
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal Elnöke megvizsgálta a vezetékes szennyvíz díjszabásának felülvizsgálata tárgyában írt
megkereső levelemet, de a hatályos – átmeneti – díjmegállapítást nem kívánja megváltoztatni.
Sajnálatosnak tartom a Hivatal álláspontját, tekintettel arra, hogy a díjszabás megállapítására akkor
került sor, amikor a szolgáltató Alföldvíz Zrt-t évi több százmillió közműadó terhelte. 2021.01.01.
naptól a cégnek már nem kell ezt a közterhet megfizetnie, ezért bíztunk benne, hogy ezen érvrend-
szer mentén számíthat településünk egy méltányos és arányos díjleszállításra, de sajnos csalatkoz-
nunk kellett. 

A napokban 50 csanádapácai polgár fog levelet kapni, akiket beosztottam polgári védelmi fe-
ladatok ellátására. A polgár védelmi szervezetekről a jegyző fog külön cikket közölni, így rész-
letekbe nem mennék bele. Egy mondatban, a szervezet kijelölt tagjainak veszélyhelyzetben (elemi
csapás, természeti eredetű veszélyek, ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek és egyéb
eredetű veszélyek) van közreműködési kötelezettségük, amit a településük és hazájuk védelmében
kell majd esetlegesen kifejtsenek. Kérem, hogy minden kijelölt személy a közösségünk szolgálatá-
nak fontosságát tartsa szem előtt.
Közösségünk szolgálata nem csak üres beszéd, amit mi sem bizonyít jobban, hogy idén
településünk a 200 éves évfordulóját ünnepli, így illő emlékeznünk az alapító ősökre, akik letették
a fundamentumot és megalapozták községünk létét. A világjárvány árnyékában is szeretnénk méltó
módon emlékezni és bemutatni őseink világát, ezért felkértem a Csanádapácai Értéktár Bizottságot
egy programsorozat megszervezésére, amihez az önkormányzat minden anyagi és erkölcsi támo-
gatást meg fog adni.
A napokban elkezdődött a piactéren „Komplex prés- és sajtoló üzem létesítése” tárgyú építési
beruházás kivitelezése, illetve a „Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ bentlakásos
idősek otthona épületének energetikai felújítása” megnevezésű projekt tervezési fázisa. Az
előbbi projekt keretében az étolaj és gyümölcslé gyártókapacitásunkat fogjuk megnövelni, míg a
másik energetikai projekt keretében a szociális otthon fő- és apartman épületének energetikai
korszerűsítését fogjuk elvégezni.

C S A N Á D A PÁ C A  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z ATA  N E V É B E N

B O L D O G  N Ő N A P O T  K Í VÁ N U N K

M I N D E N  K E D V E S  C S A N Á D A PÁ C A I  H Ö L G Y N E K !
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Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CLVIII. törvény 101.§ alapján 2021. január
elsejétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcso-
latos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy 2021. évtől a gépjárműadóval kapcsolatos ügyekben a NAV
jár el, az önkormányzatnál ügyintézés ezzel kapcsolatban nem indítható.
Ennek megfelelően, 2021-től kezdődő időszakra járó adót a NAV számlájára kell megfizetni, a
NAV 2021-ben kiadandó határozata alapján. Az adófizetési határidő a gépjárműadó esetében már-
cius 15-ről április 15-re változik, a fizetendő összegről a NAV határozatot küld majd mindenkinek.
A meglévő kedvezmények, mentességek nem szűnnek meg. A 2021 előtti időszakra vonatkozóan
megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles
eljárni, függetlenül attól, ha az adófizetési kötelezettség 2021-re csúszik át. A 2020. december 31-
ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlaszámára
kell megfizetni.

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja

A mai napig többen megkeresnek, hogy a szennyvízberuházást követő helyreállítás nem történt
meg teljes körűen az ingatlanuk előtti közterületeken. A fővállalkozóval folyamatban van a bejárás
időpontjának egyeztetése. Addig kérem, hogy a panaszok írásban kerüljenek megküldésre a hivatal
részére. Erre azért van szükség, mert a vállalkozót csak konkrét panaszokkal tudjuk megkeresni
és kikényszeríteni a helytállást az elvégzett munkáért.

A Fejér megyei óbaroki székhelyű Had- és Kultúrtörténeti Egyesület
hadtörténelemhez kapcsolódó kutatásokkal, kiállítások szerve-
zésével, hadisírok, háborús emlékhelyek gondozásával foglalkozik.
A „Mentsünk meg egy hadisírt” kezdeményezésük mára országos
mozgalommá vált.
A múlt évben elhatározták, hogy érmet adnak ki, elismerésül a rend-
szeres hadisírgondozó munkáért.
Településünkről Rédainé Zsoldi Ibolya és Zsikai Rajmund Péter
kapott oklevelet és érmet a több éve végzett önkéntes hadisírgondo-
zásért.
Településünk evangélikus és katolikus temetőjében több hősi halott
is nyugszik, akiknek sírját évek óta önkéntesek tartják rendben az ő
kezdeményezésüknek köszönhetően.

A sírok rendbetételén túl szervező munkájuk is jelentős, hiszen Péter a gyerekekkel is megismerteti
ezt a nemes feladatot, Ibolya pedig felnőttekből álló csoportot szervezett, akikhez egyre többen
csatlakoznak.

Gratulálunk mindkettőjüknek a kitüntetéshez, további munkájukhoz jó egészséget és kifogy-
hatatlan lelkesedést kívánunk!

Oláh Kálmán
polgármester
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Polgári védelmi szervezetek

A polgári védelmi szervezetek fogalmát a katasztrófavédelmi törvény határozza meg. Ezek alapján
polgári védelmi szervezet az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján a
törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi
feladatokat lát el. A polgári védelmi szervezetek lehetnek központi, területi, települési és munka-
helyi szervezetek. A polgári védelmi szervezetek több egységet foglalnak magukba, melyeket az
egyes részfeladatok végrehajtására alakítottak ki. Ilyenek például 
- az infokommunikációs, 
- a lakosságvédelmi, 
- az egészségügyi, 
- a logisztikai vagy 
- a műszaki és kárfelszámoló egységek.

Magyarország valamennyi településén található polgári védelmi szervezet, amelyek létszámát,
valamint a szervezet tagjaira vonatkozó képzési követelményeket rendelet állapítja meg. (Csanád-
apácán 2021.01.01. naptól ez 50 fő.) A szervezetek tagjait hatósági határozattal jelölik ki.

Polgári védelmi kötelezettség
A polgári védelmi feladat az emberi élet védelmét szolgálja, és az Alaptörvény katasztrófa esetén
kötelezheti az állampolgárokat az ezirányú katasztrófavédelmi tevékenységben való részvételre.
A polgári védelmi kötelezettség a magánszemélyek számára személyes kötelezettséget jelent, a-
melynek célja az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme. A kötelezettség
több elemből áll, magában foglalja az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget,
valamint a polgári védelmi szolgálatot. A polgári védelmi szervezetbe a polgári védelmi
kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be. A polgári
védelmi kötelezettség általánosságban a 18. életévtől a mindenkori nyugdíjkorhatár betöltéséig
szól. Vannak azonban olyan esetek, amikor valaki nem tud részt venni a polgári védelmi felada-
tokban, vagy a kötelezett más, a társadalom érdekében kifejtett tevékenységgel helyettesíti polgári
védelmi feladatát. Ezeket az eseteket a katasztrófavédelmi törvény szabályozza. A polgári védelmi
kötelezettség azonban nem csupán személyes kötelezettség, hanem magában foglalja a gazdasági
szolgáltatási kötelezettséget is. A védekezési feladatok sok esetben olyan speciális eszközöket,
gépeket igényelnek, melyek egyedi készenlétben tartása és ritka esetekben történő alkalmazása
nagy gazdasági megterhelést jelentene az állam számára. Vannak azonban olyan vállalkozások,
melyek a tevékenységükhöz olyan speciális eszközöket használnak, melyek egy adott katasztrófa
esetén alkalmazhatók. dr. Lipták Péter 

jegyző

FEBRUÁR HAVI  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön

Zöldhulladék szállítás: február hónapban nincs zöldhulladék szállítás

Szelektív hulladék szállítás: 2021. február 25. (csütörtök)
Ügyfélfogadás: 2021. február 19. (péntek)8:30-10:30 között 

az Önkormányzati Hivatal épületében
DAREH Bázis Nonprofit Zrt.
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei

Védőoltás az idősek otthonában

A Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján az  Orosházi
Kórház oltócsoportja végezte el az intézményünkben a védőoltások bea-
dását. Az eljárásrendnek megfelelően az intézményünk orvosa, Dr. Pál-
mai Szilárd főorvos úr az előzetes vizsgálatokat és a kockázatelemzéseket
elvégezte és az oltási napokon is kora reggeltől részt vett a munkában.
Tapasztalatunk szerint nagyon sok dokumentációs munkával jár a
védőoltások beadása. Ezúton köszönöm meg kollégáimnak, Tománné
Behán Mártának és Becseiné Bohus Rózának az előkészítő és az admi-
nisztrációs munkában tanúsított lelkiismeretes tevékenységet.

Farsang

Nosztalgiával emlékezünk az előző évek remek farsangi ren-
dezvényeire, mulatságaira.
A jelenleg érvényben lévő korlátozások nagyon behatárolják a
tevékenységeinket, de a hangulatot segít megidézni a farsangi
fánk. Közel 200 darab szalagos fánkkal kedveskedtünk az Idősek
otthona lakóinak.

Nyugdíjba vonuló kollégáinktól búcsúztunk

Benke Irénke január végén a nők negyven éves munkaviszony utáni
nyugdíjazását vette igénybe. 2009. november 1. óta dolgozott az in-
tézményünk tálaló konyháján.
Lelkiismeretes, precíz munkáját sokáig fogjuk emlegetni. Jó pihenést
és sok, boldogságban eltöltött időt kívánunk a családja, unokái
körében!

Stefanidesz Pálné Évi február elején betöltötte a rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt.
Pályamódosítással szociális gondozó és ápoló képesítést szerzett.
Az intézményünkben 2012. július 1-től kezdett el dolgozni. A házi
segítségnyújtás területén türelemmel és szeretettel látta el a fela-
datát.  Csendes, megbízható munkatárs volt. Szeretettel kívánunk
neki jó egészséget, tartalmas, aktív és nagyon boldog nyugdíjas
éveket!

Születésnapi köszöntő
Szemenyei Gáborné Erikát 50. születésnapja alkalmából köszöntöttük.
A legfontosabb jókívánságunk : Jó egészséget kívánunk!
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Blősz Attila
plébános

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 Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Nagyböjt

Az első keresztények Húsvét előtt 40 napon át szigorúan
böjtöltek, azaz a nagyböjtben semmiféle állati eredetűt nem
ettek: húst, tejet, sajtot vagy tojást nem fogyasztottak. 
Ehelyett: kenyér, só, zöldségfélék, főzelékek, aszalt gyü-
mölcs és víz volt az eledelük. Ilyenkor bort sem ittak. Senki
nem volt ezalól kivétel. Senki felmentettnek nem tekintette
magát, sem a nehéz munka, sem a testi gyengeség, sem az
előrehaladott kor miatt. I. Jusztiniánosz (Krisztus után 527-

565-ig uralkodott)  császár idején Konstantinápolyban kitört az éhínség és a császár húst osztott
ki, azonban a keresztények inkább éheztek, de húst nem fogadtak el, mert a 40 napos böjtbe esett.
Még a középkorban is a 40 napos böjt alatt el volt tiltva a húsevés, aki húst evett, nem járulhatott
Húsvétkor szentáldozáshoz. Azonban a hal nem minősült húsnak, annak szerkezete miatt. Nagy
Károly (Krisztus után 768-814-ig uralkodott) császár idején pénzbírsággal vagy testi fenyítéssel
büntették az ebben az időszakban a böjtöt megszegőket. Úgy gondolkodtak, hogy ha valaki ál-
talános erkölcsi elveket megszeg, annak következménye rossz lesz az egész közösségre. Vagyis ha
valaki nem tartja meg a böjtöt, fegyelmezetlenségével veszélyezteti az egész közösség összetartását. 
Azután idővel mindinkább a szándék, a jóra való irányultság került előtérbe. Napjában egyszer
ettek. Később a jóllakás ideje este helyett délutánra, majd még később délre lett megállapítva és
ehettek reggel és este is, háromszor egy nap. Utána a vasárnapok, mint ünnepnapok a nagyböjt
idején nem számítottak már böjtnek. Végül a Római Katolikus Egyház két szigorú böjti napot kér
híveitől: a Hamvazószerdát és a Nagypénteket. Ezeken a napokon háromszori böjtös eledel fo-
gyasztását kéri, egyszeri jóllakással. Nagyböjt péntekjein továbbra is ajánlott böjtöt tartani. Illetve
a böjt eredete a keresztény felfogásban az, hogy Jézus a pusztában történt 40 napos böjtjét kövesse.
A nagyböjt lelki háttere, hogy önfegyelmünket, akaratunkat eddzük és visszanyerjük tudatos
életvezetésünket, uralmunkat életünk felett. Ebben segít Jézus példája és támogat az Ő kegyelmi
segítsége, amelyet az imáink (ilyenkor a keresztút végzése), alamizsnálkodásunk, önmegtagadá-
saink révén kegyelmekként kapunk meg. A böjt irányulhat a beszédünk visszafogására. Őseink
különösen nagyböjt péntekjein hallgattak és csendben dolgoztak és imádkoztak magukban. A látás
böjtje, hogy kevesebb szórakoztató vagy kikapcsolódást mutató tartalmat nézünk (internetezés,
televíziózás stb.).  Az önmegtagadás célja, hogy az ember bizonyíthassa maga előtt is, hogy nem a
szokások uralják, hanem Ő a szokásait. Ezzel visszanyerve uralmát és akaratát saját maga fölött. A
nagyböjti időben a Húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülünk.

Köszönetnyilvánítás

„Jót tenni könnyű, ha sokan segítenek.” – Hálásan köszönjük a farsangi fánk sütéséhez a lekvár,
tojás, tej felajánlásokat.
Köszönjük Oláh Kálmánnénak, Oláh Bélának és családjának az önzetlen felajánlást.

Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás és Pepó Jánosné intézményvezető
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Dohánylevél Egyesület hírei
Az utóbbi évek első bálját, a Farsangi bálat egyesületünk szervezte. Az idei évben ez a vidám mu-
latság nem kerülhet megrendezésre.
A bálat hirdető plakát helyett most néhány sorban Harangozó Imre újkígyósi néprajzkutató szavait
idézzük a farsangi népszokásokról:
„A farsang időszaka nem egy állandó időponthoz kötött ünnep, hanem a húsvét, mint mozgó
ünnep, időpontjához igazodva számolják ki időtartamát, amely vízkereszttől hamvazószerdáig tart.
Hamvazószerda húsvét vasárnapjától visszafelé számolva a 40. nap, a böjt kezdete. 
A farsangi mulatságok alkalmat teremtettek arra, hogy az emberek kikiabálják azt, ami bosszantja,
bántja őket, így ezt az időszakot használták elődeink a közösségben az egész év folyamán fel-
gyülemlett feszültségek erőszakmentes levezetésére.  Az ismerkedés, párválasztás fontos időszaka
volt ez a paraszti életben. Azt tartották, hogy az a lány, aki a farsang időszakában nem talált párt
magának, abban az évben nem megy férjhez. De tréfásan figyelmeztették is a lányokat a férjhez
menésre. A mulatságok fontos kelléke volt a farsangi fánk, mely alakja, a hozzákapcsolódó
hiedelmek, tréfás feladatok is a párválasztás, nemek közötti kapcsolatot hivatottak kifejezni.”
Mi is közzéteszünk egy farsangi süteményreceptet, amit a mai napig gyakran sütnek vidékünkön,
jó étvágyat kívánunk hozzá!
Csöröge fánk 
Hozzávalók: 6 darab tojás, 70 dkg liszt, egy kanál ecet, zsír, porcukor.
Elkészítés: a tojásokat, a lisztet és az ecetet összedolgozzuk, egészen addig, hogy a tészta ne ra-
gadjon az ember kezére, nyújtható legyen. Késélvastagságúra nyújtjuk, derelyevágóval rombusz
alakúra szabjuk, középen 2 metszést teszünk rajta, majd előmelegítjük a zsírt. A felhevített zsír-
ban pillanatok alatt megsül a csöröge, amit még forrón porcukorral hintünk meg.  

Csanádapáca Község Önkormányzata az elmúlt évben is támogatta egyesületünk működését, az
ezzel kapcsolatos elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk. Köszönjük szépen a támogatást!

Továbbra is köszönettel vesszük, ha az adó 1%-át egyesületünknek ajánlják fel. Oravecz István
Egyesület elnöke               

Evangélikus hírek

Örömmel tájékoztatjuk testvéreinket, hogy böjt első vasárnapjától, február 21-től újra
találkozhatunk az evangélikus templomban vasárnaponként a 10 óra 30-kor kezdődő evangélikus
istentiszteken.
A járvány veszélye sajnos még nem múlt el egészen, ezért fokozott óvatosságra bíztatunk min-
denkit.
Ugyanakkor várjuk a Covid-fertőzésen már átesett, illetve a védőoltást felvett Testvéreinket.
Maszk használatával és a védekezési szabályok betartásával szeretnénk hozzájárulni, hogy a
testünk egészsége mellett a lélek táplálása is folytatódhasson.
A gyülekezetünk Facebook oldalán továbbra is hetente friss igei üzenetet kínálunk Testvéreinknek.

Erős vár a mi Istenünk! Szigethy Szilárd 
evangélikus lelkész
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“Oly szomorú nélküled lenni,
Téged mindenütt hiába keresni.

Téged várni, ki már nem jön többé
Szeretni fogunk mindörökké.

Sok szál gyertya ég, könnycseptől áznak,
Lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak.

Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád,
ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád!”

Fájó szívvel emlékezik

MÓROCZ LÁSZLÓ

halálának 2. évfodulóján,

szerető felesége,

gyermekei, 

menye, vejei 

és unokái.

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

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 hoz-
zájárul 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
neuropátia, perifériás artéria elzáródásos megbetegedések, krónikus fáradékonyság, akut és
krónikus fájdalom, korlátozott életminőséget okozó állapotok esetén. A kezelés hatására csökken
a fertőzésekre való hajlam, serkenti a szervezet öngyógyító folyamatait, elősegíti a pihentető alvást
és mindezt mellékhatások nélkül. A terápia hosszabb távon fejti ki a hatását, emiatt kúraszerű al-
kalmazása javasolt!

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
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