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MAGYARCSANÁDI 
 HÍREK 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2019. szeptember 26. napján 16:30 órakor 
tartotta soros nyílt ülését melyen 

megtárgyalta és elfogadta a : 
1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről 
2.) Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló 
tájékoztatót 
3.) A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló 
tájékoztatót 
4.1.) A 2020. évi Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást 
4.2.) A VP6-19.2.1-17 kódszámú LEADER pályázat 
lebonyolításához kellő előleg igénylését 
4.3.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérének megállapításáról szóló, többször módosított 
11/1992. (X. 06.) rendelet hatályon kívül helyezését 
és új rendelet megalkotását 
4.4.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 4/2012. (II. 29.) rendelet hatályon kívül 
helyezését és új rendelet megalkotását 
 
 
 
 

Partnerségi hirdetmény 
 

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ÉRTESÍTI 

AZ ÉRINTETTEKET, HOGY 

A KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 
RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁT HATÁROZTA EL. 

 
A változtatással érintett területek 
Magyarcsanád, 644 hrsz-ú Temető és Ravatalozó 
ingatlana 
 M43 autópálya és Cenad között tervezett 432. sz. 
másodrendű főútvonal Magyarcsanádi 
nyomvonalának megvalósulása a Maros hídon 
keresztül az országhatárig  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R) 29. § és 29/A §. előírása és Magyarcsanád 
Község Önkormányzata 15/2018. (IX. 28.) sz. KT. 
rendelettel jóváhagyott „Településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetési szabályai” szerint Magyarcsanád 
lakossága, civil, gazdasági, szakmai és hitéleti 
szervezetei a részleges településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatosan a partnerségi 
egyeztetési szakaszban észrevételeket tehet 
2019. október 28 - 2019. november 15. között. 
A módosítással kapcsolatos észrevételeiket írásban 
adhatják le – a polgármesternek címezve – az 
Önkormányzati Hivatal pénzügyi 
csoportvezetőjének, küldhetik postai levélben, 
illetve a penzugy@magyarcsanad.hu elektronikus 
levélcímre. 
A PARTNERSÉGI ANYAG MEGTEKINTHETŐ 

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HIVATALI 
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HELYISÉGÉBEN, VALAMINT A 
www.magyarcsanad.hu HONLAPON 

A széles társadalmi bevonás érdekében, a 
partnerségi rendeletnek megfelelően a módosítás 

folyamata alatt lakossági fórumot is tartunk 
2019. november 7-én 16.30 órai kezdettel 

Magyarcsanád Művelődési Ház és Könyvtár 
épületében, melyre szeretettel meghívjuk! 

Ott szóban is elmondhatja véleményét, vagy még az 
azt követő 8 napon belül a fent megadott e-mail 
címre is eljuttathatja írásban. 
Az egyeztetésben résztvevők folyamatos 
tájékoztatása Magyarcsanád Község Önkormányzat 
– Magyarcsanád, Templom tér 1. – hirdetőtáblán, és 
a község honlapján – www.magyarcsanad.hu honlap 
történik.  
Véleményük fontos az Önkormányzat számára, ezért 
várjuk a témával kapcsolatos észrevételét! 
Üdvözlettel, 
Magyarcsanád, 2019. október 28. 

Farkas János 
polgármester 

 
 

Tárgyi eszközállomány bővítés 
Magyarcsanád Község Önkormányzata a Magyar 
Falu program közterületi eszköz beszerzés projektjén 
belül sikeres pályázatott nyújtott be amelyen 
támogatási összegként: 14 211 300 Ft-ot nyertünk 
közterületi kotrógép beszerzésre.  
A beszerzendő gép adatai: 74,8 LE-s Cummins motor 
(4 hengeres), Hidrosztatikus összkerékhajtás, 2 előre, 
2 hátra sebességes váltó, Elektromos irányváltó a 
joystickon, Max. billenő súly (munkaeszközzel 
együtt): 2.500 kg, Teleszkópos gém, Max. emelési 
magasság: 4.500 mm, Törzscsuklós kormányzás, 
Joystick vezérlés, 96 liter/perc max. hidraulika 
teljesítmény leadás, Tárcsafék mind a 4 keréken, 
16/70-20 mezőgazdasági kerekek (390 mm szélesség 
és 1.065 mm átmérő), Hidraulikus gyors 
eszközcsatlakoztatás (3. kört is vezérel), Euro Hitch 
eszköz felfogatás, Alaptartozék: 1,2 m3-es körmös 
földkanál, Kanálszélesség: 2.000 mm, Fülke fűtéssel, 
Állítható kormányoszlop, Villogó, Tolatókamera, 
Rádió, Elektromos motorfűtés, Teljes hosszúság 
(behúzott gémmel): 4.800 mm, Teljes szélesség: 
1.850 mm, Teljes magasság: 2.700 mm, 
Tengelytávolság: 2.430 mm, Nyomtávolság: 1.470 
mm, 4.900 kg saját tömeg kanál nélkül, E4 lámpák, + 
1 hidraulikus kör, Gém lengéscsillapítás, Fűnyíró 

adapter, Raklap villa, Hidraulikus hóeke, Hidraulikus 
trágyavilla, 4 az egyben kanál, Klíma 
 

 

 
 

Együtt a szebb környezetért 
 
2019 szeptember 12-én került megrendezésre 
közösségi faültetésünk a A helyi identitás és kohézió 
erősítése" tárgyában a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-
00009 számú " Helyi közösségek fejlesztése 
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Apátfalván és Magyarcsanádon" című projekt 
keretein belül. 
Sajnos a rossz időre tekintettel kevesebben vettek 
részt a rendezvényen, mint az előzetes felmérés 
eredményei szerint várható volt, de így is képesek 
voltunk egy elég nagy korosztályi skálán 
mozgósítani az embereket a környezetvédelem 
jegyében. Jó hangulatban ültettünk el 60 darab 
magyar őshonos fát gyarapítva zöld környezetünket. 
 

 

 
V. Szent Gellért napok beszámoló 

2019. szeptember 14-én ötödik alkalommal került 
megrendezésre a Szent Gellért napok falunapi 
rendezvényünk.  
A napot a szokásokhoz híven Farkas János 
polgármester köszöntője nyitotta meg, majd utána 
kezdődött az ünnepi testületi ülés. ahol új díszpolgárt 
avattunk. Valamint köszöntöttük településünk legjeit, 
és elismerésben részesítettük a település életében 

aktív szerepet játszó embereket, akik munkájukkal 
hozzájárulnak munkánkhoz.  
Ezt követően a Makói Magán zeneiskola fúvós 
zenekara Dr. Csikota József vezénylésével adott 
ünnepi műsort. 
Mindeközben a műfüves football pályán lezajlott a 
Szent Gellért kispályás amatőr focikupa, amelyre 
négy csapat jelentkezet.  
A déli harangszóval megnyitotta kapuit a gasztro 
udvar ahol településünk önkormányzata és a 
kissebségek készítettek ízletes ételeket kóstolóba a 
kilátogató emberek számára. 
Nem sokkal ebéd után a gyermekeket várta egy zenés 
produkció a Sajtkukac Gyermekzenekar előadásában. 
Majd a nemzetiségek műsorait tekinthették meg az 
érdeklődők.  
Kezdésnek a helyi iskolások adták elő modern és 
cigány néptánc előadásukat, majd a Doina Biharului 
magyarcsanádi táncosai mutattak be hagyományőrző 
Román néptáncot.  
Négy órától a Matyi és a Hegedűs tartott zenés 
mulatságot majd őket váltotta az Ufo zenekar, ezt 
követően pedig Varga Viktor lépett fel. Az est utolsó 
sztárvendége Csordás Tibi volt.  
Majd fél kilenctől megindult az utcabál ahol a 
Mulatós Party zenekar biztosította a talpalávalót.  
A nap folyamán a gyermekeket ugráló vár valamint 
népi játékpark, arcfestés és lufi hajtogató bohóc is 
várta.  
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Köszönetnyilvánítás 
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki 
bármilyen formában támogatta, segítette a 
rendezvény létrejöttét, lebonyolítását. 
Név szerint: Raffai Antalné, Raffai Antal, Hangai 
Zsolt, Göbölyös Vilmos, Tamás Lászlóné, Fodor 
Zoltánné, Berta Erika, Nagy Istvánné, Ficsor Zsoltné, 
Ficsor János Zsolt, Mohácsi András, Pásztor Zoltán,  
Péli Zoltán, Balázs Gáspár, Tóth-Pál Lászlóné, 
Szilágyi Daniella, Ficsór János, Burai Petra, Graur 
Nóra, Szilvási Réka, Ruzsity Máté, Gán Magdolna, 
Popovics Kriszitán, Lakita Éva, Kanton Eszter, Papp 
Katalin, Zsigmond Krisztina, Gán István Péterné 
 

BGA: Határon túli testvér települési pályázat 2019. 
„Magyarcsanád és Szőkefalva két testvér egy nemzet”  

határon túli testvér települési pályázat  
Magyarcsanád Község Önkormányzata támogatást nyert a 
testvér települési kapcsolatok erősítése céljából, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt által meghirdetett „Testvér 
Települések Programok és Együttműködés” című 
pályázatára. A BGA Alapkezelő Zrt. által megítélt 
2.000.000 Ft-os támogatásból finanszírozza 
Magyarcsanád és Szőkefalva delegációja az egymás 
közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló utazásokat. 
 A pályázatok listáját megtekinthetik a 
www.bgazrt.hu/tamogatas/ weboldalon. 
 Köszönjük a BGA támogatást!  
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Idősek világnapja beszámoló 
 
Október 4-én rendeztük meg hagyományos Idősek 
világnapi rendezvényünket. Az eseményt 
polgármester úr köszöntője nyitotta meg, majd a 
Csanádpalotai általános iskola 2. osztályos tanulói 
mutatták be ünnepi előadásukat. Ezt követően Lázár 
János országgyűlési képviselő úr köszöntötte a falu 
szépkorú lakosságát, majd a helyi fiatalok mondtak 
verses köszöntőt. Az estebéd előtt elültettünk egy fát 
az idősek világnapja alkalmából és mellé tettünk egy 
időkapszulát is. Ezután vendégül láttuk a jelenlévő 
időseket majd Botás János közreműködésével, zenés 
mulatsággal zártuk a rendezvényt.  

 

 
Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki 
munkájával segítette a rendezvény létrejöttét. 
Név szerint: 
Ficsor János Zsolt, Ficsor Zsoltné, Ficsór János 
Szilágyi Daniella, Nagy Istvánné, Berta Erika, 
Göbölyös Vilmos, Burai Petra, Gyenge Evelin, 
Gyenge Inez, Tamás Valentina Denisza, Rotár Lotti, 
Rotár Dóra, Lánczné Miklós Katalin, Berta Vanessza, 
Gán István Péterné, Zsigmond Krisztina, 

 

Országos Könyvtári napok beszámoló 
 
Az Országos Könyvtári Napok Magyarcsanádon 
október 1-ig. A rendezvénysorozaton Lovászi Péter a 
Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi 
tájegység-vezetője előadást tartott Gólyáink és a 
klímaváltozás címmel. Valamint az érdeklődők 
megtekinthették Horváth Évi könyvszobrait, 
Farkasné Kóródi Tünde kreatív alkotásait és Lánczné 
Miklós Katalin fűzfavesszőből készült tárgyait. 
Köszönjük Lovászi Péternek az értékes előadását, a 
kiállítóknak a látványos munkákat. 
 

Iskolai Hírek 
Mesés Históriák országos vetélkedőn jártunk 
2019.szeptember 30-án iskolánk 8 tanulóval 
Zichyújfaluba utazott, hogy a Magyar Népmese 
Napján megmérettessék tudásukat más iskola 
tanulóival ezen a rangos országos versenyen. A 
gyerekekkel 8.30 perckor indultunk el az iskola elől a 
hosszú útra. A verseny 14.00 órakor kezdődött. 
Az alsó tagozatosok Benedek Elek: Mátyás király és 
az öreg szántóvető c. meséjével kapcsolatosan 
oldottak meg feladatokat. A felsősök Benedek Elek:A 
csodaszarvas c. művét dolgozták fel játékosan. A 
versenyfeladatok nehezek és gondolkodtatóak 
voltak,többek között anagrammákkal, betűhálóval is 
meg kellett küzdeniük. Előzetes feladatként a 
megadott mesékhez illusztrációt kellett készíteni 
tetszőleges technikával, A/4-es méretben. 
A versenyen, amelyen 10 iskola diákjai képviseltették 
magukat, tanulóink a következő helyezéseket érték 
el: 
3-4. osztály: IV. hely 
1. Berta Jázmin Zsuzsanna 
2. Jankó Tamás 
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3.Somodi Amanda Gyöngyi 
4. Tóth Laura 
Felkészítő pedagógusok: Sztáncs Erika, Tóvizi 
Béláné 
5-6. osztály: V.hely 
1. Apfel Roland Gábor 
2. Csurkui János 
3. Kaprinay Milán Dávid 
4. Nadobán Izabella 
Felkészítő pedagógus: Pálfi Katalin Renáta 
Szívből gratulálunk a versenyen részt vett 
valamennyi tanulónak az elért kiváló eredményekért 
és hálásan köszönjük a pedagógusoknak 
lelkiismeretes felkészítést, Hadár Lászlóné 
tanárnőnek a meseillusztráció elkészítésénél való 
segítségnyújtást! 
                   

 
Anyakönyvi hírek Született 

 

Név: Hustiák Elizabet 
Született: 2019.09.21 . 
Szülő: Kiss Alexandra, Hustiák Tibor 

 
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

 
 

TEMETKEZÉS 
A Csongrád Megyei  

KEGYELETI KFT. 

Temetkezési üzlete és irodája 
Vállaljuk a temetések teljes körű lebonyolítását. 
Makó, Verebes u. 2/a. (Református Ótemetőnél) 

Telefon: +36 62/ 212 840 

Éjjel – nappal hívható ügyelet:  
+36 30/ 565 8384 

_____________________________________ 
Méz kapható (akác, vegyes, repce) 

Érdeklődni: Németh Évánál ill. +36/20 260 9667-es 
telefonon 

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet 
Árnyékolás technika 

Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122 
6900 Makó, Csanád vezér tér 16. 

Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:30 -17:00 
Szombat 8:30 -11:30 

Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket! 
Érd.:06-70-704-8071 

__________ 

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 
_______________________________________________

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 

 

Magyarcsanádi Hírek 
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.  

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.  
Tel: (62) 520-630 

Email cím: kultura@magyarcsanad.hu 
Felelős szerkesztő: Farkas János 

Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor János 
Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely 
ISSN 2416-0016

 


