
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
A napokban jelent meg a Magyar Falu Program döntési listája az MFP-UHK/2021 kódszámú, út,
híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása tárgyú célterület vonatkozásában. 

A minisztérium döntése értelmében Csanádapáca Község Önkormányzata bruttó 37.534.489.-
Forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Liget utca (HRSZ: 1157) útburkolatának
felújítására. A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztását követően előreláthatólag jövő tavasszal
kezdődnek el a munkálatok.

Önkormányzatunk továbbra is minden pályázati lehetőséget ki fog használni annak érdekében,
hogy Csanádapáca közúthálózata megújulhasson. 

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi szociális tüzelőanyag juttatás-
ról szóló 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete útján szabályozta a tüzelőanyag támogatás
odaítélésének szempontrendszerét. Az ellátás iránti kérelmeket 2021. november 30. napjáig lehet
benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainál Silló Norbert szociális
ügyintézőnél, illetve Harangozó Zoltán ügyintézőnél a megfelelő kérelemnyomtatvány egyidejű
előterjesztésével. A tüzelőanyag támogatás mennyisége maximum 10 q szén lehet háztartásonként
és összesen 762 q barnakőszén áll rendelkezésünkre.

Arról szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Csanádapáca II.  számú háziorvosi körzetének házior-
vosa, Dr. Leal Antunes António Eduardo hosszabb idjű szabadság iránti kérelmet terjesztett elő az
irányomba.  A háziorvosi ellátást az önkormányzat továbbra is folyamatosan biztosítja a lakosság
részére. 

Tájékoztatom a lakosságot arról is, hogy az üveggyűjtő edényzetek a Községháza udvarában kerül-
tek véglegesen elhelyezésre, tekintettel arra, hogy sokan nem rendeltetésszerűen használták azokat.
A lakossági felhasználású üvegek elhelyezésére továbbra is lehetőség van munkaidőben, előre
egyeztetett időpontban. Kérem, hogy Szemenyei Adrienn közmunka-irányítót vagy Harangozó
Zoltán közterület-felügyelőt keressék ezzel kapcsolatban. 

2021. október 31-én (vasárnap) áttérünk a téli időszámításra és a nappalok egyre rövidebbek
lesznek, ezért elengedhetetlenül fontos a funkcionáló közvilágítás. Ha valaki azt tapasztalja, hogy
a környezetében közvilágítási hibabejelentésre van szükség, akkor az alábbi csatornákon teheti
azt meg:

https://www.mvmnext.hu/aram/kozvilagitasi_hibabejelentes/ 
06-62/565-881 MVM központi hibabejelentő

06-68/520-200 Önkormányzati hivatal

Sajnálatos módon azt a tájékoztatást kaptam, hogy a Csanádapácai Mezőgazdasági START Prog-
ram keretein belül megtermelt növényeket a termőföldekről illetéktelenek több alaklommal el-
tulajodnították. Szereteném felhívni a figyelmét ezen személyeknek, hogy a növények
különböző permetszerekkel vannak kezelve, amelyek behatási ideje több nap. Ezen tényt több
helyen kihelyezett táblák is jelzik. Ezen időszak alatt a kezelt növenyek fogyasztása szigorúan
TILOS! Az ilyen magatartás településünkön kerülendő!!! Oláh Kálmán

polgármester
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Tájékoztatás a 2021. évi szociális tüzelőanyag juttatásról 

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi szociális tüzelőanyag juttatásról
szóló 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni szociális juttatásként csomagolt
barnakőszenet biztosít, kérelem alapján, az alábbi jogosultsági feltételek fennállása esetén: 

I. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális
tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a háztartásában az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000.-Ft), egyedül élő e-
setén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250.-Ft), nem haladja
meg.

II. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális
tüzelőanyag támogatást állapíthat meg minden 65. életévet betöltött kérelmezőnek, akinek a ház-
tartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át
(142.500.-Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át
(156.750.-Ft), nem haladja meg. 

III. A tüzelőanyag támogatás mennyisége maximum 10 q szén lehet háztartásonként. 

IV. A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, az ellátás iránti kérelmeket 2021. no-
vember 30. napjáig lehet benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal munkatár-
sainál, Silló Norbert szociális ügyintézőnél, illetve Harangozó Zoltán ügyintézőnél. A határidő
jogvesztő! 

V. A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A
forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatás iránti igények kielégítésére nincs
lehetőség. 

Kérjük, hogy 2021. november 30. napig a kérelmüket terjesszék elő és a lehetőségről tájékoztassák
rokonaikat, ismerőseiket és szomszédaikat.

Silló Norbert és Harangozó Zoltán
ügyintézők

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

É r t e s í t é s
Csanádapáca Község Önkormányzata

2021. évben is csatlakozik a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 

pályázatához.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerében (EPER-Bursa) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázati kiírás megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján.
A pályázat benyújtása valamint további információ az Önkormányzat 6. sz. irodájában.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5. Oláh Kálmán 

polgármester
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Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei

Jelenleg 200 diák tanul az iskolában, melyből 41-en a környező településekről járnak hozzánk. 12
osztályban kezdődött el az oktató-nevelő munka szeptember 1-jén. Elsőseink mellett két új kollégát
is köszönthettünk a tanév kezdetén. Fabók Lászlóné, Zsóka néni a 4.a osztálytanítója lett, míg Diós
Ignácné, Erika nénit az 1.b-ben köszönthettük. Reméljük, jól érzik magukat köztünk!

Nagy változás életünkben, hogy 2021. szeptember 1-jén új telephellyel bővült az intézmény. Ettől
a naptól ugyanis a Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda is hozzánk tartozik. A bodzási óvodában
jelenleg 20 kisgyermek van egy vegyes csoportban. A „mi” ovinkban jelenleg 87 csemetéről gon-
doskodnak az óvó- és dajka nénik.

Nagyon bízunk abban, hogy végig jelenléti oktatásban dolgozhatunk. Az otthon töltött iskolai
napok sajnos nagyon sok esetben komoly pszichés panaszokat okoztak több tanulónál. Ma talán
mindennél fontosabb a családdal együtt töltött, hasznos idő, a közös játék és mese, egy-egy kirán-
dulás. Aki teheti, éljen a szép őszi idő adta lehetőségekkel. Ne tétovázzunk felállítani gyermekein-
ket a gép, a számítógépes játékok mellől.

Szeptemberben volt papírgyűjtés és 24-én a Magyar diáksport napján az iskola apraja-nagyja ját-
szott, sportolt. Martonné Erdei Gabriella az alsósok, Elekes Károly a felsősök feladatait állította
össze. Volt lehetőség a régi játékok felelevenítésére is: hettyen-petty, kómás hangya, szegény-
gazdag, adj király katonát. Mindenki jól szórakozott és rengeteget mozgott a friss levegőn.

Október 1-jén az időseket köszöntötte Lázár Emese tanárnő kórusa egy videófelvétellel. Zsikai
Péter tanár úr 7. osztálya az aradi vértanúkról emlékezett meg Becsei Bence (8.a)
közreműködésével.

Október 2-án Szegedre látogattunk 17 fiatallal a Szent Gellért ifjúsági találkozóra. „Küldetésed van!
Éled?”- volt a nap témája. Huszonévesek tanúságtételei után csoportfoglalkozásokon vettek részt
a fiatalok, majd közös szentmisével zárult a nap. Megerősítve, feltöltődve tértünk haza.

Október Szűz Mária hónapja. Reggeleinket egy-egy tized rózsafüzér imádkozásával kezdjük.
Rózsafüzér királynéja, könyörögj érettünk!

Több diákunk is készül a november 14-ei bérmálkozásra. Imádkozzunk értük, hogy mindig érezzék
Isten szeretetét és kegyelmét átlépve a keresztény nagykorúság küszöbét.

Közeleg Mindenszentek ünnepe, halottak napja. Vigyük ki gyermekeinket is a temetőbe, vonjuk
be őket a sírok gondozásába. Ha példával tanítunk, az egy életre bevésődik. Mutassunk nekik
példát mi, akik még megtehetjük! Bár szomorú esemény a halál, ne feledjük, hogy az az élet vele-
járója. A földi élet vége, de egy új élet kezdete. 

Az őszi szünetre kívánok kellemes pihenést, aktív kikapcsolódást! (Első tanítási nap: nov.2., kedd)

Véróné Erzsiák Beáta
igh.

Osztályaink továbbra is folyamatosan gyűjtik a REÁL termékekről a cégfeliratot. Ha teheti, támo-
gassa tanulóinkat a Reál termékek üres zacskóival! 
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei

Tájékoztatjuk az intézménybe látogatókat, hogy lapzártakor a koronavírus járvány
megfékezését célzó védelmi szabályozások szerint a látogatás nincs korlátozva, de az in-
tézményünk orvosának tanácsára a lakóink egészségének védelme érdekében tisztelettel kérjük,
hogy csak egészségesen jöjjenek látogatóba és  minden látogató szíveskedjen orrot és szájat
eltakaró maszkot viselni.
Vigyázzunk magunkra – vigyázzunk egymásra!
Az intézményben élők 83%-a  megkapta a védőoltást, és 74%-uk a harmadik oltáson is túl van.
Oltási szövődmény nem fordult elő.

Október havi programjaink:
Idősek világnapja
Október 1-én az idősek otthona lakói számára az intézmény ebédlőjében
tartottuk az  idősek világnapi köszöntőt. Egy-egy emléklapot és őszi asz-
tali díszt kaptak az idősek, valamint az óvodások és iskolások ajándékait
és köszöntőjét is átadtuk. Ezt követően egy  finom  ünnepi ebéd
következett. 
A csanádapácai általános iskola énekkarának köszöntő műsorát szintén
ezen a napon tekinthették meg lakóink, a mostanában már megszokott
kivetítő segítségével.
Hálásan köszönjük a szívhez szóló dalokat a diákoknak, továbbá Lázár
Emese tanárnőnek a megható, szép műsor betanítását.
Az iskolától kapott emléklapokat és az óvodások kedves ajándékait
külön köszönjük!
Bár nem adódik lehetőség mostanában a közös programok szervezésére,
de a pedagógusok figyelmessége és ötletei alapján megtapasztaltuk, hogy
a diákokkal együtt  gondoltak az itt élő idősekre. 

Október 2-án Csanádapáca Község Önkormányzata és a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
szervezésében az idősek világnapja alkalmából megrendezett ünnepségnek az Arany János
Művelődési Ház adott otthont. Oláh Kálmán polgármester úr és Pepó Jánosné intézményvezető
köszöntötte a megjelent időseket. Az ünnepi ebédet követően településünk idős lakossága ebben az
évben igazán megtisztelő és a korosztály kedvére való meglepetést kapott a világnapon a helyi ön-
kormányzat jóvoltából. Egri József, Zalai Lídia és Keszler Éva előadóművészek operett részletekből,
magyar nótákból és táncdalfesztiválokról ismerős slágerekből álló műsorát láthatta a közönség.
Remek előadást élvezhettek a vendégek, a hangulat igazán emelkedett volt.  Intézményünk ellátotti
köre is szép számmal képviseltette magát a vendéglistán, dolgozóink pedig aktívan részt vettek a
rendezvény előkészítési, valamint a lebonyolítási munkáiban. Jó érzés évről évre a civil szervezetek
aktív közreműködésével, összefogásban megvalósítani a rendezvényeket.
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Kerek évforduló

Október 11-én Jankó Józsefné, Erzsike nénit köszöntöttük
80. születésnapja alkalmából. A megvendégeléshez
finom torta készült .
Szerettei meglepetés partit tartottak az ünnepeltnek,
amivel nagyon boldoggá tették. 
Az intézmény lakói és dolgozói nevében sok-sok örömet,
vidámságot, hosszan tartó jó egészséget kívánunk
Erzsike néninek! 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Október 6-án az aradi vértanúk emléknapján,  a helyi általános iskola 7. osztálya által bemutatott
műsor levetítésével emlékeztünk a történelmi eseményre.
Köszönjük szépen az iskolásoknak a színvonalas előadást, illetve Zsikai Péter tanár úr felkészítő
munkáját, Szemenyei Zsoltnak a technikai segítséget.

Őszi dalcsokor
Október elején a Csanádapácai Dalkör meglátogatott
minket, őszi ünnepi dalcsokorral örvendeztették meg az
otthon közönségét. Meghatóan szép, kissé szomorkás
daloktól a vidámabb hangvételű, lendületesebb nótákig
jutottunk a műsor végére, így mindenki vidáman zárta
ezt a napot. A születésnapjukat ünneplők szerenádot is
kaptak,  az „ablakuk alatt” daloltak a tiszteletükre.

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

A Fejlesztő Foglalkoztatás hírei

Október hónapban a  foglalkoztatás keretében a ko-
szorúk készítésén és értékesítésén van a hangsúly. A
Gyöngyfüzér boltba szeretettel várjuk a vásárlókat
hétköznapokon 8-12-ig.
Megrendeléseiket telefonon is leadhatják a 06-30/609
3780-as vagy a 06-30/370 0230-as telefonszámon. 

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

Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesülete
Értesítés!

A mozgáskorlátozottak az idei évben is folytatják a tagrendezést. Azok a tagjaink, akik legalább 2
éve nem fizetik a tagdíjat, kivezetésre kerülnek a tagnyilvántartásból!

A vezetőség
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Pacsika Sándort 

Csanádapácán 90. születésnapja alkalmából
sok szeretettel köszönti 

lánya Ibolya, fia Sándor, veje Bálint, menye Anci,
unokái: Andrea, Norbi, Anikó, Sanyi Gabi, 

dédunokái: Nikolett, Dominik, Hanna, Levente,
Lilien, Fruzsina és Rebeka.

Tájékoztatás - II. háziorvosi körzet rendelési idő módosítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az alább közölt módon 
változik a II. számú háziorvosi körzet rendelési ideje:

Orvosi vizsgálatra, mint eddig is, csak 
előzetes bejelentkezés

alapján kerülhet sor.

II. KÖRZET:
Dr. Nyerges Sándor

háziorvosi ellátás
Tel: 06-68/400-530

Körzeti nővér:
Telefonszám: 06-30/428-9066

Készenlét hétköznap: 8 órától 16 óráig

KÖZPONTI ÜGYELET
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az orvosi ügyelet helye:

Tótkomlós, Kossuth utca 2. 
A központi ügyelet telefonszáma: 06-68/411-200

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

12:30-tól 15:00-ig 12:30-tól 15:00-ig 12:30-tól 15:00-ig 12:30-tól 15:00-ig 12:30-tól 15:00-ig
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Fájó szívvel emlékezünk 

Pávik  Lajosra, 

halálának 

második évfordulóján!

Felesége, gyermekei, 

unokái, dédunokái.

Megemlékezés

Szakál Erzsébet 

halálának 4. évfordulójára

Szakál János 

halálának 1. évfordulójára

Megállunk némán a sírotok mellett,

Szívünkben őrizzük emlékeiteket.

A család

Kedves Csanádapácaiak!

A  Dohánylevél Hagyományőrző  és Hagyományteremtő Egyesület idén is megszervezi  a
nehéz körülmények között élő, helyi  gyermekeket segítő CIPŐSDOBOZ AKCIÓT.

Szeretnénk kérni, vigyék hírét ennek a kezdeményezésnek, és ha lehetőségük van rá szerezzenek
örömet egy-egy cipősdoboznyi ajándékkal.  

Jótékonysági  akciónkban  0-14 éves korú gyermekek számára gyűjtünk  ajándékokat. 
Hogyan vehet részt az akcióban?

- A cipősdobozt töltse meg új vagy használt, de jó állapotú ajándékokkal az alábbi szempontok
szerint: játékok, iskolai eszközök, higiéniai eszközök, könyv, cukorkák, csoki stb.  
- Személyre szóló ajándékdobozt is készíthet! Ebben az esetben, kérjük írják rá a dobozra a mega-
jándékozni kívánt gyermek nevét.
- Amennyiben egy doboznyi ajándékkal nem is, de néhány játékkal, szaloncukorral, ruhával stb.
szeretne örömet szerezni a gyermekeknek, azért is hálásak vagyunk és ezeket a tárgyakat is
szívesen fogadjuk. 
- Lehetőség van pénzbeli adományozásra is, melyet ajándékok és csomagolóanyag vásárlására
fordítunk.

Az ajándékokat a helyi családsegítő és a védőnők bevonásával 
juttatjuk el a rászorulóknak december 24-ig.

Az ajándékokat 2021. december 17-ig gyűjtjük.
Információ kérhető: 

Művelődési  ház munkatársaitól: 06/30 777-8781 vagy 
Mórocz Ildikótól: 06/30 375-9374 számon



Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Meg jelenik havonta.
Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Zsikai Rajmund Péter

Nyomdai kivitelezés: Paulik és Társa Nyomdaipari Bt.
Készült 1200 példányban. Az ingyenes kiadványt Csanádapáca Község Önkormányzata terjeszti.

ISSN 2064 - 647X (nyomtatott), ISSN 2064 - 6488 (online)
A Csanádapácai Új Szó online elérhetősége: http://csanadapaca.hu/csanadapacai_uj_szo/

Anyakönyvi hír ek
Születés: Kincses László és Nagy Beáta leánya Adrienn Hanna, Tóth Attila és Mahler Mónika leánya

Maja Dóra

Házasságkötés: - 

Halálozás: Börcsök Mihályné Kardos Irén (1932); Pleskonics István (1933)

NOVEMBER HAVI  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön
Zöldhulladék szállítás: 2021. november 26. (péntek)

Szelektív hulladék szállítás: 2021. november 25. (csütörtök)
Ügyfélfogadás: 2021. november 26. (péntek) 08:30 - 10:30-ig

DAREH Bázis Nonprofit Zrt.

A Présüzem átadása képekben


