
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Sajnos településünket sem kerülte el a koronavírus járvány, amelynek halálos áldozatai is voltak a
közelmúltban. Az elhunytak családtagjai fogadják őszinte részvétemet. 

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy jelenleg 2083 fő 18 év feletti csanádapácai lakosból már 750 fő
megkapta legalább az első védőoltást, így a felnőtt lakosság átoltottsága 36%-os, ami meghaladja az
országos átlagot. Az oltás életeket menthet. Kérem, hogy fontolják meg valamely oltástípus felvételét
annak érdekében, hogy az összlakosság átoltottsága minél előbb elérje a 60-70%-os szintet, ami
megteremti annak a lehetőségét, hogy visszakapjuk a régi életünket. Önkormányzatunk továbbra is
segítséget nyújt az oltásra történő regisztráció elvégzésében és a kórházi oltópontra történő utaztatás
megszervezésében és végrehajtásában. 

Minden történelmi kornak megvan a maga kihívása, nekünk ez jutott osztályrészül. Az emberiség már
korábban sikeresen legyőzte a spanyolnáthát, az ebolát és sok más halálos betegséget, tehát van remény
a koronavírus elleni győzelemre is. Én csak arra kérem a Tisztelt Olvasót, hogy ne essen az álhírek
csapdájába, amivel a közösségi média mérgezi az életünket. Most döntést kell hozni. Én is döntöttem.
Felvettem a védőoltást. Kockázat nélkül nincsen győzelem, kérem, hogy mindenki
bölcs döntést hozzon. 

1. Belterületi utak felújítása.
2. Átalános iskola tornatermének és dísztermének komplex felújítása. 
3. Községi ravatalozó komplex felújítása.
4. Községi konyha gépészetének fejlesztése.  

Oláh Kálmán
polgármester

A napokban elkészült a Deák utca aszfaltozása, melyre a Magyar Falu Program
keretében elnyert pályázat révén került sor. Önkormányzatunk további utcák
felújítására nyújtott be pályázatokat, amelyek eredményéről tájékoztatni fogom
Önöket. Az előző újságban olvashattak a Versenyképes Magyarország Operatív
Program (VMOP) által kínált pályázati lehetőségekről. Azóta Orosházán lezaj-
lott a járási szintű egyeztetés, ahol megjelöltük a 4 legfontosabb fejlesztési
területet, amelyek a következők:

Csanádapáca II. számú háziorvosi körzetét érintő megüresedett háziorvosi
praxissal kapcsolatban arról kell beszámoljak, hogy egy érvényes pályázat
érkezett be önkormányzatunkhoz. A pályázat kiértékelését követően nyílik
lehetőség arra, hogy 2021.07.01. naptól új háziorvost köszöntsünk
településünkön.

Korábban már tájékoztattam Önöket arról, hogy a Magyar Falu Program keretén
belül Dr. Pálmai Szilárd János Főorvos Úr és Dr. Horváth Ildikó Fogorvos Asz-
szony mindennapi munkájának elvégzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszer-
zéséhez nyert pályázatot önkormányzatunk. A pályázat elszámolása jelenleg
zajlik. 

Végezetül ismételten szeretném megköszönni mindazok áldozatos munkáját, akik
a járványügyi védekezésben közreműködnek.
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Elindult a Közfoglalkoztatásból versenyszférába program
A teljes foglalkoztatottság elérésének érdekében a kormány 2021. április 15-től ismételten meghir-
dette a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába programot”, amelynek keretében a versenyszférában
munkát találó közfoglalkoztatottak 45.600 forint elhelyezkedési juttatásban részesülhetnek havonta.
Az erre vonatkozó kérelem a kormányhivataloknál és online is benyújtható.
A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon fenntartható módon, ha abban minél
nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél több új, adófizető munkahely jön létre, és ha
azok, akik képesek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni, megfelelő segítséget
kapnak az elhelyezkedésükhöz. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a kormány továbbra
is elő kívánja segíteni a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalását. Az intézkedés célja, hogy
a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a köz-
foglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve
a teljes foglalkoztatás elérését.
A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon,
hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése
esetén, elhelyezkedési juttatásban (egyfajta bónuszban) részesül. Minél hamarabb lép ki az egyén
a közfoglalkoztatásból, annál több támogatásra lesz jogosult, mivel a közfoglalkoztatásából
hátralévő időre kapja havonta, utólag a támogatást, amelynek havi összege 45.600 forint. Elhelyez-
kedési juttatásra jogosult az a közfoglalkoztatott is, aki mezőgazdasági idénymunkában vesz részt,
ezen támogatás napi díjazása 2000 forint, ez egy hónapra akár 62 ezer forintot is jelenthet.
A programra 2021. április 15-től 2021. december 31-ig nyújtható be kérelem a területileg illetékes
járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz. A támogatás iránti kérelem a munka.hu felületén is
benyújtható.
Részletesebb felvilágosításért kérjük, tekintse át a támogatások igénybevételéhez készült hirdet-
ményt, illetve forduljon a járási (fővárosi kerületi) hivatalok munkatársaihoz!

munka.hu/Miniszterelnökség

ÉRTESÍTÉS
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG közigazgatási területén 

a kis létszámú szarvasmarha-állományok szarvasmarha gümőkór szempontjából történő
minősítéséről és az állományok éves ellenőrző vizsgálata időpontjáról

A szarvasmarha gümőkórtól hivatalosan mentes szarvasmarha-állomány hivatalosan mentes
minősítését a járási hivatal által elkészített ütemterv alapján évente ellenőrizni kell.
Az állattartó szarvasmarha állománya valamennyi tizenkét hónapos vagy annál idősebb szarvas-
marháját évente elvégzett intradermális tuberkulin próbával meg kell vizsgálni.
Ellenőrző vizsgálat kizárólag olyan egyeden végezhető, amelyet egyedi azonosítóval megjelöltek.
Az állattartó írásbeli kérelmére engedélyezhető, hogy az ütemtervtől eltérő időpontban kerüljön
sor az intradermális tuberkulin vizsgálatra, ha ez utóbbi esetben az intradermális tuberkulin vizs-
gálat az állományban elvégzendő egyéb beavatkozással összeköthető.

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
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Felhívás bölcsődei jelentkezésre
Újkígyós Város Önkormányzata – a Bölcsőde fenntartója – a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan
a bölcsődei beiratkozás rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

• Személyes igényfelmérés időpontja: 2021. május 3-4. 8.00-12.00 között
• Beiratkozás utolsó időpontja: 2021. június 30.
• Beiratkozás helye: Újkígyós Kossuth u. 33 sz. Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény
• Bölcsődei felvétel körzete: Újkígyós, Pusztaföldvár és Csanádapáca közigazgatási területe

2021. június 30-át követően a nevelési évre az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van
lehetőség a beíratásra. 
A beíratásnál be kell mutatni:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt, és a 
TAJ kártyát.

• Szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
• A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői javaslatot, vagy   

orvosi igazolást.
• Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló   

határozattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határozattal, azt is hozza magával.
A gyermek felvételéről június 30-át követően hoz döntést az intézmény vezetője. A felvétel során a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41.§-ban foglalt előírások
az irányadók. A szülő a döntést kézhezvételétől számított 15 belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat
Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

Farkas Miklósné
Intézményvezető

Az intradermális tuberkulin vizsgálat elvégzésére kislétszámú állományok esetében a tartási helyek,
a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló
rendelet szerinti körzeti kapcsolattartó állatorvos köteles.
A szarvasmarha állományok vizsgálatára az alábbiak szerint kerül sor: 
Dr. Kurilla László kapcsolattartó állatorvoshoz tartozó megyei körzetbe sorolt tenyészetek szarvas-
marhatartóinál: 2021. május hó 1.-31. napja között
A szarvasmarha gümőkór megelőzése kapcsán az állattartó kötelezettségei:
Az állattartó köteles a szarvasmarha-állományról naprakész állomány-nyilvántartást vezetni, és
azt az állatorvos vagy az eljáró hatóság képviselője kérésére bemutatni. Az állattartó köteles az
ütemterv szerint a szarvasmarha-állomány intradermális tuberkulin vizsgálatát az állatorvossal
elvégeztetni. 
Az állattartó köteles az intradermális tuberkulin vizsgálat végrehajtásához alkalmas helyet
kialakítani, az állat rögzítéséről gondoskodni, és a vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet legalább
hat évig megőrizni. 
Az állattartó köteles állatának az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vizsgálatát tűrni,
ezen feladatokat ellátó állatorvos részére segédszemélyzetről gondoskodni, és a kárenyhítési
kötelezettségének megfelelően közreműködni; 
Az állattartó köteles állatának állat-egészségügyi vizsgálata elvégzéséről saját költségén gondos-
kodni. 
Az új szarvasmarha-állomány szarvasmarha gümőkór szempontjából történő minősítését az állat-
tartó köteles kezdeményezni a járási hivatalnál az állat beszállításának megkezdését követő tizenöt
napon belül. 
Az állattartó kérelmére a járási hivatal engedélyezi, hogy az ellenőrző vizsgálatokra csak kétévente
kerüljön sor, ha az állományban a vizsgálatot megelőző három éven belül nem fordult elő szarvas-
marha gümőkór, és az állategészségügyi jogszabályok megsértését a járási hivatal nem állapította
meg. Az állattartónak a szarvasmarha gümőkórtól hivatalosan mentes állományát úgy kell tartania,
hogy az fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús állattal ne érintkezhessen.
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a koronavírus terjedésének  megelőzésére és a kockázatok
csökkentésére a szociális intézményekre vonatkozóan a 478/2020 (XI.3.) Kormányrendeletben foglal-
takat 2021.05.23-ig meghosszabbította.
Az Országos Tisztifőorvos által elrendelt  látogatási és kijárási tilalom is érvényben van.
A járvány elleni védekezés kapcsán az intézményünkben élők és dolgozók a védőoltásokat megkap-
ták.

A foglalkozások továbbra is kis csoportokban zajlottak. A résztvevők a tavaszi és húsvéti dekorációk
elemeit készítették el a különféle virágoktól a piros tojásig, húsvéti figurákig. Munkájuknak
köszönhetően kellemes ünnepi hangulatot kölcsönöztek intézményünknek az elhelyezett díszek.

Süteményt is készítettünk lakóink számára az ünnep előtt. Köszönjük szépen a nagyszerű gyümöl-
csös sütemény receptjét Oláhné Valikának, a hozzávaló tojást pedig Kacsala Antalné Veronkának!

Húsvét 2021

A legnehezebb, mindannyiunkat leginkább próbára tevő időszakban talán még fontosabb szá-
munkra a húsvét, mert ez az ünnep az, amely reményt ad a vallásos emberek számára. 
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepéről megemlékeztünk az idősek bentlakásos intézményében,
keresztény húsvéti énekek, zenés húsvéti összeállítások levetítésével.  

Az ünnep népi hagyományait szintén felelevenítettük.  A tojásfestés sokoldalúságát, népi gyökereit,
a motívumok eredetét mutatta be az a kisfilm, amelyet az idősek megtekintettek, a locsolkodás
szokásáról pedig egy népies-tréfás játékot láthattak.

Az otthonban élő férfiak közül többen locsolkodtak, bár ezúttal a fújós kölnit részesítettük előnyben,
ami lehetővé tette, hogy távolabbról lehessen locsolkodni, valamint a maszkok is csak a fotó erejéig
kerültek le.

Évek óta színesítik húsvéti programjainkat az élő nyuszik, rendszerint húsvét hétfő reggelén. Ez
alkalommal szintén élvezhettük az aranyos kisállatok társaságát, az idősek is örömmel simogatták
őket. Köszönjük szépen Náfrádi Gáspárnak, hogy elhozta nekünk a nyuszikat!

Egy-egy papírból készült kiscsibe, illetve nyuszi rejtette a csokitojást a húsvéti asztalon. A kis
meglepetések természetesen a kreatív foglalkozás résztvevőinek ügyes kezeit dicsérték.

Köszönjük a konyha dolgozóinak a hagyományaink szerint összeállított  ünnepi étrendet!
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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

Tudósító: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás

Arany János Művelődési Ház hírei
Az idei évben a járványhelyzet miatt sajnos nem tudtuk megszervezni a kézműves foglalkozásokat,
pedig a gyerekek körében mindig népszerűek ezek az alkalmak.
A környező településekhez hasonlóan mi is a szabadba vittük a Húsvéti ünnephez kapcsolódó
kreativitás helyszínét és kértük a lakosság aktív közreműködését.
Az Agóra mögötti játszótér sarkában Húsvéti kertet készítettünk kicsik és nagyok örömére. A
kerítésre sorminta szerűen kerültek a nyuszik és tojások, az ágakra - fészkekbe - hintákra madarak.
A tojásfára a Gyöngyfűzér Szociális Szolgáltató Központ varrodájától kapott díszeket tettük, a fából
készült nyuszik az Önkormányzat asztalos műhelyében készültek, s mindezeket a művelődési ház
munkatársai rendezgették el.
Nagy örömünkre sokan csatlakoztak a kert díszítéséhez, szép tojások, rajzok kerültek a kertbe, ami
azt is jelzi, hogy sokan tartják fontosnak a közösségért való tevékenységet.
Az ünnephez kapcsolódóan rajzpályázatot is hirdettünk „ Az én Húsvéti ajándékom” címmel. A
gyerekek alkotókedvét jelzi, hogy 33 csodaszép kép érkezett hozzánk. A rajzokból egy kisfilmet ál-
lítottunk össze, amely a művelődési ház Facebook oldalán látható. A helyi termelői piac egyik üveg-
portáljában pedig kiállítás formájában is megnézhetik az érdeklődők a gyerekek munkáit.
Mindenkinek köszönjük az aktív közreműködést!

Behán Józsefné
művelődésszervező



XX .   évfolyam  4 .   lapszám - 2021 .   április  28 .XX .   évfolyam  4 .   lapszám - 2021 .   április  28 .66 Csanádapácai Új SzóCsanádapácai Új Szó
Evangélikus hírek

Lenn a gálya, és felül a víznek árja – azért Jézus az Úr! – Máté evangéliuma 8,23-26

Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme, nagy vihar támadt a tengeren,
úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá,
felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk! De ő így szólt hozzájuk:
Mit féltek, ti kicsinyhitűek? Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden el-
csendesült. 

Tanítványtársaim!
Mi pontosan abban a helyzetben vagyunk, mint az első apostolok abban a hajóban.
Körülöttük nagy vihar kerekedett, és a Galileai-tenger megbokrosodott hullámai már süllyedéssel
fenyegették a hajójukat.
Mi a világjárvány tomboló viharában találjuk magunkat, és a fékezhetetlen betegség immár har-
madik hullámárja zúdult ránk.
Ők is kétségbeesve próbáltak biztos partot érni, amint mi is kétségbeesve igyekszünk megfékezni
a járványt. Ők bevetették hajós és halászmesterségük minden tudását, amint mi a korlátozásokkal,
maszk mögé rejtőzéssel, távolságtartással, oltás-kampánnyal erőlködünk. 
Azok a tanítványok hamar rájöttek: esélytelenek a viharral szemben.
Közülünk egyre többen tudják, sejtik: ki nem kerülhetjük a megfertőződést. 
Ott a hajóban, a tomboló esőben, tajtékzó hullámcsapások pofonjai között az fel sem merült, hogy
valaki ne legyen vizes. Egyetlen kérdés várt válaszra: túlélik-e?
Ha mi körbe nézünk, ugyanezt látjuk. Immár közel-távol nincs olyan település, ahol ne lennének
halálos áldozatai ennek a világjárványnak. Medgyesen is, Apácán is szedi áldozatait…
De van menekvés! Nem kell bele pusztulnunk!
És mi is megmenekülhetünk!
Mikor vesszük észre, hogy a túlélés kulcsa itt van az orrunk előtt?!
Igen, itt van fehéren-feketén a Bibliában. 
Aki erre most legyint – az magára vessen. Aki hátat fordít Isten igéjének, befogja a fülét, és
megkeményíti a szívét – az később nem formálhat jogot arra, hogy Istent okolja az érkező bajért,
esetleges tragédiáért!
Mert azon a késő esti órán, a viharos tengerre maga Jézus indult elsőként. Ő ült be abba a hajóba,
a tanítványai csak követhették őt. Máté leírja: Jézus mindvégig ott volt velük! Egy pillanatra sem
hagyta őket magukra. Nem menekült el egy mentőcsónakon, nem sétált ki a vízen járva a
viharfelhőből, és angyalok karjaiba se kapaszkodott, hogy életét mentse. Mindvégig ott maradt a
tanítványaival. 
Ám ők oly sokáig csak a maguk erejében bíztak. Jézus nélkül akartak felül kerekedni a vihar felett.
Az utolsó pillanatig a maguk tudásában, tengerészeti ismereteikben bíztak. 
Csak amikor csődöt mondott minden tudományuk, és erőt vett rajtuk a halálfélelem, akkor fordul-
tak Jézushoz.
Mi mindannyian benne vagyunk a járványtenger hullámain vergődő, kiszolgáltatott csónakban.
Evangélikusok és más felekezetűek, hívők és hitetlenek: mind!
Számunkra is kéznyújtásnyira van Krisztus Urunk. Talán úgy tesz, mintha aludna. Talán csak arra
vár, hogy végre ne magunkban bízzunk, hanem benne?! 
Megszólítjuk-e őt? Megérintjük-e ujjunkkal – Bibliánkért nyúlva, levéve a polcról, leporolva: mikor
olvastuk utoljára? Mikor voltunk kíváncsiak utoljára véleményére? Mikor kérdeztük őt, mikor hall-
gattunk rá utoljára? Mikor fordultunk Őhozzá segítségért gyermeki bizalommal?
Amikor a tanítványok ezt megtették, ő egyetlen szavával parancsolt a háborgó tengernek, és a hul-
lámok azonnal elültek! 
Az emberi tudásunkba vetett hitet végre előzze meg a Jézus Krisztusba vetett hit!
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“Az évek múlásával 
a ránc elmélyül,

a papír megsárgul,
de a szeretet ha igaz,

soha nem fakul,
a kötés – életre szól!”

(Vándor Judit)

Szeretettel köszöntik 
Tóth Andrást és Tóth Andrásnét
40. házassági évfordulójukon 
fiaik András és felesége Kata, 

Csaba és párja Marcsi, 
lányuk Anikó, 

unokáik Enikő és Niki.

Mindannyian erre szorulunk. Hogy hitünk így erősödjön. A baj talán azért ér utol minket, hogy
kiderüljön: mi Istenben bízunk! Hozzá fordulunk, hozzá tartozunk. És ezután megtapasztaljuk: bi-
zony, ő készségesen segít. Ránk mosolyog, a vihart egy szavával lecsendesíti, hitünket megerősíti,
és társainkkal együtt átjutunk a túlsó partra.
Ezért én csak azt tudom mondani: a feltámadt Jézus Krisztushoz forduljunk gyermeki bizalommal.
Aki megígérte: „Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!”
Életed csónakjából ne szorítsd ki őt! Ne fordíts neki hátat! Ne zárd be a szívedet szava előtt!
Hanem szólítsd meg, és tőle kérj segítséget!
Ha gyermeki hittel megteszed, meglásd: téged is megsegít!

Szigethy Szilárd 
evangélikus lelkész

Támogatói felhívás
- egyedi kérelem benyújtására kistelepülési üzletek támogatásához -

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány által meghirdetett, a Gazdaság-újraindítási Akcióterv
keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II.12.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidő:
2021. április 12. – 2021. június 11.
A kérelem kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül
(NIR) nyújtható be 2021. április 12. 8.00 óra és 2021. június 11. 12.00 óra között (https://nir.bgazrt.hu).
A Támogató a benyújtásra nyitva álló határidőt – indokolt esetben – meghosszabbíthatja.
Amennyiben a beérkező támogatási kérelmek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet,
a beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek benyújtása átmenetileg
szünetelhet.
A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó szabályokat a Rendelet, valamint az Általános Út-
mutató a Kistelepülési Üzletek Támogatásához című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató)
tartalmazza.
Az Útmutató a https://kormany.hu/ és a https://bgazrt.hu/ oldalakon, a kérelmek benyújtására
nyitva álló határidő kezdő napjától érhető el.

Gyopáros Alpár
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
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MÁJUS HAVI  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön

Zöldhulladék szállítás: 2021. május 28. (péntek)

Szelektív hulladék szállítás: 2021. május 27. (csütörtök)

Ügyfélfogadás: SZÜNETEL

DAREH Bázis Nonprofit Zrt.

mobilGAZDA applikáció

A Magyar Államkincstár és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara együttműködésében
9 részes, a mobilGAZDA alkalmazás
használatát segítő oktatóvideó sorozat készült,
mely a Kincstár honlapján is publikálásra
került. 
A videó-sorozat áttekinti az alkalmazás főbb
funkcióit, segítségükkel az applikáció hasz-
nálata egyszerűbbé és átláthatóbbá válik.

Az alábbi elérhetőségen tudják megtekinteni:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/mo-
bilgazda-oktatovideok-segitik-a-hasznalatot


