
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
A mindennapok feladataiban, életünk történéseiben vannak pillanatok, események, mikor megállunk,
értékelünk, emlékezünk, hálát adunk. Egy település történetében is jelen vannak ezek az időszakok. 2021-
ben községünk újratelepítésének 200 éves évfordulóját ünnepeljük. Helytörténeti ismereteink vissza-
repítenek bennünket, milyen körülmények, törekvések voltak, akkor abban az időben, aminek  köszönheti
most településünk akár a mai arculatát is. 1821-ben a bécsi pusztabérlő Hengelmüller Mihály dohány-
termesztőket telepített Apácára, 1859 -ben, főként a hívek adományozásából megépült a Katolikus templom,
mely még ma is éke kis falunknak.  Igaz, a dohánytermesztés nem jellemző már a termőföldeken, talán csak
Mihály Gábor Kossuth–díjas szobrászművész által készített gányó szobor, a helytörténeti gyűjtemény egy-
egy darabja, vagy akár a hagyományőrző csoportok programjai jelenítik meg az akkori időszakot. 
Az önkormányzat és magam is a hagyományok tiszteletének, településünk gyökereinek szem előtt tartásával
dolgozunk azon, hogy Csanádapáca élhető településsé váljon. Legyünk büszkék arra, hogy csanádapácaiak
vagyunk, legyünk büszkék közösségeinkre, intézményeinkre és lakosaink kimagasló teljesítményére is az
élet különböző területén!
2021. jubileumi év, 2021. szeptember 03-04-én gálaműsorral, ünnepi szentmisével és kopjafaavatással tisztel-
günk őseink előtt.
Szeretettel várjuk a falubelieket programjainkra. Oláh Kálmán

polgármester
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A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei

A vakáció alatt sokan pihennek, többen pedig azért dolgoznak, hogy rendben legyen minden tanévkezdésre.
Folyamatosak a munkálatok az épületben. Három terem parkettája lett csiszolva, lakkozva, egy tanterem
ablak alatti falazata pedig teljes felújításon esett át. A tanári szoba parkettája sajnos menthetetlen volt, így az
új burkolatot kapott. Az egész épület tisztasági meszelése is befejeződött. Hatalmas köszönet jár Megyeri
Zsolt és Végh Zsolt kollégáknak a rengeteg munka elvégzéséért ebben a forróságban; a takarítóknak az ezzel
járó kosz gyors eltüntetéséért. Köszönjük a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok aktív munkáját is.
Még zajlik a tornaterem földszinti mosdójának felújítása. Előreláthatólag a kőművesmunkák belenyúlnak
majd a szeptemberbe is, utána viszont egy modern, minden igényt kielégítő, tiszta és tisztán tartható mos-
dónak örülhetünk, amely 30 év után végre újjászületik a Szeged-Csanádi Egyházmegye 10.000.000,- forintos
támogatásának hála.
A tanévkezdés sokaknak a kezdetet, de van, akinek a búcsúzást is jelenti. Nyolcadikosaink utolsó alkalommal
ülnek be az iskolapadba idén szeptemberben, hogy majd az előttük álló 181 tanítási nap után az általuk
választott középiskolában folytassák tanulmányaikat. Kitartást és sok-sok szorgalmat kívánok az ifjaknak!
Elköszönünk Kajáriné Deák Piroska tanítónénitől is, aki negyven év munkaviszony után augusztus 1-jével
nyugdíjba vonult. Számomra ma is ugyanolyan csinos és fiatalos pedagógus, mint aki volt harmadikos
osztályfőnökömként, 1985-ben. Hihetetlen, hogy eltelt 40 év! Piroska 1981 augusztusában lett a helyi iskola
tanítójelöltje, majd 1982 júliusában -  a tanítói diploma megszerzése után – megkapta tanítói kinevezését.
Dolgozott napközis nevelőként, majd osztálytanítóként. Sok-sok csanádapácai gyermek tanulhatta tőle a
betűvetés, számolás és olvasás alapjait. A természet szeretete jelen volt óráin, ezt igyekezett mindig a
felnövekvő nemzedéknek is átadni akár a tanórákon, akár az osztálykirándulásokon, vagy egy-egy séta al-
kalmával. Mindig szívesen vett részt az iskolai kerékpártúrákon. Szigorú, következetes ugyanakkor rendkívül
érzékeny kollégát ismertünk meg benne. Tudott örülni a sikereknek, s mindig bosszantotta a kudarc, a
neveletlenség. Mindig a jóra törekedett és a gyerekeket is az egyenes útra igyekezett terelni. Hiányozni fog!
Nélküle már nem lesz olyan a tanári szoba soha, mint amilyen vele volt. A nevetése most is fülembe cseng.
Drága Piroska! Mindig szívesen látunk! Ha teheted, nézzél ránk! Jó pihenést, aktív nyugdíjaséveket kívá-
nunk!
Határtalanul kiránduláson vehettünk részt 30 gyermekkel Erdély csodálatos vidékein. „Székelyföld kin-
csei-sóvidék csodái” címmel nyújtottuk be a pályázatot még 2020. márciusában. A kirándulás már-már veszni
látszott, de Istennek hála augusztus 9-14-ig mégis részesei lehettünk annak a csodának, melyet minden ma-
gyar embernek meg kellene tapasztalnia. Hargita megyei sofőrjeink, csíki idegenvezetőnk feledhetetlenné
tették ezt a hat napot. Sétáltunk Nagyváradon, énekeltünk a Szűzanya tiszteletére a székesegyházban, Adyval
és a Holnap társaságával ismerkedtünk túl az irodalomkönyveken. A Királyhágón ebédeltünk és falatoztunk
a finom dinnyéből, amiért köszönet a Dániel családnak. Este Nyikómalomfalván kaptunk szállást, ahol a
helyi srácokat hagytuk nyerni 2:1-re a hirtelen rendezett focimeccsen. Másnap volt Korondi forgatag, jártunk
a parajdi sóbányában és a sószorosban is, ahol tilos volt az ösvényről letérni a keresztes viperák miatt.
Fürödtünk a szovátai Medve-tóban, mely átlagos vízmélysége 10 méter és háromszor olyan sós, mint a
tenger. Betekintettünk egy sóvágó műhely mindennapjaiba is. Koszorúztunk Farkaslakán Tamási Áron sír-
jánál és a trianoni emlékműnél is. Harmadnap megmásztuk a székelyek szent hegyét, az 1801 méter magas
Madarasi Hargitát, ahol a gyerekek megépítették saját emlékhelyüket. Koszorúnkat elhelyezve a székely
himnuszt énekeltük. Bejártuk Szejkefürdőt, voltunk a Mini Erdély parkban. Megkoszorúztuk a legnagyobb
székely, Orbán Balázs sírját és megismerkedtünk a székelykapuk beszélő motívumaival, majd az újonnan
átadott múzeumban ismerkedtünk Orbán Balázs életével, használati eszközeivel. Esténket a Boróka
táncegyüttestől tanult táncokkal múlattuk. Ezen az estén dallal búcsúztunk szállásadónktól, aki a megható-
dottságtól gyönyörű nótára fakadt férjével együtt. Elénekelték, miért nem hagyja el a székely otthonát.
„Havas hegyek őrködnek felettünk, Miért menjünk innen, hisz itt születtünk…” Ezek azok a pillanatok,
érzések, amelyek ha belopják magukat az ember szívébe, soha nem jut eszébe románnak titulálni egy erdélyi
magyart. Negyedik napunkon bebarangoltuk a Varságot. Vencel bácsi vízimalmától indulva elsétáltunk a
Csorgókő vízesésig majd oltottuk szomjunkat Jézus kútjánál. Utunk végén betértünk a varsági „Parla-
mentbe”, melynek udvarán a zsindelykészítés fortélyait leshettük el. Buszunkhoz visszasétálva már nyolc
keréken folytattuk útunkat a zetelakai víztározóhoz. Ezen az estén már Böjte Csaba gyergyószárhegyi gyer-
mekotthonában hajtottuk nyugovóra fejünket. Utolsó előtti napon betértünk a gyergyószentmiklósi örmény  
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templomba,  ahol egy nagyon aranyos pap bácsi várt bennünket. A gyerekek nyelvén mesélt az örményekről,
és azt is megmutatta, hogy ebben a 300 éves templomban még a tanárokat is megmintázták. Kiemelte a hit
éltető erejét, hisz aki hisz Istenben, annak minden a javára válik. Ezt követően a Ponrácz tetőn átérve
leereszkedtünk a Békás-szorosba, majd a Gyilkos-tó legendáját és valódi keletkezését is megismertük, később
a Szárhegy mellett Güdüctelepen kóstolhattunk helyi finomságokat. Utolsó napunkon Fehéregyházán koszo-
rúztunk, majd Segesvár gyönyörűséges történelmi belvárosát tekintettük meg. Az élmény örök, nem veheti
el senki. 
Kiemelném, hogy a gyerekek nem hozhattak telefont, így minden percüket együtt, egymással töltötték. Tele
voltak energiával a nap bármely szakában. Köszönet a szülőknek a négy banános doboznyi adományért,
melyet hálásan köszönnek a szárhegyi otthon lakói. Köszönet a bizalomért, hogy elengedték velünk gyer-
mekeiket. Köszönet Széplakiné Kajári Tündének és Zsikai Péternek, akik vállalták, hogy hat napon át éjjel-
nappal óvják a szülők legféltettebb kincseit. 
A kirándulást rengeteg telefon és előzetes egyeztetés előzte meg. Hálás vagyok a jó Istennek, hogy minden
a tervek szerint alakult, mindenkit épségben hazahozhattunk. A koszorúk felajánlását köszönjük szépen
Pajkó Lajosnénak és családjának!
Bízok benne, hogy a pályázatot legközelebb is kiírják és minél több diákunk járhatja be Erdély földjét.
A tankönyvosztás augusztus 30-án lesz 13:00-17:00-ig a Gyarmati Béla díszteremben. (Régi zöld épület.)
Ekkor kerülnek felmérésre a napközis, tanulószobás és az étkezésre vonatkozó igények is. 
A 2021/2022-es tanévünket augusztus 31-én, 18:00 órakor kezdődő VENI SANCTE, vagyis tanévnyitó
szentmisével kezdjük, ahol ünneplőbe öltözve kérjük a Szentlélek közbenjárását. Ekkor lesz az első osztá-
lyosok táskaszentelése is, ezért őket arra kérjük, hogy iskolatáskájukat benne a tolltartóval és egy darab
füzettel hozzák magukkal és érkezéskor helyezzék az oltár elé. 
Első tanítási nap szeptember 1-jén lesz. Kapunyitás 7:15-kor. 
A nyári szünet hátralévő részére jó pihenést, kellemes feltöltődést kívánok!

Véróné Erzsiák Beáta
igh.

Vitorla tábor Gárdonyban
Augusztus 2-án 18 fős gyereksereg gyülekezett a katolikus templom előtt. A busz bepakolása után közös
szentmisén vettünk részt, majd útnak indultunk a Vitorla hittanos tábor résztvevőivel. A Velencei tóig meg
sem álltunk, csupán egy rövid kecskeméti pihenőre. A szállás elfoglalása után a tó felfedezése és fürdőzés
következett. 
Kedden kerékpártúrára indult a csapat, hogy megkerülje a tavat. A 33 kilóméteres kerékpártúrát egy 5
kilóméteres gyalogtúrával fűszereztük, ugyanis megkerestük a pákozdi ingóköveket, ahonnan gyönyörű
kilátás nyílt a sekély vizű tóra is. A teremtett természet csodálatos látványa tárult elénk.
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei
Kerek évforduló ünneplés
Pávik Lajosnét köszöntöttük kerek évfordulós születésnapja alkalmából, július 30-án. 
A Csanádapácai Új Szó közvetítésével ezúttal is sok boldogságot, jó egészséget kívánunk Neki! Továbbá,
hogy számos  vidám, örömteli eseményekben gazdag évet töltsön el körünkben! Köszönjük az ünnepeltnek
a szíves megvendégelést!

Zenés rendezvény
Az augusztusi nagy hőség kevés alkalommal engedte, hogy hosszabb időt töltsünk a szabadban az otthon
lakóival, így ezeket a rövid időszakokat igyekeztünk kihasználni.
A nagy árnyas teraszunkon palacsintát sütöttünk az itt élők számára, amelyet lekvárral és kakaóval töltöttünk
meg. Kellemesen telt a délután, sokan kiültek a teraszra egy-egy kóstolóra, zenét hallgattak, beszélgettek.

Szerdán az egész napot Balatonalmádiban töltöttük, ahol rengeteget fürödtek, fociztak, röplabdáztak a
résztvevők. Este hangulatos szalonnasütésbe kezdtünk, majd rengeteg dicsőítő dalt énekeltünk a pislákoló
tűz körül. Felidéztünk sok-sok szép emléket.
Csütörtöki napunk a közösségről, annak teremtő erejéről szólt. Egyszerű, de annál mókásabb feladatokkal
bizonyítottuk be, hogy a Teremtéshez bizony Istennek rendkívül jól összerakott, átgondolt terv kellett. Dél-
után a gyerekek verset írtak megadott szavak segítségével. Egy órára birtokba vettük a helyi játszóteret,
melynek a gondnoka megismerte a rendes csanádapácaiakat. (Emlékezett ránk két évvel azelőttről, amikor
is jelesekkel táboroztunk ott.)
Pénteken Gárdonyi Géza emlékházába látogattunk valamint török-magyar csatát vívtak a gyerekek a
rönkvárban. Ezen a napon a lézerharcot is kipróbálták a résztvevők.
Utolsó napunkon indulás előtt a Szent Anna kápolnában vettünk részt szentmisén, mely azért is különleges
volt, mert Gárdonyi Géza dédunokája is jelen volt. Gárdonyit annak idején ebben a kápolnában keresztelték
meg, később ennek tiszteletére vette fel a Gárdonyi nevet. Volt olyan néni, aki a sok misére érkező gyermek
láttán örömtől könnyes szemmel fogadott bennünket. Jó érzés megélni ezt. Hazafelé még a dinnyési vár-
parkban is látogatást tettünk, ahol megismerkedtünk többek között a magyar oltárral a kis felszentelt fatemp-
lomban. Mindennapjaink része volt a közös imádság, melynek erejét már sokszor, sokan megtapasztaltuk.
A gyerekek táboroztatását a Szeged-Csanádi Egyházmegye 445.455,- forinttal támogatta. Hálásan köszönjük!
Köszönet a tábor lebonyolításáért Bódánné Tóth Anikó kolléganőmnek, Loneán Rudolf sofőrünknek és ezer-
mesterünknek valamint Blősz Attila plébános úrnak.
Reméljük, hogy ismét rendszeressé válhatnak klubfoglalkozásaink és nem szakít el egymástól bennünket
újból a pandémia! A legszebb mégis az lenne, ha nyári szünetben is lennének fiatalok az Isten házában!

Véróné Erzsiák Beáta, szervező
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Diákok az idősotthonban
Augusztus hónapban két fiatal középiskolás teljesített közösségi szolgálatot, Lenti Brigitta és Hegyesi Tamás.
Nyári diákmunkában Szekeres Boglárka és Farkas Zoltán vesznek részt. Köszönjük szépen a fiatalok
munkáját!
Lelkesek, vidámak és az idősekkel is nagyon kedvesek voltak a diákok, sokat segítettek eddig is az itt dolgo-
zók munkájában, ketten pedig augusztus végéig még velünk maradnak.
Amint az évek óta szokás, a diákmunkában részt vevő fiatalok megosztják tapasztalataikat a következő
sorokban: 
Szekeres Bogi
Augusztusban nekem is lehetőségem volt az idősek otthonában dolgozni. Bele láthattam az idősek minden-
napi életébe és segíthettem az itt dolgozóknak is. Örülök, hogy ebben is kipróbálhattam magam. Sokat olvas-
tunk, kézműveskedtünk és játszottunk. Remélem jövőre is részem lehet ilyen élményekben.
Farkas Zoltán
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőségem adódott a Gyöngyfüzér Szociális Otthonban segédkezni,
tevékenykedni. Az idősek és a dolgozók ismét nagy szeretettel fogadtak minket.  A mindennapok gyorsan
elteltek, ezt nagyban elősegítette a dolgozók és idősek közötti barátságos hangulat, odaadás és figyelem.
Élményekkel persze most is gazdagodtam és remélem az én tevékenységem is hozzájárult a közösség jó
hangulatának megteremtéséhez, valamint a társaimmal kitalált örömszerző programok megvalósításához.

Köszönjük szépen a sütkérezéshez érkezett tojás- és tejadományokat a települési önkormányzatnak, Matelka
Erikának, Oláh Bélának és családjának! A felajánlásoknak köszönhetően a következő alkalommal barackos
süteménnyel leptük meg az időseket, amelynek szintén nagy sikere volt.
Szabadtéri mozgás
Az intézmény udvarán a közelmúltba lengőtekézést szerveztünk. Többen már játszottak korábban, sokan
pedig most először próbálták ki a játékot. Kíméletes, játékos mozgást jelentett a résztvevők számára. Értékes
és vidám perceket magában foglaló délelőtt volt ez, amely a diákok segítsége nélkül nem valósulhatott volna
meg.

Mindig kedvelt program a palacsintasütés, hiszen frissen, melegen a legfinomabb ez az édesség és általában
a jó étvágy és a vidám zene mellé a jó hangulat is társul szegődik.
Esti zenés rendezvényünk sokunk számára várva-várt pillanat volt, mert a Dalkör érkezett hozzánk
vendégségbe. Lassan egy év is eltelt már azóta, hogy utoljára szórakoztathatták az időseket, így tényleg nagy
örömet szereztek dalaikkal, jelenlétükkel. 
Hálásan köszönjük ezt a remek estét! 
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Evangélikus hírek
Légy erős és bátor!

Istennek hála az idén is megtartottuk a nyári napközis táborunkat a medgyesegyházi evangélikus
gyülekezeti házban és templomkertben. 18 csanádapácai gyermek vett részt a táborban. Az idén Ökrösné
Andrusik Anita, gyülekezetünk presbitere is csatlakozott a táborvezetőkhöz. Lelkes szolgálata nagy segítség
volt a gyerekek között. Reggelente az önkormányzat kisbuszával és szülői segítséggel  jutottak el a gyerekek
a tábor helyszínére. Köszönetünket fejezzük ki Csanádapáca Község Önkormányzatának, Oláh Kálmán pol-
gármester úrnak és Furák Györgynek. 
Napjainkat áhítattal kezdtük, ahol evangéliumi történeteken keresztül hallgattuk Isten üzenetét. A tábor
központi témája Dávid és Góliát története volt. A gyülekezeti teremben ott állt maga Góliát és emlékeztetett
minket, hogy mennyi feladat, nehézség, kihívás magasodik fölénk. Dávid történetéből azonban megtanultuk,
hogy választhatjuk a saját eszközeinket, a saját utunkat, Isten áldásával és segítségével győzhetünk minden
óriás felett. Dávid ereje nem a karjában és még csak nem is a parittyájában volt, hanem maga az élő Isten
segítette győzelemre. Aki bízik Istenben, aki ráhagyatkozik, aki Tőle kér támogatást a feladatokhoz, annak
az Úr ad erőt és bátorságot. A gyerekek őszintén beszéltek arról, hogy milyen „Góliátok” vannak az életük-
ben. Van, akinek már az is egy bátorságpróba volt, hogy eljött a táborba. Az utolsó előadásban lebontottuk
Góliátot, hogy szemléltessük, minden nagy feladat, kihívás, akadály, nehézség legyőzhető Isten segítségével. 
Délutánonként játék, kézműveskedés következett. Készítettünk bárányt, pajzsot, karkötőt és kopogtatót. A
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ, fejlesztő foglalkoztatójának munkatársai kis tarisznyákat varrtak
nekünk, amelyeket a gyerekek textilfilccel díszítettek ki. 
Egyik délután ellátogattunk a medgyesi szlovák házba, ahol sok érdekességet megtudtunk őseink életéről.
Régi, konfirmációs emléklapokat is láttunk és belelapoztunk a Tranosciusba is. 
Az akadályverseny sem maradhatott el. Öt állomáson kellett feladatokat teljesítenie a gyerekeknek. Minden
csapat ügyesen kiállta az erő, a hang, az ész, az ügyesség és az ötletesség próbáját. Köszönjük a népi játékokat
az Arany János Művelődési Háznak és Barta Katalinnak. 
Dávid pásztorlegény volt, ügyesen vigyázott a bárányokra. A mi kis táborozóink is gyűjthettek bárányokat,
amelyekért aztán kis ajándékokat vásárolhattak a „Bari – boltban.”
A táborban segédkező lelkes szülőkre mindenben számíthattunk. Két középiskolás fiatal is vállalt szolgálatot
a gyerekek között.  A lelki táplálékok mellett a gyülekezet tagjai finom medgyesi dinnyével, üdítővel, rág-
csálnivalóval látták el a gyerekeket. Egy kedves anyuka és a medgyesegyházi szlovákok palacsintával ked-
veskedtek. Nagyon örültek a gyerekek a vattacukornak, amit az egyik táborozónk anyukája készített.
A négy tartalmas és aktív nap után vasárnap a csanádapácai templomban tartottuk a táborzáró isten-
tiszteletet. Régen látott ennyi embert az apácai templom. A gyerekek énekekkel, verssel, igékkel, imádsággal
és a történet képes ismertetésével szolgáltak. Az istentiszteletet követő szeretetvendégségen pedig mindenki
részesült a hatvanszeletes tortából, melyet a Ficsor Cukrászda készített. Hálásak vagyunk felajánlásaikért a 

A Fejlesztő foglalkoztatás hírei
Örömünkre szolgált, hogy az idei csanádapácai búcsúban ismét sokan vásároltak a fejlesztő foglalkoztatás
keretében készített termékekből a Gyöngyfüzér bolt sátránál. 

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

Elérhetőségeink:
Gyöngyfüzér  Szociál is  Szolgáltató Központ

5662 Csanádapáca Hor váth Lajos  tér  5 .
Tel :  06‑68‑520 217;  Mobi l :  06‑30/370‑0230

E‑mail :  gyongyfuzerkp@gmail .com

Pepó Jánosné
intézményvezető
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Arany János Művelődési Ház hírei
Augusztus 15-én, búcsú napján  kirakodóvásár és vidámpark várta a gyerekeket és a felnőtteket. A
Helytörténeti Gyűjtemény is kinyitotta kapuit az érdeklődők előtt. Este pedig  Oláh Kálmán polgármester
úr köszöntötte a vendégeket és átadta a mikrofont a mulatós zenei stílus két ismert előadójának.  Tesók Attila
és Márió koncertjén  nagyon jó hangulat kerekedett és sok embert vonzott ez az esti  program.
A szervezésben és a megvalósításban segítségünkre voltak az önkormányzat dolgozói, a pedagógusok, a
művelődési ház munkatársai, Radics Károlyné, Zsikai R. Péter, Dupsiné Pacsika Mária, a konyha dolgozói,
a polgárőrök, a Gyöngyfűzér varroda, Péter Sándor és a közfoglalkoztatottak.
Köszönjük munkájukat!
A program  támogatója a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. volt.

Behán Józsefné
művelődésszervező

Dohánylevél Egyesületnek, Pajkó Lajosnénak,  ifj. Várhelyi Károly családjának, Kvasz Pálnak és Deák István-
nak.
A gyerekek sok mindent hazavihettek ebből a táborból. Reménységünk szerint, leginkább azt az üzenetet
vitték haza, amit a betűs karkötőre fűztünk: Isten szeret. 

Szigethyné Szenteczki Katalin
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SZEPTEMBER HAVI  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön
Zöldhulladék szállítás: 2021. szeptember 24. (péntek)

Szelektív hulladék szállítás: 2021. szeptember 23. (csütörtök)
Ügyfélfogadás: 2021. szeptember 17. (péntek) 08:30 - 10:30-ig

DAREH Bázis Nonprofit Zrt.

Nagyon Boldog Születésnapot kíván

neked az egész NAGY család!

“Valami olyasmit akartam adni,
Amit nem lehet soha pénzért kapni.

Valamit, ami emlékül marad,
Valamit, ami szívből fakad.
Így hát beleadtam eleget,

Sok jót, szépet, és a szívemet.
Mert szív nélkül az ajándék,

Csak egy egyszerű jó szándék.
Ezért küldöm e verset,

Beleadtam szívem, lelkem.
Ettől lett ez az ajándék,

Nem csak szimpla jó szándék.
Hanem egy nagyszerű emlék,

Mert ha olvasod, olyan mintha veled lennék.”

Puszil: Anya, Apa és Öcséd

KÁRENYHÍTÉSI HOZZÁ-
JÁRULÁS MEGFIZETÉSE

A Magyar Államkincstár felhívja a kárenyhítési
kockázat-közösségben tag mezőgazdasági ter-
melők figyelmét arra, hogy 2021. szeptember 15.
napjáig van lehetőség a 2021. évi kárenyhítési
hozzájárulás megfizetésének jogszerű teljesí-
tésére. A kárenyhítési hozzájárulás határidőre
történő beérkezése az egyik alapfeltétele a
kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó
jogosultság megszerzésének. Amennyiben a hoz-
zájárulás összegét a Kincstár a fenti határidőt
követően vonja le a gazdálkodó későbbi
kifizetéséből, úgy a termelő már nem lesz jogosult
kárenyhítő juttatás igénybevételére!
A fizetési kötelezettségről szóló határozatokat a
Kincstár elektronikus úton közli az ügyfelekkel,
ezért az érintett gazdálkodók fokozottan kísér-
jék figyelemmel az ügyfélkapus tárhelyükre ér-
kező döntéseket!

Elérhetőség: 06-30/114-8971
Skultéti Lilla

falugazdász


