Magyarcsanád Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató lapja

MAGYARCSANÁDI
HÍREK
2020.
november

2020. október 28. napján 14:00 órakor
soros, nyílt ülést tartott, melyen az alábbiakat
tárgyalta, és fogadta el
1.) A polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
2.) A tájékoztató Magyarcsanád Község környezeti
állapotáról (közmeghallgatás)
3.) A tájékoztató az önkormányzat 2020. évi
adóbevételeinek
és
átengedett
bevételeinek
alakulásáról (közmeghallgatás)
4.) Az előterjesztéseket
5.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 20202025. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
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Magyar Falu Program

Sikeresen pályázott Magyarcsanád Községi
Önkormányzat a Magyar Falu Program keretén
belül orvosi eszközökre, így mindösszesen
2.999.691,-Ft értékben vásároltunk gyógyászati
segédeszközöket,
valamint
különböző
orvostechnikai eszközöket.
Magyarország Kormánya célul tűzte ki az
egészségügyi
ellátórendszer
fejlesztését,
az
egészségügyi
alapellátási
rendszer
eredményességének és hatékonyságának javítását, az
intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális
feltételeinek
korszerűsítését,
a
hozzáférés
egyenlőtlenségeinek mérséklését.
E célkitűzésnek és nyertes pályázatnak köszönhetően
Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos, valamint az
Önkormányzat képviseletében Tóth-Pál Lászlóné
alpolgármester személyesen válogatták ki azon
eszközöket, amelyek a mindennapi gyógyításhoz
elengedhetetlenek. Beszerzésre kerültek továbbá
olyan speciális eszközök is, amelyek helyben segítik
egyes betegségek pontos diagnózisának felállítását. A
beszerzett eszközök között található defibrillátor,
boka-kar indexmérő, EKG kézi monitor, kisebb
laborés
vizeletvizsgáló
készülék,
új
vérnyomásmérő, hűtőszekrény.
Fontos megemlíteni, hogy a pályázat keretében
lehetőség nyílt az orvosi rendelő számítógép
hálózatának a lecserélésére is.
Az eszközök megérkeztek, azokat Farkas János
polgármester úr személyesen adta át Dr. Aboul-Hosn
Hussein háziorvosnak, valamint a rendelő
munkatársainak, így ezen eszközök hamarosan a
lakosság szolgálatába is állhatnak.

____________________________________________

Faültetés
A makói ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.
jubilálásának 25. évfordulóján egy-egy fát
ajándékozott a megyei településeknek. Így
Magyarcsanádon egy szelíd gesztenyefát ültettünk a
nemrég megújult játszótérre.

Szociális célú tüzelőanyag támogatás
Idén is sikeresen pályázott Magyarcsanád Községi
Önkormányzat a Belügyminisztérium 2020. évi
szociális célú tüzelőanyag kiírására. Kemény lombos
tűzifából 196 erdei m3-t nyert a település. Az
igénylők 2020.11.05. 16:00-ig adhatták le a
kérelmüket. Határidőig 211 db kérelem érkezett be
az ügyintézőkhöz. A bírálat 2020.11.06-án
megtörtént. 86 fő kérelmezőnek, -ahol a lakcímen
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kiskorú eltartott is van- 1,3 m3, 119 fő kérelmezőnek
-ott ahol egy lakcímen nincs bejelentett kiskorú- 0.7
m3 tűzifát tudunk biztosítani. Sajnos jövedelem határ
átlépés miatt 5 főnek a kérelme elutasításra került.
Emlékeztetőül a jövedelemhatárok: Több személyes
háztartás esetén 85.500 Ft/fő, 1 személyes háztartás
esetén 99.750 Ft.
Idei évben a lehetőségeinkhez képest még egy
segítséget adunk a pozitív döntésben részesülőknek!
A 2 fm-es rönköket feldaraboltatjuk, kuglizzuk és így
biztosítjuk a háztartásoknak a tűzifát.
A tűzifa átvételi helye: Szilvási János ev., Apátfalvi
Tüzép telep Apátfalva Széchenyi u. 67/b
A tűzifát csak a határozatban megjelölt napon vehetik
át!
Lehetőség nyílik arra, hogy ha a jogosult nem
rendelkezik szállító eszközzel, akkor a Matüf Kft.
térítés ellenében leszállítja a tűzifa mennyiséget a
jogosult által kijelölt címre. Aki ezt a lehetőséget
választja, az keresse fel a Matüf Kft. irodáját a
határozatban szereplő dátumot megelőző minimum 2
munkanappal és rendelje meg a szállítást.
Köszönjük Magyarország Kormányának, hogy idén
is tudta támogatni a magyarcsanádi rászorultakat!
Fotó: Farkas János

________________________________________________

Szociális tűzifa házhoz szállítása
A
Magyarcsanád
Településüzemeltetési
és
Fejlesztési Nonprofit Kft. vállalja a Magyarcsanád
Községi Önkormányzat által kiosztásra kerülő 2020.

évi szociális célú tűzifa kiszállítását Magyarcsanád
területén.
A kiszállítás díja bruttó 2.000,- Ft
Igény esetén a kiszállítást megrendelheti a MATÜF
Kft. irodájában (6932 Magyarcsanád, Fő utca 43.) a
kiosztás
napját
megelőző
legalább
2
munkanappal.
További
kérdéssel
kapcsolatban
alábbi
telefonszámon érdeklődhet: +36/70-502-4923.

Országos Könyvtári Napok
2020. október 6-9 közt településünk könyvtára ismét
csatlakozott az Országos Könyvtári napok
rendezvénysorozathoz. Az idei évben Lánczné
Miklós Katalin és Siket Ferencné kézimunkáit,
Német Éva könyvszobrait, Ramotai Enikő
lézergravírozott munkáit, valamint a település múltját
bemutató fényképeket állítottak ki a Könyvtárban. Az
utolsó napon pedig egy könyvkuckót állítottak fel
ahol a gyerekek mesekönyvekből olvashattak, mintha
a természetben táboroztak volna.
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Október 23-i megemlékezés
2020. október 22-én 17 órakor községünk csendes
koszorúzással és gyertyagyújtással emlékezett meg
az 1956. október 23-i forradalomról.

Adomány ruhaosztás

Tökfaragó

2020.10.15-én adományruha osztást tartottunk a
Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. Az
adományokat Németországból kaptuk 300.000
forintos fuvardíj ellenében.

2020.10.30-án került megrendezésre "Tökfaragó"
rendezvényünket, melyet a vírushelyzet miatt a
könyvtárban és a nagyteremben tartottunk, a nagyobb
csoportosulások elkerülése érdekében.
A rendezvényen a résztvevőket pogácsával és teával
vendégeltük meg.
A rendezvényen Fodor Bernadett és Ficsór János
fényképezett.

______________________________________________________________

FELHÍVÁS AZ EBTARTÁS
SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA
Magyarcsanádon minden évben és minden
időszakban
jelentős gondot
okoznak
a
közterületen kóborló ebek, amelyeknek a befogása
éves szinten több százezer forintos költséget jelent.

2020. november

Önkormányzati tájékoztató lap

Magyarcsanádi Hírek

Ezúton felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy
kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán
nem hagyhatja, a kutyát megfelelő, biztonságos
helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak
megfelelően gondoskodnia kell a szökésének
megakadályozásáról.
Az
ebtartó
köteles
gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos
elhelyezéséről,
szakszerű
gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.
Az állattartó köteles továbbá minden három
hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját
költségén – állatorvossal beoltatni.
Aki az állattartásra vonatkozó előírásokat
megsérti,
illetve
kutyája
szökésének
megakadályozásáról
nem
gondoskodik,
állatvédelmi bírsággal sújtható. A bírság kiszabása
mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén
az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település
belterületén
felügyelet
nélkül
bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,
szabálysértést követ el.
A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló
- esetleg még védőoltással sem rendelkező - ebek
veszélyt jelenthetnek mind az ember, mind az állati
egészségre, illetve a közlekedés biztonságára.
Embertársaink egészségének és testi épségének
megóvása, valamint a fenti jogkövetkezmények
elkerülése érdekében ezúton is felhívok minden
érintettet, hogy ebét a hatályos jogszabályoknak
megfelelően tartsa ingatlanán belül, és kötelező
mikrochippel és védőoltással való ellátásáról,
valamint a nyilvántartásba történő bejelentéséről
gondoskodjon.
Magyarcsanád Községi Önkormányzat

Biciklis pihenő
A Magyarcsanád Településüzemeltetési és
Fejlesztési Nonprofit Kft. vállalta, hogy komplett
pihenőket szállít, valamint telepít le a következő
településeken, így adva munkát, és megélhetést a Kft.
munkavállalóinak.
Mindszent, Ambrózfalva, Mártély, Nagylak,
Csanádpalota, Székkutas, Csanádalberti, Nagyér,
Pitvaros,
Maroslele,
Makó
külterület,
Magyarcsanád,
Apátfalva,
Királyhegyes,
Óföldeák, Kiszombor, Földeák, Kövegy

A pihenők alábbi eszközöket tartalmazzák:

hulladékgyűjtő

fémvázas pihenő

4 beállásos kerékpártárolót
A munkálatok során a következő településeken
kezdtük el a pihenőhelyek kialakítását:
Ambrózfalva, Nagyér, Pitvaros, Csanádalberti.

____________________________________
Iskolai Hírek
Kedves Szülők!
Bizonyára Önök is hallottak róla, hogy egyre több
igazolt koronavírus fertőzött van országszerte!
Magyarcsanádon is tudunk bizonyított esetekről!
Több óvoda és iskola kénytelen volt átmenetileg
bezárni a kapuit, mert egyre több diák és pedagógus
is áldozatul esik. Intézményünkben ez idáig
szerencsére sikerült elkerülni a vírus bekerülését!
Reméljük, hogy ez a jövőben is így marad! Éppen
ezért szeretném kérni az együttműködésüket!
Kérem, tájékoztassák az óvó néniket, tanár néniket
abban az esetben, ha az Önök családjában vagy a
közvetlen kontaktusában fertőzött beteg él, illetve, ha
valaki tesztelésre vagy annak az eredményére vár!
Vagy kiderült valakiről, hogy pozitív, és Önök vagy
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gyermekük a tesztelés előtt 10 nappal vagy a tesztelés
után bármikor kontaktba került az illetővel!
Amennyiben ez a közvetlenül Önökkel egy
háztartásban élő személyt érint, kérem, hogy amíg
nem igazolódik be, hogy nem koronavírus fertőzött
az illető, tartsák otthon gyermekeiket!
Köszönjük, ha ezután is otthon gyógyítják
megfázásos tüneteket mutató gyermekeiket, ezzel is
óvva a többi gyermek és dolgozóink egészségét!
Kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a hiányzó
gyermekek étkezését minden esetben lemondjuk,
kivéve, ha a szülő más kéréssel él! Tehát, ha a már
meggyógyult gyermeküket újból óvodába/iskolába
szeretnék hozni, előző nap 9 óráig jelezniük kell
felénk, ellenkező esetben nem tudunk számára
ellátást biztosítani! Sajnos ezt a szünetben sokan
elfelejtették jelezni felénk!
Az iskolában holnaptól a MASZK HASZNÁLATA
EGÉSZ NAP KÖTELEZŐ, NEM CSAK AZ
ÓRAKÖZI SZÜNETEKBEN! MASZK NÉLKÜL
NEM TEHETI BE A LÁBÁT SENKI AZ
ISKOLÁBA!
Köszönjük megértésüket és segítségüket!
Kérjük, hogy vigyázzanak gyermekük és egymás
egészségére!
Magyarcsanád, 2020. november 4.
Intézményvezetés

Makón ropták a táncosaink
Iskolánk tehetséges táncosai 2020. október 10-én a
makói Román Nemzetiségi Önkormányzat által
szervezet Nemzetek Találkozója elnevezésű
rendezvényre kapott meghívást. Az eseményre a
Maros-parti, Zöldházban került sor. A találkozón
magyar, szerb, román együttesek is részt vettek.
Iskolánk diákjait az a megtiszteltetés érte, hogy a
kistérségi cigányságot képviselhették ezen a rangos
találkozón. A fellépés után hagyományos román
töltött káposztával vendégelték meg a fáradt
táncosokat. Rengeteg élménnyel és fellépésekre való
meghívással érkezett haza a kis csapat.
Köszönjük szépen Hajnal János felkészítő munkáját,
gratulálunk neki és a tánccsoport minden tagjának és
további sok sikert és emlékezetes fellépést kívánunk!

Arany minősítés a magyarcsanádi
diáknak
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda három tanulóval nevezett be a püspökladányi
Erőss Lajos Református Általános Iskola által
meghirdetett - már 15 éves hagyománnyal bíró "Népmese Napi Rajzpályázat és Verseny" -re.
Ebben az évben - a kialakult a járványügyi helyzet
miatt - a verseny egy fordulós volt, a beérkezett
feladatlapok javítása és a pályamunkák zsűrizése után
az online eredményhirdetésre 2020. október 2-án
került sor.
Az óvodásoknak és általános iskolásoknak (1-8.
évfolyam) a rajzpályázat témája:
A háromágú tölgyfa tündére című mese ábrázolása.
Az alkotások bármilyen technikával, A4-es méretben
készülhettek.
A résztvevő csapatok emléklapot, a díjazottak pedig
oklevelet és könyvjutalmat kaptak, melyet postai úton
juttattak el az eredményhirdetést követően.
Iskolánkból Tóth Laura 5. osztályos tanuló ARANY
minősítés kapott pályaművére.
Gratulálunk! Felkészítő tanára: Hadár Lászlóné
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Elindult az idei tanév Suliváró
programsorozat!
2020. szeptember 22-én tartottuk iskolánkban első
iskolakóstolgatós foglalkozásunkat, mely az
„Érzékek és érzékszervek játéka” elnevezést kapta.
Ez alkalommal 20 nagycsoportos óvodás érkezett
hozzánk, akiket rögtön 4 csoportra osztott be Ági néni
és Erika néni. A foglalkozás nagyon jó hangulatban
telt, mindenki jól érezte magát. Köszönjük Sztáncs
Erika és Pólya Ágnes tanító nénik munkáját.

segítséget. Vassné Katikának a képeket, hiszen az
idén a járványügyi helyzet miatt sajnos a szülők nem
lehetnek részesei a Suliváró programsorozatunk
egyik állomásának sem, és még jobban
felértékelődnek a gyerekekről készült képek.

Anyakönyvi Hírek

Csokit vagy csalunk! –játékos délután a
nagycsoportosokkal
2020.október 21-én, szerda délután Eszter néni és
Orsi néni már izgatottan várta a nagycsoportos
óvodásokat az idei tanév második Suliváró
programjára. A gyerekek, egy rövid mesével
hangolódtak rá a délutánra. Közösen megtanultak egy
rövid mondókát, majd három csoportban oldottak
meg érdekes, játékos feladatokat. Volt labirintus,
puzzle és kipróbálhatták az interaktív táblát is.
Minden kisgyermek örömmel használta az okos
táblát, melyen memóriajáték és állatfigurás logikai
feladatok várták a csapatokat. A nagycsoportosok
nagyon sportszerűen és egymást segítve küzdötték
végig az egész délutánt, tapssal, és bíztató szavakkal
segítve társaikat. Az eredményhirdetésre már a
tetőfokára hágott a hangulat. A csapatok végig, fejfej mellett haladtak a pontgyűjtésben, két második és
egy első helyezett csapat lett. Boldogan vehették át
megérdemelt jutalmukat.
Hatalmas mosollyal és sok kedves szóval, öleléssel
köszönték még a tanár néniknek a programot.
Köszönjük Tóth-Pálné Andi óvó néni, Locskainé
Zsuzsi óvó néni és Tóviziné Erika tanító néninek, a

Előző számunkban hibásan közöltünk neveket, ezért
elnézést kérünk a két családtól!
Helyesbítés:
Czutor Izabella anyukájának neve: Benkő Mariann,
és Rácz Klaudia, Bájer Richárd gyermekét Bájer
Richárd Márió hívják.

Született
Apfel Kevin
Szülő: Keresztúri Mónika, Apfel Gábor Vendel
Született: 2020.10.17.
Szegedinac Péró utca 28.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
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Elhunyt
Farkas Márton
Táncsics sor 11.

élt 70 évet

Köteles Jánosné
Budai Nagy Antal utca 1.

élt 90 évet

Farkas Gusztáv Lajosné
Termál utca 14.

élt 85 évet

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet
Árnyékolás technika
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122
6900 Makó, Kossuth utca 12. OMV benzinkút mellet.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:30 -17:00
Szombat 8:30 -11:30
Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket!
Érd.:06-70-704-8071

Eladó Magyarcsanád Ady E. 11-13, Dózsa
Gy.21. és Állomás u. 18.szám alatti
ingatlanok.
Érdeklődni:
20-9312907
telefonon.
____________________________________________________________

Nyugodjanak békében!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szível, mondunk köszönetet mindazoknak
a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, jó
szomszédoknak, akik drága szerettünk
Köteles Jánosné „Boriska néni”
búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
Pösze és a Gyászoló Család
_________________________________________
LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

___________________________________
Ágdarálás
A Matüf Kft. ágaprító géppel vállal levágott faágak,
gallyak darálását.
A keletkező darálékot igény esetén elszállítjuk.
Érdeklődni személyesen irodánkban lehet: 6932
Magyarcsanád, Fő utca 43.sz., vagy az alábbi
telefonszámon: +36-70/502-49-23.

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

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
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