
Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Oláh Kálmán
polgármester

Bizonyára értesültek arról, hogy Pepó Jánosné, a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetője idén betölti a reá irányadó nyugdíjkorhatárt.  2022.03.26. naptól már Erősné
Földesi Ildikó vezeti az intézményt. A leköszönő intézményvezetőnek ezúton kívánok hosszú és
meghitt nyugdíjas éveket, az új vezetőnek pedig jó egészséget és kitartást az előtte álló felada-
tokhoz! Az első ilyen feladat a „Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ bentlakásos idősek ott-
hona épületének energetikai felújítása” tárgyú projekt megvalósításnak elősegítése lesz, ami a
napokban kezdődött meg és az év végéig egészen biztosan eltart majd. A projekt keretében az in-
tézmény főépületének és az apartmanoknak energetikai korszerűsítését és a fűtési rendszer áta-
lakítását a  DETA-Ép Kft. fogja elvégezni. 

Örömmel jelentem be Önöknek, hogy a Liget utca útburkolatának felújítása befejeződött. A
kivitelezést végző építési vállalkozó eleget tett a szerződéses vállalásainak és kifejezetten szép
munkát végzett. Sajnos az alapanyagok ára annyira megemelkedett, hogy a műszaki tartalom már
a tervezési fázisban csökkentésre került a korábbi beruházásokhoz képest. A jelenlegi gazdasági és
külső környezeti hatások közepette napról-napra emelkedő piaci árakat tapasztalunk minden
területen. Ezzel a bizonytalanági tényezővel a vállalkozók is rövid határidőre adnak ajánlatokat,
mert nem tudják, hogy a nyersanyag árak milyen ütemben növekednek. Ez a piaci helyzet mind az
önkormányzatra, mind a lakosságra kihatással van. 

A Liget utca felújításával egy időben értesültünk arról, hogy a Magyar Falu Program keretében
2022-ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása
- 2022 című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálás-
ban részesült. Az elnyert 44.999.938.- Forint összegű vissza nem térítendő támogatásból a Csanád-
apáca, Hunyadi utca útburkolatának a felújítása fog megvalósulni, a terveink szerint még az idei
esztendőben.

A TOP PLUSZ pályázati felhívás alapján április hónap végén pályázatot nyújtottunk be 
- a Rákóczi utca (Batthyány utca és Árpád utca közötti útszakasz) útburkolatának felújítására, 
- az Ady Endre utca útburkolatának felújítására, 
- a Petőfi utca útburkolatának  felújítására, 
- a Rózsa utca útburkolatának útalappal és aszfalt réteggel történő ellátására.

Az önkormányzat minden pályázati forrást le kíván hívni, ami a települési úthálózat felújítását
célozza. Reményeim szerint előbb-utóbb minden utca sorra fog kerülni! 

A „Mini bölcsőde létesítése Csanádapácán” tárgyú projekt előrehaladásával kapcsolatban arról
tudok Önöknek beszámolni, hogy a támogatói döntés megküldésre került az önkormányzat
részére. A kiviteli terveket megrendeltük, azok kézhezvételét követően megindítjuk az ajánlattételi
felhívás megküldésével induló nyílt közbeszerzési eljárást. A projekt előrehaladása az előzetes üte-
mezés szerint zajlik.
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Lomtalanítás Csanádapácán

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társasá-
gunk Csanádapácán 2022. május 30-án hétfőn, 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 állapotban); hordó (fa/műanyag – üres állapotban); virágtartó; gyerekjátékok (fajáték, műanyag
játék nem elektronikus); 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, szol-
gáltatási 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 hul-
ladékudvarokon.
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
jogtalan 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.

Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület hírei
Meghívó

Egyesületünk évzáró közgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom tagjainkat.
Helye: Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ nagyterme
Ideje: 2022. május 24.   10.00 óra

Tervezett napirendi pontok: 
1. Beszámoló 2021. évben végzett munkáról
2. 2021. év pénzügyi beszámolója
3. Felügyelő bizottság értékelője
4. 2022. év programtervezete
5. 2022. év költségvetés tervezete
6. Egyebek                                                                                                   Szemenyei Katalin

Egyesület elnöke
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Tisztelt Mozgáskorlátozott Tagjaink!

Örömmel tudatjuk a tagjainkkal, hogy a korábban benyújtott pályázatot megnyertük. A
megvásárolt mosószereket május 17-én kezdjük osztani az egyesület székhelyén. Kérünk minden
tagunkat szíveskedjenek befáradni keddenként a mosószerekért, tagdíjfizetés ellenében!
Mindenki 1 darab másfél literes mosógélt fog kapni!
Aki szeretné az egyesületnek az adója 1%-át felajánlani örömmel fogadjuk:  

Mozgáskorlátozottak Csanádapáca és Vidéke Egyesülete 18381913-1-04
Annus Istvánné

elnök

Tisztelt Olvasó!
Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése
alapján 2022. március 26-tól a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató
Központ intézményvezetői feladatával bíztak meg.
Magamról röviden annyit, hogy Egészségügyi Szakközépiskolában
érettségiztem Gyulán, mint általános ápoló és általános asszisztens,
majd 2003. évben végeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetem
Egészségügyi Főiskolai Karán általános szociális munkásként. 2004.
február 2-án helyezkedtem el a szociális szférában megyei módszer-

tani osztályra, ahol feladatom volt a megyében működő szociális alap- és szakosított ellátások szak-
mai segítése.  Mivel az egész szociális ellátás működését kellett ismernem, ezért úgy éreztem
ismereteimet tovább kell fejleszteni, így szociális szakvizsgát tettem le, majd a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Karán szociálpolitikus végzettséget szereztem. 2012. évtől tagja vagyok az
Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzéknek. Országos módszertani munkacsoportban is
tevékenykedtem, ahol a szociális szférát érintő jogszabályok véleményezése, a szolgáltatások prob-
lémáinak feltárása volt a feladatom. 2014. évben letettem a közigazgatási alapvizsgát, majd 2016.
novemberében a közigazgatási szakvizsgát.

Csanádapáca településen is a lakosság elöregedése, a nehezedő élethelyzetek egyre inkább azt mu-
tatják, hogy szükség van a szociális szolgáltatások működtetésére, az alapszolgáltatásokra (szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali intézménye, szociális foglalkoztatás) és a bentlaká-
sos idősek otthonára. 
A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ fontos szerepet tölt be a településen és a megyei szo-
ciális ellátórendszerben is. Az intézmény működésének célja, hogy a település lakosainak igényei-
hez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúrát alakítsunk ki, amelyben stratégiai tervezéssel
megalapozzuk a szükséges fejlesztéseket, a hiányzó ellátások biztosítását.

Intézményvezetőként szeretném az intézmény törvényes működését biztosítani, hatékonyságát
növelni. Az eredményes munka érdekében együttműködésre törekszem a község lakosságával és
az intézmény minden dolgozójával.
Célom a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központban emberközeli és korszerű szociális szolgál-
tatások működtetése, illetve kialakítása. 

Kérem Önöket, hogy ez után is forduljanak hozzánk bizalommal!

Erősné Földesi Ildikó
intézményvezető
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A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei

Húsvéti időszak
A böjti hetekben a hitélet megújulása volt az első áldásos esemény az idősek otthonában. Evangélikus
áhítaton és istentiszteleten vehettek részt a lakók Szigethy Szilárd tiszteletes úrnak köszönhetően. Blősz
Attila plébános úr katolikus szentmisét tartott, gyónási lehetőséget biztosított és a betegek szentségében
részesítette a híveket. 
Több alkalommal vetítettünk a foglalkozásokon húsvéti témakörben filmet, zenei összeállítást tekinthet-
tek meg és felolvasásainkon is bibliai történeteket hallgathattak meg. Nagyhéten Jézus keresztútját
nézhették és imádkozhatták végig az érdeklődők. 
Kézműves foglalkozásaink szintén a húsvét köré szerveződtek. Megjelent többféle tojás, illetve nyúl
ábrázolási forma. Tojásfát díszítettünk az otthon melletti parkban, az idősek által készített
munkadarabokkal dekoráltuk a folyosókat, közösségi tereket. 
A népi hagyományokhoz hűen a húsvét hétfőt locsolkodással kezdték a férfi lakók, ezután nem marad-
hattak el a hímes tojások sem, amelyeket ugyancsak együtt készítettünk a foglalkozásokon. Nagy
örömet szereztek a lakók körében az élő húsvéti nyulak, Náfrádi Gáspár jóvoltából. Sokan éltek a
lehetőséggel, dédelgették, simogatták a pihe puha kis nyuszikat. 

Csörögefánk sütés
A hagyományos ízek híveinek kedveztünk, amikor csörögefánkot sütöttünk az időseknek és finom birs-
alma dzsemmel kínáltuk a friss süteményt. Köszönjük szépen a sütéshez felajánlott étolajat és tojást,
amit a Községi Önkormányzattól kaptunk.

Kerek évfordulók
Szeretettel köszöntjük jelen sorainkkal is kerek születésnapjukat a közelmúltban ünneplő lakóinkat. Oláh
Piroska és Keresztes Józsefné mindketten 80. életévüket töltötték be. Még nagyon sok boldog születés-
napot, jó egészséget és sok örömet kívánunk mindkettőjüknek! Köszönjük szépen a finom tortákat, a
megvendégelést a lakótársak nevében is.
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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

Erősné Földesi Ildikó

intézményvezető

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük az idősek otthona számára felajánlott adományt (májusfára selyem szalagokat)
Bohus Ferencnének.

Tudósító:  Zsikai Rajmund Péterné szociális munkás

Horgolt figurák és kreatív eszközök a gyerekeknek
A csanádapácai Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ fejlesztő foglalkoztatásában dolgozók lepték
meg az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet  Csecsemő- és Gyermekosztályát a napokban. 
Az asszonyok “sok kicsi sokra megy” alapon gyűjtötték az 5 forintos pénzérméket. Mikor megtelt az
erre kihelyezett edény, beváltották a pénzt, az összegből pedig színes ceruzákat, színezőket és nyom-
tatáshoz szükséges lapokat vásároltak a gyerekeknek.  Saját kézzel horgolt játékfigurákat is készítettek,
hogy könnyebbé tegyék a bent gyógyuló kicsik mindennapjait.  Az ajándékokat Dúl-Dohar Anikó és
Hovorka Jánosné vitte be a kórházba. 

Dohánylevél Egyesület hírei

Egyesületünk élete lassan visszarendeződik a járvány előtti időszakban megszokott régi ütembe.
Kirándulást szerveztünk Mohácsra, ahol a Busójárás vidám-látványos programjain vettünk részt.
Az időjárás nem volt kedvünkre való, de a különleges programok, a jó hangulat, az együtt töltött
nap kárpótolt minket. Köszönjük az Önkormányzat támogatását, Oláh Kálmán polgármester úr-
nak, Kovács Jánosnak és Kvasz Pálnak a biztonságos oda-és visszautat!

Nőnapon köszöntöttük az egyesület hölgykoszorúját, meglepetés műsorként megható verseket
hallhattunk „A szavakon túl” irodalmi kör férfi tagjainak tolmácsolásában. Ízletes szendvicsek,
finom tea és egy cserép virág várta azokat, akik eljöttek erre az alkalomra.
Köszönjük elnök úrnak a szervezést, az irodalmi körnek a közreműködést, tagjainknak a felaján-
lásokat!
A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. döntése alapján 300 000.-Ft támogatásban részesült
egyesületünk, melyet működési költségekre fordítottunk.
Április 30-án szombaton, májusfát állítottunk az önkormányzat melletti parkban. Ezt a régi szép
hagyományt az utóbbi években is megtartottuk, most azonban ismét közösségi eseménnyé vált.

Köszönjük, ha adója 1%-át egyesületünknek ajánlja!
Oravecz István

elnök
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Evangélikus Hírek 

A szürke hétköznapok ötven árnyalata
Elmúlt a húsvét, vége a választásoknak és már a nyolcadikos diákok is tudják, melyik középiskolába
vették fel őket. Vége a különleges, izgalmas, színes napoknak. Újra visszatértünk a monoton, szürke
hétköznapokba.
És én ennek örülök!
Mégpedig azért, mert ilyenkor válik el az arany a salaktól. Ilyenkor lehet megbizonyosodni, kiben
milyen lélek lakik.
A rivaldafényben sokan szeretnek fürdőzni. A koccintások és a petárdák hangja sokakat maguk
köré gyűjtenek.
Ám amikor rövid távú érdek nem vonz senkit, kiderül: ki az igazi barát.
Ki az őszinte igehallgató a templomban.
Ki a megbízható munkaerő.
Ki az elhívatott munkatárs.
A szürke hétköznapok lehetőséget adnak a bizonyításra.
A férjnek, hogy szépnek lássa kedvesét a gyűrött reggelen is.
A feleségnek, hogy gyengédségével újra levegye lábáról a férjét.
A tanárnak, hogy rámosolyogjon a tanítványára, mégha kevesebbet is keres, mint a családban bárki
más.
A diáknak, hogy figyelmével és tiszteletével viszonozza tanára munkáját.
A szülőnek, hogy a napi robottal megkeresse a kenyérre és számlákra valót a családja számára.
A gyermeknek, hogy részt vállalva az otthoni teendőkből, tettekkel is kifejezze köszönetét szülei
iránt.
Könnyű kitűnni alkalmi figyelmességgel, értékes ajándékkal az ünnep óráiban. 
Ám az igazi hűségét a szürke hétköznapok során bizonyíthatja az ember. Embertársának és Is-
tenének egyaránt.
Jöjj, és kövess engem! – mondta Jézus leendő tanítványainak. S aki elindult vele, és kitartóan követte
esőben és borúban, szürke és nemszeretem heteken át, azok számára végül megadatott, hogy ezer-
színben pompázva is meglássák a valóságot.
Aki húsvét után mind az ötven napon át hűséggel kitart a szürke napokon, annak elérkezik a piros
pünkösd ünnepe!
Én hálás vagyok ezekért a szürke hétköznapokért.
És kíváncsian figyelem, ki tart velünk, amikor feltámadt Urunk hív minket: „Jöjj, és kövess engem!”

Fotó: Szigethy Péter

Szigethy Szilárd
lelkész

MÁJUS HAVI  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
Kommunális hulladék szállítás: minden csütörtökön

Zöldhulladék szállítás: 2022. május  27. (péntek)
Szelektív hulladék szállítás: 2022. május 19. (csütörtök)

Lomtalanítás: 2022. május 30. (hétfő)
Ügyfélfogadás: 2022. május 20. (péntek) 08:30 - 10:30-ig
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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

Sok szál gyertya ég,

könnycsepptől áznak.

Lelkedre odafenn

az angyalok vigyáznak.

Már nincsenek szavak,

melyeket suttog a szád,

Ma lehajtott fejjel, némán

Emlékezünk Rád!

FAZEKAS JÁNOSNÉ
szül.: Csernus Erzsébet

volt csanádapácai lakos

halálának  20. évfordulóján

fájó szívvel emlékezik rá

szerető családja!

Két szerető lélek hosszú évek óta,

együtt megy az úton, egymás mellett szépen,

ragyog mint csillag az égen.

Szívetekben béke, lelketekben nyugalom,

legyetek boldogok mint sok, sok éve ezen a napon.

Drága Szüleink

Mihálik Györgyné, Mihálik György

Házassági évfordulótok alkalmából szeretettel köszöntünk

Szerető családotok

50. Házassági évfordulóra

Tisztelt Tagunk!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ötévente megyei küldöttválasztást tart. A 2022.
május 20-án megválasztott megyei küldöttek képviselik majd a kamarai tagok érdekeit
a kamara megyei szervezetein keresztül.

Kérjük, járuljon hozzá szavazatával ahhoz, hogy a jövőben is színvonalasan, az Ön igényének
megfelelően tudjuk segíteni munkáját!
A csanádapácai lakosok Medgyesegyházán adhatják le szavazatukat az alábbi címen 2022. május 20-
án, 6:00 – 19:00 óráig: 5666 Medgyesegyháza, Dózsa György utca 26.

Csanádapáca Község Önkormányzata kisbusszal segíti a szavazásra való átutazást, amennyiben igénybe
kívánják venni, kérem jelentkezzenek a +36 30 114 8971-es telefonszámon.

Skultéti Lilla
falugazdász
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