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Útfelújítási munkálatok 
 

Befejezték a szilárd útalap kialakítását a Táncsics 

sor, Állomás utca - Jókai utca közötti részén 

valamint a Bánát utca kijelölt részein. 

 
 

Globus lebontása 
 

Lebontásra került a településen lévő Víztorony. A 

munkálatok két ütemben folytak. Előszór egy daru 

segítségével leszedték a gólyafészket a globus 

tetejéről, majd másnap magát a víztornyot fektették le 

a volt víztelep udvarában. A gólyáknak egy újonnan 

felállított villanyoszlopon helyzetek el fészket. 

 

 

 

Édességcsomag osztás 

Március végétől április elsejéig 420 háztartás vette át 

az önkormányzat által nyújtott ajándék 

édességcsomagot. A fennmaradt csomagokat az 

óvodás gyermekeknek osztják majd szét. 
 

Tisztelt Adózók! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy Magánszemély 

kommunális adó fizetési kötelezettség terhel minden 

magánszemélyt, aki Magyarcsanád illetékességi 

területén ingatlannal rendelkezik (tulajdonos/ 

haszonélvező). 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 18/2018. (X. 26.) önkormányzati 

rendelet 4. §- 6. §-a szabályozza a kommunális 

adóval kapcsolatos kötelezettségeket. 

Az adó mértéke évi 7.500.-Ft/adótárgy, 

adókötelezettség keletkezése szempontjából az év 

első napján fennálló állapot az irányadó. 
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Mentes az adókötelezettség fizetése alól az a 

személy, aki a 75. életévét betöltötte, az 

adómentességre feljogosító életkor betöltését követő 

év január 1. napjától. 

Adóbevallást az adókötelezettség keletkezését 

(változását) követő 15 napon belül köteles tenni 

(pl. ingatlan eladás/vásárlás, öröklés esetén). 

Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben 

adóbevallási kötelezettségének nem tesznek eleget, 

úgy mulasztási bírság kiszabására kerül sor!  

Az adó megfizetése a korábbi határozat alapján 

félévenként, két egyenlő részletben, az adóév 

március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes.  

Hátralékos adózók 

Az Önkormányzat Adóhatósága a meg nem fizetett és 

felhalmozott adóhátralék behajtása érdekében 

végrehajtási eljárást indíthat. Végrehajtási 

cselekménynek minősül a munkabérből való 

letiltás, hatósági átutalási megbízás (inkasszó), 

követelés lefoglalás, ingó- ingatlan végrehajtás és 

felszámolási eljárás kezdeményezése.  

 

Dr. Szénási Hanna 

jegyző 

__________________________________________ 

Játszótér Átadás 

A felújított játszóteret 2021.04.30-án, pénteken 16:00 

kor adjuk át a falu lakosságának. 

 

Járda felújítási munkálatok 
 

Elindult az idei járda felújítási program, amelyben 

előre tervezetten 812 négyzetméter járdát újítanak fel 

településünkön. Elsőként a Fő utca Maros utca és 

József Attila utca közti szakasza ujjul meg. A 

munkálatok jó ütemben haladnak. 

Azonban sajnálattal vettük észre, hogy sajnos a 

munkálatok fontosságát és a befektetett munkát 

néhányan semmibe veszik és a múlt hét pénteken 

kiöntött szakaszt szándékosan megrongálták. 

Szeretnénk megkérni mindenkit, becsüljük a 

település fejlesztéséért tett munkálatokat és ne 

hátráltassuk a munkálatokat szándékos 

károkozással!! 

 

Születésnapi Köszöntés 
 

Marjanucz Vazult, Laci bácsit 90. születésnapja 

alkalmából köszöntötte Farkas János polgármester és 

Ficsór János közösségszervező. Ezúton is kívánunk 

Laci bácsinak jó egészséget.  
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Iskolai Hírek 
 

Ismét a legjobbak között a magyarcsanádi 

kisdiák 
 

A Szent-Györgyi Albert Agóra mesemondó versenyt 

hirdetett 2021-ben is, ám ezúttal a vírushelyzetre való 

tekintettel, online formában. A versenyre óvodás 

korosztálytól felnőtt kategóriáig lehetett nevezni. A 

nevezés feltétele egy szabadon választott mese 

elmondása és a felvétel elküldése volt. Felcsuti 

Milán, a Magyarcsanádi Református Általános Iskola 

és Óvoda 2. osztályos tanulója, Bernáth Zsolt: A 

veszekedő ujjak című meséjével nevezett a 

megmérettetésre. Az Agórában lehetőség volt 

elkészíteni a felvételt, 2021. február 26-án, külön 

teremben, csak a mesemondó részvételével. A 

beküldött felvételeket pedagógusokból álló szakmai 

zsűri értékelte. A 135 beérkezett kisfilm közül 

Felcsuti Milán előadása bejutott a legjobb 31-be. 

Milán eredményét oklevéllel is jutalmazzák majd. 

Felkészítő tanára: Kőszeginé Szűcs Gabriella. 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 

 

Országos dobogós hely a VI. Stylus Szépírási 

Versenyen 
 

 „ Minden írásnak üzenete van.” 

A vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola 

által meghirdetett országos VI. STYLUS Szépírási 

Versenyre az idén 23 iskola vállalta a megmérettetést, 

ami rendhagyó módon az online térben került 

megrendezésre. A mi iskolánkból 2 tanuló nevezett a 

jeles versenyre:  

Jankó Tamás 4. osztályos és Berta Noémi Sztella 8. 

osztályos tanuló. 

Az elődöntőre januárban került sor. A beérkezett 

pályaműveket a zsűri értékelte, és a második 

fordulóra februárban került sor, ahol az összes nevező 

közül évfolyamonként 10 – 10 diák versenyezhetett. 

Nagy öröm számunkra, hogy mindkét magyarcsanádi 

diák bejutott a döntőbe, az ország legjobb 10 

versenyzője közé.  

A sok kiváló pályaművet szakértő zsűri bírálta el, 

mely szerint: Jankó Tamás, a Magyarcsanádi 

Református Általános Iskola és Óvoda 4. osztályos 

tanulója,  országos III. helyezést ért el! 

Gratulálunk a szép eredményhez mindkét diáknak, és 

a felkészítő pedagógusoknak: Tóvizi Bélánénak és 

Pálfi Katalinnak! További sok sikert kívánunk! 
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Anyakönyvi Hírek 
 

Született 
Csige Gabriella 

Szülő: Árgyelán Diána és Dr. Csige Gábor 

Született: 2021 02.25. 

 
 

 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

Elhunyt 

Sztáncs János  élt 90 évet 

József Attila utca 16. 

Silló József   élt 59 évet 

József Attila utca 11. 

Sóki Istvánné   élt 80 évet 

Fő utca 60. 

 

Nyugodjanak békében! 

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. 

 

Ácsmunka, tetőfedés 
Számlaképes tetőfedést ácsmunkát vállalok 

Új tető készítését vállalom. 

Vállalom: tetők – javítását 

  - szegését 

  - átalakítását 

Díjmentes állapot felméréssel  

Érd.: Kardos Krisztián 06-20-421-8617  
 

Eladó: Magyarcsanád Ady E. 11-13, és a 

Dózsa Gy. 21. szám alatti ingatlanok.  

Érdeklődni:  20-9312907 telefonon. 
__________________________________________________________ 

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 
 

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 
 

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 
 

Magyarcsanádi Hírek 
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