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Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztés Magyarcsanádon 

elnevezésű projekt (belvízelvezetés I. ütem) 

kivitelezési munkálatai a vállalkozó tájékoztatása 

alapján 2023. január 23. napján megkezdődnek.  

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket 

kérjük!  

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

 

 

Szociális célú tüzelőanyag 

Tájékoztatjuk a tisztelt szociális célú tűzifa 

igénylőket, hogy a tűzifa kitermelésén és 

leszállításán kollégáink hetek óta folyamatosan 

dolgoznak. Amennyiben az utolsó adag 

keménylombos tűzifa is leszállításra kerül, úgy 

soron kívül értesítjük a jogosultakat a tűzifa 

átvételének időpontjáról és helyszínéről. 

Megértésüket köszönjük!  

Falu mikulás 
 

2022.12.06-án településünkre is ellátogatott a télapó. 

Meglátogatta a boltokat, a postát, a 

közintézményeket egy kis boldogságot csempészve 

a dolgozók és a járókelők napjába. Ezúton is 

szeretnénk köszönetet mondani Balázs Gáspárnak a 

mikulás szállításáért.  

 
 

Falu karácsony 
 

2022 december 21-én falukarácsonyt tartottunk, 

amelynek keretén belül 635 adag pörköltet 

osztottunk szét a település lakói közt. Valamint a 

Baptista szeretetszolgálattal közösen 

ajándékcsomaggal kedveskedtünk a 10 év alatti 

gyermekeknek.  
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Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik 

munkájukkal hozzá járultak a falukarácsony sikeres 

lebonyolításához. Név szerint: 

Bárdos Éva, Berta Erika, Berta Vanessza, Burai 

Nikolett, Ficsor János Zsolt, Ficsor János Zsoltné, 

Ficsor János, Fodor Zoltánné, Graur Nóra, Hoang 

Angéla, Ifj Berta Erika, Kis Jakab Csilla, Králik 

Attiláné, Leléné Burai Petra, Németh Éva, Rotár 

Dóra, Rotár Lotti, Szilvási Boglárka, Szilvási 

Gézáné, Szok Zsolt, Szok-Prém Brigitta, Tóth Attila 

János, Tóth-Pál Lászlóné, Répa Renáta  

10 millió fa 

2022.12.05 én elültették azt a 230 db facsemetét 

Magyarcsanád-Bökény külterületi részen, amelyet 

Magyarcsanád a 10 millió Fa Makó és környéke 

szervezésében, a 10 Millió Fa Alapítványtól, 

Magyarcsanádra kapott! Külön köszönet, az 

aktivistáknak, akik idejüket szánták rá arra, hogy 

mindez megvalósuljon! 

Név szerint: Giba László, Hustiák Mihály, Ficsor 

Zsolt, Szecskó Csaba, Máté Gábor, Farkas János, 

Hustiák Tibor, Téglás László, Raffai Antal, Raffai 

Antalné,Ficsor János . Köszönjük a munkát !  

Nagy-nagy köszönet Lánczné Miklós Katalin lelkes 

szervezésének, aki megoldotta, hogy az azonnali 

csanádi ültetések útjában tornyosuló akadályok 

elháruljanak 

 

 

Nemzetiségi tábor 
 

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. iskolai téli szünetében 

hagyományőrző tábort szervezett. A táborban a 

település minden korosztályából vettek részt a 

gyerekek (6-14 éves korig). Beszéltünk a régi 

hagyományokról, szokásokról, a cigány nyelvről, 

voltak még játékos vetélkedők, rajzfoglalkozások. 

Hagyományőrző táncokat tanultunk, gyakoroltunk 

melyet táborzáró napunkon bemutattuk a szülőknek.. 

Nagyon jól éreztük magunkat reméljük, hogy lesz 

még ilyen programokra lehetőségünk. 
 

 
 

 

Iskolai Hírek 

A teljes cikkeket az iskola weboldalán  

(http://www.mcsrefaltisk.sulinet.hu/) vagy facebook 

oldalán olvashatják el 
 

Hopp Juliska!-december utolsó Suliváró 

programja 
 

December 14-én került sor a tavalyi év utolsó 

Suliváró programjára. Ezúttal, kivételesen, a 

nagycsoportosokkal együtt a középső csoportos 

óvodások is eljöttek és sok szülő is részt vett a 

délutáni programon. 
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A gyerekek a tornateremben gyűltek össze, ahol 

Hajnal János tanár úr tartotta a délutáni foglalkozás 

első részét. Ritmusfejlesztő gyakorlatokat és népi 

kör játékokat mutattak be illetve a kedves szülők 

láthatták hogyan sajátították el gyermekeik a 

néptáncos alapokat. Baranyi Bettina 

igazgatóasszony és Csikota József a Makói Magán 

Zeneiskola karnagy-igazgatója is elismerő szavakkal 

nyilatkozott a gyermekek és Hajnal tanár úr közös 

munkájáról. Ezután egy kis kézműves foglalkozásra 

került sor Gecsei Zita tanító nénivel, ahol kis 

vendégeink népviseletbe öltöztetett papírbábokat 

készítettek, amit haza is vihettek. Nagyon szép 

bábuk készültek, a gyerekek csodálatos munkát 

végeztek.  

 
 

Kolindálás és „Csillagjárás” 
 

December 20-án iskolánk román nyelvet tanuló 

diákjai, eleget téve a helyi román nemzetiségi 

önkormányzat felkérésének, szép karácsonyi műsort 

adtak elő. A kolindálás régi hagyományát 

elevenítették fel most is, amikoris feldíszített 

botokkal, zajt csapva, tarisznyával a vállukon, 

énekelve, áldott Karácsonyt és boldog új évet 

kívánnak azoknak, akiknek az ablaka alá mennek, 

bebocsátást kérve. Most is vitték magukkal a 

felékesített csillagot is, jelképezve ezzel egy másik 

román népszokást, a „Csillagjárást”. 

Fellépésük végén együtt énekelték az érdeklődőkkel 

a hagyományos éneket, amellyel boldog új évet 

kívánnak egymásnak. Diákjaink munkájuk 

elismeréseként a román önkormányzat vezetőjétől, 

Rotár Laci bácsitól tartalmas csomagot kaptak és 

első ízben, a román hagyományokhoz megfelelően, 

köszönésképpen két jelenlévőtől is – név szerint 

Popa Gyuri bácsitól és Joe bácsitól – pénzt is 

kaptak. Fellépő diákjaink a következők voltak: 

Czékmán Diána, Jankó Márkó, Berta Jázmin, 

Csurkui Szabina, Demeter Szemira, Szabó Krisztián 

Somodi Amanda, Valentényi Attila, Veréb Kevin, 

Csurkui János 

Felkészítő tanáruk volt: Molnárné Ruzsa Éva 

 

Lomtalanítás 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

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. A lomtalanítási igényét az alábbi 

telefonszámon tudja jelezni az FBH-NP 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. A 

lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek 

díjhátraléka ne legyen! 

A házhoz menő lomtalanítás +36/79/524-821 

telefonszámon igényelhető. 

A lomtalanítási igény leadáshoz válassza a 4-es 

menüpontot (Lomtalanítás), azt követően 

tárcsázza a felhasználási hely irányítószámát. 

A lomtalanítás folyamata: Az ügyfél a megadott 

telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási 

időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

munkatársával. Az előre egyeztetett időpontban az 

ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot. 

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 

szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag 

bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 
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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. TV-

készülék, hűtőgép…); 

veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
 

Anyakönyvi Hírek 
 

Elhunyt 

 

Tamás Lászlóné  élt 64 évet 

Fő utca 63. 
 

Jani Mihályné  élt 90 évet 

Kossuth utca 18. 
 

Molnár Sándor  élt 76 évet 

Kossuth utca 23. 
 

Tóth Mihályné  élt 95 évet 

Petőfi utca 9. 
 

 

Nyugodjon békében! 

 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 

__________________________________________

A MATÜF Kft. vállal gépi földmunkát 
 

- Gépi ásást, Kisebb gépi munkát 

Lánctalpas kotrógép bérlési díja:  

Bruttó.: 9.000 Ft/üzemóra 

Teleszkópos rakodógép bérlési díja: 

Bruttó.: 14.500 Ft/üzemóra 

Kiszállási díj: 5000 Ft 

Elérhetőségünk: 06-70/502-4923 
 

Magyarcsanádi Főzőkonyha 
 

A Magyarcsanádi Főzőkonyhától bárki tud 

rendelni a +36705024923-as telefonszámon, 

minden hétköznap 07:00-10:00-ig. Minden 

nap az adott menüből lehet választani 1560 Ft-

ért vagy vannak a választható frissen sültek, 

amiből össze lehet válogatni ízlés szerint. 

Kövessen minket Facebook-on a Magyarcsanádi 

Főzőkonyha oldalon. A konyha nyitva tartása 

hétköznap 6:00-14:00-ig.  

TEMETKEZÉSA 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 

Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.  
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