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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete október 29.-én tartotta
soros ülését
- Elhangzott a polgármesteri tájékoztató, a két ülés
között történt fontosabb eseményekről.
- A képviselő-testület módosította a 2015. évi
munkatervét.
- A képviselő-testület megtárgyalta, és elfogadta
Magyarcsanád Község Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programját.
- A képviselő-testület megalkotta a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
rendeletet.
- Módosította a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
-Törvényi változások miatt felülvizsgálta a
családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátását.
- Értéktár Bizottság javaslata alapján, újÉrtéktár
Bizottsági tagnak Farkas Jánosnét választotta.
- Döntött a Művelődési Ház és az Egészségház
építési munkáinak kivitelezésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindításáról.

„Családsegítő Szociális Szövetkezet
Fejlesztése Hátrányos Helyzetű
térségben” Elnevezésű Projekt Zárása

ASzéchenyi2020Programkereténbelül,azEurópai
Unióáltal14,99millióforinttaltámogatottprojekt
megvalósult,2015.április1.napjátólsikeresenkezd
etétvette.
ACsanádbarátCsaládsegítő
FoglalkoztatásiSzociálisSzövetkezetésegybena
projekt
egyikalapvető
feladata
volt,hogyaperifériáraszorult
munkanélkülitagjaitaleghatékonyabbcsatornák
on keresztül munkához,jövedelemhezjuttassa.
„Családsegítő Szociális Szövetkezetfejlesztése
h á t r á n yo s helyzetű
t é rs é gb en ”elnevezésűprojekt
Keretén
belülezafeladatakövetkezőkonkrétcéllalvalósult
meg:másodlagos
mezőgazdaságitevékenység,
zöldségfeldolgozás
folytatása
ésné psz e r űsí t é se Magyarcsanádonés
C s a n á d p a l o t á n , Csongrádmegyében.
Apályázatnakköszönhetőenakiválasztottötcélcs
oporttagszámárakétképzésenvalórészvételt
Egyrésztegy
OKJ-sZöldség-gyümölcs
feldolgozóképzésben,másrészt
egy
SorsO.K.Elnevezésűmotivációsés
életvezetésiakkreditálttréningenszerezhettekúji
smereteketacélcsoporttagok.
Ezen
tudás
birtokában
hatékonyan
működhettekés
ezután
is
m ű k ö d h e t n e k közre
aszociális
szövetkezetéletében,
sz e re ph ez juthatnakazegyespiaci
folyamatokbanamellett, hogyönfenntartó tagjai
l e h e t n e k atársadalomnak.Acélcsoporttagok
aképzésüketkövetőhathónapon
keresztül
foglalkoztatásrakerültek.
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Adóvégrehajtás

Aprojekt
során
létrehoztunkegyolyankommunikációsfelületet,
melyenacélcsoporttagokközvetlen
kapcsolatbakerülhettekamunkáltatócéggel,part
nerekkel.
A
pályázatmegvalósításanégyfőirányításamellettt
örtént:egyszakmai
vezető,egypénzügyivezető,
egyprojektmenedzserés
egyszakmaimegvalósítóközreműködésével.
Aprojektsorán elsődleges célunk volt,hogyolyan
képzéseketés
hátteretbiztosítsunkaszociális
szövetkezetitagoknak,amelyek
elsősorbanönfenntartásukat
célozzákmeg.Akétképzéselvégzését
követően
m u n k a v i s z o n y b a n kerültek
foglalkoztatásra,mellyel
családé s önfenntartópozíciójukat
erősíthettékagazdaságiszférábanésamagánszférá
banegyaránt.
„Aprojektrőlbővebbinformációtacsanadbarat.jo
munka.infooldalonolvashatnak.”

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2015.
november 1. napjától megkezdte az adóhátralékok
behajtása (pl. letiltás, gépjármű forgalomból
történő kivonása, gépjármű lefoglalás stb.).
Kérjük azon adózókat, akik hátralékkal
rendelkeznek, hogy tartozásukat a behajtás
elkerülése érdekében minél előbb teljesítsék.
Közös Önkormányzati Hivatal

Szociális Tüzifa
Magyarcsanád
a
2015.
évi
központi
költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcímen benyújtott támogatási
igényükkel kapcsolatban vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A támogatás összege
4.381.500 Ft, amelyet az önkormányzat 230 erdei
köbméter keménylombos tüzifa vásárlására
használt fel.

Felhívás!
Értesítjük a BURSA HUNGARRICA ösztöndíj
rendszer pályázóit, hogy a 2015/2016 tanév II.
félév és a 2016/2017 tanév I. félévre vonatkozóan
a pályázati űrlap önkormányzathoz való
beérkezési határideje: 2015. november 9. 16:00
óra.

Értesítjük a szociális kérelmeket benyújtó
ügyfeleinket, hogy a

Tüzifa Támogatás

Szociális Bizottság

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a 2015. évi
szociális célú tüzifa kérelmeket 2015. november
2. és 2015. november 13. között lehet benyújtani a
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Szociális Iroda helyiségében, ügyfélfogadási
időben.
A kérelmet kizárólagszemélyesen, személyi
igazolvány felmutatása mellett lehet benyújtani.
A kérelmek átvételéről átvételi elismervény
készül, melyet az ügyintéző és a kérelmező ír alá.
A támogatás felvétele 2 § (3)-(4).
A támogatás mértéke 3§ (1).

2015. november 25. napján (szerdán) tartja
következő, soros ülését.
A kérelmek beérkezési határideje:
2015. november 18. (szerda) 16 óra
A határidő után beérkezett kérelmeket a bizottság
a decemberi ülésén bírálja el!
Megértésüket köszönjük!
________________________________________
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A
kérelemben
foglaltak
valódiságot
környezettanulmány elkészítésével ellenőrizzük.
A valóságnak nem megfelelő kérelmek
elutasításra kerülnek.
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bemutatva egy – egy embert vagy dolgot, amire
büszkék vagyunk, ill. lehetünk. Ezen a napon
Kinyzián Péter a szegedi rádió román adás volt
szerkesztője
bemutatta
UnkSzvetozármagyarcsanádi román népdalokat
tartalmazó kazettáját és CD-jét. Ezután
következett az iskolások játékos vetélkedője, majd
a felnőtteknek a közmeghallgatás. Ebédig egy kis
közös néptánccal zártuk a műsort.
Az egész rendezvényt egy hagyományos román
magyarcsanádi ebéddel zártuk – töltött káposzta,
puliszka, rétes – amit az önkéntes asszonyok
csoportja készített: Szok Györgyné, Rácz
Rudolfné, Szeges Jánosné, Túri Andrásné, Králik
Lászlóné és Szilvási Gézáné.
Az ebédet jó hangulatban és beszélgetve költöttük
el.
Köszönetet mondunk minden egyes önzetlen
segítőnknek, akik részt vettek a rendezvény
előkészítésében és lebonyolításában.
Így sikerült egy tartalmas, vidám napot együtt
töltenünk gyerekek és felnőttek egyaránt.
Reményeink szerint ezzel a rendezvénnyel
elindítottunk egy hagyományt a még meglévő
értékeink megőrzésére.

Kulturális Hírek
Halottak napi megemlékezés
Az I. és II. világháborúban elesett magyarcsanádi
katonákra, lakosokra emlékeztünk 2015. október
31.-én. Az ünnepségen részt vettek a nemzetiségi
önkormányzatok és a hozzátartozók.

Román nemzetiségi nap
A Magyarcsanádi Román Önkormányzat és a
Csongrád megyei Román Önkormányzat közösen
megrendezte a román nyelvi napot 2015.
november 9-én. Ezen alkalomból meghívást
kaptak a megyében lévő összes román
önkormányzatok.
Körünkben
köszönthettük
Románia általános konzulját JonFodoreanu urat
Szegedről, községünk polgármesterét, Farkas
János urat és az általános iskola igazgatónőjét,
Tóth-Pál Lászlónét.
A
Magyarországi
Románok
Országos
Önkormányzatának elnökét Juhász Tivadar urat és
a Dokumentációs és Információs Központ
igazgatónőjét Mariana NedreuNetrovnét.
A testületi önkormányzatok részéről delegációk
érkeztek, mind Szegedről Dr. Petresán György úr
vezetésével, aki egyben a testületi önkormányzat
elnöke is, továbbá Makóról, Nagylakról,
Csanádpalotáról.
A
helybeli
Román
Önkormányzat nevében Rotár László elnök úr
köszöntötte a résztvevőket. A megnyitó után egy
nagyon szép műsort láttunk a magyarcsanádi
iskolások részéről.
„Így énekelünk mi…” címmel színvonalas és
hangulatos műsort adtak Molnárné Ruzsa Éva
tanárnő vezetésével. A műsor után a konzul úr,
beszélt a román nyelv történetéről és
fontosságáról, majd megajándékozta a gyerekeket
román nyelvű könyvekkel. Ezután pár szóban
bemutatkoztak a megyében működő román
önkormányzatok. Célunk az volt, hogy jobban
megismerjük egymást és munkánkat, ezzel
megalapozva a további együttműködést.
Szeretnénk hagyományt teremteni ezen a téren.
Évente meg szeretnénk rendezni ezt a napot,

Barta Imréné
Megyei Román Önkormányzat Képviselője

Október 23.
Magyarcsanádon
2015.
október
22.-én
emlékeztünk meg a 1956.október 23.-i forradalom
és szabadságharcról. Az ünnepségen Farkas János
polgármester mondott ünnepi beszédet, majd a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola
diákjai
látványosan
és
szívbemarkolóan
elevenítették fel az 56-os eseményeket.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
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Pálfi Katalin RenátaésMolnárné Rúzsa Éva
tanárnőknek felkészítő munkájukért!
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éremgyűjteményét, Horváth Éva papírból fonással
készített kosarait, valamint Králik Lászlóné
porcelánarcú babáinak kiállítását.
A második napon az érdeklődök Horváth Évától
tanulhatták mega papírkosár készítés alapjait. Az
utolsó napon pedig Csongrád megyében
másodikként kipróbálhatták az érdeklődők az
úgynevezett „Könyvtár mozit”, melyen az Állami
áruház című régi magyar filmet tekinthették meg.

„Tök - Jó” nap
2015. október 16.-án a Magyarcsanádi
Református Általános Iskolában megrendezésre
került a „Tök - Jó” nap, melynek keretein belül a
gyerekek ügyességi versenyeken vehettek részt, és
különböző dolgokat készíthettek az alsósok és
felsősök. A tanító nénik szeretettel várták az
óvoda nagycsoportosait és a szülőket is, akik
aktívan részt vettek a közös barkácsolásban.A
szülők és a pedagógusok finom süteményeket
készítettek, és tököt sütöttek. A nap zárásaként a
családok tök lámpást faragtak, melyet az iskola
aulájában helyeztek el a gyerekek, a közös
néptánc idejére.

Néptánc
Sikeresen elindult Magyarcsanádon a Néptánc
szakkör. Továbbra is szeretettel várunk minden
régi és új táncost szerdánként 16:30-tól azIskola
tornatermében.

Modern Tánc
Sikeresen elindult Magyarcsanádon a Modern
tánc szakkör. Továbbra is szeretettel várunk
minden régi és új táncost minden hétfőn 16:30 –
tól18:00 óráig.

Országos Könyvtári Napok

Papírgyűjtés

Településünkön is megrendezésre került 2015.
október 6-9.-ig az Országos Könyvtári napok
nevezetű rendezvény, melynek célja a könyvtárak
népszerűsítése. Falunkban a program keretein
belül a látogatók az első nap megtekinthették Túri
András rádiógyűjteményét, PálkónéGraur Nóra

Az iskolánkban sikeres papírgyűjtést szerveztek,
melyet a 3. osztály nyert meg.
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által
meghirdetett
„Testvér
Települések
Programok és Együttműködés” című pályázatára.
Az elnyert 1 millió Ft-ból láttuk vendégül
szeptemberben a szőkefalvi barátainkat, és most
ugyanebből a forrásból utazott Magyarcsanád
delegációja testvér településünkre, Szőkefalvára.
A nyertes pályázatok listáját megtekinthetik a
www.bgazrt.hu/tamogatas/ weboldalon.

Ősz kincsei
2015.október 16-án az „Ősz Kincsei” címmel
családi nyíltnapot tartottunk az óvodában. A
gyerekek szüleikkel együtt változatos, érdekes
tevékenységekben próbálhatták ki magukat.
Voltak ügyességi játékok, festettek őszi fát,
ragasztottak
fejdíszt
és
őszi
ajtódíszt.
Barkácsoltak
"Répa
Rozit",
különböző
technikákkal terméseket válogattak. A szülők által
behozott zöldségekből, gyümölcsökből salátákat
készítettel, amit jóízűen el is fogyasztottak. Őszi
gyümölcsök felhasználásával a szülők rengeteg
süteményt sütöttek, melyeknek nagy sikere volt.
Az általuk leadott receptekből egy kisebb
gyűjteményt állítottunk össze, amit a résztvevők
ajándékba kaptak.
Pályázatot
írtunk
ki
madárijesztő készítésére. Egy pályázónk volt
Jankó Tímea ő vihette el a felajánlott nyereményt,
egy oroszkrém tortát. A napot mindenkit
megmozgató, jó hangulatú táncházzal zártuk.
Ezúton szeretnénk megköszönni azon szülők
felajánlását,
akik
bármilyen
formában
hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen jól érezhettük
magunkat ezen a napon.
Név szerint: Graur Józsefné, Berta Erika,
Keresztúri Mónika, AboulHosnAdriáná, Szabó
Erzsébet, Füredi Noémi, Kóródiné Tündi,
Madarász Marianna, Jankó Tímea, Nadobán
Renáta, Putárik Szilvia, Gán Olga, Kurusa Erika,
Gergely Ildikó, Sziklási Lászlóné, Bitter Ágnes

Október 23-án települési képviselők, régen nem
látott ismerősök és magyarcsanádi fiatalok
látogatták meg testvértelepülésünket, Szőkefalvát
és vendégszerető lakosait. Jó néhány éve nem volt
kapcsolat már a települések között, most
újrakötöttük a szálakat.
Délután értünk Szőkefalvára, ahol az egyik
legnagyobb
helyi
mezőgazdasági
cég
tevékenységébe kaphattunk betekintést. Este
barátságos Szőkefalva – Magyarcsanád labdarugó
mérkőzést játszottunk. A meccs 6-6-os
döntetlennel
zárult,
mindkét
fél
megelégedettségére.
Vacsora
után
baráti
beszélgetés vette kezdetét, melyen új barátságok
kötődtek és régiek elevenültek fel.
Szombaton Parajdra utaztunk, ahol látogatást
tettünk a helyi sóbányában. A két órás program
után utaztunk is tovább Korondra, és
Farkaslakára, ahol meglátogattuk Tamási Áron író
sírját, ésszülői házát is. Úton szállásunk felé
megálltunk Árcsón, ahol megkóstoltuk a helyiek
közt is híres borvizet. Vasárnap megtekintettük az
évek óta üresen álló szőkefalvi kastélyt, melyben
a múlt században báró Petrichevich - Horváth
család élt. Ezután Istentiszteleten vettünk részt.
Volt aki katolikus szertartáson vett részt, volt aki
református Istentiszteleten. Érdekesség, hogy
Szőkefalván is négy templom van, úgy mint
Magyarcsanádon.
Lelki
felfrissülés
után
Dícsőszentmártonban
ért
véget
a
látogatásunk.Búcsút
véve
vendéglátóinktól
hazaindultunk Magyarcsanádra.
Összességében egy nagyszerű utazáson vettünk
részt, ahol remek emberekkel ismerkedtünk meg
és kötöttünk barátságot. A vendégségünk
alattmegtapasztalhattuk, mit is jelent az igazi

Szőkefalvi látogatás
Magyarcsanád Község Önkormányzata sikeresen
pályázott a testvér települési kapcsolatok újra
felvétele céljából,a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
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magyar vendégszeretet. Reméljük, a jövőben még
sokszor köszönthetjük szőkefalvi barátainkat
falunkban és mi is gyakran látogathatjuk meg
őket.
Keressük a pályázati lehetőséget is annak
érdekében, hogy a látogatások, kirándulások
rendszeressé válhassanak, és szélesebb körben
vehessenek részt mindkét település fiatal és
idősebb lakói.
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Korrepetálást, felkészítést vállalok angol nyelv
és történelem tantárgyakból, általános és
középiskolás gyerekek számára.
Érd: Ady Endre u. 6. szám alatt
________________________________________
Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos. Szocpol. is
igénybe vehető.
Érd:70/418- 2424
Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám
alatti téglaház, rendezett udvarral, több
mezőgazdasági épülettel, 2100 m2-es telken.
A ház szocpol és hitelképes.
Érd: A helyszínen
Magyarcsanádon eladóelektromos körfűrész
gyaluval.
Érd: Ady Endre u. 23/A

_________________________________
ANYAKÖNYVI HÍREK
Született

Eladó Magyarcsanádon a Széchenyi u. 29. szám
alatti 3 szoba összkomfortos családi téglaház, 160
m2 –es melléképülettel, betonozott udvarral.
Érd: 20/260-9369
________________________________________
Eladó: Magyarcsanádon az Állomás u. 47 szám alatti
téglaház 3 szobával, konyhával, fürdőszobával, nagy
kerttel. Az ingatlanba a vizet be kell kapcsolni.

Putárik Regina Csenge
Született: 2015. október 21.
Édesanyja: Putárik Szilvia
Lakik: Fő utca 70.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Érd: Helyszínen, bármikor a nap folyamán

Fenyőfa kapható Karácsonyra
Érd: Túri András Nicolae B. utca 6.

Házasságot kötött

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a
Magyarcsanádi Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-19-01-es telefonszámon

Klepács Katalin és Valach János
FusteacSperanta és AcasandreiDanFlorin
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