
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
A Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) a korábbi sikeres Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) folytatása. A program Magyarország kevésbé fejlett régióinak és fejlett
régiójának területi alapú, térségi és települési fejlesztéseit támogatja, kiemelt figyelmet fordítva a
legkevésbé fejlett régiók és elmaradott térségek fejlesztésére. 
A VMOP a korábbi TOP tematikát viszi tovább, de új elemeket is tartalmaz a 2021-2027-es ciklus-
ban: főként a helyi önkormányzati fejlesztésekre irányul, de fenntartható városfejlesztési prog-
ramokra, és a turisztikai témában is pályázhatnak az önkormányzatok és a vállalkozások. 

A VMOP összességében hat prioritási tengelyt foglal magába, az első négy a kevésbé fejlett régiók-
ban, az utolsó kettő pedig budapesti fejlesztésekre irányul:
• Versenyképes megye
• Térségfejlesztés
• Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések
• Területi humán fejlesztések
• Budapesti infrastrukturális fejlesztések
• Budapesti humánfejlesztések

1. Prioritási tengely: Versenyképes megye
1.1 Helyi gazdaságfejlesztés támogatása
1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása
1.3 Helyi és térségi közszolgáltatások támogatása
1.4 Fenntartható városfejlesztés támogatása

2. Prioritási tengely: Térségfejlesztés
2.1 Tartalma megegyezik az 1. prioritási tengely 1-3 beavatkozási területei szerinti tartalommal, a
megyei integrált területi programokhoz kapcsolódva

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK !
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3. Prioritási tengely: Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések
Helyi és térségi gazdaság versenyképességére kiható turisztikai fejlesztések, amelyek nem tagjai
országos vagy nemzetközi hálózatoknak.
3.1. Helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség
turisztikai hasznosítása, fejlesztése
3.2. Kulturális látványosságok, aktív- és ökoturisztikai fejlesztések
3.3. Helyi jelentőségű, turisztikai célú kerékpárutak

4. Prioritási tengely: Területi humán fejlesztések
4.1. Helyi gazdaságfejlesztés, helyi foglalkoztatás ESZA+ elemei
4.2. Szociális városrehabilitáció ESZA+ elemei
4.4. Közösség, kultúra, szabadidő fejlesztések ESZA+ elemei
4.4. Fenntartható városfejlesztés ESZA+ elemei

Csanádapáca Község Önkormányzata a Békés Megyei Önkormányzat irányába közölte a helyi
településfejlesztési elképzeléseket. Településünk a helyi úthálózat felújítását, a helyi turizmus fej-
lesztését és a helyi gazdaságfejlesztést tekinti a legfontosabb prioritásoknak. 

Oláh Kálmán
polgármester

Április 15-éig kérhető az SZJA-bevallási tervezetek postázása

A magánszemélyek 2021. április 15-éig kérhetik, hogy a NAV papíralapon küldje meg az adóbeval-
lási tervezetet. A kérelem többféle módon juttatható el a NAV-hoz:
- SMS-ben a 06 30/344-4304 telefonszámon, az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a
születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosító jelszóközééééhhnn (például: SZJA
8901234567 19600319);
- a NAV honlapjáról elérhető webűrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);
- a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (NAV Infóvonal:1819, ÜCC: 06 80 20 21 22 – ez
előzetes regisztrációt igényel);
- a „Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez” elnevezésű, BEVTERVK jelű
formanyomtatványon;
- levélben kötetlen formában, megadva adóazonosító jelét és születési dátumát,
- az ügyfélszolgálatokon személyesen.

Az igénylés alapján adóbevallási tervezetét tértivevényes küldeményként 2021. április 30-áig
postázza a NAV. 2021. április 15. után az adóbevallási tervezet kizárólag személyesen, a NAV ügyfél-
szolgálatain kérhető és vehető át 2021. május 20-ig.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

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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Tisztelt gazdálkodók!
A Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaság ezúton szeretné felhívni figyelmüket, hogy ebben
az évben is vadriasztó szerrel csökkenti a vadkár mértékét, napraforgóban és dinnyében egyaránt.
Vadkár észlelése esetén kérjük mihamarabb értesítsenek minket.
A vadriasztó szer igényelhető Horváth Arnold hivatásos vadásznál.Telefon: 06 30/ 395 95 92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívás!
Veszettség elleni védekezés
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását
- Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött a rókák
vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, majd a kedvező tapasztalatok alapján
egyre nagyobb területen került kihelyezésre a csalétek-vakcina. 2004-2007 között az ország teljes
területén zajlott a program, majd a kezelt területet a járványügyi helyzet kedvező alakulása
következtében fokozatosan csökkenteni lehetett. Jelenleg az ország déli és keleti határa mentén
folytatódik a rókavakcinázás.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és
szagú csalétekbe rejtik, amely kb 4 cm átmérőjű, kb 1.5 cm magas, szürkésbarna színű. A róka,
miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A ki-
helyezett csalétekhez ennek ellenére nem szabad hozzányúlni! Semmi esetre sem szabad felvágni
vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben
ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
a) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a Jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek
hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A
jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással
eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség,
b) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 21 napig az ebeket megkötve vagy zárva
kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt
területen tilos a legeltetés! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát
segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatoknak ne vehessék fel a róka számára kihelyezett
csalétket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érin-
tetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy
vadásztársaságot.
9. Kérjük a fentiekről gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.

A helyi vakcinázási kampány időpontja:
2021. március 27 - április 1-ig.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Pacsika Sándor

elnök
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei

Nőnapi köszöntések
Köszönettel vettük Csanádapáca Község Önkormányzata és
Oláh Kálmán polgármester úr nőnapi köszöntését. Több
mint 120 szál virággal érkezett polgármester úr az in-
tézményünkbe az Idősek otthonának lakói, dolgozói, az
alapellátásban, a fejlesztő foglalkoztatásban, a közfoglalkoz-
tatásban és a konyhán dolgozó hölgyek köszöntésére.  
Az Idősek otthonában Balogh János egy szép verssel
köszöntötte  lakótársnőit.

Kreatív foglalkozások az Idősek otthonában
Az otthon lakói közül egyre többen vesznek részt ismét az újrainduló foglalkozásokon. Többféle
tevékenység biztosításával igyekszünk lehetőséget adni a kiscsoportban történő feladatok végzésére.
Kreatív foglalkoztatásban, társasjátékokban és több alkalommal filmvetítésben vehettek részt az
idősek, a mindennapos torna mellett.
Az évek óta itt élő és tevékenykedő idősek mellett, a közelmúltban beköltözött lakók kezei közül is
remek munkadarabok kerülnek ki, amelyeket a kellemes lakókörnyezet kialakításához és a tavaszi
dekorációhoz használunk fel. Köszönjük szépen munkájukat!

Tavaszi munkálatok 
A szociális foglalkoztató munkatársai megkezdték az intézmény
környezetének rendbe tételét. A parkok és az udvar megtisztítását, a
virág és gyógynövényes ágyások gondozását, a fák, bokrok és rózsatövek
metszését.  
Elkészültek a  húsvéti dekorációk, tavaszi terítők és párnák is. 

Aktív időskor
Az orosházi Dr. László Elek Kórházban működő Egészség Fej-
lesztési Iroda programjába bekapcsolódva  nyílt lehetősége in-
tézményünknek „ Aktív Idősek Akadémiája” elnevezésű speciális
gyógytorna programban részt venni.
Az EFI munkatársai már a vírusjárvány előtt is valósítottak meg
gyógytorna programokat  a szociális intézményekben, amelyről
videofelvételek készültek. Jelenleg személyes jelenlét nélkül, a
videofelvételekkel nyújtanak segítséget az intézményünk ellátot-
tainak.  A rehabilitációs gyakorlatok hosszú távon is hozzájárulnak
a résztvevők testi-lelki egészségének javításához. 
A program megvalósításában az idősek otthonából egy, a szociális
foglalkoztatóból két csoport vesz részt. A résztvevők szívesen te-
kintik meg a videókat, együtt tornáznak a trénerrel és hasznosnak
tartják a gyakorlatokat.
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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
Húsvét

„Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá
rajta.”(Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből, 6.fejezet, 9.vers).

Régi szokás Húsvétra tojást festeni, de miért is? A tyúk által tojt tojás élettelen, de amint a tyúk las-
sanként testének melegsége által átalakul élőlénnyé és a tojáshéjból három hét múlva kikel a csirke.
Látszik tehát a természetben, hogy az élettelen is képes élővé válni. A tojás szép jelképe a keresztfán
meghalt és utána feltámadt Krisztusnak illetve előképe a mi majdani, egykori feltámadásunknak
is. 

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.

És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive -
Harmadnapra legyőzte a halált.

Et resurrexit tertia die.

Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás

Születésnapi köszöntés
Paulóné Seres Erikát köszöntöttük  szép „kerek” születésnapja al-
kalmából. Sok boldogságot, jó egészséget és töretlen, vidám
életkedvet kívánunk neki!
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Tisztelt Mozgáskorlátozottak!
Örömmel értesítem tagjainkat, hogy 300.000 forintot nyertünk a pályázaton, amiből 130.000 forinot
vitamin csomagokra fordítunk, melyből támogatni tudjuk rászoruló tagjainkat, a többit műkö-
désünkre költhetjük. Aminek nagyon örülünk! Jelenleg még csak online értekezés van, de reméljük
hamarosan tudunk személyesen is fogadni ügyfeleket! 
Tisztelettel kérem a tagjainkat és családtagjaikat, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Mozgáskor-
látozottakat! 

Egyesületünk adószáma: 18381913-1-04
Megkezdtük az idei tagrendezést is, aki 2 éve nem fizetett tagdíjat, azt kivezetjük a névsorból!
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, vigyázzunk egymásra!

Annus Istvánné
elnök

Evangélikus hírek

Kedves Testvérek!
2021 böjti időszakában egyre növekvő reménységgel vártuk a találkozás lehetőségét.
Mi is vágyódunk arra, hogy újra személyesen megélhessük a gyülekezeti találkozásokat, a templomi
istentiszteleten élőben hangzó igehirdetést és az úrvacsora közösségét.
A jelenlegi súlyos járványügyi helyzetben mégis azt javasoljuk gyülekezeteinknek, hogy virágvasár-
napig ne tartsanak személyes jelenléttel istentiszteletet, sem hétközi gyülekezeti alkalmat. Mivel az
oltás folyamata felgyorsult, azt reméljük, hogy hamarosan újra együtt lehetünk a gyülekezet
közösségében.
Egyúttal mindenkit biztatunk is arra, hogy regisztráljon és éljen az oltás lehetőségével.
Arra kérjük a testvéreket, hogy megértő szeretettel és türelemmel hordozzák ennek a hosszú és
nehéz időszaknak a terheit, imádkozzunk egymásért. Bízunk a gyülekezetek önszervező erejében,
hogy senki sem marad ige és segítség nélkül most sem. 
A mai igével küldjük köszöntésünket:
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok
fel kéréseiteket Isten előtt…” (Fil 4,6)
Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök

Erős vár a mi Istenünk!
Szigethy Szilárd 

evangélikus lelkész

OROSHÁZI JÁRÁSI HIVATAL

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzetre való 
tekintettel az ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. 

Ügyeik intézéshez a következő módokon kérhetnek segítséget:
Telefon: 06-68/414-043/ 137 mellék
E-mail: mark.annamaria1@bekes.gov.hu
Postai úton: 5900 Orosháza Szabadság tér 3.

További információk: www.kormanyhivatal.hu
Elektronikus ügyintézés: mo.hu ;  https://epapir.gov.hu

KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY ÜGYEIKET LEHETŐLEG SZEMÉLYES MEG-
JELENÉS NÉLKÜL, TELEFONON VAGY ELEKTRONIKUSAN INTÉZZÉK!

Köszönjük!
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“Csak az idő múlik,
feledi nem lehet.

Szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet!”

Rozs János 36. 

és 

Rozs Jánosné Szabó Erzsébet 25.

halálának évfordulóján 

szerettettel emlékezik rájuk családjuk! 

Lomtalanítás Csanádapácán
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk
Csanádapácán 2021. március 30-án kedden, lomtalanítási napot tart.
Kérjük, hogy a lomokat reggel 06:00 óráig a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető
közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

Lomtalanításkor kirakható hulladék:
bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, mozgatható állapotban; fából készült tárgyak,
(ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, kerítés); műanyag (linóleum) padló; kerti bútor; ágynemű, textil, ruhanemű
(zsákban/dobozban kihelyezve); matrac (szétvágva/összetekerve); szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapot-
ban); hordó (fa/műanyag – üres állapotban); virágtartó; gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektroni-
kus); műanyag medence.

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra:
kommunális hulladék; elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív
csomagolási hulladék); zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű); építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb.,
síküveg, ablakkeret üveggel); építési – bontási tevékenységből származó hulladék (drótkerítés, fémkerítés,
ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hulladék); fémből készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés);
fénycső; gyógyszerhulladék; elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék; gumiabroncs, traktorgumi,
kerékpárgumi; veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító,
növényvédőszer, szárazelem, stb.); ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett
fólia; sütőolaj, sütőzsiradék.

A kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be
tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe.
Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
• egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. 
• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékud-
varokon.

Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi, ebből kifolyólag a jog-
talan eltulajdonítás rendőri intézkedést vonhat maga után.

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.:+ 36-66/447-150
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu

Honlap: www.dareh.hu
Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
Védje a környezetet Ön is!

DAREH Bázis Nonprofit Zrt.
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Hirdetés

Vágócsirke márciustól miden hónapra

Előnevelt csirke március 26-tól havonta

Napos csirke áprilistól előjegyzésre

Napos kacsa, liba áprilistól

Előnevelt kacsa, liba, gyöngyös, pecsenye
kacsa áprilistól

Letojt tyúk havonta

Tojó jérce júniusra

Hízott kacsa igény szerint előjegyzésre
kapható

Telefon: 06-30/352-9273, Józó Antalné

ÁPRILIS HAVI  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön

Zöldhulladék szállítás: 2021. április 23. (péntek)

Szelektív hulladék szállítás: 2021. április 22. (csütörtök)

Ügyfélfogadás: SZÜNETEL

DAREH Bázis Nonprofit Zrt.


