
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!
Dr. Áder János Köztársasági Elnök 2022.01.11-én a 7/2022. (I.11.) KE határozata útján 2022. április
3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását, valamint a 8/2022.
(I.11.) KE határozatával döntött az országos népszavazás 2022. április 3. napi lebonyolításáról. 

Magyarország modern kori történelmében egyedülálló az, hogy egy napon kerül sor az új
országgyűlés tagjainak a megválasztására és egy ügydöntő népszavazás lebonyolítására. Ezzel mind
a képviseleti (országgyűlési képviselők megválasztása), mind a közvetlen demokrácia (népszavazás)
vívmányait egy napon gyakorolhatjuk. A közvetlen demokrácia szépsége, hogy a közösség minden
tagja személyesen – nem pedig az általuk korábban megválasztott képviselők útján – részt vehet a
közügyek közvetlen eldöntésében. A népfelség elve fog ezáltal érvényesülni. A népszavazás
ügydöntő, tehát jogilag az eredmény köti a közhatalmat.

Az általános választójog viszont egy olyan jogosultság, ami azt a célt szolgálja, hogy mi választópol-
gárok szabadon, minden külső befolyástól mentesen tudjuk megválasztani azokat a képviselőket,
akik az országgyűlésben bennünket választópolgárokat képviselni fognak. Ismerjük meg tehát a
képviselő-jelölteket, illetve próbáljunk meg a választási ígéreteik mögé látni és vélelmezni a jövőbeni
tetteiket, hiszen beszélni mindenki tud, de cselekedni már kevesebben. 

Én arra kérek minden csanádapácai választópolgárt, hogy pártpreferenciájától függetlenül 2022.
április 3-án jelenjen meg a lakcíme szerinti szavazókörben és éljen a döntés lehetőségével. Főszabály
szerint 4 évente van döntési lehetőségünk, szánjunk rá pár percet az életünkből. 

Szeretném továbbá megköszönni mindenkinek az önkormányzat részére juttatott adományokat,
amivel az Ukrajna területéről menekülő embertársainkon segíthettünk!  

Oláh Kálmán
polgármester
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VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint az országgyűlési képviselők általános
választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan
összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő
informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyom-
tatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet 9. § (1) bekezdés g) pontja szerint – helyben szokásos módon –
közzéteszem, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján, a helyi
szavazatszámláló bizottságok alábbi tagjait Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
25/2022. (I.26.) számú Kt.  határozatával megválasztotta.
A szavazatszámláló biztoság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott
választási bizottság alakuló üléséig tart.
A csanádapácai szavazatszámláló bizottságok választott tagjai:
Oláh Józsefné, Szemenyei Istvánné, Behán József, Ancsin-Rodák Ida, Csonka Istvánné, Volencsikné Róka Irén
Hajnalka, Lengyel Szabina, Pacsika Sára Zita, Zsikai Rajmund Péterné, Lentiné Sándor Éva Szilvia, Behán
Józsefné, Ilyés Valéria, Zsibrita Andrásné 

Csanádapácai Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Helyi Választási Iroda - HVI - 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. szám

Tel.: 06-68/520-200; E-mail: csanadapaca@csanadapaca.hu 
HVI vezető: dr. Lipták Péter 

HVI vezető pénzügyi helyettese: Megyeriné Lepsényi Aliz Éva
HVI vezető jogi helyettese: Bánfiné Radics Vivien 

Országos tűzgyújtási tilalom 2022. március 10-től

Országszerte fokozott tűzveszély alakult ki az erdőkben, így a mai naptól életbe lépett az országos tűzgyújtási
tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek
fokozottan körültekintőek, hazánkban ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.
Az elmúlt időszak csapadékhiányos, napos időjárás miatt minden vegetációtípusban kiszáradt a holt bio-
massza. A tűzkockázatban az esetleges lokális kis mennyiségű csapadék sem jelent változást, hiszen az
erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés órák alatt felszárítja.
A gondatlan és szándékos tűzhasználat következtében megnövekedett a vegetációtüzek esetszáma a
tűzgyújtási tilalommal eddig nem érintett megyékben is. A kiszáradt talaj és biomassza miatt gyors
tűzterjedés alakulhat ki akár már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén. Megnő a keletkező tüzek intenzitása,
valamint ugrótűz potenciálja, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést.
A várható időjárás, a jelentős csapadékhiány, az alacsony holt biomassza nedvességtartalom és a meg-
növekedett tűzesetszám miatt a Nébih – a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóságának egyetértésével – 2022. március 10-től országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A tilalom fennállásáig tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint
azok 200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is. A Nébih felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása, amelyekről
bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak: 
https://portal.nebih.gov.hu/-/rugalmasabba-valt-a-tuzgyujtasi-tilalom-rendszere.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett
térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan
frissül, így minden esetben az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A „napi összefoglalók”
mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők rendelkezésére áll, amelynek segítségével
pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén található erdőterületeket.

Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel, több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

dr. Lipták Péter  
Helyi Választási Iroda Vezetője
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Köszönetet mondunk Pepó Jánosné intézményvezető asszonynak

Kedves Jola! A mai napig emlékszem arra, amikor intéz-
ményvezetőként először léptél be a leendő irodádba. 
Eleganciád és közvetlenséged rögtön megnyugtató érzéssel
töltött el bennünket, munkatársakat, akik kíváncsian és iz-
gatottan fogadtunk. Mintha nem is olyan régen történt
volna, pedig azóta már több, mint tíz év repült el. Bár úgy
tűnik, gyorsan eltelt ez az időszak, mégis rengeteg közös
élményben volt részünk, melyek közt számtalan szép
emlék, és néha nehezebb pillanatok is akadtak. Az örömteli
percekben és a nehéz időkben egyaránt sokat jelentett szá-
munkra, hogy számíthattunk magabiztos döntéseidre.

Az ellátottak szintén nyugodt szívvel fordulhattak hozzád, ha megoldandó problémájuk adódott, az ő
érdekeik és szükségleteik elsődlegesek voltak számodra minden időben.  Sok család gondol hálás szívvel
arra, amikor helyet biztosítottál a nehéz helyzetbe került hozzátartozójuk számára. Ugyanígy a dolgozók is
hosszú távra tudtak tervezni, melyhez biztos munkahely és jövedelem nyújtott hátteret. 
Nem múlhatott úgy el kerek születésnap, hogy ne kapott volna valaki egy nagy tortát és meglepetés ünnep-
séget a munkatársak körében.
Az intézmény környezete tiszta és rendezett volt mindig, a virágültetésben sokszor Te magad is részt vállaltál.
A hozzánk érkezőket virágos teraszok és rendezett udvar fogadta. A szobák berendezése, a lakók igényei is
fontos volt számodra, mindig figyelembe vetted a kéréseiket. 

Bensőséges hangulatú intézményi és település szintű rendezvényeinken sokan szívesen vettek részt. A
művészetek és a kézműves alkotók lelkes támogatója voltál: számtalan kiállítást szerveztünk az idősek klub-
jában, ahol a helyi és környékbeli alkotók bemutathatták munkáikat. 
A civil szervezetekkel jó kapcsolatot építettél ki. Többen közülük együttműködtek az intézménnyel,
számíthattunk egymásra, segítettük egymást. A Szivárvány Nyugdíjas Egyesülettel, a Dalkörrel, a Do-
hánylevél Egyesülettel, a Vöröskereszttel, a Mozgáskorlátozottak Egyesületével, az önkéntes tűzoltókkal és
a polgárőrökkel is voltak közös projektjeink. 
Sokat vállaltál, mi kollégák sokszor nem is értettük, hogyan bírsz el ennyi munkát. Ugyanazzal a lelkesedéssel
és energiával kezdted a következő napot, hetet, hónapot is. Ez sokunknak erőt adott a mindennapi kihívá-
sokhoz. A vezetői feladatokon túl vállaltad az ellátottak és a dolgozók egészségügyi vizsgálatának segítését
is.
Lendületed és teherbírásod nem tört meg akkor sem, amikor igazán nagy baj ért el minket a járvány idején.
Példamutató módon vetted fel a harcot a vírus ellen: a gondozókkal együtt Te is részt vettél az idősek
ápolásában, és ott segítettél, ahol szükség volt rá.
Hosszasan sorolhatnánk még, hogy mennyi mindent köszönhetünk Neked mi, munkatársak, az ellátottak
és Csanádapáca lakói egyaránt. 
Most azonban közeledik az a nap, amit az utóbbi hónapokban már Te is sokszor emlegettél: az utolsó
munkanapod. Utána majd egy kicsit nyugodtabban végezheted teendőidet, mert tennivalóid biztosan lesznek
mindig.
Az intézmény ellátotti köre és a munkatársak nevében is hálásan köszönjük áldozatos munkádat, és szeretet-
tel gondolunk vissza a közösen eltöltött évekre!

Zsikai Rajmund Péterné

Tekintet nélkül arra, hogy
Másoknak tetszik

Vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy

Látják-e vagy nem
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e

Sikere vagy nem,
Tedd a jót!

Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,

Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,

Akkorát, amekkorát tehetsz,
De mindig, szüntelen ez legyen

A programod!

Sík Sándor: Tedd a jót!
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei

A Nemzeti Népegészségügyi Központ  15144-2/2022/EÜIG iktatószámú határozatával a szakosított
szociális intézményekben visszavonta a látogatási és kijárási tilalmat, egyben előírja az orrot és szá-
jat eltakaró maszk használatát az intézmény egész területén.
Az Idősek otthonában  szeretettel várjuk a látogatókat a hét minden napján 09.00-11.00 óra és 14.00-
16.00 óra között.  A látogatók fogadása a főbejáratnál történik.

Farsang farka
A farsangi időszakot egy kellemes hangulatú délelőttel zártuk az otthonban lakó idősekkel. Zenei kíván-
ságokat teljesítettünk, nótákat, könnyűzenei számokat is lejátszottunk, levetítettünk. Együtt énekelhet-
ték kedvenc dalaikat. 
Folytattuk a nosztalgia mozi jellegű vetítéseinket, ahol egy-egy régi filmet tekinthetett meg az otthon
közönsége. 
A téli hónapokban a foglalkozásokon többféle tevékenységi formát igyekeztünk biztosítani a hétköznap
délelőttökön, így ki-ki a kedvelt társasjátékába vagy a kreatív munkába kapcsolódhatott, be, mások
inkább teáztak, beszélgettek. Állandó csoportok alakultak ki, akik szívesen töltik együtt aktívan min-
dennapjaikat.

A látogatási és kijárási tilalom feloldása újabb lehetőségeket enged a tevékenységek bővítésére.
Szeretnénk, ha megújulna a hitélet az intézményben. Ismét felkérjük és várjuk Blősz Attila plébános
urat a szentmisék és Szigethy Szilárd tiszteletes urat az evangélikus áhítatok megtartására. A húsvéti
időszakban szeretnénk, ha a foglalkozásokon is megjelennének a keresztény tartalmak.
Nagy reményekkel készülünk arra is, hogy egyre több alkalom nyílik majd a vendégek fogadására és
együttműködéseink megújítására az iskolásokkal és az óvodásokkal. 

Nőnap
Nőnap alkalmából Csanádapáca Község Önkormányzata nevében Oláh Kálmán polgármester úr
köszöntötte egy-egy szál virággal az otthon hölgy lakóit és dolgozóit. Több mint 100 szál virággal
érkezett polgármester úr az intézményünkbe az idősek otthonának lakói, dolgozói, az alapellátásban, a
fejlesztő foglalkoztatásban, a közfoglalkoztatásban és a konyhán dolgozó hölgyek köszöntésére.  

A férfi lakók nevében Németh Sándor mondott köszöntőt, beszélt a nőnap eredetéről és néhány régi
történetet is megemlített az ünneppel kapcsolatban. Ezt követően a férfiak virággal köszöntötték a höl-
gyeket.

Az ünnepi süteményt az ebédhez szolgáltuk fel lakóinknak. 
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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

Tudósító:  Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Csanádapáca Község Önkormányzatának a sütemény készítéshez az alapanyagot.
Hálásan köszönjük az idősek otthona számára felajánlott tárgyi adományt Sándor Emíliának, továbbá
köszönjük Dupsi Bélánénak a virágmagvakat!

Nőnap Csanádapácán

A Nemzetközi nőnap a nők tiszteletének és megbecsülésének napja.
Községünk önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is köszöntötte a csanádapácai
hölgyeket.
Kaczor Feri jó hangulatú műsorát, egy CD-t és egy szál virágot kapott ajándékba minden meg-
jelent hölgy vendég.

Az ünnepséget rendezte: Csanádapáca Község Önkormányzata
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Behán Józsefné
művelődésszervező

A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Jézus segíthet

Makedon Nagy Sándor görög király idején történt a következő eset. Egy katonának volt egy szamara,
mely sok zsák pénzt vitt és melyet a király sátorához kellett vezetnie. Látván a katona, hogy az állatnak
túlságos nagy a terhe, szánalomból levett róla néhány zsákot, melyeket ő maga cipelt a hátán. Nagy Sán-
dor király sátorából figyelte az esetet. Midőn hozzá érkezett a katona a szamárral és lerakta a
pénzeszsákokat, közeledett hozzá és így szólt: Derék katona vagy! A zsákok, melyeket a szamárról
részvétből levettél és magad vittél, pénzestül a tieid: megérdemletted őket! Aki részvéttel viseltetik az
állatok iránt, az nemesen cselekszik.
Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én (Jézus) megkönnyítlek
titeket. (Máté 11, 28) Az élet terheit segít Üdvözítőnk vinni.
Közeledik a Húsvét. Végezzük el szentgyónásunkat, tegyük le bűneink nyomasztó terheit és nemes cse-
lekedeteinkkel rójuk le a szeretet köteles adóját Isten iránt aki felragyogtatja napját jókra és gonoszokra
egyaránt. 

Április 9-én szombaton lelkigyakorlatot tart a tótkomlósi plébános úr, gyóntatás 17:30, szent-
mise 18 órától.
Április 10-én Virágvasárnap 10 órától szentmise /körmenet, Passió éneklése/.
Április 12-én Nagykedden délelőtt az "elsőpéntekes" idősek meglátogatása.
Április 13-án Nagyszerdán 18 órától szentmise és Jeremiás siralmai.
Április 14-én Nagycsütötörtökön 18 órától Utolsó vacsora miséje, Jeremiás siralmai, virrasztás.
Április 15-én Nagypénteken 15 órától Keresztút, utána Nagypénteki Szertartás, Passió éneklése, Jere-
miás siralmai.
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Evangélikus Hírek 
Akárcsak egy forgatókönyv…

Hallgatom a híreket…
„Mikor tetőzhet a koronavírus ötödik hulláma?”
Olvasom a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyve 6. fejezetében:
„És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult
ki, hogy újra győzzön.”
Tovább hallgatom a híreket…
Az Orosz Légierő ugyanolyan sima vörös csillagot visel, mint korábban a Szovjet Légierő gépei. Rettentő
rakétáikkal épp ezekben a napokban lövik porrá az ukrán városokat.
Tovább olvasom a Bibliát: 
„És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a
földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki.”
Tovább hallgatom a híreket:
Évtizedek óta ilyen nagy inflációra nem volt példa, mint ami küszöbön áll. Drágaság, elszegényedés,
adósságcsapda. És átmenetileg 480 forintban maximált benzinár.
Tovább olvasom a Bibliát: 
„És láttam: íme, egy fekete ló, és a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, mintha egy hang
szólt volna a négy élőlény között: Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az
olajat és a bort ne bántsd!”
…
És tovább olvasom a Szentírást: 
„Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól: Jöjj!  És
láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a
föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, döghalállal és a föld vadállatai által.”
És legszívesebben már nem akarom hallgatni a híreket!
Bárcsak ne érne utol bennünket ez a lovas!
…Böjt van, Testvérek! Önvizsgálattal, bűnbánattal, őszinte megtéréssel talán még megmenekülhetünk…
Térjünk meg bűneikből!
Hogy a borzalmas hírek helyett Örömhírt hallhassunk!
Evangéliumot!

Szigethy Szilárd
lelkész

Nőegylet hírei
2022. február 11-én tartottuk második összejövetelünket, vendégünk volt Szigethyné Szenteczki Katalin,
a medgyesegyházi MENTA Nőegylet vezetője, aki először egy közösségépítő, remek játékkal ismertetett
meg bennünket. Majd, egy bibliai alapokon nyugvó szép előadást hallhattunk, nőalakok követendő
példáival. 
„Minden asszonyban, nőben ott lakik egy Mária és egy Márta. Egyszer az egyik kap nagyobb teret,
máskor a másik. Meg kell találni magunkban az egyensúlyt, mert csak így élhetünk teljes életet…”
Kata megosztotta velünk, a nőegylethez kötődő sokoldalú tapasztalatait. A jövőben, szeretnénk, ha
tartós, jó kapcsolat alakulna ki a két női szervezet között.                                            
Az előadás után teáztunk és döntést hoztunk egyletünk nevéről, amely egy mozaik szóból alakult:
ANGÉLA Nőegyletté. 

A pácai                                                                                              
N ők
G ondoskodó
É s
L elkes
A lkalmai

Április 16-án Nagyszombaton, 9-től 17 óráig szentsírlátogatási lehetőség a templomban, 19 órától
Urunk Feltámadása, körmenet.
Április 17-én Húsvétvasárnap 10 órától szentmise
Április 18-án Húsvéthetfőn 10 órától szentmise.

Áldott húsvéti ünnepeket!

Blősz Attila
plébános
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ÁPRILIS HAVI  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön

Zöldhulladék szállítás: 2022. április 22. (péntek)
Szelektív hulladék szállítás: 2022. április 21. (csütörtök)

Lomtalanítás: 2022. május 30. (hétfő)
Ügyfélfogadás: 2022. április 22. (péntek) 08:30 - 10:30-ig

Továbbiakban megbeszéltük a következő időszak programjait, teendőit.
Csányi Nikolett javasolta, hogy az iskolai farsangot támogassuk. Az ötletet, az ANGÉLA Nőegylet tagjai
szép felajánlásokkal patronálták. Közösségünk jó példa arra, hogy az önzetlen összefogás mire képes.
A szeretet motiválta és hatotta át ezt a kezdeményezést, amely a gyerekek örömét célozta megsok-
szorozni.

A Nőegylet tagjai

Vadkár elhárítás
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
Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaság

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást,
megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan
pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak,
és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad
a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörtén-
hessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre
szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgál-
tatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve
hogy a károsult kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
(CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is
használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánás-
móddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is
számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rend-
szeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszol-
gálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)

panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.cchr.emberijogok.hu
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Anyakönyvi hír ek
Születés: Varga László és Seres Vanessza fia Dominik, Oszlánczi Ákos és Molnár Gina fia Zalán

Házasságkötés: - 

Halálozás: Kormányos József Antalné Vígh Ilona (1935); Györgyi Antal János (1960) 

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


