Magyarcsanád Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató havilapja

2019.
Március
Önkormányzati Hírek
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. február 28-án (csütörtök), 16:30
órakor tartotta soros nyílt ülését, melyen
megtárgyalta és elfogadta a:
1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
2.) Farkas János polgármester 2018. évi
szabadságának
igénybevételét,
2019.
évi
szabadságának megállapítását, és ütemezését
3.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének módosítását
4.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotását
5.) Cafetéria éves keretösszeg meghatározását
6.)
Magyarcsanád
Községi
Önkormányzat
tulajdonában álló 0167/19., 0167/20., 0167/21 és
0167/22. hrsz-ú ingatlan rendezését
7.)
Magyarcsanád
Községi
Önkormányzat
tulajdonában álló 143/14. hrsz-ú ingatlan rendezését
és új utcák elnevezését
_______________________________________________________________

Nőnapi köszöntő
Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk minden
magyarcsanádi hölgyet!

Iskolai Óvodai hírek
Mindent a kutyákról”
Országos levelező verseny
A HEBE Kft. Október 18.-án egy új egyfordulós
komplex csapatversenyt indított. Mindent a
kutyákról” címmel. Az 5.-6. osztályos korcsoportból
négy fő jelentkezett:
Nadobán Izabella
Szabó Patrik
Somodi Béla
Apfel Roland
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A levelezős versenyben kreatív természetismereti,
rajz
és
irodalmi
feladatokon
keresztül
megismerkedtek a különböző kutyafajtákkal, a
kutyák őseivel. Mancsról és más mentőkutyákról,
filmbéli kutyahősökről szerezhettek ismereteket.
Rejtvényes, fejtörős feladatokban szerepelt a
kutyafajták csoportosítása, kutyás
szólások,
közmondások megfejtése. Plakátot készítettek a
vakvezető kutyák fontos munkájáról, majd tablót a
magyar kutyafajtákról.
Egyénileg egy-egy (leírást) fogalmazást írtak,
„Hogyan szeressük jól a kutyánkat” címmel, melyet
rajzzal is illusztrálni kellett. Kitartó és szorgalmas
munkájuk eredménye: Országos 1. helyezés. 100
pontból 99-et értek el. Gratulálunk a tanulóknak, és
felkészítő tanáruknak, Mészáros Lászlónénak!
További sikereket kívánunk!

tanított koreográfiát. Ezt követte az egyéni beöltözők
felvonulása. Az ötletes és gondosan elkészített
jelmezek nem maradtak jutalom nélkül.
Az előadások, táncok hatalmas sikert arattak,
fergeteges volt a hangulat.
A produkciókat követően az alsó és a felső tagozatos
osztályok között kisorsoltunk egy-egy tortát,
melyeket Sisa Éva kolléganőnk ajánlott fel.
Minden iskolás és óvodás gyermek jutalmul ingyen
fánkot és üdítőt kapott a szereplésért. Az
óvodásoknak Dobra Bernadett tanító néni készített
ajándékot, egy-egy álarcot, aminek nagyon örültek.
Az álarcosbál legizgalmasabb része természetesen a
tombolasorsolás volt, melyek két felajánlásból jöttek
létre, a tantestület hozzájárulásával tortát, és Mazuch
Anna, helyi kiskereskedő támogatásával pedig egy
értékes ajándékcsomagot vihetett haza a szerencsés
nyertesek. Ezen a vidám délutánon felnőtt és
gyermek egyaránt jól szórakozott, mindenki nagyon
jól érezte magát.

Farsangi mulatság
2019. február 8-án, pénteken farsangi mulatságot
tartottunk iskolánkban. A délután két órakor kezdődő
eseményt a meghívott óvodások nyitották meg, akik
Mickey És Minnie egereknek öltöztek be. Előadásuk
nagy sikert aratott.
Az 1-2. osztályosok Pólya Ágnes és Tóvizi Béláné
betanításával Barbie és a vadmotorosok címmel
teremtettek jó hangulatot. Őket követték az 5.
osztályosok, akik Mészáros Lászlóné és Nadobán
Izabella ötlete alapján az X-Faktor világába
kalauzoltak el minket. Harmadikként a Karib-tenger
kalózaival is találkozhattunk, a 4. osztályosok és
Dobra Bernadett tanító néni jóvoltából. A 7.
évfolyam diákjai napjaink zenéire táncoltak,
Molnárné Ruzsa Éva koordinálásával, az ötletet pedig
Berta Amanda adta. A 80-as, 90-es évek diszkó
hangulatát idézték fel a 3. osztályosok, Sztáncs Erika
tanító néninek köszönhetően. A záró produkciót Pálfi
Katalinnak köszönhetjük, aki az 5-6-7. osztályos
lányoknak és fiúknak a legismertebb ABBA zenékre

Óvodai Farsang
Február 15-én tartottuk óvodai farsangunkat. Reggel
játékkal kezdődött a nap, majd tízórai után mindenki
farsangi öltözéket, jelmezt öltött. Táncos
mulatságunkra meghívtuk a SATKUKAC együttest,
akik dalaikkal, játékaikkal megörvendeztették
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I. helyezett: Jankó Tamás 2. osztályos tanuló,
felkészítő pedagógus: Tóvizi Béláné
II. helyezett: Márki Márk 1. osztályos tanuló,
felkészítő pedagógus: Pólya Ágnes
3.-4. osztály:
I. helyezett: Mátó Viktória 4. osztályos tanuló,
felkészítő pedagógus: Dobra Bernadett
II. helyezett: Berta Jázmin 3. osztályos tanuló,
felkészítő pedagógus: Sztáncs Erika
III. helyezett: Veréb Kevin 3. osztályos tanuló,
felkészítő pedagógus: Sztáncs Erika
Szabó Krisztián 3. osztályos tanuló,
felkészítő pedagógus: Sztáncs Erika
5.-6. osztály:
I. helyezett: Nadobán Izabella 5. osztályos tanuló,
felkészítő tanár: Pálfi Katalin
II. helyezett: Berta Noémi 6. osztályos tanuló,
felkészítő tanár: Pálfi Katalin
Ferencsik Vivien 6. osztályos tanuló,
felkészítő tanár: Pálfi Katalin
III. helyezett: Berta Dániel 5. osztályos tanuló,
felkészítő tanár: Pálfi Katalin

óvodásainkat. Az előadás után a gyerekek
elfogyasztották a csoportokban a szülők által
behozott süteményeket és üdítőt. A délelőttöt közös
táncolással zártuk.

Kellemes délutánt tölthettünk el, gratulálunk a
versenyzőknek! Köszönjük a felkészítők és a zsűri
munkáját, valamint a szülők és vendégek
megjelenését.

Suliváró Versmondó verseny
2019. február 28.
Február utolsó napján rendeztük meg a hagyományos
Versmondó versenyünket, melyen 4 nagycsoportos
óvodás, 18 alsó tagozatos és 5 felső tagozatos tanuló
mérette meg magát. A rendezvényt Weöres Sándor:
Bóbita című versének meghallgatásával indítottuk.
Ezután korcsoportonként szavalták el a tanulók a
szebbnél szebb, hangulatos verseiket.
A zsűri tagjai: Baranyi Bettina igazgató, a zsűri
elnöke
Tóth Orsolya igazgatóhelyettes
Konti Ibolya fejlesztő pedagógus
A zsűri döntése után a következő eredmények
születtek:
Óvodások: Felcsuti Milán, Jankó Márkó, Németh
Rikárdó, Szőke János
Szép versmondásukért mindegyikük iskolára
felkészítő könyvet kapott
Felkészítő: Higyisán Aurélné óvónő
1.-2. osztály:
3
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A kedvezményezett adószáma: 18476181-1-06
Köszönjük felajánlásaikat!
______________________________________
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola
kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel
2018. évi adójuk 1+1%-át alapítványunknak és a
Magyarországi Református Egyháznak
Alapítványi 1%: kedvezményezett adószáma:
18479861-1-06

+ 1% Magyarországi Református Egyház
Száma:0066
Köszönjük felajánlásaikat!
_________________________________________

Tájékoztató a biológiailag lebomló
hulladékgyűjtésről
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot a biológiailag lebomló hulladék
gyűjtésének 2019. évi rendjéről, mely továbbra is
díjmentes a cég által folyamatosan a gyűjtési
alkalmakhoz biztosított biológiailag lebomló
zsákban, valamint összekötözve egy kévényi
mennyiségben Magyarcsanád területén. A gyűjtés
során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban,
konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú
hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló
hulladékot az ingatlan előtti közterületre a gyűjtési
napon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni és az
elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni,
oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű
meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható
legyen.

Óvodai beíratás

Gyermekük óvodai felvételét kérhetik azon szülők,
akiknek gyermeke 2019. december 31-ig betőlti a
2.5 évét.
Beíratás időpontja: 2019. április 9-10.
Bővebb információ az óvodában!

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű
kötegekben: faág, fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott
virág, falevél, lágyszárú növény,
virágágyi
növények,
kezeletlen
kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz
szalma
Konyhai hulladék: zöldség- és
gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek,
tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszermaradék

TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK
A „Gondolj rám!” Alapítvány a Magyarcsanádi
óvodásokért
kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2018. évi
adójuk 1%-át alapítványunknak.
Felajánlásaik a község óvodai nevelésének
célkitűzéseit segíti
4

2019. március

Önkormányzati tájékoztató lap

Magyarcsanádi Hírek
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem
ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális
hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem
szállítják el!

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem
kerülnek elszállításra:
 gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és
állati
hulladék,
építési,
bontási
hulladék, egyéb
mezőgazdasági,
ipari
hulladék;
 elektromos, elektronikai készülékek (pl. TVkészülék, hűtőgép…);
 veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási,
valamint
gazdálkodói-vállalkozói
tevékenységből származó hulladék.
A kommunális hulladék begyűjtésének napja
továbbra is csütörtök, az eddig megszokott módon.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék
(sárga fedeles edény/szelektív gyűjtő zsák)
elszállítása havonta egy alkalommal az alábbi naptár
szerint, minden hónap második hétfőjén történik.
Zöldjárat naptár Magyarcsanád 2019:

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és
komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az
elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a
Regionális
Hulladéklerakókban
(Vaskút,
Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020.
januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk,
amelyről külön értesítjük Önöket.
Zöldjárat naptár 2019 (minden hónap első hétfője)
Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2
alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg
előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését
követően - a háztartásban keletkezett lom
(feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket,
bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja.
Ezáltal minden településen élő lakos maga
választhatja meg a számára legmegfelelőbb
időpontot.

Hó Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec.
1.
hétfő
zöld- 1 6 3 1 5
2
7
4
2
hulladék
szelektív
8 13 10 8 12
9
14 11 9
(sárga
kuka)
Tisztelettel:

Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +3620/401-4304 tudja jelezni az FBH-NP Nonprofit Kft.
munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség
lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a
számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele,
hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti
adatait, és a kért elszállítási időpontot az
FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával.
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél
kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az
egyeztetett napon elszállítja azt.

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
__________________________________________

Egészségszűrés
Március 2-án került sor az EFI makói irodájának
szervezésében egy általános egészségszűrés
településünkön.
A rendezvényre ellátogatók részt vehettek test
tömegindex mérésen, csontürüség mérésen, általános
bőrgyógyászati vizsgálaton és még sok egyéb az
általános egészséget felmérő teszten.
Az eseményre idén 56 fő látogatott el, ami igen jónak
számít településünket nézve, azonban még mindig

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a
korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált
használati tárgyak, eszközök, bútorok. A
nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb
méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és
5
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kevés a résztvevők száma az egészség megőrzés
szempontjából. Reméljük legközelebb ennél még
nagyobb lesz az érdeklődés a szűrések iránt.

szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint
illetékes tüdőgondozó intézetet.
A
térítésköteles
foglalkozás
egészségügyi
tüdőszűrést
valamennyi
szűrésre
jelentkező
biztosított részére elvégezzük. Térítési díj: 1.700 Ft.
A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel
kell kifizetni, a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A
szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a
befizetésről, melynek első példányát megkapja a
szűrésre jelentkező páciens.
Tüdőszűrési eredmények kiadása:
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a
tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzuk Dr.
Aboul-Hosn Hussein háziorvos részére.
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása
akár térítésköteles akár térítésmentes tüdőszűrésről
van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet / Makó
végzi el.
Tisztelettel: Tüdőszűrő Állomás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
TÜDŐSZŰRÉS
lesz az alábbi időpontokban:
2019.03.18. hétfő, 09:30-14:30;
2019.03.19. kedd, 09:30-14:30;
2019.03.20. szerda, 09:30-14:30.
Helye: Művelődési Ház udvara
(Magyarcsanád, Fő utca 54.)
Kérjük, hogy saját érdekében mindenki szíveskedjék
megjelenni.
Személyi igazolványát és TAJ- kártyáját hozza
magával!
Tüdőszűrés igénybevétele:

__________________________________________

Anyakönyvi hírek
Született
Név: Veder Marcell István
Született: 2019.01.05
Szülő: Veder Dániel, Moravszki Renáta

□ 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy
alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető
igénybe
□ 40 éves kor alatt:
o a megelőző ‘célú tüdőszűrésért térítési díjat kell
fizetni, melynek összege: 1.700 Ft
o Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc
gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen
igénybe vehető
□ A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”)
vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat.
Térítési díj: 1.700 Ft.
A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy
alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági
tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni,
amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén
állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában

Név: Graur Kristóf Gábor
Született: 2019.01.21
Szülő: Graur Gábor, Matejdesz Katalin
Név: Rostás Benett
Született: 2019.02.01
Szülő: Rostás Attila, Kerekes Alexandra
Név: Higyisán Kristóf Erik
Született: 2019.02.02
Szülő: Toto Arnold, Higyisán Daniella

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
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- Bőr/ rugalmasság, víztartalom, foltosodás/
- Vese
- Tüdő/ köhögés, fulladás, tüdőgyulladás
- Koleszterin
- Érrendszer /zsibbadások

Elhunyt
Vigh János

élt: 70 évet

Teljes körű állapotfelmérés felnőtteknek,
gyerekeknek.
Érdeklődni: Németh Éva védőnőnél,
ill. +36/20 260 9667-es telefonon
vizsgálat ideje: 1-2 perc, fájdalommentes
értékelés helyben, eredmény papír alapon

Nyugodjanak békében!

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon
Eladó a Kossuth utca 1. szám alatti ingatlan
Érdeklődni: +36-272-0451
IMMUNITIC-géppel kezelés 30 perc/alkalom
- fájdalom csillapítás
- műtétek utáni erősítés
- tüdőgyulladásra, köhögésre

Máz kapható (akác, vegyes, repce)
Érdeklődni: ill. +36/20 260 9667-es telefonon

BIOREZONANCIA VIZSGÁLAT
Komplex mérés
Folyamatosan, időpont alapján
Magyarcsanád Fő utca 39.

Masszírozás és csontkovácsolás
Vállalok csontkovácsolást és masszázst, amely
ajánlott gerincfájdalmakra, derék becsípődésre, nyak
lazítására, izomcsomók oldására. Gyerekeknél
gerincferdülés, lúdtalp tartásgyengeség esetén.
Figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két fajtáját,
lávaköves
masszázst
és
köpölyözést
méregtelenítésre.
Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban.

Mért szervek:
- Endokrin
/pajzsmirigy, hasnyálmirígy/mellékvese
- Immunrendszer /mandula, légző, emésztőszervek/
-Vitaminok / A B C D E K /
- Aminosavak
- Nyomelemek, kalcium, vas, szelén
- Gyomor/bélműködés-savasodás
- Máj-méregtelenítés
- Epe
- Elhízás, BMI index
- Szív-és érrendszer/ meszesedés, érszűkület,
koronária, keringés, ellátás, memória
- Agy/ vérellátás, oxigén ellátás, memória
- A csontok reumás megbetegedései
- Csontozat ásványi anyag tartalma /
csontsűrűség/
- Toxikonok/ nehézfém, növény védőszer/
méreganyagok, higany, ólom
- Nőgyógyászat/ gyulladások, hormonok ciszták,
petefészek, méh, hüvely
- Férfiak/ hormonszint, prosztatagyulladás,
ivarsejtek

Érdeklődni: Takács Gábor
Magyarcsanád, Szélső sor 4. Tel.: 06-70-398-8082

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések
teljes körű lebonyolítását.
Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).
Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384
_______________________________________________________________
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Önkormányzati tájékoztató lap

Magyarcsanádi Hírek
Hitelkártya lehetőség
- Csatlakozási bonusszal
- Akár 4% visszatérítéssel
- Egyszerű tele-kölcsön, könnyített törlesztés
- Díjmentes utasbiztosítással
Érdeklődni: Leitner Szilárd, +36-31-785-8959
leitnerbank@gmail.com
__________________________________________

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet
Árnyékolás technika
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122
6900 Makó, Csanád vezér tér 16.
__________________________________________
REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

-

Koporsós és urnás temetések lebonyolítása,
otthoni és kórházi elhalálozás esetén is.
Kegyeleti tárgyak értékesítése.
Gyászjelentés újságban való megjelenítése.
Ügyelet a nap 24 órájában.

Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 06-20-326-4826, 06-20-431-9629
______________________________________________________________________

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig, Vasárnap Zárva

-

Cement Mész
Téglák, Cserepek
Gipszkarton – Hőszigetelők
OSB Lapok
Fenyő fűrészáru, Szögek, Csavarok
Kerítésléc, Ól deszka
Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
06/20 473-32-36, 06/20 326-48-26

________________________________________________________________________
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