Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Az Alföldvíz Zrt. korábban szórólapban tájékoztatta már Önöket, hogy a közeljövőben immár az Ön számára
is adott lesz a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a csatornaszolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett
– erősítheti a környezettudatos csanádapácaiak táborát.
Az alábbi pontokra szeretnénk ismételten felhívni a ﬁgyelmüket:
Az Ön ingatlana előtti közcsatorna elkészülte, és szórólap kézhezvétele után Ön előtt is nyitva áll a
lehetőség arra, hogy átépítse, kiépítse házi csatornahálózatát a telekhatártól 1m-ig bezárólag, az ezen a
helyen kiépült tisztítóidomig úgy, hogy az ingatlanon a meglévő szennyvíz csatornát (házi vezetéket) a
végleges csatlakozásig fenntartja, üzemelteti.

• A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga készít el, vagy egy erre szakosodott vállalkozóval készíttet el.
• A házi vezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell tartani a korábban kézhezkapott szórólapon közölt
műszaki előírásokat!
• Az elkészült házi szennyvízhálózatot véglezáró dugóval le kell zárni.
• Az új házi vezeték és a régi rendszer összekapcsolását biztosító csomópont (akna, idom) véglegesítésére
(a szennyvíz „átkormányzására”), és a tisztítóidomra történő rákötésre majd a közcsatorna üzembe
helyezését követően kerülhet sor, melyről külön értesítést kap a lakosság!

A szórólapon lévő, lakossági felhasználókra vonatkozó műszaki előírásokban részletezettek szerint
elkészített házi vezetéket – amennyiben azt nem az ajánlott minősített szakvállalkozóval készítetti
eltakarás előtt Önnek, mint leendő felhasználónak kell bejelentenie az Alföldvíz Zrt.-nek a lenti
elérhetőségeken. Amennyiben a házi vezetéket az ajánlott minősített vállalkozóval készíttette el, úgy a
csatorna eltakarásra kerülhet, de annak bejelentése és igazolása ebben az esetben is az Ön feladata. A
későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy - esetleges érintettsége esetén – a bejelentés elmaradását mihamarabb pótolni szíveskedjen.

A bejelentést követő keddi és csütörtöki napon, az Alföldvíz Zrt. szakemberei helyszíni szemlén
ellenőrzik a házi szennyvízhálózata megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az
előírások szerint történt-e. Amennyiben igen, úgy a jóváhagyást követően a házicsatorna eltakarásra kerülhet.
Kérjük, ezen a napon helyszíni jelenlétével biztosítsa az átvételt.
A házi-csatornaépítéssel kapcsolatos bejelentésre, illetve kérdései esetén az Alföldvíz Zrt. 3. sz. Területi Divízió központjában Orosházán, a Fürdő u. 1. sz. alatt személyesen, illetve telefonon a 68/411-199, vagy a
+36 30/ 326-0230 telefonszámon állnak rendelkezésükre.
Amennyiben a rendelkezésre álló szennyvízelvezető rendszerre az érintett ingatlan házi szennyvízelvezető
vezetéke a fent és a korábban közölt eljárásrend alapján nem kerül kiépítésre, majd rákötésre, úgy abban az
esetben a 2003. évi LXXXIX. környezetterhelési díjról szóló törvény alapján kötelezően ezen helyre a jövőben
az Önkormányzat a későbbiekben talajterhelési díjat állapít meg.
Oláh Kálmán
polgármester

Az Alföldvíz Zrt. által ajánlott, a házi vezeték átépítésére szakosodott
vállalkozók jegyzéke és elérhetősége:

- Kolarovszki István
Csanádapáca Rózsa utca 12.; tel.: 06-30/299-0640; E-mail:kola0207@freemail.hu

- Kierzo Plusz Kft. (Kiss Zoltán)
Sarkad Veres utca 51.; tel.:06-70/332-1824, 06-70/332-3229; E-mail:kierzoplusz@gmail.com
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Ezúton értesítem Önöket, hogy Csanádapáca csatornahálózat építés beruházás kapcsán a munkavégzés
2020.02.06-tól az alábbi utcákban, csatornaszakaszokon várható:
1-0-0 jelű csatorna Rákóczi F.u.
6-3-0 jelű csatorna Zrínyi u.
6-4-0 jelű csatorna Liget u.
4-1-1 jelű csatorna Esze T.u.
7-1-0 jelű csatorna Móricz Zs.u.
6-1-0 jelű csatorna Damjanich u.

A munkavégzés hétköznap, 07.00-17.00 között várható.
A munkavégzéssel érintett utcákban a forgalmat minden esetben igyekszünk biztosítani. Ideiglenes lezárás
esetén az ingatlanokhoz történő bejutást megkerülő utakkal biztosítani fogjuk. A szilárd burkolatú utakat
fúrással keresztezzük. Amennyiben az út alatt meglévő közművezetékek vagy egyéb akadályozó tényezők
vannak, úgy az utat szükséges lesz átbontanunk. Az utak és közterületek végleges helyreállítására csak a
beruházás végén, a minősítések elvégzése és a konszolidációs időszak elteltével fog sor kerülni.
A további szakaszon kezdődő munkavégzésről előzetesen tájékoztatjuk Önöket!

2020. évi hulladékszállítási rend

Paszterkó Mihály
30/244-0358
Alisca Bau Építőipari Zrt.

2020. évben Csanádapáca település esetében változott a SZELEKTÍV és a ZÖLD hulladék gyűjtési nap.

SZELEKTÍV hulladék: hétfő helyett a hónap negyedik CSÜTÖRTÖKE (február 27.,március 26.)
ZÖLD hulladék: márciustól csütörtök helyett a hónap negyedik KEDDJE (március 24.)

Igénybe vehető a lakosság számára a lakossági hulladékgyűjtő udvar Orosháza belterület 2436/34 hrsz-en.
A hulladékgyűjtő udvar igénybevétele díjmentesen történik! A hulladékgyűjtő-udvarba csak az olyan
elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítható be, amely a háztartásokban életvitelszerűen keletkezik és megfelel
azalábbi linken felsorolt követelményeknek.
https://www.dareh.hu/_bazis/oroshazi-hulladekgyujto-udvar/

Igénybevétel feltételei:
Kizárólag a közszolgáltatási nyilvántartásban szereplő természetes személyek vehetik igénybe: lakcímigazoló
kártya és személyi igazolvány bemutatása szükséges;

A beszállítás napján nem lehet hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben fennálló díjhátralék,
ennek igazolásául be kell mutatni az utolsó negyedéves számlát a folyószámla egyenleg miatt, az utolsó negyedéves szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló szelvényt. A számlán szereplő felhasználási hely és az
igénybevevő lakcímkártyáján szereplő címnek meg kell egyeznie.
NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől-péntekig naponta: 7:00-15:00 és minden hónap első szombati napján: 8:00-12:00
Elérhetőség: 06 30/162-6624

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonproﬁt Zrt.

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai hírei

A decemberi hónap a hagyományoké volt. A jócselekedetek, adományok gyűjtése mellett izgatottan vártuk
a Mikulást, majd Jézus születését. Az ő történetét meg is elevenítettük. Pásztorjáték minden évben van, de
idén Lázár Emese tanárnő „újraélesztette” a Betlehemezés gyönyörű szokását is. Akik fogadták a kis Jézust,
saját otthonukban is átélhették a csodát.

Januárban a házszentelések zajlottak, melyet nyolcadikosaink előzetesen fel is mértek. Köszönet azoknak,
akik ajtót nyitottak. Örülhetünk, hogy ebben a faluban tényleg igyekszünk ápolni a hagyományokat. Bízom
benne, hogy a most felnövekvő nemzedéknek is lesz erre igénye, ha majd ők lesznek felnőttek. Példamutatással lehet a legtöbbet adni egy gyermeknek.
A téli szünet után máris a félévi bizonyítványok miatt örülnek vagy szomorkodnak diákjaink és szüleik.
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Számos szép jegy született, de sajnos a mérleg másik oldalára is került a kevésbé jó eredmények közül.
Olyan tanuló is van a bukottak között, aki csupán a csak azért sem – nem túl hatásos - módszert alkalmazta,
amikor a kollégák javítási lehetőséget adtak. Sajnos ilyenkor már a tanár sem tud mit tenni. Nekünk a
legrosszabb beírni az elégtelen osztályzatot. Még akkor is, ha jogosan kiérdemelte a gazdája. A közelgő
tavasz remélhetőleg jó hatással lesz a tudásvágyra és a szorgalomra is. Bizony-bizony, az a fránya szorgalom… Mi van, ha nincs? Kedves Szülő, ekkor kell odaállnunk, gyakrabban ülnünk drága gyermekünk
mellé, kivenni a kezéből a telefont, lekapcsolni a tévét, számítógépet és gyakorolnunk vele. Sír? Hisztizik?
Nem könnyű, lehet, hogy mi is sírunk vele. De szülőként ezt is vállaltuk. Később kiﬁzetődik majd ez az áldozat is. Szeretettel várjuk az érdeklődőket az alábbi rendezvényünkre, ahol a szülő-gyerek viszonyt boncolgatja, nevelési tanácsokkal, jó példákkal lát el bennünket az előadóhölgy.

„MEGHÍVÓ 2020. március 2-án, 16:00 órai kezdettel összevont szülői értekezletet tartunk nevelés/ fegyelmezés témában. Az előadás címe: KI VISZI A KALAPOT? Meghívott előadónk Antal Judit, óvónő,
mentálhigiénés szaktanácsadó.” Helyszín: iskolánk díszterme.
Az elmúlt időszakban ismét szépült iskolánk. A Szeged-Csanádi Egyházmegye valamint fenntartónk, a
SzeGeKIF 5.000.000,- Ft támogatást biztosított a tornatermi öltözők felújítására. A bútorzat cseréjét ezen
felül az iskola saját költségvetéséből ﬁnanszírozta. Új ablakok és beltéri ajtók kerültek beszerelésre,
megtörtént a vizesblokkok teljes vezeték- és szaniter cseréje, szennyvízelvezetés teljes felújítása. Varga Péter
és csapata a kőműves feladatokat, Koszt Erik és „kollégái” pedig a fűtés és víz/szennyvíz vezetékek cseréjét
végezte. Lelkiismeretes munkájukat ezúton is köszönjük. Kiss Lajosnak hála az öltöző bútorzata is megújult,
a falak javításáért, meszeléséért, ajtók festéséért Megyeri Zsolt kollégánknak jár a köszönet. Az önkormányzat az építési törmelék elszállításában működött közre. 1991 óta csak romlott az öltözők állapota.
Bízunk benne, hogy a következő 30 évben is vigyázni fognak rá a gyerekek és a betérő, sportolni vágyó
felnőttek is!

Lázár Ervin Program keretében teljes osztályok jutnak el színházba ebben a tanévben. A 3. és 5. évfolyam
a Békéscsabai Jókai Színház Egri csillagok című darabját tekintette meg. Hetedikeseink Szarvasra utaznak
majd, ahol a Valahol Európában című musicalt nézik meg március elején.
Reál címkék gyűjtését továbbra is folytatjuk. Ettől az évtől kezdve a REÁL logókat (ovális alak, rajta a Reál
felirat) kell kivágni. Isten áldja mindazokat, akik összegyűjtik ezen termékek csomagolását és felajánlják
valamelyik osztálynak.
Közeleg a farsang, lázas készülődés folyik az osztályokban. 14-én, 14:30-tól maskarát ölt iskolánk apraja és
nagyja. Ezen alkalomból apró, gyerekeknek kedves, hasznos tombolatárgyakat gyűjtünk. A sütivásár és
büfé bevétele a 7. és 8. évfolyamot illeti. Ha teheti, támogassa rendezvényünket. Jöjjön el, búcsúztassuk
együtt a telet!
Véróné Erzsiák Beáta
igh.

A Nagyboldogasszony Katolikus plébánia hírei
Szent Bálint

Vízkereszttől (január 6.) Hamvazószerdáig (idén február 26.) van a farsangi időszak.
Ekkor rendeztek és rendeznek bálakat, táncmulatságokat és a farsang végén rendezik
meg a nagy maszkabálakat, hazánkban a mohácsi busójárást, Olaszországban a velencei karnevált, Brazíliában a Rio-i karnevált.
Ebben az időszakban ismerkedtek, választottak maguknak házaspárt a ﬁatalok.
Ekkor van a híres Valentin nap (február 14-én) aki magyarul Szent Bálint és a Krisztus
utáni 3. században élt püspök volt Rómában (+270 körül), akinek a legenda szerint
egy pogány fejedelem azt mondta, hogy akkor tér meg és keresztelkedik meg ha Isten
meggyógyítja a vak lányát. Bálint püspök imájára pedig meggyógyult a vak lány,
látóvá vált.
Angolszász hagyomány, hogy a szerelmes ﬁatal lányok és ﬁúk valentine-t azaz
ajándékot küldtek február 14-én Szent Bálint napján egymásnak. Ebben lát üzletet a
mai kereskedelem és biztatja vásárlásra, ajándékozásra az embereket. Nem biztos,
hogy ezt mindenáron meg kell tenni.
Szent Bálint azonban azt tanítja, hogy Jézus a világ világossága, aki a szeretetre tanít bennünket és a
jóságra. Ahogyan a farsang egyben télbúcsúztató mulatság is, jelzi azt is, hogy a dermedt lelki vakság
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ami a: félreértés, neheztelés, félreismerés, rosszallás állapota, ezt Krisztus üdvhozó szellemi fénye és
melege felolvasztja, hogy a tavasz, a nagyböjt ideje a lelkekben elindítsa az erények rügyeit, amelyek
később gyümölcsöt érleljenek ahogyan Jézus mondja: „…arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek
gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.”(János 15, 16b) és aztán ahogy Szent Pál írja a Galatákhoz írt levelében (5. fejezet): 22A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,
23
szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet
megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. 25Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek
szerint. 26Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.
A Nagyboldogasszony Plébánia telefonszáma megváltozott!
Új szám: +36/30-394-3715
Blősz Attila
plébános

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató
Központ hírei

Visszatekintő
Az utóbbi hónapok számos programlehetőséget
tartogattak az intézmény lakóinak, de több emlékezetes eseményt hoztak a dolgozók számára
is.
Szeretnénk, ha nem tűnnének a távoli múltba
nyom nélkül azok az alkalmak, amelyeken a
település intézményei, civil szervezetei oly sokat
tettek önzetlenül az idősek érdekében, segítve
ezzel intézményünket is. Segítségnyújtásuk
igen sokrétű volt, mind az őszi hónapok során,
az idősek világnapi rendezvényen, a szociális
munka napján, mind a karácsonyi ünnepi
időszakban.

Hálásak vagyunk a szeretettel előadott
műsorokért, a segítő munkáért, adományokért,
minden jócselekedetért, amellyel hozzájárultak
intézményünk működéséhez, az egyes programok sikeréhez! Az ellátotti körünkhöz tartozó idős embereknek is örömet szereztek.
Köszönetet mondunk Csanádapáca Önkormányzatának, az Arany János Művelődési Háznak, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskola és Óvoda pedagógusainak, diákjainak és
óvodásainak, a Csanádapáca és Vidéke Mozgáskorlátozottak Szervezetének, a Dalkörnek, a
Dohánylevél Egyesületnek, a Szivárvány
Nyugdíjas Egyesületnek, Keller Györgynek és
családjának, Kormányos Bélánénak, Koródi
Pálnak és feleségének, Kvasz Pálnak, Lenti
Lászlónak és családjának, Oláh Bélának és
családjának, Sándor Ferencnek és családjának,
Szemenyei Zsoltnak, Vetró Gézának!
Hitélet gyakorlásának eseményei az Idősek
otthonában
Az idősek otthonában
élők számára Blősz
Attila plébános úr
szentmisét tartott és
gyónási lehetőséget
biztosított karácsony
előtt.
Januárban a házszentelést végezte el a
lakóépületekben, és
az idősek kérésére a
szobáikban is meglátogatta őket.
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Ezúton szeretnénk megköszönni plébános
úrnak és tiszteletes úrnak ádozatos munkájukat!

Kívánunk neki tartalmas, hosszú, boldogsággal
és vidámsággal teli nyugdíjas éveket az idősek
otthona lakói és az intézmény dolgozói
nevében! Nagyon szépen köszönjük odaadó
munkáját és a búcsúzók alkalmával, a szíves
megvendégelést!

Müller Lajosné Ida nénit és Barabás Gézáné
Irénke nénit is kerek évfordulós születésnapjukon köszöntöttük. Mindháromójuknak jó
egészséget, sok-sok örömet, hosszú, boldog
életet kívánunk!
Munkatársaink közül is két szülinapost köszöntöttünk. Becsei Ferencné Marikát és Becseiné
Bohus Rózát ünnepeltük kerek évfordulójuk alkalmából. Szeretettel kívánunk munkatársainknak is sok egészségben eltöltött, boldog évet
körünkben!

A fejlesztő foglalkoztatás hírei
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
fejlesztő foglalkoztatási pályázata 2018. január 1.
napjától 2020. december 31. napjáig terjedő
időszakra teszi lehetővé intézményünkben a
megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatását. A 2020. évre kapott feladatmutató és támogatási összeg 37 fő foglalkoztatását
teszi lehetővé, február végéig napi 6 órában,
márciustól november végéig napi 4 órában.
A foglalkoztatóban a munka január 15-től indul.
Tevékenységi köreink változatlanok, így továbbra is várjuk a lakosság érdeklődését a Gyöngyfüzér Boltban kapható termékeink iránt.
Kedvező áron megvásárolhatóak ágyneműk,
konyhai textíliák, kötények, terítők.
Figyelmükbe ajánljuk varrodánk legújabb szolgáltatását is: vállaljuk cipzárak cseréjét, függönyvarrást, ruházat javítását.

Kerek évfordulók

Az elmúlt időszakban
több alkalommal ünnepelhettünk kerek
évfordulós születésnapot intézményünkben.
Varga Imréné Marika
nénit 90. születésnapja alkalmából köszöntöttük.
Magyarország Kormánya emléklapját és
a helyi önkormányzat ajándékát Oláh Kálmán
és Ökrös Szabina adták át a nagy napon. A
családnak köszönjük szépen a vendéglátást!

Intézményünk főzőkonyhája ez úton szeretne
köszönet mondani Fedor Andornak és családjának a konyha részére felajánlott több láda kápia
paprikáért, amelyből ízletes salátát készítettünk
és az ételek ízesítésére használtunk fel .
Tudósítók: Zsikai Rajmund Péterné, Becseiné Bohus
Róza koordinátor, Volencsikné Róka Irén élelmezésvezető

Jókívánságaink között szeretném megemlíteni
Kovács Gyuláné Etit, akit a nyugdíjba vonulása
alkalmából búcsúztattak el az idősek otthona
lakói, majd az egész kollektíva.

Elérhetőségeink:
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5.
Tel: 06-68/520-217
Mobil: 06-30/370-0840
E-mail: gyongyfuzerkp@gmail.com

Pepó Jánosné
intézményvezető
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Magyar Kultúra Napja az Arany János Művelődési Házban

Községünkben január 24-én ünnepeltük negyedik alkalommal a Magyar Kultúra Napját.
Csanádapácán több kisebb- nagyobb közösség tevékenykedik a kultúra különböző ágaiban, de ünnepi estünkön főként egyéni alkotók és előadók léptek színpadra. Fellépőink különlegessége és
értéke, hogy a művészetek különböző ágából érkeztek, és szinte minden korosztály képviseltette
magát. Külön érdekesség, hogy szereplőink között voltak olyanok, ahol generációkon át öröklődik
a tehetség, a kultúra és a művészet szeretete.
A csanádapácai kulturális élet számára kiemelkedő szereppel bírnak fellépőink.
Legyünk Büszkék rájuk!
Köszönjük a szervezők, az önkéntesek munkáját, a technikai háttér biztosítását, a Szivárvány
Nyugdíjas Egyesület és a Dohánylevél Egyesület segítségét, a kiállítások anyagának felajánlását!

A Dohánylevél Egyesület hírei

Behán Józsefné
művelődésszervező

Egyesületünk próbálja visszahozni a régmúlt idők egy- egy mozzanatát, amikor még a közösen
végzett munka a falusi emberek számára a jó hangulatú együttléteket jelentette. Mikor a hosszú,
téli estéken egybegyűlve, vidám beszélgetések mellett szorgoskodtak, és olyan közösségek formálódtak, melyek egy emberként mozdultak meg, segítették egymást jóban-bajban.
A csigapödrések vasárnapi alkalmai ilyen együttlétek tagjaink számára, sőt örömünkre szolgál,
hogy a ﬁatal korosztály is csatlakozik hozzánk.
Az idei év első bálját egyesületünk rendezi, február 15-én. Várjuk településünk lakóit Farsangi
bálunkra, külön köszönjük, ha jelmezt is öltenek.
Köszönjük a sok támogatást, amit a múlt évben kaptunk, egy jó szó is lendületet ad a munkánkhoz.

A vezetőség
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A Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület évzáró közgyűlést tart,melyre tisztelettel meghívom.
Ideje: 2020.02.25. 10.00 óra
Helye: Gyöngyfüzér Szociális Központ nagyterme

Tervezett napirendi pontok:
1. Beszámoló 2019. évben végzett munkánk
2. 2019. év pénzügyi beszámolója
3. Felügyelő bizottság beszámolója
4. 2020. év költségvetés tervezete
5. 2020. év program tervezete
6. Egyebek /tagdíjak, kirándulás/

Határozatlanképtelenség esetén a közgyűlést 2020.02.25. 10.30-kor azonos napirendi pontokkal és
helyszínre hívom össze.

Szemenyei Katalin
Egyesület elnöke

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

Köszönjük!

Csanádapáca Község Önkormányzata
Ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás!
Szerda: 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Csütrötök: 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00
Tel.: 06-68/520-200

FOGADÓÓRÁK

Oláh Kálmán polgármester
pénteken 08.00 - 12.00-ig

Mórocz Ildikó alpolgármester
minden hónap utolsó keddjén
16.00-17.00-ig

“Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Fájó s z ívvel emlékez ik

Juhász Gyula

M ó r o cz Lás z ló

h alá lán ak 1. évf o r du lóján ,
s z er ető f eles ég e,

gyer mekei, men ye, vejei és u n ok á i.

Anyakönyvi hírek
Születés: Csicsely Dávid és Lakatos Patrícia Beatrix leánya Natasa, Kukla Gergő és Kiss Ilona leánya Lili, Szabó Zoltán és
Rozs Ibolya leánya Réka, Bacsa Sándor és Fodor Katalin fia Márton, Náfrádi Sándor és Medovarszki Bernadett fia Sándor,
Józsa Ferenc és Náfrádi Anett fia Ferenc, Baukó Henrik Gábor és Varga Beáta fia Dániel, Brumár Dávid János és Kállai Mária fia Junior Dzsamal, Pacsika Sándor és Medovarszki Kata Dóra leánya Lilien, Becsei Ferenc és Nagyéri Kitti fia Vendel,
Kelemen Norbert és Mátó Zita fia Noel, Becsei István és Székely Tünde Erika leánya Szofi

Házasságkötés: Aszalós László és Aradi Rita; Tóth Attila és Mahler Mónika
Halálozás: Mile Cintia Aida (1998) Csányi Tiborné (1955) Endre András (1955) Baukó Jánosné (1933) Hetényi János
Gyula (1950) Kuliga István Miklós (1949) Rozs János (1975) Vlád Sándor (1929) Pávik Lajos (1951) Skara Lajos János
(1956) Hovorka Sándorné (1935) Csicsely Jánosné (1945) Náfrádi Gáspárné (1945) Lipták Mihályné (1928)

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Európai Uniós támogatás felhasználásával sikeresen megvaló-

Elkészült Csanádapácán a termelői piac új épülete. sult „A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és

Óvoda óvodai épületének funkcionális fejlesztése” című, TOP1.4.1-16-BS1-2017-00013 azonosítószámú projekt.
A projektet Csanádapáca Község Önkormányzata a Békés
Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen, konzorciumi formában valósította meg, mely projekt 100 %-os, vissza nem
térítendő Európai Uniós forrásból, összesen 79,25 millió forint
támogatásban részesült.
Csanádapáca Község Önkormányzata sikeresen pályázott a TOP1.4.1-16 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra. A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai épületét érintő
beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A szükséges előkészítési munkálatok és a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően az épület korszerűsítése, teljes körű
felújítása megtörtént.
A fejlesztés eredményeképpen megvalósult infrastrukturális fejlesztések:
• Az óvoda épületének teljes körű felújítása és korszerűsítése,
• Óvodai nevelés segítő eszközök és udvari játékok beszerzése,
cseréje,
• Nyílászárók cseréje,
• Az épület teljes körű hőszigetelése,
• Festéskorszerűsítés,
• Padozatmegújítás,
• Fűtéskorszerűsítés.
A fejlesztés célja volt olyan egészséges óvodai környezet
megteremtése, amely megfelel a gyermekek egyénenként változó testi-lelki fejlődésének és mozgásigényének maximális
kielégítésére.
A projektmegvalósítás időszaka:
2018.
február 1. – 2019. december 31.
További információ található a www.csanadapaca.hu oldalon.

Termelői piactér kialakítása Csanádapáca településen” címmel
(projekt azonosító: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003) befejeződött
a 96 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás
segítésével megvalósult fejlesztés. A projekt a Széchenyi 2020
program TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés című konstrukció
keretében valósult meg.
A projekt során az épület teljes felújításon esett át. A településen
egy vásárcsarnok jellegű épület kialakítása történt meg, amely alkalmas zártsorú beépítésre is illetve olyan szituációban is fontos
funkcióval bír, amikor a település a piacát nem köztérként
használja. Az épületben három különböző funkció lett kialakítva,
két sorban árusító helyek padokkal, egy vizesblokk férﬁ és női wcvel, a női akadálymentesített, és egy nagyobb helyiség a
gépészetnek, mely tároló is egyben.
A megvalósult fejlesztés:
• homlokzati és lábazati hőszigetelés,
• homlokzati nyílászárók cseréje,
• födém hőszigetelés,
• tetőfedés (cserépfedés) cseréje,
• bádogos szerkezetek cseréje,
• épületgépészet komplett kialakítása korszerűsítése,
• egyes belső padlóburkolatok és falburkolatok cseréje,
• belső vakolt falfelületek javítása, újrafestése.
A piac létrehozása beindít egy folyamatot, amely a helyben termelt áruk helyben való értékesítését és fogyasztását célozza meg.
A járulékos hasznai ennek a folyamatnak az alacsony szállítási
költségek a környezetterhelés csökkentése, a helyben maradó
jövedelem és haszon, valamint a magas szintű bizalmi faktor a fogyasztók körében
A megvalósítás helyszíne: Csanádapáca, Szent Gellért út 33.
A beruházás ﬁzikai befejezésének időpontja: 2019.12.31.

További információ található a www.csanadapaca.hu oldalon.
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