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Tisztelt magyarcsanádi
lakosok!
Újra eltelt egy év, és mint
ahogyan a világ számtalan
pontján, itt Magyarcsanádon is számot vetünk az
elmúlt egy évről, illetve előremutatást is
megfogalmazunk a közösségünk jövőjét illetően.
De mielőtt bármit is írnék, a témával kapcsolatban
megjegyezném, hogy jó úton járunk. Most már
Magyarcsanádon van több település hivatalának
központja. Szakembereink segítségét kérheti a
lakosság ügyes-bajos dolgai ügyintézésében.
Megreformáltuk a szociális rendszerünket a
törvényeknek megfelelően, így aki valóban
rászorult valamilyen ellátásra, és megfelelt az
előírásoknak, havonta egyszer-ellátástól függően
segítséget kapott az önkormányzatunktól.
Megvásároltuk a kotró-rakodó munkagépünket,
mely már most bizonyította létjogosultságát az
általa elvégzett munkákban. Kettő utca kivételével
minden utcánk szilárd burkolatú lett tavaly, így
megkönnyítve az ott lakók életét és a szolgáltatást
végzők munkáját. A képviselő testület közös
akarata, hogy belátható időn belül egy utcánk se
legyen sáros és sokszor megközelíthetetlen.
Igyekszünk eleget tenni azon kormányzati
törekvésnek, hogy aki nem tud elhelyezkedni a
versenyszférában, nálunk, az önkormányzatnál
közmunkát találjon. Mindenkit még nem tudunk
foglalkoztatni, hiszen nem az a célunk, hogy
„termeljük” a sokszor értelmetlen utcaseprő

munkát végzők tömegét. Fokozatosan olyan
értelmes és értékteremtő munkahelyeket fogunk
létrehozni, mint a tavalyi évben elindított
seprűkötés vagy mezőgazdasági termelés,
juhtartás.
Önkormányzati
földjeinket,
fóliasátrainkat
mezőgazdasági
termelésbe
befogva, 8-10 hektáron fogunk termelni olyan
terményeket, amiket a főzőkonyhán is fel fogunk
használni. Gyümölcsfa telepítés, önkormányzati
ingatlan vagyon gyarapítása és állattartás az, ami a
2016-os évet fogja jellemezni. Idén elkezdjük a
várva várt építési beruházásainkat és bízom
abban, hogy a szeptemberi II. Szent Gellért
napokat már a felújított, felépített művelődési
házunkban, és udvarán fogjuk megtartani.
Háziorvoshoz, védőnőhöz és nem utolsó sorban
gyógyszertárba idén ősztől lehetőségünk lesz egy
helyre menni itt Magyarcsanádon. Mindent egy
helyen…..ez a vezérlő elv. Időseink házi
segítségnyújtását, és annak irányítását szintén
visszavette önkormányzatunk, így költséghatékonyabb és rugalmasabb lesz a fenntartása.
Biztosan voltak hibák, amiket elkövettünk, de
meggyőződésem, hogy a hibáinkból tanultunk és
éppen ez az, ami sikeressé fogja tenni
önkormányzatunkat, Magyarcsanádot!
Kívánok Önöknek magam, és a
képviselő-testület
nevében
sikerekben gazdag boldog új
esztendőt, és közös örömöt, és
együttműködést a településünk
jövőjét illetően!
Farkas János
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ

Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. december 17-én
tartotta soros ülését.

Állatorvosi ügyelet megszűnése
Ez úton tájékoztatjuk önöket, hogy a makói járás
területén dolgozó szolgáltató állatorvosok úgy
döntöttek, hogy 2016. év januárjától kezdődően
nem szerveznek a hétvégi és munkaidőn túli
ügyeleti ellátást a térségben.
Azért jutottunk erre az elhatározásra, mert az
utóbbi években az ügyeleti időben ellátandó
esetek száma jelentősen lecsökkent, így az ebből
származó árbevétel nem fedezi a készenlét
időráfordítását és költségeit. Az anyagi
érdekeltség hiánya miatt az állatorvosok egy része
nem vállalta a beosztását, a megmaradtakra pedig
túl nagy teher hárulna pihenőidejük rovására.
A szolgáltató állatorvosokkal szerződéses
kapcsolatban álló állattartókat ez a változás nem
érinti, ezekre a jogviszonyokra a helyettesítés
szabályi érvényesek.
A hatósági állatorvosi ügyeletet szintén nem
érinti, az változatlan formában működik tovább.

A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta:
-

-

-

-

-

-

-

a polgármesteri tájékoztatót a két ülés
között történt fontosabb eseményekről.
Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016.
évi
Munkatervét
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét
azt a tájékoztatót, mely a polgármester, a
jegyző és az állandó bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szól
a jogi személyiségű társulásokban végzett
tevékenységről készült beszámolót
A Köztisztviselők teljesítményértékelési
céljainak kitűzését
a családsegítés és gyermekjóléti feladatok
2016. január 1. napjától történő ellátása
a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi tevékenységről készült
beszámolót
a Makói Kistérségi Többcélú Társulása
2016. évi belső ellenőrzési tervét.
A
céljelleggel
nyújtott
támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót
A Magyarcsanád Fő utca 54. szám alatti
Könyvtár épületének bontásáról szóló
tájékoztatót.
Az
önkormányzattal
szerződéses
viszonyban álló ügyvéd által végzett
tevékenységről szóló tájékoztatót.
A személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról,
azok
igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
önkormányzati rendelet.
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének módosítását.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit
Kft. a települési szilárd hulladékszállítással
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:
A 174/2015. (VII.06.) Korm. rendelet 1.§-a
alapján 2016. január 01. napjától az
egyszemélyes háztartások számára lehetővé
kell tenni egy legfeljebb 60 liter űrtartalmú
edény használatának lehetőségét. A legkisebb
méretű gyűjtőedény igénybevételére az ingatlan
tulajdonosa/használója csak abban az esetben
jogosult, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant
egyedül és életvitelszerűen használja, a települési
önkormányzat
által
kiadott
igazolással
(mellékelve)
a
közszolgáltató
részére
bizonyítja.
A kérelmek szolgáltató részére történő
megküldésének határideje 2016. január 31.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az
igazolásokat az érintetteknek saját maguknak kell
beszerezni az önkormányzattól. Az igazolások
kiállítása a népesség nyilvántartás adatai alapján
történik, vagyis abban az esetben kerül az
igazolás aláírásra, ha az adott ingatlanba egy
személy van bejelentkezve!

A Főzőkonyha szakmai tájékoztatóját, az élelmezési
nyersanyag normák felülvizsgálatát, és az étkezésért
fizetendő díjak megállapítását.
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Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

Kulturális Hírek

Új év, új kezdet tartja a régi hagyomány.
Ez most igaz Magyarcsanádon is a szociális
alapszolgáltatások terén is. Több éven keresztül,
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás keretében biztosították
az étkezést és a házi segítségnyújtást.
2016. január 01-től Magyarcsanád Községi
Önkormányzata ismét önállóan szakfeladatként
látja el az étkeztetést és a házi segítségnyújtást, a
régi dolgozókkal a megszokott helyen, Fő utca 41.
szám alatt.
Változás a vezető gondozónő személyében történt,
ezen feladatokat Kerekes Gézáné látja el.
Az
alapszolgáltatások
biztosításával,
az
önkormányzat segítséget nyújt a szociális
rászorulók részére, saját otthonukban, a
megszokott
lakókörnyezetükben,
önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi,
mentális állapotukból vagy más okból származó
problémák megoldásában.
Szociális étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorulóknak az étkeztetéséről
gondoskodunk, aki az étkezést önmaga részére
nem képes biztosítani kora, egészségi állapota,
egyén körülmények miatt. Jelenleg 58 fő részesül
szociális étkeztetésben. Házi segítségnyújtás
keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy
saját otthonában biztosítjuk az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást, mely
lehet szociális segítés és személyi gondozás.
Jelenleg 23 fő részesül házi gondozásban.
Az étkezést és a házi segítségnyújtást a vezető
gondozónőknél írásban kell kérvényezni. Az
ellátási formákról bővebb felvilágosítást is a
vezető gondozónő ad.
Kérjük, hogy nyitva tartási időben személyesen
vagy telefonon jelezzék, ha környezetükben olyan
embereket ismernek, akik segítségre szorulnak.

Falu Mikulás
2015. december 5.-én falunkba is újra ellátogatott
a Mikulás, ünnepi hangulatot csempészve a falu
lakosainak szívébe.

Adventi készülődés és Karácsonyi műsor
2015. decemberében 4 alkalommal tartottak
adventi gyertyagyújtást a Református Templom
kertjében. A gyertyákat minden alkalommal egy
olyan nyugdíjas személy gyújtotta, meg aki a
faluért dolgozott aktív éveiben.
Karácsonyra készülve, minden adventi hétvégén
gyertyagyújtás után szeretett vendégség, és
kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket.

Nyitva tartási idő:
Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től 15:00-ig
Telefonszám: 06-62/611-890

______________________________
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A negyedik vasárnap a vendégek megtekinthették
az óvodások és a kisiskolások ünnepi karácsonyi
műsorát a református templomban.
Köszönettel tartozunk a színvonalas és megható
karácsonyi
előadásokért
a
Hétszínvirág
Református Óvoda Nagycsoportosainak és
felkészítő pedagógusaiknak: Dr. Kovácsné
Debreczeni Erikának, és Mátó Gábornénak a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola
diákjainak és felkészítő tanáraiknak: Dobra
Bernadettnek, és Pólya Ágnesnek.

Meghívás
2016. január 24.-én 13.00-kor Apátfalván tartandó
hagyományőrző csoportok találkozóján fellép a
magyarcsanádi román néptánccsoport, melyre
mindenkit sok szeretettel várunk.

Köszönetnyilvánítás
Magyarcsanád Község Képviselő Testülete
ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
a karácsonyi adománygyűjtő akció keretében, a
magyarcsanádi lakosok és gyermekek részére
adakoztak, hozzájárulva ahhoz, hogy szebb legyen
a karácsony!
Jesity Márkó, „Klára-bála” Bakai Györgyné,
Maros Vadásztársaság, D+D Kkt., Rakity
Györgyné, Pap Józsefné, Pásztorné Mazuch
Anna, Fejes Jánosné Szinoma Kft., Máltai
Szeretetszolgálat, Baptista Szeretetszolgálat,
ADRA - Adventista Fejlesztési és Segély
Alapítvány, M-PROFIL Kft., Alföldvíz Zrt, VetExpressz Kft., Popa György.

Karácsonyi ajándékozás
2015.-ben is folytattuk a mára már hagyománnyá
vált karácsonyi ajándékozást.
Minden magyarcsanádi lakcímmel rendelkező 14
éves és fiatalabb gyermek (218 fő) kapott
cipősdoboz ajándékot.
262 db karácsonyi csomagot osztottunk ki a 62 év
feletti lakosoknak.
2015. december 22-én háromszáz adag gulyás
került kiosztásra a falu főzőkonyháján.
A Máltai szeretetszolgálat 10 családnak adott
élelmiszercsomagot.
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Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
munkájával segített a karácsonyi készülődésben,
az ajándékcsomagok és a gulyás elkészítésében,
kiosztásában.
Név szerint:
Ficsor Zsoltné, Ficsor Zsolt, Ifj. Berta Erika,
Kovács Józsefné, Szalai Istvánné, Bustya Miklós,
Kovács Gábor, Sóki László, Szalai István, Bakai
László, Tóth Pál Lászlóné, Higyisán Aurélné,
Higyisán Daniella Dóra, Rácz Gyöngyi, Sallai
Vivien, Kardos Anett, Kardos Tamás, Sallai
Szabina, Prém Aletta, Prém Attila, Prém Hanna,
Pisech Borbála, Sánta Erika, Nadobán Irén,
Farkasné Kórodi Tünde, Köblös Imréné, Hustiák
Józsefné, Simosca Marinné, Burai Petra.
________________________________________

Farsang
2016. február 5.-én 14.00-kor az iskola
tornatermében farsangi mulatságot rendezünk,
melyre szeretettel várjuk a falu lakóit. Belépés
ingyenes. Kérjük, aki teheti, támogassa
iskolánkat. Támogatói jegyeket a rendezvény alatt
a helyszínen vásárolhatnak.

Román hagyományőrző néptánccsoport
2015. december 14.-én bemutatkozott a
magyarcsanádi román néptánccsoport. Az
előadáson bemutattak leánytáncot és páros
táncokat.

Seprűkészítés
Megkezdődött a megtervezett seprűgyártás.
Munkásaink egyre több és jobb minőségű
seprűket állítanak elő.

__________________________________
EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvosi rendelés:

Dr. Aboul-Hosn Hussein
Hétfő: 9-13
Kedd: 11-15
Szerda: 9-13
Csütörtök: 10-14
Péntek: 9-12 óráig
Rendelő száma: 06 62 / 261-718
Mentők száma: 104

Iskolai hírek
2015. december 5.-én nyílt óra volt az 1.
osztályban, ahol Dobra Bernadett tanító néni
irányításával a gyerekek ügyesen adtak számot
arról, hogy a betűk megismerésében hol tartanak.

Védőnői _Szolgálat:
Németh Éva
06-62/261-896
Tanácsadás rendje:
Várandós gondozás: Kedd 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás: Kedd 14-16 óráig
Fogadóóra: Hétfőtől-péntekig 8-9 óráig
Nőgyógyászati szakrendelés:
Minden hónap második csütörtökén 13-14 óráig
/kizárólag várandósok részére!/
Tanácsadó orvos: Dr. Kovács Krisztián
5

2016. január
Önkormányzati tájékoztató lap

Véradás

Köszönetnyilvánítás

Magyarcsanádon 2016. január 12.-én váradás volt.
Szeretnénk megköszönni azoknak, akik a
helyszínen megjelenteknek. Név szerint:
Goda Istvánné, Kolompár Anikó, Simon Istvánné,
Kis-Jakab István, Sallai Károly, Szabó Éva,
Csenki Sándor.
________________________________________

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
PÉNZES FERENC
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

JÓGA

Gyászoló család

(ízületek, izmok karbantartása)
Keddenként 17:30-19:00 óráig az óvoda
tornatermében. (700Ft/alkalom)

__________________________________
LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK

Fogorvosi ellátás

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

Cím: 6931 Apátfalva, Hunyadi Mátyás utca 6.
Fogorvos: Dr. Bata Anita
Tel.: 06 30 / 77-91-312
Rendelési idő:
H:
12:00-18:00
K:
07:00-13:00
Sz: 12:00-18:00
Cs: 07:00-13:00
P:
08:00-14:00 (iskolafogászat)

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

A betegek ellátása időpont szerint történik,
azonnali kezelés csak akut esetben lehetséges!
A rendelési idő vége előtt fél órával már nem áll
módunkban
új
beteget
ellátni!

__________________________________
ANYAKÖNYVI HÍREK

Magyarcsanádon eladó elektromos körfűrész
gyaluval.
Érd: Ady Endre u. 23/A

Elhunyt
Pénzes Ferenc
Ady Endre u. 16.

élt 80 évet

Faragó Mihályné
Dózsa György u. 49.

élt 81 évet

Graur Traján
Árpád utca 33.

élt 88 évet

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

Magyarcsanádi Hírek
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
Email cím: kultura@magyarcsanad.hu
Felelős szerkesztő: Farkas János
Szerkeszti: Prém Brigitta, Ficsor János
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
ISSN 2416-0016

Nyugodjanak békében!
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