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2016.
Október

Önkormányzati Hírek
Magyarcsanád
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016. szeptember 20-án
tartotta soros nyílt ülését, melyen az alábbi
napirendi pontok kerültek megtárgyalásra és
elfogadásra:
- Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
- Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló
tájékoztató
- A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló
tájékoztató
- A 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozás
- A közterületek filmalkotás forgatása céljából
történő igénybevételéről szóló 4/2014. (III. 19.)
számú rendelet hatályon kívül helyezését.
- Megalkotta az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló önkormányzati rendeletet
- Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására
és
fenntartására
megkötött
Megállapodás módosítását
- Hatályon kívül helyezte, és az elfogadta
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal új
Szervezeti és Működési Szabályzatát
- Elévült adótételeket töröltek el.

Bursa Hungarica
„A” típusú pályázat
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a
települési
önkormányzat
területén
állandó
lakóhellyel
rendelkezők
részesülhetnek.
Az
ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális

helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali
munkarendben),
folytatják
tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a
2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási
intézményben
a
pályázás
időpontjában
szünetel.
Az
ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra
kell pályázni.
„B” típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos
szociális
helyzetű
fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások;
vagy
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b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
feladatot ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.

2016. október 2.-án (vasárnap) a magyarcsanádi
lakosok 51,9%- a jött el a népszavazásra. A
válaszadók több mint 99 % a NEM-re voksolt. Ezzel
kimutatva, hogy a magyarcsanádi lakosok
felelősséggel gondolkodnak jövőjükről.

____________________________________
Kultúrház építés

A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban
először
nyernek
felvételt
felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatok beadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának
határideje: 2016. november 8.

___________________________________
2016. évi Mikrocenzusról

A kultúrház építés lassan elérkezik a végső
szakaszához. A tető burkolási munkálatai
befejeződtek, a belső rész válaszfalait felállították, a
külső falakat szigetelik. A külső vakolási, a belső
burkolási, festési, és szerelvényezési munkák,
valamint a parkoló rész kialakítása van hátra.
Egyszerre több szakág is dolgozik összehangoltan.

A mikrocenzust más néven kisnépszámlálást 2148
településén mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a
magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust
törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban
lakók részvétele kötelező. A 2016-os évben
Magyarcsanád is bele esik a vizsgált települések
sorába. A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és a
személyi kérdőív. A mikrocenzus adatfelvétele két
szakaszban történik, az időszak elején interneten
keresztül lehet válaszolni a kérdőívekre, ezt
követően pedig számlálóbiztosok végzik az
összeírást laptopok és tabletek segítségével.
Internetes önkitöltés: 2016. október 1–9.
Összeírási időszak: 2016. október 10. – november
8. A mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017
májusában teszi közzé.

Népszavazás eredménye
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Kulturális Hírek
Szeptember 10-én ünnepelte megalakulásának
15. évfordulóját a magyarcsanádi Nyugdíjas
Klub
15 évvel ezelőtt alakult meg a Magyarcsanádi
Nyugdíjas Klub, akik nélkül nem sülhetne több száz
palacsinta a település gyereknapjain. A jubiláló
csoport a környező települések klubjait hívták meg a
születésnapi rendezvényre. Jelenleg 15-en vannak a
Magyarcsanádi Nyugdíjas Klubban, ahol a
legidősebb tag 80, míg a legfiatalabb 68 éves.
Pénzes Ferencné a klub vezetője már a megalakulás
óta. Mint ahogy elmondta, sokszor eljárnak a
környező településekre, s ezt viszonozzák is a helyi
nyugdíjas klubok. A jubilálás alkalmából az
általános iskola aulájába ünnepeltek közösen a
klubok. Az ünnepi menüben tyúkhúsleves és
marhapörkölt volt. A hangulathoz nem csak a remek
ételek és italok járultak hozzá, hanem a zene is,
amelyre gyorsan táncra is perdültek a szépkorúak.

Balatonban, hajókiránduláson vettek részt, valamint
sok érdekes programon voltak.
Köszönjük
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatának a közmunkaprogram keretében
készített seprűk eladásából befolyt összeg átadását.
Köszönjük a Cigány, Román, és Szerb Nemzetiségi
Önkormányzatok támogatását, valamint azoknak a
magyarcsanádi állampolgároknak segítségét, akik a
seprű vásárlásával hozzájárultak a kiadásokhoz.

II. Szent Gellért nap
Idén, második alkalommal került megrendezésre a
Szent Gellért napi programsorozatunk.
2016. szeptember 23-án (pénteken) az iskolában
ping-pong bajnokságot rendeztünk, ahol Babolek
Dominik első, Sztáncs Zsolt második, Gán László
pedig harmadik helyezést ért el.

Iskolai hírek
Papírgyűjtés
Felhívjuk minden lakos figyelmét arra, hogy az
óvodában és az iskolában október 27-ig papírgyűjtés
lesz. Kérjük, akinek van felesleges újságpapírja, régi
rossz könyve adja oda a gyerekeknek, vagy vigye el
valamelyik intézménybe!
.
__________________________________________

Erzsébet tábor
A magyarcsanádi Református Általános Iskola 40
tanuló és 7 kísérő tanár részvételével vett részt
2016.szeptember 8-10. az őszi Erzsébet táborban.
Tanulóinknak nagy élmény volt ez a kalandtábor és
kirándulás, ahol hegyet másztak, fürödtek a

A szombati nap zenés ébresztővel kezdődött, a
Makói
Magán
Zeneiskola
fúvósainak
közreműködésével. Mindeközben a hivatal előtti
parkban, Csikota József vezetésével a zenekar többi
része térzenét játszott. A lovaskocsik visszaérkezése
után ünnepélyes zászlófelvonást tartottunk.
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Ezután az iskola aulájában megnyitottuk a helyi
lakosok csipke és kézimunka kiállítását, valamint
bemutatásra kerültek Gaudi Márton festő és
képzőművész festményei is.

9 óra után a rendezvénysátor színpadán
felköszöntöttük községünk legjeit.
Idén községünk legidősebb hölgyét
Unk
Szvetozárnét, a legidősebb férfijét Jani Mihályt, a
legidősebb házaspárként Kászián Miklóst és Babó
Katalint ünnepeltük, a legfiatalabb gyermekként
pedig
Koszta-Kakuszi
Dilara
Gabriellát
köszöntöttük.
A legek köszöntését, a magyarcsanádi gyermekek
előadásai követték.

Ezután a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében lépett fel Kovács Ferenc, utána pedig
a Kalocsai fiúk zenéltek.
A
délutánt
a
Magyarcsanádi
Román
Hagyományőrző néptánccsoport előadása zárta.

Az estet a Temesvárszki Szpomenári együttes
fergeteges előadása nyitotta. Az együttes műsora
közben bemutatkoztak az Ős Csanád Csillagai
tánccsoport is.

Hétkor a Capuccino együttes koncertjére
mulathattak a látogatók.
L.L. Junior felvezetéseként Botás János zenekara
izzította a hangulatot.
Az est sztárvendégeként L.L. Junior lépett fel.
10 órától éjfélig Utcabált tartottunk, amelyen Botás
János zenélt.
A délelőttöt a nagylaki táncosok pom-pom műsora
zárta.
Délben a vendégek és látogatók is sertéspörköltet
fogyaszthattak.
A délután eseményeit a Mako Budo Klub Kick
Boksz – Thai Boksz bemutatója nyitotta meg.
Őket az Apátfalvi Hagyományőrzők táncos előadása
követte.
Három
órától
a
gyermekeknek
kedveskedtünk a Csiga Duó zenekar mesés dalaival.
Négy órától a Showder Klub-ból ismert Lorán
Barnabás humorista előadásán szórakozhatott a
közönség.
4
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Szent Gellért nap támogatói
Magyarcsanád Község Önkormányzata köszönetét
fejezi ki
Rakity Györgynek, Pásztorné Mazuch Annának, a
D+D-nek, Bíró Antalnak, a SAPI Vill Kft-nek, a
Hovefa Bt-nek, a Givaudan Hungary Kft-nek,
Méreg
Imrének,
és
a
Nemzetiségi
Önkormányzatoknak a támogatásért.
Valamint
szeretnénk
megköszönni
minden
fáradságos munkát, amelyet a II. Szent Gellért
Napok létrejöttéért tettek!
Név szerint:
Bakai László, Balogh Csaba, Balázs Gáspár, Berta
Erika, Bíró Annamária, Botás Bianka, Botás János,
Botás Nikolett, Bozó László, Burai Petra, Bustya
Miklós, Csapó Lajos, Darócz Károly, Dobra
Bernadett, Dr. Kovácsné Debreczeni Erika, Farkas
Jánosné, Farkas Krisztián, Fazekas Márton, Ficsor
János, Ficsor Zsolt, Ficsor Zsoltné, Fodor Ádám,
Fodor Bernadett, Fodor Zoltánné, Gán Henrietta,
Gán Ivett, Gán Lászlóné, Gán Magdolna, Gergely
Dávid, Göbölyös Vilmos, Grósz György, Gyenge
Inez, Hangai Zsolt, Higyisán Aurélné, Horváth
Angéla, Jivoin Jenő, Kardos Anett, Kardos Tamás,
Kollár Ferenc, Köblös Imréné, Králik Attila, Kovács
Józsefné Lánczné Miklós Katalin, Locskai Zoltánné,
Mohácsi András, Nagy Istvánné, Németh Éva,
Pálkóné Graur Nóra, Pásztor Zoltán, Pisech Borbála,
Prém Aletta, Prém Brigitta, Raffai Antal, Raffai
Antalné, Rakonczay János, Répa Renáta, Rotár
Lotti, Rotárné Nagy Edit, Ruzsity Máté, Sánta Erika,
Sepsik Andrásné, Sepsik Kinga, Simon Istvánné,
Simosca Marinné, Somodi Alexandra, Somodi
Istvánné, Szalai István, Szalai Istvánné, Széles
György, Széles Richárd, Sziklási Lászlóné, Szilvási
Franciska, Szilvási Franciska, Sztáncs Erika, Tamás
Lászlóné, Tóth Róbert, Tóth-Pál Lászlóné, Tóvizi
Ákos, Tóvizi Béláné, Túri Andrásné, Vigh Tamás,,

Továbbá megköszönjük a helyi Önkormányzatnak
és nem utolsó sorban tisztelt polgármester úrnak,
hogy lehetővé tették számunkra a falunapi
közreműködésünket.
Reméljük felejthetetlen rendezvényt tettünk
magunkévá.
Kívánjuk,
hogy
a
jövőben
is
ilyen
együttműködésünk legyen.
Tisztelettel:
Berta Csaba János
CNÖ elnök,

Károly Judit
CNÖ elnökhelyettes

Országos Könyvtári napok
2016. október 4-én a Községi Könyvtárban 14 órától
Lovászi Péter a Körös-Maros Nemzeti Park
igazgatóságának természetvédelmi őre tartott
előadást a Maros árterének madárvilágáról

15 órától a környezettudatosság jegyében
újrahasznosítható anyagból - pet palackból madáretetőt készítettünk a gyerekekkel.

Köszönet
A
Magyarcsanádi
Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzat köszönetet szeretne nyilvánítani,
mindazon személyeknek, akik részt vettek a II.
Szent Gellért falunapon.
Külön köszönet: Kovács Ferencnek a színvonalas
előadásért, és a Kalocsai Fiúk zenekarnak, hogy
abban a röpke egy órában szórakozatták a falu
embereit és az összegyűlt vendégeket.
Ezúton szeretnénk, megköszöni, Takács Mihálynak
és a Johnny Drink Bárnak az anyagi támogatást!
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16 órától a Könyvtár Mozi keretein belül a Zöld
könyvtár témájához kapcsolódóan megnéztük a Vad
MagyarországA
vizek
birodalma
című
dokumentumfilmet.
Köszönjük a Somogyi Könyvtárnak a támogatását a
nap megvalósulásához.

hangulatú osztályfőnöki órát Bartáné Dupta Etelka
tanárnő vezette.

Október 7-én délután Kászián Miklós bácsi mesélt a
régi falusi életről. Képekkel és videókkal
tekinthettünk vissza a múltba.

Megemlékezés

__________________________________________

Endrei Judit látogatása
Régi álmunk vált valóra, hogy itt Magyarcsanádon a
könyvtárban köszönthettük az egyik legismertebb
tévés személyiséget, Endrei Juditot. Nagyon
örültünk, hiszen egy kedves, szimpatikus, közvetlen,
örök fiatal személyiséget ismerhettünk meg.
Köszönjük a Somogyi Könyvtárnak a lehetőséget!

Ady Endre: Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

50. éves osztálytalálkozó
2016. október 1-én tartotta az 1966-ban végzett 8.
osztály az 50 éves osztálytalálkozóját. A jó
6
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunyt
Higyisán Istvánné

Élt 85 évet

Sóki László

Élt 67 évet

Magyarcsanád Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, a
2016. október 21-én 12 órakor
tartandó

1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója

Nyugodjanak békében!

tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre.

Házasságot kötött

Ünnepi beszédet mond:

Farkas János polgármester
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola
ünnepi műsora
Helyszín: Iskola tornaterme
_____________________________________

Hangai Szilvia és Kacsó Nándor
2016. szeptember 03.
Gán Annamária és Berta Zsolt
2016. szeptember 09-én

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK

Sok boldogságot kívánunk!
_________________________________________

Csontkovácsolás és Shiatsu masszázs
Vállalok
csontkovácsolást,
amely
ajánlott
gerincfájdalmakra, derék becsípődésre, fejfájásra,
elfeküdt nyak lazítására, izomcsomók oldására a
lapockák
körül,
kéz
és
lábzsibbadás
megszüntetésére,
gyerekeknél
gerincferdülés,
lúdtalp tartásgyengeség, hiperaktivitás esetén.
Figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két
fajtáját, lávaköves masszázst stressz oldására és
köpölyözést méregtelenítésre.
Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban.
Érdeklődni: Takács Gábor
Magyarcsanád, Szélső sor 4.Tel.: 06-70-398-8082

Eladó Magyarcsanád Béke utca 10 alatt 1,5 szoba,
konyha, kamrával rendelkező ház. Víz, villany, gáz
bevezetve
.
Érd: 06 70 610 1172
vagy a Szegedinác Péró 14 alatt.
HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet
Árnyékolás technika
Tel: 06-30-525-1708
06-62-209-122
6900 Makó, Csanád vezér tér 16.
Nyitva tartás Hétfő-Péntek 8.30-17.00
Szombat
8.30-11.30
Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket!
Magyarcsanádon, jó helyen, 1054 m²-es építési telek
eladó.
Érd: 36/30 983-4323
Magyarcsanádon
csendes
környezetben
tehermentesen összkomfortos rendezett téglaház
eladó, vagy kisebbre cserélhető.
7
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Érd: 36 70 216 6665

Érd: Ady Endre u. 23/A

Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is
igénybe vehető.
Érd:70/418- 2424
________________________________________

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés
Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig,
Vasárnap Zárva

Kaszálást,
rendsodrást,
gazos
kertek földek zúzását,
szántását,
kombinátorozást,
vállalom
T25-ös
traktorral
Érd: Takács Gábor Vérné Zsófika fia
06-70-398-80-82

-

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

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések
teljes körű lebonyolítását.

Kerékpár javítását kompletten
(gumiragasztás,
külsőcsere,
csapágycsere stb.), motorbicikli
szerelést,
motoros
fűkasza
javítását, láncfűrész szerelést,
rotátor, robogó javítást, és láncélezést vállalok.
Érd.: Magyarcsanád Fő utca 74.
tel: 30/6406968
Ferenczi Gyula

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás

Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).
Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384
Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi
Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

-

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: Fodor Bernadett, Ficsor János
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
ISSN 2416-0016

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: 06/20 326-48-26, 06/20 431-96-29

____________________________________
Magyarcsanádon
gyaluval.

eladó

elektromos

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

körfűrész
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