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MEGHÍVÓ
partnerségi egyeztető fórumra
Tisztelt csanádapácaiak, tisztelt véleményező partnerek!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányren
delet előírásai szerint folyamatban van Csanádapáca község településképi arculati kézikönyvének és
településképi rendeletének elkészítése. A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati ren
deletünknek megfelelően tervezés közbeni partnerségi egyeztető fórumot tartunk, melyre tisztelettel
MEGHÍVOM.
A fórum időpontja: 2017. november 15. szerda, délután 16.30 óra
A fórum helyszíne: Arany János Művelődési Ház, Csanádapáca, Szent Gellért út 75.
A fórumon vetített képes bemutató lesz, tervezői ismertetéssel. A fórum témájáról bővebben lehet olvasni a
tervművelet megindításakor közreadott „Előzetes partnerségi tájékoztató”ban, amely olvasható az augusztusi
lapszámban, illetve a község honlapján (http://www.csanadapaca.hu/sites/default/files/takelozetes_tajekoz
tato_csanadapaca.pdf). A bemutatott egyeztetési anyag felkerül a honlapra (http://www.csanadapaca.hu/). Az
egyeztetési anyag véleményezhető közvetlenül a helyszínen, vagy írásban a fórumot követő 8 napon belül, az
alább ismertetett módon.
Várjuk az egyeztetésben résztvevő partnereink, tehát a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező
tulajdonosok, a csanádapácai székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, továbbá a csanád
apácai székhellyel bejegyzett civil szervezetek személyes részvételét, illetve írásos észrevételeit, javaslatait.
Az egyeztetési anyag véleményezésére a fórumon személyesen, illetve írásban 2017. november 23ig van
lehetőség a polgármesternek címezve papír alapon Csanádapáca község Önkormányzatának postai címére
(5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.) küldve, vagy elektronikus levélben a csanádapáca@csanádapáca.hu
email címre történő megküldéssel.
A képviselő testület a vélemények figyelembevételével dönt a dokumentumok elfogadásáról.
Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!
Oláh Kálmán
polgármester

A Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület hírei
Egyesületünk 2013ban vált cégbírósági  mai szóhasználattal Törvényszéki bejegyzéssel civil szervezetté, hiszen
előtte majdnem 20 évig klub formában működött. Tagjaink száma 116 fő. Az Alapszabályunkban megfogalmazott
célunk a nyugdíjas tagjainknak nyújtott érdekvédelmi segítség, a kulturális és közösségi igények kielégítése,
valamint a nyugdíjas lét minél teljesebb és tudatosabb megélésének elősegítése.
Rendszeres klubtalálkozót tartunk minden kedden délelőtt a Szent Gellért út 38.szám alatti klubteremben.
2017.év folyamán megvalósított programjaink: Farsangi összejövetel, farsangi fánk sütéssel. Március 15. ünnep
ség és az azt követő ünnepi ebéd. Júniusban regionális nyugdíjas klubok találkozójának adtunk otthont. Október
ben az idősek világnapja alkalmából ünnepséget szerveztünk. Decemberben fenyőünnepet tartunk, ahol
megvendégeléssel készülünk és ajándékcsomagot készítünk tagjaink számára.
Ezen kívül az év folyamán több baráti nyugdíjas szervezet meghívásának tettünk eleget a környező településeken.
Fontosnak tartjuk a Csanádapácai Képviselő Testülettel és Polgármesteri Hivatallal való együttműködésünket.
Aktív közreműködéssel segítjük a Kakasfesztivál sikeres lebonyolítását, valamint az Önkormányzat által nyújtott
decemberi ételosztást is. Szoros együttműködésben végezzük tevékenységünket a Gyöngyfüzér Szociális Szol
gáltató Központtal, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolával és Óvodával, valamint a Csanádapácai
Civil Kerekasztallal és az Arany János Művelődési Házzal.
Érdekvédelmi tevékenységünk során segítséget nyújtunk tagjainknak a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál való
ügyintézésekben, az egyszeri segélyek, valamint a méltányossági nyugdíjemelési kérelmek elkészítésében.
Az idősek világnapja alkalmából október 17én ünnepséget szerveztünk. Oláh Kálmán polgármester úr köszön
tötte az egybegyűlteket és a 80 éven felüli tagjainknak virágcsokrokat adott át. Az ünnepi műsorban a Nagy
boldogasszony Katolikus Általános Iskola tanulóinak színvonalas műsorában gyönyörködhettünk. Ünnepségünk
végén finom ebéddel vendégeltük meg tagjainkat.
Ezúton köszönjük Csanádapáca Község Önkormányzatának a rendezvényeink sikeres megvalósításához nyújtott
támogatását.
Szemenyei Katalin
egyesület elnöke
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Községi Egészségnap
Második alkalommal rendezte meg Csanádapáca Község Önkormányzata a Védőnői Szolgálattal az Arany János
Művelődési Házzal és a Csanádapácáért Közalapítvánnyal karöltve a Községi Egészségnap Bababörze és Bol
hapiacot.
Idén Patakiné Márkus Ágnes ERC CPR AED instruktor által csatlakoztunk az újraélesztési világnaphoz, ennek
keretében rajzversenyt hirdettünk az óvodásoknak és az iskola alsó tagozatos tanulóinak. A beérkezett 109
versenyműből kiállítást rendeztünk a művelődési ház előcsarnokában. Az önkormányzat jóvoltából serlegeket
és emléklapokat, a támogatóknak köszönhetően ajándékokat kaptak a helyezést elért és a különdíjas rajzok
készítői. A csecsemő és felnőtt újraélesztés elméletét és gyakorlatát, valamint a defibrillátor használatát is megis
merhették az érdeklődők Patakiné Márkus Ágnes és Halászné Mecsei Katalin diplomás ápoló segítségével.
„Füst nélkül kellemesebb” címmel Sós Imre tartott új szemléletű, tanulságos összehasonlításokat bemutató
előadást a dohányzás káros hatásairól. Lakatos Emese a cukorbetegségről, GöczőErős Emőke a mesék lélektani
hatásairól, Almásiné Hegedűs Ildikó a szűrővizsgálatok jelentőségéről tartott előadást az érdeklődőknek. A
PrimaProtetika Kft. csontsűrűségmérést és talpvizsgálatot végzett, a masszázsfotelt és lábmasszírozót is
kipróbálhatták náluk az érdeklődők. A Kormányhivatal tisztviselői a mell önvizsgálatot mutatták be, valamint
életmód tanácsadással várták a lakosságot. FITREHAB bemutatóval várta a megjelenteket Pásztor Zita fiziote
rapeuta. A Lencsési Gyógynövény és Biobolt, valamint a szomszédos Kaszaper Önkormányzata jóvoltából bioter
mékekkel, különböző kezelésekkel, szárított gyógynövényekkel ismerkedhettek meg a látogatók. Rakonczai
Mihály Tamás gyógymasszázzsal és kinesiotape felhelyezéssel várta a hozzá jelentkezőket. A gyermekekre is
gondoltunk, akiknek kézműves foglalkozást és csillámtetoválást szerveztünk . A Generali a Biztonságért
Alapítvány jóvoltából egészségügyi szűrőbusz települt ki a rendezvény idejére. Ingyenesen vehették igénybe az
érdeklődők a szemészeti, bőrgyógyászati vizsgálatot, a vérnyomás, vércukor, koleszterinszint, testzsírszáza
lékmérést. Sokan éltek a lehetőséggel, hiszen a szűrővizsgálatok csak a több kilométerre lévő városokban érhetők
el, és nem is mindig ingyenesek.
Fontosnak tartottuk, hogy az intézményekkel, civil szervezetekkel együtt rendezzük a programot, hiszen minél
szélesebb körben szeretnénk terjeszteni az egészséges életszemléletet, az egészségmegőrzést. A közösségi ren
dezvények – így az egészségnap is – hozzájárul az emberek egészséges életmódjához.
A rendezvény sikeres lebonyolításában segítségünkre voltak:
Csanádapáca Község Önkormányzata, Oláh Kálmán polgármester úr, dr. Lipták Péter jegyző úr, Megyeriné Lep
sényi Aliz aljegyző asszony, Pepó Jánosné, Kesjár Jánosné, Szekeresné Horváth Zsuzsanna intézményvezetők, a
Védőnői Szolgálat dolgozói: Mórocz Ildikó, Erzsiák Ferencné, a börze szervezésében: Barta Kata, az Arany János
Művelődési Ház dolgozói: Behán Józsefné, Harangozó Dániel, Szabó Zoltánné, Benkéné Vetró Valéria, Farkas
Zoltán, a kézműves asztalnál: Erdeiné Magyarfalvi Mária, Kormányos Béláné, Kosztné Madai Erika, Liptákné
Palacsik Renáta, a csillámtetováló asztalnál: Rakonczai Fanni, Hrobár Nikolett, a forgalom irányításánál Kiss
Ferenc, a zsűrizésnél : Dr. Pálmai Szilárd János, Frank Zsuzsa, Patakiné Márkus Ágnes, Liptákné Palacsik Renáta,
továbbá Szikora Pál, Martonné Erdei Gabriella, Kajáriné Deák Piroska, Náfrádi Sándorné, Bereczkiné Benkő
Katalin, Véróné Erzsiák Beáta, Farkasné Náfrádi Ildikó, Mórocz Józsefné, Szarkáné Kósa Tímea, Harangozó Zoltán,
Radics Zénó, Kvasz Pál, Mórocz Ágnes, Megyeri Katalin, Koródi Valéria, Ilyés Valéria, Farkas Katalin, Radics
Károlyné, Csepreginé Csiaki Éva, Zatykó Györgyné, Furák György, Palacsik Józsefné , Dohánylevél Egyesület,
Gábriel Polgárőr Egyesület, DélBékés Mentőcsoport. Köszönjük a segítségüket!
Támagatóink, akik jóvoltából ajándékokat kaphattak az előadók és a rajzverseny résztvevői: Gazdag Istvánné,
Lencsési Biobolt, Pajkó Lajosné, PrimaProtetika Kft., Rajki József és családja, HochKer Kft.Varga László, Vígh
Attiláné, Szakálné Vári Eleonóra, Gyöngyfűzér Szociális Szolgáltató Központ Fejlesztő Foglalkoztatás. Köszönjük
a felajánlásokat!
A szervezők

Hirdetés!

HÁZ ELADÓ
Csanádapácán az Ady Endre utca 21. szám alatt.
Tel.: 06/70 771 1969

