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Újabb szemetelési botrány a településen!
Elég volt!
A 2021. május 8-ai hétvégén, legalább 5 köbméternyi
vegyes és egyben veszélyes hulladékot szállítottak ki
a magyarcsanádi régi focipálya területére. Ez több
okból is aggályos: egyrészt a terület az önkormányzat
magánterülete, ami jól látható, hiszen sorompóval
elzárt terület, (feltéve, ha a sorompón lévő lakatot és
egyéb jelzéseket nem lopják le róla), másrészt az
illegális hulladéklerakást a törvény napjainkban már
akár szabadságvesztéssel is büntetheti. A rendőrségi
feljelentés megtörtént, reméljük, hogy gyorsan és
eredményesen lezárul a nyomozás.

Még valami! Ennek a hulladéknak az elszállítása
egyelőre az önkormányzat költsége lesz, amit
hasznosabb dolgokra is el lehetett volna költeni.”
Ezúton szeretnénk nyomatékosan felhívni a
lakosság figyelmét, hogy a régi focipálya területén
a lakossági és egyéb hulladék lerakása TILOS!

Farkas János polgármester úr a látványt követően így
nyilatkozott:
„Mai nap betelt a pohár! Hétfő reggelre egy újabb
illegális hulladéklerakás fogadott bennünket. A régi
focipálya
területére
nagy
mennyiségű,
lomtalanításból származó szemetet rakott le valaki
vagy valakik. A mai nap a rendőrségi feljelentést
megtettem. A területen beazonosítható bizonyítékok
vannak arról a szegedi címről, ahonnan ezt
ideszállították.
Márciustól
szabadságvesztésre
ítélhető az a személy, aki ilyen bűncselekményt
elkövet. Lehet aggódni annak, aki ezt tette!!!
Én úgy gondolom, hogy a lakóközösségünk nem
tűrheti az ilyen fajta igénytelen, káros és együgyű
viselkedést. Arra kérek mindenkit, hogy aki ilyen
típusú cselekményt lát, azt jelezze a Hivatal felé, és
nem baj, ha van legalább egy fénykép is az
elkövetésről a beazonosítás miatt.

Kültéri Edzőpark és játszótér átadás
beszéde
2021. április 30-án településünk újabb értékkel
gazdagodott. Ez a nap egy minőségi ugrást jelent
gyermekeink és a sportolni vágyó lakosság életében.
Létrehoztunk egy olyan teret, ahol a gyermek és a
felnőtt is egy időben kikapcsolódhat és tartalmasan
eltöltheti szabadidejét.
A helyszínen már működött egy játszótér, de a
játékelemek elavultak és gyakran balesetveszélyesek
is voltak.
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A képviselő-testület hozott egy helyes döntést, ezáltal
lehetőségünk nyílt pályázni a Magyar Falvak
közösségi terek fejlesztésére kiírt pályázatán játszótér
kialakítására, illetve vidékfejlesztési pályázaton a
kültéri kondipark kialakítására is. Lázár János
országgyűlési képviselő úr mind a két fejlesztési
elképzelésünket támogatta, -mint több esetben- és a
kezdeményezés mellé állt. Tette ezt azért, mert
elkötelezett a vidék felemelkedése, élhetőbbé tétele
és fejlesztése iránt.
Ezt a beruházást közel 10 millió forintból tudtuk
megvalósítani 100%-os vissza nem térítendő
pályázati forrásból. Itt azonban nem szeretnénk
megállni, további lehetőségeket is ki szeretnénk
aknázni. A homokos felületek nagy részét egy
hasonló pályázat által ki szeretnénk cserélni gumi
alapú ütéscsillapítóra a komfortos használat
érdekében.
Ezúton is köszönjük Magyarország Kormányának,
hogy lehetőséget biztosítanak az ilyen kicsi
településeknek is arra, hogy az itt élők mindennapjait
a Magyar Falu Programok adta lehetőségekkel
komfortosabbá, élhetőbbé tegyék.
Arra kérnénk mindenkit, hogy vigyázzunk ezekre az
értékekre, mert tapasztalatból tudjuk, hogy elrontani
egy pillanat műve, de megépíteni sokkal több
energiába telik.
Kedves gyerekek, szülők, sportolni vágyók!
Kívánjuk, hogy használjátok jókedvvel az újonnan
létrehozott terünket!
Farkas János polgármester

Lakossági tájékoztatás
Tisztelt Ingatlanhasználó!
FBH-NP Nonprofit Kft., mint Magyarcsanád
Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a
hatályos
jogszabályi
rendelkezések,
az
önkormányzattal
megkötött
közszolgáltatási
szerződés, valamint önkormányzat képviselőtestületének helyi rendeletében foglaltak szerint
köteles ellátni a közszolgáltatási feladatait.
Tájékoztatjuk a tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy a
jogszabályi megfelelés biztosítására, valamint a
hulladékkezelésiés
szállítási
szolgáltatás
minőségének,
és
ellenőrzési
rendszerének
hatékonyabbá tétele érdekében a 2020. évtől
kezdődően az ország településeinek területén
fokozatosan bevezetésre került az ún. matricázási
rendszer. Az ingatlanhasználók számára átadott
matrica hulladékgyűjtő edényre való felragasztása
előzőeken túl a közszolgáltatás jogszerű és
szabályszerű
igénybevételének
igazolására
szolgál.
A
matricák
alkalmazásával
egyértelműen
beazonosítható a szolgáltatást jogosan igénybe vevő
ingatlanhasználó, valamint az ürítésre kihelyezett
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szabványos edényzet (kuka) űrmérete. Az
ingatlanhasználó által használt edény űrmértéke
(liter) meg kell, hogy egyezzen a bejelentett,
nyilvántartásunkban szereplő, közszolgáltatási díj
számlázásának alapját jelentő edényzet mérettel.
Településükön a matricázási rendszer bevezetése
kapcsán számos esetben kiderült, hogy a lakosoknál
lévő edényzetek mérete, valamint kiszámlázott
mennyiségek közötti eltérések jelentkeznek.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről
szóló
385/2014.
(XII.
31.)
Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint
a
vegyes
hulladék
szabványos
gyűjtőedényben
történő
gyűjtéséhez
a
közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az
ingatlanhasználó különböző űrmértékű – legfeljebb
120literes, 80 literes, illetve 60 literes - gyűjtőedény
közül választhasson.
A hivatkozott jogszabály kimondja továbbá, hogy 60
liter űrmértékű edényre csak és kizárólag a
lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy jogosult, ha annak tényét,
hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használja, a települési önkormányzat által kiadott
igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.
Mindezek alapján az Ingatlanhasználó kötelessége,
hogy gondoskodjon arról, hogy a számlázott
litermennyiségnek
megfelelő
űrtartalmú,
szabványos
méretű
(minimum
60
l)
gyűjtőedényzettel
rendelkezzen.
Önkormányzatnál átvehető.
Amennyiben eltérés van a két adat között, úgy az
ingatlanhasználó az alábbi megoldások közül
választhat:
1. A szerződött mennyiségnek megfelelő
méretű edényzet beszerzése vagy a meglévő
cseréje
2. A számlázandó litermennyiség módosítása
A kevesebb települési hulladékot termelő, az
ingatlant egyedül használók részére a 60 literes
gyűjtő edényzeteket az FBH-NP Nonprofit Kft.
térítésmentesen biztosítja.
A 60 liter űrmértékű edényre a lakóingatlant egyedül
és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználók jogosultak, abban az esetben, ha

annak erről a települési önkormányzat által kiadott
igazolással rendelkeznek és azt a közszolgáltató
részére bemutatják.
Kérjük, hogy a gyűjtőedény cseréje esetén az átadásátvételi elismervényt, illetve új edény vásárlása
esetén az edényzetről szóló számlát szíveskedjenek
ügyfélszolgálatunk részére megküldeni. Amennyiben
a számlázandó litermennyiség módosítását kívánja,
úgy a számlázás módosítását kérjük ugyancsak
kezdeményezze ügyfélszolgálatunknál.
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége az alábbiak:
Edényzet átvételi elérhetőség:
6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16.
Cím: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
 Hétfő: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00
 Tel.: (62) 520-630
 Kedd: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00
 Szerda: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00
 Csütörtök: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00
 Péntek: Zárva
Elérhetőség:
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu



Tel.: + 36 79/ 524-821

Szíves együttműködésüket köszönjük.
Vaskút, 2021. május 11.
Tisztelettel: FBH-NP Nonprofit Kft

Értesítés- helyi iparűzési adóról
Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi CXVIII. törvény
rendelkezéseinek hatálybalépését követően 2021.
január 1-től az adózó a helyi iparűzési adóról szóló
adóbevallási kötelezettségét kizárólag az állami
adóhatóság által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon teljesítheti.
A 2020. évről benyújtandó bevallásban az adózóknak
még az eredeti adómérték alkalmazásával kell
szerepeltetni a 2021. szeptemberi, illetve 2022.
márciusi esedékességű adóelőlegek összegét. A
határidőben benyújtott nyilatkozatok alapján az
adóhatóság az adózó adószámláján nyilvántartott
(bevallott, valamint bevallandó) 2021-ben esedékes
előlegfizetési kötelezettségét felére mérsékli.
Az iparűzési adóbevallás beadási és fizetési
határideje: 2021. május 31.
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Tisztelt Lakosok!
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
tájékoztatása alapján, tájékoztatjuk Önöket arról,
hogy ismét jön településünkre a Kormányablakbusz,
így
helyben
elérhető
a
lakcímkártya,
személyigazolvány, jogosítvány, útlevél igénylése,
parkolási igazolvány, diákigazolvány igénylése,
ügyfélkapu regisztráció.
Helyszín:
Művelődési
(Magyarcsanád, Fő utca 54).

Ház

parkoló

A busz minden hónap második szerdáján 10:0012:30-ig lesz elérhető a Művelődési Ház
parkolójában, így legközelebb 2021. június 9.
napján érkezik a településre.
A kormányablak makói nyitva tartása a következő:
Hétfő

7:00-17:00

Kedd

8:00-12:00

Szerda

8:00-16:00

Csütörtök

8:00-18:00

Péntek

8:00-12:00

(290 hrsz), Maros utca (281 hrsz), Búza sor (718
hrsz). Nyertes pályázat esetén az érintett szakaszokon
összesen 832 fm járda felújítására nyílik lehetőség.
Az igényelt támogatás összege: 19.998.677,-Ft.
2. Magyar Falu Program – Bökényi út
felújítása
A támogatási kérelemben érintett megvalósítási
helyek a Magyarcsanádhoz tartozó Bökényben
találhatóak, ahol a jelenleg meglévő úttest kerülne
renoválásra. Felújítását az Önkormányzat kizárólag
pályázati úton tudja megvalósítani, ezért 2021.
áprilisában a bökényi út teljes felújítására nyújtottunk
be kérelmet, összesen 38.226.677,-Ft értékben.
3. Magyar Falu Program – közösségi
rendezvényekhez kapcsolódó eszközök
beszerzése
A közösségszervező és a közösségi rendezvényekhez
kapcsoló eszközökre 2021 májusában nyújtottunk be
pályázatot. E pályázat eszközöket kívánunk
beszerezni, amelyek a rendezvényeink színvonalát
növelhetik, így nyertes pályázat esetén többek között
sátrakat, székeket, asztalokat, gyermekjátékokat
kívánunk vásárolni. Az igényelt támogatás összege:
5.019.236,-Ft.
4. Magyar Falu Program – Kommunális
eszköz beszerzése
A pályázat keretében egy gumilánctalpas kotrógépet
szeretnénk vásárolni, amely rendkívül hasznos a
belterületi járdaépítések, és egyéb, kisebb építkezési
folyamatok elvégzéséhez. A pályázat benyújtása
előkészítés alatt áll, becsléseink alapján az igényelt
támogatási összeg 10-12 millió forint.
5. Magyar Falu Program – Óvoda épületének
felújítása

Tájékoztató a 2021. évben benyújtott
pályázatokról
1. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása - 2021. évi pályázat
A benyújtott pályázat keretében a település belterületi
járdáinak felújítását kívánjuk tovább folytatni az
alábbiak szerint: Fő utca (470/3 hrsz.), Kossuth utca

Az óvodaépület felújítása kapcsán, nyertes pályázat
esetén teljes tetőcserét, a régebbi nyílászárók cseréjét,
a terasz felújítását, valamint külső-belső festést,
parkettacsiszolást kívánunk megvalósítani. Emellett
lehetőség nyílik néhány óvodai eszköz beszerzésére
is. A pályázati anyag elkészítése folyamatban, az
elnyerhető maximális támogatási összeg 50 millió
forint.
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6. Rendkívüli települési támogatás
A rendkívüli települési támogatás keretein belül a
település közvilágítási költségeinek megtérítésére
nyújtottunk be kérelmet, mely havi szinten 1-1,3
millió forintos költséget jelent az Önkormányzatnak.
7. Belvízelvezető rendszer II.
A Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés
Magyarcsanádon II.” című projekt keretében a
település teljes területén kiépítésre kerülne a
belvízelvezető rendszer. Az igényelt támogatás
összege 200.000.000,-Ft.
A pályázatok mindegyike jelenleg elbírálás alatt
áll!

Telefon. 06-20/6615-444 (Somodi Istvánné
gondozónő)

Különdíjjal köszöntöttük a tavaszt

szociális segítés
házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés

takarítás a lakás életvitelszerűen használt
helyiségeiben (hálószoba, fürdőszoba,
konyha, illemhelyiség)
mosás
vasalás
bevásárlás
mosogatás

Személyi gondozás keretében:
-

Személyesen: 6932 Magyarcsanád, Fő utca 43.

Magyarcsanádi idősgondozás

Szociális segítségen belül ezek a tevékenységek
végezhetők:

-

Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!

Iskolai Hírek

Felhívjuk figyelmüket, hogy az idősgondozáson
belül az alábbi szolgáltatásokat lehet igénybe venni:

-

A szolgáltatásokat megállapodás alapján, térítési díj
ellenében tudjuk biztosítani.

Bízzunk a sikeres elbírálásban!

Tisztelt Magyarcsanádi lakosok!

-

Szociális étkeztetés: napi egyszeri melegétel –
elvitellel (410 Ft/adag) vagy kiszállítással (430,Ft/adag). Feltétele, hogy a kérelmező nyugdíjas vagy
rokkantsági ellátásban részesüljön.

mosdatás, fürdetés
öltöztetés
ágyneműcsere, ágyazás
inkontinens beteg ellátása (pelenkázás)
decubitus megelőzés
gyógyszeríratás, kiváltás, adagolás
vérnyomás és vércukor mérése

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Makói
Tagintézményének logopédusai, a Logopédia
Európai Napja alkalmából rajzpályázatott hirdetett
két korcsoportban (óvodások és iskolások), melynek
mottója: "Közeledik a tavasz..." volt. Ragasztás,
festés, rajz technikák közül választhattak a gyerekek.
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda diákjai közül 12 tanuló pályázott, akik
alkotásaikat színes ceruzával készítették el, nagyon
szép munkák születtek. Volt olyan tanulónk, aki több
rajzzal is indult a megmérettetésen.
A rajzpályázaton részt vett tanulóink:
Babosi Dávid Jenő (1. osztály)
Czékmán Diána (1. osztály)
Németh Noel Viktor (1. osztály)
Jankó Márkó (2. osztály)
Kovács Alexander (2. osztály)
Németh Roland Rikárdó (2. osztály)
Gaspar Roxána Mária (3. osztály)
Hustiák Regina Franciska (3. osztály)
Kis-Jakab Levente (3. osztály)
Sztáncs Dzsasztin Róbert (3. osztály)
Jankó Tamás (4. osztály)
Novac Patrik Stefan (4. osztály)
Jankó Márkó 2. osztályos tanuló különdíjban
részesült.
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Minden pályázó oklevélben és ajándékban részesül,
melyet az iskola kezdésekor személyesen adnak át a
szervezők.
Gratulálunk a szép eredményhez Jankó Márkónak és
felkészítő pedagógusának, Kanton Eszternek!
További sok sikert kívánunk mindenkinek!
Országos első hely az angol versenyen
A tiszafüredi Bán Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Óvoda ebben a tanítási évben először, rendhagyó
módon, online hirdette meg angol levelező versenyét
az ország általános iskoláinak felső tagozatos tanulói
számára.
Iskolánkból több tanuló is megmérettette magát ezen
az igen rangos versenyen. A feladatsorok szerkezete
igazodott az írásbeli nyelvvizsgákhoz: hallott és
olvasott
szövegértésre
és
nyelvhasználatra,
kommunikációra, továbbá országismeretre épülő
feladatokat kellett megoldani. A feladatmegoldások
nemcsak a feladatok nehézségei miatt jelentettek
nagy kihívást a versenyzőknek, hanem azért is, mert
minden feladathoz időkorlát volt beállítva.
Tanulóink sikerrel vették az akadályokat, a
középdöntőbe az összes nevezett diákunk bejutott a
két selejtező után!
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda tanulói a következő helyezésekkel
büszkélkedhetnek az országos megmérettetésen:
A nyolcadikosok közül Berta Noémi Sztella országos
12., Ferencsik Vivien 14., Lupui Béla pedig
22.helyezést ért el.
A hatodik osztályosokat Kaprinay Milán Dávid
képviselte, aki a 22. helyen végzett.
Hatalmas öröm számunkra, hogy két tanulónk
bejutott a döntőbe is, ahol az ötödikes Valentényi
Attila Ferenc országos 5. , Veréb Kevin pedig az
országos 1. helyet szerezte meg!
Gratulálunk az elért szép eredményekhez, valamint
további sok sikert kívánunk diákjainknak és a
felkészítő pedagógusoknak: Sztáncs Erikának és
Baranyi Bettina igazgató asszonynak!

Anyakönyvi Hírek
Született
Horváth Emma
Szülő: Sztojkó Alexandra, Horváth Attila
Született: 2021.04.06.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunyt
Varga Mihályné
Budai Nagy Antal utca 11.

élt 90 évet

Kászián Miklós
Petőfi Sándor utca 20

élt 83 évet

Nadobán Jánosné
Kenderföld sor 2

élt 80 évet

Nyugodjanak békében!
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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

Darazsak irtása
Felhívjuk a tisztelt
lakosság
figyelmét,
hogy a postai és önkormányzati levelek zavartalan
kézbesítésének érdekében, legyenek szívesek
postaládájuk
környékéről
kiirtani
a
darázsfészkeket.
LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

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.
__________________________________________________________

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
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
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