
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
A település területén levő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek az ingatlanukat a gyom-
tól, hulladéktól megtisztítani, rendben tartani. Kötelesek naponta gondoskodni az ingatlanuk
előtti járdaszakasz, illetve ennek hiányában 1 m széles területsáv tisztántartásáról. Ebbe beletar-
tozik a járda mellett esetlegesen meglevő zöldsávnak az úttestig terjedő területe is. A tulajdonosnak
ezen kívül a járdaszakasz melletti nyílt árok, és ennek műtárgyainak a rendszeres ápolása és
karbantartása is feladata. Ez nemcsak az árkok tisztántartásának, gyomtalanításának köte-
lezettségét jelenti, hanem a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hul-
ladékok eltávolítására is kiterjed. Ez vonatkozik a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak, a
kerítéseken kinyúló faágak eltávolítására is. Kérek minden ingatlantulajdonost a fent felsorolt
kötelezettségeinek folyamatosan tegyen eleget. 

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy a termelők és a földtulajdonosok egész évben kötelesek
védekezni földterületükön a károsító gyomnövények ellen, ez nemcsak a parlagfűre, hanem az
egyéb károsító gyomnövényekre is vonatkozik. A parlagfű egyes változatai képesek már június
első napjaiban is virágot hozni, ezért már júniustól megkezdődnek a parlagfűvel fertőzött területek
országos felderítései. Az idei évben nemcsak földi felderítés zajlik, hanem az előző évekhez
képest megnövelt területen lesz légi felderítés is. Kérem Önöket, hogy a parlagfűmentesítésre az
idei évben is fokozott figyelmet fordítsanak. 

Illegális hulladéklerakó felszámolása
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által 2020. évben kiírt
„Tisztítsuk meg az országot” projekt I. ütemének keretében pályázati felhívást tett közzé az
1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében. Csanádapáca Község Ön-
kormányzata a 2021/TMOP/0258 pályázati azonosító számon benyújtott pályázatát (2. célterület)
a pályázat kiírója támogatásra alkalmasnak ítélte és az önkormányzat részére 2.950.591.- Forint
összegű támogatást folyósított. 
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A támogatás forrása: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím Egyéb feladatok alcím 36. Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása
jogcímcsoport.  
A pályázaton elnyert támogatás lehetőséget teremtett arra, hogy a Csanádapáca 059/4 helyrajzi
számú, kivett agyaggödör megnevezésű földterületen található 150 köbméter területnagyságú
illegális hulladék összegyűjtésre, elszállításra és ártalmatlanításra kerüljön. Csanádapáca Község
Önkormányzata a feladat ellátása érdekében a település kommunális közszolgáltatójával, a DAREH
BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződést.  
Sajnálatos módon a településen belül és kívül (közutak mentén, dűlő utak mellett, szántóföldön, a
korábban rekultivált hulladéklerakó helyén) egyre több és több illegális hulladék keletkezik. A tá-
mogatás elnyerésével a település közigazgatási területén található legnagyobb illegális hulladék-
lerakó került felszámolásra.  
Az illegális lerakók esetében az egyik legfőbb gondot a hulladékhalmot átmosó víz és a keletkező
gázok jelentik. A csapadék a hulladékból kioldja az ammónium-vegyületeket, nitrátokat, ne-
hézfémeket, zsírsavakat, baktériumokat, melyek így a talajba, onnan pedig a talaj-, majd a
rétegvizekbe kerülnek. A hulladék egyes alkotórészei beépülnek állati, növényi szervezetekbe és a
táplálékláncon keresztül végül az embert is károsítják. 
Egyes termelési, illetve települési hulladékok fertőző betegségek okozói lehetnek, melyek illegális
hulladéklerakóra kerülve fokozott veszélyforrást jelentenek.
A DAREH Bázis Zrt. elvégezte a vállalkozási szerződésben vállalt szerződéses feladatait
2021.05.15-ig, az önkormányzat pedig 2021.05.31-ig a megtisztított területre figyelem felhívó
táblát fog ki-helyezni, melyben figyelmezteti a lakosságot a hulladék elhagyó magatartás elke-
rülésére és felhívja a figyelmet a legális hulladéklerakók használatára.
A program megvalósításáról a település honlapján, a www.csanadapaca.hu portálon is
tájékozódhattak az eseményekről.
A VOLÁNBUSZ Zrt. arról tájékozatott, hogy 2021. június 16-tól településünket is érintő menetrend
módosítások bevezetését kezdeményezik a szolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai
Minisztériumnál.

4833 Békéscsaba – Csanádapáca – Tótkomlós – Békéssámson autóbuszvonalon
A hetek utolsó tanítási napján 16:40 órakor Tótkomlósról Békéscsabára induló 732 sz. járat az ala-
csony utasforgalom miatt megszűnik. Az eljutás biztosított a naponta 15:10 órakor Tótkomlósról
Békéscsabára továbbinduló, Szegedről érkező járattal.
A szolgálató kéri a fent leírtak szíves elfogadását.

Oláh Kálmán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

A civil szervezetek a 2020. évről szóló beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet május
31-ig kötelesek elfogadni és megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére.
A beszámolási és letétbehelyezési kötelezettséget minden szervezetnek az OBH által kiadott forma-
nyomtatványon kell teljesíteni.
Változatlanul tilos gyűléseket szervezni, illetve azokon részt venni. A civil szervezetek testületi
ülései nem minősülnek családi vagy magánrendezvénynek. A tíz vagy kevesebb személy
részvételével sem tarthatók meg. Az 502/2020 Korm. rendelet alapján mind az egyesületek, mind
az alapítványok el tudják fogadni a 2020. évről szóló beszámolóikat.

Végezetül pedig pedagógusnap alkalmából tisztelettel köszöntjük az óvoda és iskola dolgozóit.
Köszönjük áldozatos munkájukat a közösség valamennyi óvodása, diákja, szülője és lakója
nevében. Engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetünket és hálánkat! Az Önök munkája nagyon
értékes egész közösségünk számára. Sok erőt, türelmet, kitartást és örömöt kívánunk további
munkájukhoz!
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A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Jézus Szentséges Szíve

Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus kereszten átszúrt szíve a
megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét
kifejezte.
Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja
az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az Isteni Személy kifejezője. A Szentírásban a szív az
ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész-emberi fogalom,
ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. 
Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek
elküldését és a szentségek forrását, erejét.
Az egyházatyák a Jn 7,37–38-ra hivatkozva („Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki
hisz bennem. Amint az Írás mondja: élő víz folyói fakadnak majd belőle.”) Jézus szívét az élő víz for-
rásaként jelölték meg.
A középkorban már kimutatható bizonyos körökben, különösen a 13–14. század
német misztikusainál a Jézus Szíve-tisztelet. Ezt követően a 16. században
főként a jezsuiták és a karthauziak terjesztették a tiszteletet, aminek teljes ki-
bontakozása a 17. században élt Alacoque Szent Margit látomásaihoz kapcso-
lódik, melyek során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív
tisztelőitől engesztelést, valamint gyónást és áldozást kért a hónap első pén-
tekjén.

IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egy-
házra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni má-
sodik vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét
ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.
Alacoque Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus
szívének következő ábrázolása: megnyitott, lángoló szív,
melyből kereszt nő ki a szeretetből vállalt halál jelképeként.
Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Fausztina nővér látomásaiból
született: az Irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a
szeretet Jézus szívéből.
Istenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal
megnyitottad szereteted végtelen kincstárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges sze-
retetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás:                                                   
Magyar katolikus lexikon
Magyar Kurír 

Az egyesületek a közgyűlés jelenléti ülését ki tudják váltani azzal, hogy
1. elektronikus hírközlő eszköz használatával tartják meg az ülést vagy
2. ülés tartása nélkül írásos szavazással hoznak döntést (az e-mailben történő szavazással) vagy
3. az ügyvezetés gyakorolja a testület helyett a döntési jogkört.

Amennyiben a beszámoló és az éves költségvetés elfogadása miatt kellene döntést hoznia az
egyesületi közgyűlésnek, inkább éljen a szervezet azzal a lehetőséggel, hogy az egyesület ügyvezető
szerve fogadja el a beszámolót és annak mellékleteit. A veszélyhelyzet elmúlását követő 90 napon
belül az ügyvezetés döntését a Közgyűlés rendkívüli ülésén meg tudja tárgyalni az adott esetben.

dr. Lipták Péter
jegyző

Blősz Attila
plébános
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei

A Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetője Dr. Müller Cecília április végén feloldotta a láto-
gatási és kijárási tilalmat. Intézményünkben a határozat alapján a látogatók a védettségi iga-
zolványuk bemutatását követően látogathatják hozzátartozóikat. A főbejáratnál tudjuk fogadni a
látogatókat.
Tisztelettel kérem a látogatókat, hogy az intézmény területén is szíveskedjenek az orrot és a szájat
eltakaró maszkot viselni és az eddigiekben már megszokott óvintézkedéseket betartani,
kézfertőtlenítést elvégezni. Amennyiben a lakó egészségi állapota és az időjárás megengedi,
lehetőleg az intézmény parkjában, teraszain bonyolítsák le a személyes találkozást.
További információ kérhető a 06-30/596-7782, vagy a 06-30/370-0230 telefonszámon.

Kerek évforduló
Április 28-án Prozlik Andrásnét köszöntöttük kilencvenedik születésnapja
alkalmából.  Oláh Kálmán polgármester és Ökrös Szabina igazgatási
ügyintéző adta át Magyarország Kormánya, illetve Csanádapáca Község
Önkormányzatának emléklapját és az ajándékcsomagot a szépkorú ünne-
peltnek. A rég nem látott családtagok virággal, ajándékokkal és tortával
köszöntötték. A lakótársak és az otthon dolgozói nevében az
intézményvezető köszöntötte az ünnepeltet.
Jolika néni nagyon örült a köszöntésnek, ajándékoknak, a szép tortának,

de még inkább az oly régen látott családtagoknak, unokáknak, dédu-
nokáknak.  
Ezzel azonban nem ért véget a meglepetések sora. Nagy örömet szerzett
Jolika néni szobatársa, Lénárt Ferencné, akinek kezdeményezésére a
Dankó Rádió, Szív küldi szívnek szívesen és a Duna Televízió Önök kérték
című műsorában is elhangzott a köszöntés, Prozlik néni kedves nótája – „Ne hallgass az emberekre”
– kíséretében. Jolika néni és Anna néni lakótársak, összetartanak, segítik egymást jóban és ne-
hézségekben egyaránt. A megbecsülés és szeretet ezúttal ebben a szép gesztusban nyilvánult meg
az ünnep alkalmával.
Kívánjuk Jolika néninek, hogy még számos boldog évet töltsön körünkben, jó egészségben, vidám
légkörben.

Palacsinta sütés
A tavaszi változékony időjárással tarkított napok között egy kellemes enyhe délelőttöt sikerült
választanunk a palacsintasütéshez. Közel 200 palacsintát sütöttünk, kakaóval és lekvárral töltve.
Kovács Gyuláné Eti volt segítségünkre a sütögetésben, és lekvárral is hozzájárult a finomság
elkészítéséhez. Hálásan köszönjük a felajánlott adományokat Kovács Gyulánénak, Oláh Bélának és
feleségének és Kacsala Antalnénak. 
Sikeres volt a délelőtt, hiszen a finom illat most is kicsalogatta az időseket a teraszra, egy-két kóstoló
és egy kis társalgás erejéig.
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Május elseje
A szokásainkhoz híven májusfát állítottunk az otthon lakóinak közreműködésével. Zeneszó mellett,
jó hangulatban zajlott a díszítés és vidáman telt a délelőtt.  Pünkösd hetében bontottuk le a fát,
amelyet az időjárás jól megtépázott addigra.

Pepó Jánosné

intézményvezető

Anyák napja
Nosztalgiával emlékeztünk az előző évekre, amikor rendszerint az óvodások adták az anyák napi
műsort, ez azonban az idén nem volt lehetséges. Az intézményünkben élő édesanyákat, nagy-
mamákat kárpótolta az enyhítő rendelkezés, hiszen védettségi igazolvánnyal a hozzátartozók
anyák napjára már tudtak jönni látogatóba. Ünnepélyes hangulatot próbáltunk teremteni erre a
szép napra. Szíves-pipacsos dekorációt készítettünk a kreatív foglalkozásokon, és az alkalomhoz
illő zenés-verses köszöntő összeállítást vetítettünk le a lakóknak.

A Fejlesztő foglalkoztatás hírei
Minden műhelyben szépen halad a munka és gyönyörű virágok kerültek az intézmény parkjába,
udvarára és a teraszokra is. 

A Gyöngyfüzér boltba szeretettel várjuk a vásárlókat. A késztermékek
mellett lehetőség van egyéni megrendelésekre, zipzár javításra, függöny-
varrásra, felső ruházat javítására is. Érdeklődni lehet a 06-30/609-3780-as
telefonszámon.

Köszönetünket fejezzük ki Dupsi Béláné Marika néninek, aki sok szép
évelő virágot küldött az intézményünk parkjának virágosítására.

Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás és Becseiné
Bohus Róza foglalkoztatási koordinátor.

Evangélikus hírek

Vasárnaponként 10.30-kor találkozhatunk istentiszteleteinknek.
Minden hónap első vasárnapján úrvacsorai közösségben ünnepelhetünk.
Június 6-án, vasárnap öt fiatal testvérünk vallja meg hitét a konfirmációjuk ünnepén.

Szeretettel várjuk Testvéreinket!
Imádsággal és reménységgel teli, felelősséggel megélt hétköznapokat kívánok a hétköznapokhoz,
és Isten áldásának örömteli fogadását az ünnepnapokra!

Erős vár a mi Istenünk!
Szigethy Szilárd 

lelkész
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Tájékoztatás - lakossági sütőolaj és sütőzsiradék begyűjtéséről

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. - az NHKV Zrt.-vel egyeztetve - megál-
lapodást kötött a Biotrans Kft.-vel (2045 Törökbálint, külterület 0152/12) a lakossági sütőolaj és
sütőzsiradék szakszerű begyűjtése érdekében. A  használt sütőolaj begyűjtésére a közszolgáltatás
keretében kerül sor a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. közszolgáltatási területén (Békés megye).

A használt sütőolaj és sütőzsiradék leadható a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő
udvarokon, valamint a települési önkormányzatok által javasolt gyűjtőpontokon.
A begyűjtött hulladék az NHKV Zrt. tulajdonát, a hulladék értékesítéséből származó bevétel az
NHKV Zrt. bevételét képezi.

A Biotrans Kft. közvetlenül keresi meg a települési önkormányzatokat a gyűjtőpontok kijelölése
érdekében.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Figyelemfelhívás közelgő agrártámogatási határidő lejártára

Az Agrárminisztérium alábbi közleményével emlékeztetem Önöket az Egységes Kérelem beadási
határidejére. Sikeres támogatásigénylést kívánok, kérem kérdés esetén keressék főosztályunkat
bizalommal. Tájékoztatom Önöket, hogy a beadási időszak meghatározó határidős napjain
meghosszabbított ügyfélszolgálattal állunk rendelkezésre. Ennek megfelelően a szankciómentes
beadási határidő utolsó napján (május 17.), valamint a szankciómentes módosítási lehetőség utolsó
napján (május 31.) és a szankciós módosítási határidő utolsó napján (június 9.) 18.30-ig kereshetik
fel ügyfélszolgálatunkat.

https://kormany.hu/hirek/majus-17-ig-van-lehetoseg-az-egyseges-kerelmek-beadasara

Az egységes kérelem keretében lehetőség van összesen 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési
jogcímhez kapcsolódóan támogatást igényelni. A termelők jelentős körét érintő közvetlen támo-
gatások (például alaptámogatás (SAPS), zöldítés) esetében, továbbá a kapcsolódó nemzeti támo-
gatások (például átmeneti nemzeti anyatehén tartás támogatása) és a vidékfejlesztési program
intézkedései (például agrár-környezetgazdálkodás, erdészeti jogcímek) esetében is itt lehet
kérelmeket benyújtani, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

A fentiek közül például a SAPS és zöldítés várható együttes fajlagos összege az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, a forint árfolyamától függően 76-80 ezer forint körül alakulhat, így minden termelőnek
érdemes kérelmét határidőig beadna.

2021. május 17-ét követően a már benyújtott kérelmek szankciómentesen módosíthatóak május 31-
ig. 2021. június 9-ig még módosítható a kérelem, akkor azonban a változtatással érintett jogcímre
megállapítandó támogatási összeg munkanaponként egy százalékkal csökken. A május 17-e és
június 9-e között beadott kérelmeknél a megállapítandó támogatási összeg a késedelmes beadást
érintő, munkanaponkénti egy százalékos csökkentésével kell számolni.

A kitöltési felület a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén elérhető (https://e-
kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/). Azok számára, akiknek nehézséget okoz a kérelmek
beadása, célszerű igénybe venni az országos lefedettségű falugazdász hálózat segítségét is. Fel-
hívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy idén - a tavalyi évtől eltérő módon – a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara falugazdászai által beadott kérelmekkel kapcsolatban több fontos elektronikus
üzenetet is kaphatnak a kamarától, javasoljuk ezek figyelmes átolvasását és az azokban lévő in-
strukciók követését, hogy a kérelem beadása végleges lehessen.

Agrárminisztérium
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Fájó szívvel emlékezünk Czikó László halálának 20. évfordulóján. 
Őt soha nem felejtő családja.

“Tudjuk, hogy nem jöhet, 
mégis egyre várjuk. 
Enyhíti hiányát, ha
álmainkban látjuk.

Az ész megérti, de a szív soha, 
hogy egyszer majd mi is elmegyünk, 

ahol Ő van oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk, 

arra életünk végéig, 
könnyes szemmel emlékezünk.”

Felhívás!
Csanádapáca község az idén ünnepli újratelepítésének 200. évfordulóját (1821-2021). Ebből az
alkalomból egy reprezentatív kiadványt szeretnénk megjelentetni, ami Csanádapáca történetét mu-
tatná be régi képeslapok segítségével. 
A kiadványhoz egyelőre még csekély számú anyag áll rendelkezésünkre, ezért szeretnénk a Tisztelt
Lakossághoz fordulni segítségért. 
KERESÜNK Csanádapácát ábrázoló RÉGI KÉPESLAPOKAT, vagy régi fényképeket, amin csa-
nádapácai középületek (községháza, templomok, kápolnák, iskolák, óvodák, boltok, műhelyek,
malmok, ipartestület épülete, levente otthon, olvasóköri épület, vasútállomás, csendőrség,
rendőrség, fürdő, stb.) vagy közterületek (utca, tér, park, külterület, ünnepség stb.) láthatók. 
Elképzelésünk megvalósításához elsősorban 1945-nél régebbi képeslapokat keresünk, de szeret-
nénk, hogy mindenképpen 1990 előtti legyen. 
Fényképeket (amatőr fotókat) csak abban az esetben tudunk felhasználni, ha az NEM családi kép,
csoportkép, vagy portré, hanem a fotó egyértelműen és jól azonosíthatóan valamilyen középületet
ábrázol és nem a személyek, hanem az épület érvényesül rajta.
Kérünk mindenkit, aki hozzá szeretne járulni a kiadvány sikeréhez és rendelkezik a fentebb felsorolt
régi képeslapokkal vagy fényképekkel, esetleg segíteni tud azok beszerzésében, egyeztetés céljából
feltétlenül jelentkezzen! 
Elérhetőségeink, információ: 
- Arany János Művelődési Ház, 06-30 /777-8781
- https://www.facebook.com/aranyjanos.muvelodesihaz/ 
- e-mail cím: telehaz.csanadapaca@gmail.com

Behán Józsefné
művelődésszervező
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