Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2017.
Május
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. április 27-én tartotta soros nyílt
ülését.
A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta:
- A képviselő-testület 2017. évi munkatervének
módosítását.
- A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről.
- A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló
tájékoztatót, melynek tárgyalásán részt vett Barkó
József r. főhadnagy, Apátfalvi Rendőrőrs
őrsparancsnoka és
- A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság beszámolóját, melyet Ördög István tü.
alezredes, kirendeltség vezető, Balogh Róbert tü.
alezredes Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
vezetője nyújtott be.
- Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
- Ingatlan vagyontárgyak felülvizsgálatát
__________________________________________________

Köszöntő
Minden anyukának és nagymamának kívánunk

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási
rendje
Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 –16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 –16:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Kérünk mindenkit az ügyfélfogadási rend
betartására!
________________________________________________

Orvosi rendelés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségház
építési munkálatai miatt, az orvosi rendelő
átmenetileg a Fő utca 43. szám alatt működik.
Bejárat a Fő utca felőli kiskapunál.
Rendelési idő:
hétfő: 9.00-13.00
kedd: 11.00-15.00
szerda: 9.00-13.00
csütörtök: 11.00-15.00
péntek: 9.00-12.00
A rendelő új telefonszáma: 06-62/611-010
Mentők: 104

Tájékoztató
Lakóházak előtti közterületek
gyommentesítése

________________________________________________

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő
testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (X.29.)
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önkormányzati rendelete alapján szabálysértést
követ el az, aki a közterületnek minősülő
zöldfelületet vegyszerezi - a zöldfelület védelme
érdekében történő vegyszeres kezelés kivételével.
Az a természetes személy, aki a rendeletben
meghatározott közösségi együttélés alapvető
szabályainak bármelyikét megszegi vagy megsérti
kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
Az önkormányzat a rendeletben foglaltak betartását
fokozottan ellenőrzi, ezért kérjük a lakosságot annak
betartására.

MEGHÍVÓ
Magyarcsanád Községi Önkormányzat és a
Magyarcsanádért Egyesület 2017. május 28-án
(vasárnap) Gyereknapot szervez a játszótéren,
melyre minden kis és nagy gyereket szeretettel
várunk

______________________________________________________________

PROGRAMAJÁNLÓ
2017. május 12-én du. 16 órai kezdettel a Föld
Napja alkalmából a 2016. évben született
babáknak fát ültetünk, melyre tisztelettel
meghívjuk a község lakóit.

______________________________________________________________

Híreink
Véradás
2017. április 18-án került sor a Magyarcsanádi
Művelődési ház és könyvtár nagytermében az idei
első véradásra.
Sajnos igen kevés résztvevővel zárult az esemény.
Reméljük, a legközelebbi események többen részt
tudnak venni, mert a vér sok beteg gyermeken,
felnőttön segíthet, és így nagyon sok életet meg tud
menteni.

Mammográfiai szűrés

_____________________________________________________________

Magyarcsanád első alkalommal jelentkezett
„A legszebb konyhakertek” programra.
Nevezni lehet: Balkonnal, mini kerttel (50m2-ig),
normál kerttel (50m2 felett), zárt kert-zöldséges,
zárt kert –gyümölcsös, zárt kert –vegyes.
2017. május 19-ig várjuk a magyarcsanádi
kertművelők jelentkezését, A jelentkezési lapot
kitölteni és leadni a Művelődési Házban lehet Ficsór
János koordinátornál.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük
Túri
Andrásnak
a
felajánlott
zöldségpalántákat a fólia sátorba ültetünk.

A Makói Egészségfejlesztési iroda 2017. április 29én Mammográfiai szűrést tartott Községünkben ahol
közel húsz hölgy vett részt a vizsgálatokon. Még az
ősz folyamán több mint 120 nő kapott értesítést,
„meghívást” a szűrésre. A vizsgálatot végző
szakemberek sajnálták, hogy csak ilyen kevesen
jöttek el a helyben biztosított szűrésre, és egyben
felhívták a nők figyelmét arra, hogy mennyire fontos
az emlőrák időben való észlelése.
__________________________________________________

Húsvéti Készülődés
2017. április 12-én került megrendezésre, a mára
hagyománnyá váló húsvéti készülődés a Művelődési
Házban. A programot a Magyarcsanádért Egyesület
szervezte. Az érdeklődők 16:00-tól készíthettek az
ünnephez kapcsolódó asztali díszeket. A kézműves
barkácsoláson kívül húsvéti vásár is várta az
embereket.

Köszönjük Gyenge Mihályné Klári néninek, a
felajánlott virágpalántákat, amelyeket a Művelődési
Ház és Könyvtár parkosítására használtunk fel.
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Költészet napi versmondó verseny

Megyei Könyvtáros találkozó

2017. április 11-én rendeztük meg a Könyvtárban az
iskolai versmondó versenyt. Az idén nagyon sok
tanulónk készült verssel. A zsűrinek nehéz dolga
volt az értékelésnél, ezért több helyeztet, és
különdíjat is adott. I. helyezettek: Mátó Viktória,
Berta Noémi, Berta Vivien, Szilvási Boglárka. II.
helyezettek: Kaprinay Milán, Demeter Szemira,
Nadobán Izabella, Póka Klaudia, III. helyezett:
Berta Jázmin, Jankó Amanda, Kisalbert Kira, Sinkó
Vanessza, Különdíj: Csurkui János, Valentényi
Attila, Berta Dániel, Luncz Levente.

Könyvtáros kistérségi találkozót szerveztek a
Somogyi-könyvtár munkatársai itt Magyarcsanádon,
ahol
a
Csongrád
megyei
könyvtárosok
megismerkedhettek
a
KönyvtárMozi
alkalmazásával.

Fenntarthatósági Témahét Iskolánkban
Könyvtár nyitva tartási rendje:

Április 25-én bicikli és gyalogtúrára mentünk a
Maros partjára.

Hétfő: Zárva
Kedd: 14.30–18.30
Szerda: 10.00–14.00
Csütörtök: Zárva
Péntek: 14.30–18.30
__________________________________________

Iskola hírek
TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola
kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel
2016. évi adójuk 1%-át alapítványunknak!
A kedvezményezett adószáma: 18479861-1-06
A kedvezményezett neve:
Egy-másért Alapítvány
a Magyarcsanádi Iskolásokért

Április 26-án közös elméleti és ügyességi
sorversenyt tartottunk a környezetvédelem jegyében.
A felső tagozatosok az újrahasznosítás jegyében
gumiabroncsokat festettek.

Cím: 6932 Magyarcsanád Templom tér 3.
Köszönjük felajánlásaikat!
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Maros menti Fesztivál
Iskolánk Román hagyományőrző csoportja részt vett
a 2017. április 28-án, Deszken szervezett Maros
menti Fesztiválon néptánc kategóriában.

Április 27-én a felső tagozatosoknak a Tudatos
vásárlás témakörében előadást tartott Németh Éva
védőnő, melyet nagyon köszönünk. A tanulók
bemutatták és elmondták a környezetvédelem
témakörében készített munkáikat.
______________________________________________

TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK
A „Gondolj rám!” Alapítvány a Magyarcsanádi
óvodásokért
kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2016. évi
adójuk 1%-át alapítványunknak,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy
társadalmi szervezet részére.
Felajánlásaik a község óvodai nevelésének
célkitűzéseit segíti
A kedvezményezett adószáma: 18476181-1-06
A kedvezményezett neve:
„Gondolj rám! Alapítvány a Magyarcsanádi
Óvodásokért
Cím: 6932 Magyarcsanád Petőfi Sándor u.18.
Köszönjük felajánlásaikat!
_____________________________________________________________

EBOLTÁS

Az alsó tagozatosok az összegyűjtött kupakokból
képeket készítettek.

Április 28-án – Virágokat ültettek a lefestett
autógumikba és a kertekbe.

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Értesíti a lakosságot, hogy az eboltás
2017. május 23.(kedd) reggel 0700 -0900 óráig
a Hivatal előtti parkolóban,
és 09:15 Bökény, Körös – Maros Nemzeti Park
épülete előtti területen,
valamint 1600 - 1700 között a Laktanya téren, a
szokott helyen lesz.
Az oltás díja: 3.500,-Ft/db
Az eb oltásnál csak olyan kutyát lehet beoltani,
amelyik mikrochippel van megjelölve. Az oltásnál
nem lesz lehetőség a mikrochip beültetésre.
Kérem, csak olyan ebeket szíveskedjenek az oltásra
hozni, amelyek már microchippel meg vannak
4
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jelölve. Microchippel való megjelölést Dr. Kovács
József
állatorvostól
a
06-20/9763-413-as
telefonszámon előzetes egyeztetés alapján kérhető.
Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltás díját
hozza magával!
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell oltatni!
MKÖH
_______________________________________________________________

Anyakönyvi hírek
Született

Tisztelt Lakosság!
Magyarcsanád
Településüzemeltetési
és
Fejlesztési Nonprofit Kft vállalja a lakosság
részére a magán ingatlanok és az ingatlanok előtti
zöldterület kezelését, valamint az ingatlanokon
található veszélyes fák kitermelését.
Érdeklődi, időpontot egyeztetni:
Ficsor Zsolt
Településüzemeltetési vezetőnél
Tel.: +36-20-263-9889

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK

Szöletett: Apfel Lotti
Szülő: Keresztúri Mónika, Apfel Vendel
Lakik: Széchenyi utca 66.

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
Gyógykrémek készítése házilag
Szívből ajánlom a saját magam által
kevert krémeket, sókat, szappanokat,
melyek elkészítését homeopátiás
krémkészítő és arcdiagnosztikai
tanfolyamokon tanultam meg.
A termékeket gyógyszertári
alapanyagokból, gyógynövényekből és „Schüssler-féle
szöveti sók”-ból, (mely Svájcból érkezik) készítem.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
__________________________________________

Elhunyt
Schüszler Istvánné
Ady Endre utca 15

Élt 89 évet

Koszta Ilona
Szántó Kovács János utca 15

Élt 72 évet

Kozák Lászlóné
József Attila utca 8

Élt 64 évet

Kerekes Mihályné
Jókai Mór utca 7

Élt 82 évet

Kaposvári József
Fő utca 76

Élt 39 évet

Farkas Mártonné
Táncsics sor 11

Élt 58 évet

Sebekre, Fájdalomra gyógyír
Bárányhimlő sebeire a hegmentes
gyógyulásáért. Fájdalomcsillapításra
(fej, derék, has)
Herpeszre, aranyérre
Zúzódások, ficamok, égési sebek esetén
Pattanásokra, hegekre
Ekcémára
Szem-fül, orrcsepp:
Nátha, orrdugulás, megszüntetésére.
Fülfájdalom, arcüreggyulladás esetén,
fülzúgásra,
fülzsír oldására.
Allergiára, szemgyulladásra
Ásványi Só
Köhögésre, asztmára
felfázásra, vizelet, vese panaszokra.
Méregtelenítésre, fogyókúrához,
csökkenti az édesség utáni vágyat.
Ásványi anyag pótláshoz fizikai munkánál,
hasmenésnél, hányásnál vízben oldva.
Gyerekeknél hirtelen növésnél kéz-láb fájdalomra.

Nyugodjanak békében

Érdeklődni: Németh Éva védőnő
Telefon: +36 20/260-9667
Házhozszállítással, vagy a ligában személyesen

5

2017. Május
Önkormányzati tájékoztató lap

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés

Masszírozás és csontkovácsolás

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig,
Vasárnap Zárva

Vállalok csontkovácsolást és masszázst, amely
ajánlott gerincfájdalmakra, derék becsípődésre,
nyak lazítására, izomcsomók oldására. Gyerekeknél
gerincferdülés, lúdtalp tartásgyengeség esetén.
Figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két
fajtáját, lávaköves masszázst és köpölyözést
méregtelenítésre.
Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban.

-

Érdeklődni: Takács Gábor, Vérné Zsófika fia
Magyarcsanád, Szélső sor 4. Tel.: 06-70-398-8082

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

___________________________________________________________

200 literes Fagyasztóláda eladó
Érd.: 06-62-261-526
Kreatív szerelő műhely
Vállaljuk: Kerékpárok (és görkorcsolyák) teljes körű
szerelését
javítását.
Kandallók
javítását,
karbantartását, felújítását…
Kések, ollók, vágóeszközök élezését
Elérhetőség: Joó Zoltán
H,K,CS,P : 7:00 – 16:00
Makó, Ibolya utca 23
Tel.: +36 - 70 – 573 - 2820
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

TEMETKEZÉS

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

-

Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések
teljes körű lebonyolítását.
Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).
Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384

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
______________________________________________________________

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
Eladó Magyarcsanád Nicolae Balcescu utca 25
szám alatti összkomfortos 3 szoba, konyha,
fürdőszobás ház.
Érd.:06-20-344-5672

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

_______________________________________________________________

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi
Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-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: Fodor Bernadett, Ficsor János
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
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