöztettek karácsonyi hangulatot. A társalgó dekorációját színesítet-
ték az őszi hónapok foglalkozásain elkészített csuhé díszek.

Az újévet rendhagyó módon köszöntöttük, ezúttal elmaradt a közös koccintás. Az intézmény vezetősége
a szobáikban lepte meg az időseket pezsgővel és jókívánságokkal.

Az új évben arra készülünk, hogy az élet fokozatosan visszatér a megszokott medrébe. Újraindulnak a
napi tevékenységek, a foglalkozások; addig is családias, vidám légkört biztosítva az otthon lakói
számára, amikor majd ismét biztonsággal fogadhatják családtagjaikat, látogatóikat.  
Védőoltások
A COVID-19 járvány elleni védőoltási program keretében a  Békés Megyei Kormányhivatal az il-
letékességi területén lévő bentlakásos szociális intézmények lakói és dolgozói védőoltással való ellátá-
sáról gondoskodik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjében foglaltak szerint készülünk
a védőoltás felvételére. 
Hálásan köszönjük Dr. Pálmai Szilárd főorvos úr áldozatos munkáját, mellyel a járvány időszakában
az intézmény lakóit és dolgozóit segítette!
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Blősz Attila
plébános

Új terápiás lehetőség a Fizikoterápiás kezelőben!

Újabb kezeléssel bővült a helyben is igénybe vehető terápiás lehetőségek köre! 
Január hónaptól kezdve elérhető a Bemer fizikai érterápiás kezelés az Orvosi központban.   
A mozgásszegény életmód, a stressz, a helytelen légzés és táplálkozás, a környezeti hatások mind
felelősek azért, hogy a szervezetünk öngyógyító mechanizmusai nem vagy csak kevéssé működnek. A
Bemer terápia segíti a sejtek közötti kommunikációt, javítja azok teljesítőképességét, ezáltal hozzájárul
a szervezet öngyógyító képességének fokozásához. Nem csak már meglévő alapbetegségek esetében,
de vírusos időszakban az otthoni gyógyulást vagy az általános közérzet javítását is elősegíti. 
Milyen problémák esetén javasoljuk kiegészítő kezelésként ezt a terápiát? Sikeresen alkalmazható
krónikus sebgyógyulási zavar, az izomzat és a csontrendszer degeneratív megbetegedései, krónikus
anyagcsere-zavar, szervi működési elégtelenség, cukorbetegség okozta vagy daganatkezelés utáni neu-
ropátia, perifériás artéria elzáródásos megbetegedések, krónikus fáradékonyság, akut és krónikus fáj-
dalom, korlátozott életminőséget okozó állapotok esetén. A kezelés hatására csökken a fertőzésekre
való hajlam, serkenti a szervezet öngyógyító folyamatait, elősegíti a pihentető alvást és mindezt mel-
lékhatások nélkül. A terápia hosszabb távon fejti ki a hatását, emiatt kúraszerű alkalmazása javasolt!

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük az anonim felajánlóknak a gyümölcs és édesség felajánlást és Kohanyecz Szil-
viának a szép fenyőfát.
Tudósító: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás

Elérhetőségeink:

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.

Tel: 06‑68‑520 217; Mobil: 06‑30/370‑0230

E‑mail: gyongyfuzerkp@gmail.com

Pepó Jánosné

intézményvezető

A kezelések időtartama: 20 perc
Ár: 2500 Ft/alkalom
Bérlet: 10 alkalom: 20.000 Ft (2000 Ft/kezelés); 

20 alkalom: 30.000 Ft (1500 Ft/kezelés)
Fényterápia: 3000 Ft/alkalom
Bejelentkezés: +36-30-659-0499

Várunk szeretettel minden gyógyulni vágyót!   Ilyés Valéria

A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Szent Balázs Püspök 

Szent Balázs(†316) a kisázsiai Sebaste püspöke volt, azelőtt orvos. Egy alkalommal
egy asszony a fiát hozta el a szenthez, mert a gyermek torkán halszálka akadt
meg. Minthogy a gyermek életveszélyben forgott, térdenállva kérte a püspököt
hogy segítsen rajta. Szent Balázs két gyertyát hozatott, amelyeket keresztalakban
tartott a gyermek álla alá és miközben imádkozott, megáldotta a gyermeket.
Hamarosan ezután kijött a halszálka és a gyermek meg volt mentve. Ennek az e-
seménynek az emlékére Gyertyaszentelő ünnepe után következő napon, (február
3-án és a közeli vasárnap) a papok balázsáldást osztanak, miközben kérik az Is-
tent, hogy az áldásban részesülőket mentse meg minden torokbajtól.
A balázsáldás egy szentelmény, amely előkészíti a lelket a kegyelem befogadására
és segít azzal együttműködni.
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Dohánylevél Egyesület hírei
Az elmúlt év szokatlanul csendesen, lényegesen kevesebb eseménnyel, rendezvénnyel telt, mint az előzőek. 
A téli időszakban sok programot terveztünk, de a kialakult járványhelyzet miatt ezek jó része nem valósul-
hatott meg.  Nagy örömünkre a Cipősdoboz Akciót azonban sikerült megszervezni,  így  40 helyi család  69
kisgyermekének adhattunk karácsonyi ajándékot. A csillogó szemek, az őszinte gyermekboldogság könnye-
kig meghatotta a dobozokat átadó segítőket. Nincs ennél nagyobb fizetség!
Köszönjük szépen támogatóink adományait!

CÉL: BÍRSÁGMENTESEN LEGALIZÁLNI A KUTAKAT!
Kihirdették a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítását, melynek célja, hogy bírságmentesen lehessen
bejelenteni az illegális mezőgazdasági kutakat.
Korszerű gazdálkodást öntözés nélkül már nem lehet folytatni.
Több tízezerre tehető ugyanis az engedély nélkül létesített kutak száma, ezért fontos, hogy mentesítve a
gazdát, ezek kerüljenek nyilvántartásba. A törvény kimondja: 2023. december 31-ig bírságmentesen lehet
bejelenteni a korábban engedély nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési
célú kutakat.
Komoly változás, és ez már az újonnan létesítendő kutakra is vonatkozik, hogy a bonyolult engedélyeztetési
eljárás helyett elegendő lesz bejelentést tenni a nyilvántartásba vétel céljából.
A hatósági feladatkör egyébként átkerült a Nemzeti Földügyi Központhoz.
A törvény szövege elérhető itt [a legfontosabb módosítások: 28/A. § (1c) bekezdése; 29. § (7) bek.; 45/N. §]:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.tv dr. Lipták Péter

jegyző

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hírei
Tudnivalók az osztatlan közös tulajdon rendezésével kapcsolatos eljárásokról

2021. január elsején léptek hatályba a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek
minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény
szabályai.
A törvény alapján első lépcsőben januárban indulhatnak el azok az eljárások, melyek esetében az osztatlan
közös tulajdon megszüntetése úgy történik, hogy az ingatlant egyetlen tulajdonostárs szerzi meg (beke-
belezés jogintézménye). Ezen kívül a földhivatalok is januártól kezdik meg az ingatlan-nyilvátartásban
szereplő adatok rendezését.
Több információt az alábbi linken olvashatnak!
http://nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/102972-tudnivalok-az-osztatlan-kozos-tulajdon-ren-
dezesevel-kapcsolatos-eljarasokrol

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. hírei
A közszolgáltatásban biztosított házhoz menő hulladékgyűjtés és szállítás 2021. évben tervezett rendjét,
naptári formában a 2020. IV. negyed-éves hulladékgazdálkodási számla mellékleteként megküldjük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a tervezettől eltérünk, előzetesen értesítjük a Tisztelt Ingat-
lanhasználókat a honlapunkon. (www.dareh.hu)  

FONTOS VÁLTOZÁS!
2021. évben Csanádapáca település esetében változik a ZÖLDHULLADÉK gyűjtési napja.
A zöldhulladék begyűjtésére márciustól a hónap negyedik keddje helyett, a hónap NEGYEDIK PÉNTEKI
napján kerül sor. 
A kukákat rendeltetésszerűen szíveskedjenek használni! 
Kérjük, hogy a kukát, minden esetben reggel 6:00 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé,
vagy gyűjtőpontra kihelyezni.
A természetes személy ingatlanhasználó (lakosság) ügyfélszolgálaton benyújtott kérelmére, ingyenesen biz-
tosítunk szelektív kukát és komposztáló edényeket, ill. díj ellenében zsákokat a kommunális többlet hul-
ladékhoz. Védje a környezetet Ön is! Szelektáljon! Komposztáljon!

DAREH BÁZIS Zrt.
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Elhunyt 
LŐRINCZY ERZSÉBET

Lánya és fia megköszönik, 
az apácai közösségnek,

hogy segítették Édesanyánkat, 
aki mindannyiunkban él tovább.

“Csillag volt,
mert szívből szeretett,

s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett.

Elment tőlünk,
mint a lenyugvó nap,

de szívünkben él 
és örökké ott marad!”

Fájó szívvel emlékezik 
Mórocz József 

halálának 5. évfordulóján,
szerető családja.

A Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület hírei
2020. szeptember 10-én kirándulást szerveztünk Poroszlóra a Tisza- tóhoz.
Az Idősek Világnapja alkalmával képeslappal köszöntöttük a kerek évfordulós tagjainkat.
Karácsonyi csomagot készítettünk nyugdíjas tagjainknak, melyet mindenkihez eljuttattunk, akik a 2020-as
évre a tagdíjat befizették.
Egyesületünk Vezetősége megköszöni mindazoknak, akik adójuk 1%-át felajánlották egyesületünk részére.
Tájékoztatom tagjainkat, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel ügyfélfogadásunk szünetel.
Kívánok mindenkinek jó egészséget és egy boldogabb új esztendőt!

Szemenyei Katalin
Egyesület elnöke

„ Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik,
amelynek tisztaságában nem kételkedik”                                       

Tamási Áron
A BMKI Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség három füstérzékelőt és egy szén-monoxid vészjelzőt
ajánlott fel, melyeket egyesületünkön keresztül juttatott el csanádapácai rászoruló családok részére. Köszönet
érte!
Egyesületünk négy, a település lakosságának, közösségének is fontos Leader pályázati projectet valósított
meg az önkormányzat koordinálásával. Ennek feltételeként egyesületünk 5 évig működtette az épületeket.
A művelődési házban negyedévente kulturális és közösségfejlesztő rendezvényeket tartottunk. A Kovács
házban jelenleg a község helytörténeti kiállítása található.  A Civil házban hagyományőrző programokat,
kiállításokat szerveztünk. Az épületek fenntartási kötelezettsége az elmúlt évben lezárult.
Egyesületünk 2020-ban 1.300.000.-Ft  támogatást kapott Csanádapáca Község Önkormányzatától a civil szer-
vezetek támogatási rendelete alapján. Ebből az összegből a fenntartásunkban lévő épületek közüzemi költ-
ségeit és működésünket  finanszíroztuk. Köszönjük szépen a támogatást!
Köszönjük tagjaink és támogatóink egész éves segítségét!
Az elmúlt évben az adó 1%-a 147.599.-Ft támogatást jelentett számunkra, amit cél szerinti tevékenységre
fordítunk.
Köszönjük, ha adója 1%-ával továbbra is minket támogat!
Adószámunk: 18275746-1-04 

Oravecz István
Egyesület elnöke                
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Születésnapi Köszöntő

A napokban ünnepelte 70-ik születésnapját 
SZABÓ ZOLTÁN.

Megkésve bár, de annál nagyobb szeretettel
köszönti őt szerető felesége, 

gyermekei, unokái és népes baráti köre.


