Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2018.
Január
Tisztelt Magyarcsanádi lakosok!
Minden év vége az addig
elvégzett
munka
számadásáról szól, míg az
év első hónapja arra való,
hogy
az
elért
eredményekre
építve
megtervezzük az előttünk
álló időszakot. Azt már
most lehet látni, hogy egy,
a falu tekintetében sikeres
éven vagyunk túl. Felépült
az
EGÉSZSÉGHÁZ,
melyben
helyett
kapott
a
várva
várt
GYÓGYSZERTÁR is. Utakat tudtunk felújítani,
parkolókat kialakítani, új műfüves FOCIPÁLYÁT
adtunk át, és az általunk fenntartott intézmények
működése biztosított volt. Az önkormányzat
ingatlan és ingó vagyona nőtt.
Idén kettő nagy jelentőségű beruházást fogunk
végrehajtani.
Kibővítjük
és
felújítjuk
a
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat épületét, és
energia hatékonyságnövelő beruházást hajtunk végre
a Polgármesteri Hivatalon. Mind a kettő fejlesztés
elengedhetetlenül fontos a hatékony üzemeltetés és
fenntartási költségek csökkentésének érdekében is.
A Képviselő- testület folyamatosan azon dolgozik,
hogy Magyarcsanád egy élhető település legyen.
Annyit ígérhetek, hogy idén is lesznek olyan
változások településünkön, amelyek sokuknak
tetszeni fog.
A sok pozitívum mellett sajnos még mindig gondot
okoz a számtalan kóbor kutya és felelőtlen gazdáik,
illetve a nap, mint nap közterületeinken elhajított
szemét mennyisége! Ha már csak ezeket a

problémák megoldanánk, nagy lépést tennénk a
település pozitív megítélésében.
Magyarcsanád egy jó, felívelő pályán halad előre,
melyhez jó ötletekre, és ehhez segítőkész
döntéshozókra, és a vidéket támogató kormányra
volt és van szükség. Településünk mindig is ahhoz a
csoporthoz tartozott, mely megvédi nemzeti
önállóságunkat, és az erre irányuló törekvéseket is
támogatja.
Kívánok Önöknek a Képviselő -testület és magam
nevében is, sikerekben gazdag Boldog Új Évet és a
kitűzött céljaik eléréséhez kitartást, majd az elért
sikerekhez jó egészséget és társakat, akikkel
megünnepelhetik azt!
__________________________________________

Önkormányzati Hírek
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő
testülete 2017 december 21-én 7:30 kor tartotta
soros nyílt ülését melyen megtárgyalta és
elfogadta az alábbi pontokat:
1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
2.) Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. évi Munkatervét
3.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat átmeneti
gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotását
4.) Tájékoztatót a polgármester, a jegyző és az
állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről
5.) Beszámolót a jogi személyiségű társulásokban
végzett tevékenységről
6.) A Köztisztviselők 2018. évi teljesítményértékelési
céljainak kitűzését
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7.) Beszámolót a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységről

A pedagógusok, a több éves hagyományt követve, a
gyertyagyújtások után, kézműves foglalkozásokon
karácsonyi díszeket, ajándékokat készítettek
gyerekek és felnőttek részvételével. Hálásak
vagyunk az óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, a
teát, süteményt kínáló dolgozóknak minden
segítségért.
Minden évben, tiszteletünk jeléül, más-más személyt
kérünk fel a gyertya meggyújtására.
Tavaly úgy döntöttünk, hogy a községünkben
működő különböző vallások gyülekezetének egyegy tagját, mégpedig idős, köztiszteletben álló tagját
kérjük fel e szép feladatra.
Mi, ebben a kis nemzetiségi faluban büszkék
vagyunk
sokszínű
nyelvünkre,
kultúránkra,
vallásunkra.
Tiszteljük
egymás
szokásait,
hagyományait. E felkéréssel is szerettük volna
kifejezni egymás iránti tiszteletünket, s azt, hogy e
közösségnek egyenrangú tagjai vagyunk.
Advent
első
vasárnapján
a
Református
gyülekezetből Ambrus Kálmánné, második vasárnap
az ortodox egyházak képviseletében Marjanucz
Vazul, harmadik vasárnap a katolikus egyházközség
tagjai közül Veréb János és negyedik vasárnap a
baptista testvérektől Árgyelán János magyarcsanádi
lakos gyújtotta meg az Adventi koszorú gyertyáját.
Köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket, hogy
közreműködésükkel megtiszteltek bennünket és a
falu közösségét.
Jó egészséget, sok örömet és boldogságot kívánunk
részükre és Magyarcsanád valamennyi lakója
számára.

8.) A MATÜF Kft. beszámolóját
9.1.) Makó belterület 4026/2 hrsz-ú ingatlan
térítésmentes felajánlását
9.2.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetési koncepcióját
9.3.) Az önkormányzati támogatásról szóló rendelet
megalkotását
9.4.) A reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésének követelményeiről, feltételeiről és
tilalmáról szóló rendeletet
9.5.) A településképi arculati kézikönyv elfogadását,
valamint településkép védelméről szóló rendelet
elfogadását
9.6.) A 2018. évi START közfoglalkoztatási pályázatok
benyújtását
9.7.) Az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló
ügyvéd által végzett tevékenységről szóló tájékoztatót

__________________________________________

Advent 2017
Már 2018-at írunk, megünnepeltük Karácsonyt, túl
vagyunk az elmúlt év utolsó és az idei év első
napján, …. és az élet megy tovább.
Ennyivel is elintézhetnénk az év végi és év eleji
eseményeket, de akkor nem lennénk igazságosak, érzéketlenek, tapintatlanok lennénk.
A 2017-es év végén nagyon sok, szívet melengető,
megható,
jóleső
dolog
történt
velünk,
magyarcsanádiakkal.
Gondoljunk az Adventi várakozásra, Advent
vasárnapjaira, az iskolások gyönyörű ajándékára, a
karácsonyi
műsorra,
az
önkormányzat
figyelmességére,
az
idősek
és
gyerekek
megajándékozására,
a
gyógyszertárunk
megnyitására, a Posta megújulására és még
sorolhatnám a pozitív impulzusokat.
Nekünk, a Református gyülekezet tagjainak
különösen boldog Karácsonyunk volt, hiszen
Advent első vasárnapján, hosszú évek után, ismét a
templomunkban tarthattuk az Istentiszteletet. A
gyülekezet tagjainak összefogásával a templomi
padok, felújított állapotukban, visszakerültek a
helyükre.
Évek óta a templomunk kertjében kerül felállításra a
falu Adventi koszorúja. A koszorú díszeit, a jászol
bábuinak ruháit Lánczné Miklós Kati (védőkati)
készíti azóta. Nagyon köszönjük önzetlen munkáját.

a Magyarcsanádi Református Gyülekezet tagjai
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Bízunk abban, hogy a 648 ajándékcsomagban
hasznos dolgokat találtak, amivel hozzájárultunk a
karácsonyi készülődéshez, a boldog Karácsony
megünnepléséhez.

Posta felújítási munkálatok
Decemberben újabb helyen, a Posta előtt szépült
meg a közterület. Elkészült az akadálymentesítés az
épületen belül és az utcán is. Megszűnt a Posta előtti
sáros terület, térkővel lett kiépítve, így rendezett,
kulturált helyen intézhetik az ügyeiket a lakosok.

Orvosi rendelés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január 23-tól
az orvosi rendelés, és a védőnői szolgálat a felújított
egészségházban működik.

Szociális tüzelőanyag
___________________________________

Községünkben sok a nehéz körülmények között élő
család, akiknek gondot jelent a tüzelő megvásárlása,
ezért az önkormányzat az idei télen is jelentős
támogatást nyújtott részükre.
700 q barnaszenet vásárolt az önkormányzat
2.667.000.-Ft értékben, melyből 227 háztartás
részesült tüzelőtámogatásban.

Falukarácsony
Karácsonyi ünnepségünket 2017. december 21-én
tartottuk a Művelődési Házban.
Farkas János polgármester ünnepi gondolatai,
köszöntője után egy csodálatos karácsonyi műsorral,
előadással ajándékozták meg a közönséget
református iskolánk diákjai, pedagógusai.
A Jégvarázs című színdarab előadására a gyerekek,
és pedagógusaik közel 2 hónapig készültek.
Köszönjük kitartásukat, és a nagyon színvonalas
műsort.
Fellépő gyerekek: Berta Noémi, Mátó Viktória,
Somodi Anna, Berta Jázmin, Póka Richárd,
Kaprinay Milán, Valentényi Attila, Jankó Amanda,
Póka Attila, Luncz Levente, Csurkui István, Raffael
Ramón, Bánfi Rokkó, Berta Amanda, Póka Roland,
Szabó Patrik, Berta Vivien, Bata Dániel Bendegúz,

Ajándékcsomagok
A települési Önkormányzat novemberben döntést
hozott arról, hogy minden 60 év feletti, minden 18
év alatti lakos, és tartósan beteg ember
ajándékcsomagot kap a Karácsonyi ünnepekre.
A csomagokat a „D + D” Üzletház dolgozói
állították össze nagy gondossággal, és sok-sok
munkával.
Köszönjük a lelkiismeretes munkájukat!
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Szabó Krisztián, Somodi Amanda, Veréb Kevin,
Tóth Laura, Rádai Dávid, Csurkui Szabina, Szecskó
Amanda, Tóth Laura, Botez Mira, Mika Nikolett,
Nagy Nikolett, Farkas Valéria, Bánfi Ivett, Sinkó
Vanessza, Gán Tünde, Mátó Emese.
A zenés színdarabot színpadra rendezte és
koreografálta: Dobra Bernadett, Pálfi Katalin
Renáta, Sztáncs Erika és Varga Jelena pedagógusok.
Segítők voltak: Dobra Józsefné, Lánczné Miklós
Katalin, Tóvizi Béláné, Tóth Pál Lászlóné, Mátó
József, Rakontzay János.
A díszlet és a jelmezek elkészítéséhez a
Magyarcsanádért
Egyesület
nyújtott
anyagi
támogatást.

Az előadás után megajándékoztunk minden 14 év
alatti
magyarcsanádi
lakcímmel
rendelkező
gyermeket.
Idén több mint 220 gyermek kapott ajándékot.
Szeretnénk
megköszönni
mindenkinek,
aki
munkájával hozzájárult a csomagok elkészítéséhez
és kiosztásához.
Továbbá szeretnénk megköszönni a Baptista és a
Református szeretetszolgálatnak, akik több min 180
ajándékcsomaggal
támogatták
a
gyerekek
megajándékozását, valamint a Magyarcsanádért
Egyesületnek, mely kiegészítve a fent említett
csomagokat lehetővé tette, hogy egy kis örömöt
hozzunk falunk gyermekeinek szívébe. Az egyesület
számlájára támogatást fizetett be, melyet köszönünk
szépen: a D+D KKT, Torrente Security Kft., Bíró
Anta, Rakity György, Sapivill Kft, és Barta
Józsefné.
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ködések a Magyarcsanádi Református Általános
Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda és
Egységes Óvoda Bölcsődében.
A 2 éves időtartamú pályázat keretében több olyan
program és rendezvény,továbbképzés valósul meg,
melyen nem csak tanulóink, hanem a község lakói,
szülők, nagyszülők és önkéntesek is részt vesznek
majd.
Szakmai program néhány eleme:
Állapotfelméréssel egybekötött, sportágválasztást
segítő rendezvény, ahol szakemberek, és az adott
sportág neves sportolói mutatják be a sportágat.
Sportversenyek
Tanórán kívüli sportfoglalkozás - alsó tagozatos
gyermekeknek
Tanórán kívüli sportfoglalkozás - felső tagozatos
gyermekeknek
Iskolai helytörténeti műhely, melyek kiegészülnek a
település korabeli életmódját feltérképező „oralhistory szakkörrel.
Nemzetiségi népzenei és néptánc foglalkozás, heti 1
alkalommal kicsiknek és nagyoknak, ifjaknak és
időseknek.
Főzőiskola kicsiknek és nagyoknak. a foglalkozások
keretében
szülők
bevonásával
kialakított
programsorozat, amely feltérképezi és összefoglalja
a település gasztronómiai hagyományait és
feltérképezi annak eredetét. A programok az
iskolában kialakított
főzősarok segítségével
valósulnak meg és kiegészülnek egészséges
táplálkozási ismeretekkel.
Családi Életre Nevelés
Működő család
Pénzügyi és vállalkozási ismeretek játszva!
Természetbarát kert kialakítása.
Ökológiai barangolások - a környék természeti
kincseinek felfedezése gyalogosan, kerékpárral,
illetve távolabbi régió természeti nevezetességeinek
látogatása, szervezett kirándulás keretében.
Répa Úr és az energia - a gyerekek az 5
legfontosabb
energiaspórolási
tanáccsal
ismerkedhetnek meg.

Iskolai hírek
A magyarcsanádi Román Hagyományőrző Csoport
2017. december 18-án fellépet a makói Román
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Román
nyelv napján, és Colinda estjén.
A csoport vezetője: Grósz György, segítő
pedagógusa: Molnárné Ruzsa Éva tanárnő

A Mikulás ajándéka
December 7-én, mindannyian igyekeztünk az
iskolába. Azért siettünk, mert tudtuk, hogy ez a nap
különleges. De miért is? Mert az üzenőnkbe bekerült
egy rejtélyes cédula. Az volt ráírva, hogy aznap
Makóra megyünk. Reggeli után elmentünk a
buszmegállóhoz és a Hagymaházba utaztunk.
Kiderült, hogy a GRU 3 című filmet nézzük meg. A
mozizáshoz kaptunk üdítőt és pattogatott kukoricát.
A mese nagyon vicces volt, mindenki jól érezte
magát. Hazafelé menet megpillantottuk a
szalmalabirintust. Ezt az érdekes útvesztőt nemcsak
megnéztük, hanem ki is próbáltuk. Legjobban annak
örültünk, hogy kijutottunk belőle. Hazaérkezve
megebédeltünk, Délután izgatottan, énekszóval
vártuk a Mikulást. A várva várt vendég meg is
érkezett. Az ajándékokon kívül kaptunk tőle örömet,
mesét, boldogságot és sok-sok szeretetet.
Köszönjük ezt a szép napot!
3. osztályosok

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hulladékszállítás

Pályázati siker

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot hogy:
A zöldhulladék szállítási időpont: minden hónap
első hétfői napja.
A szelektív hulladék szállítási időpontja: minden
hónap második hétfői napja.

A
Magyarcsanádi
Református
Általános Iskola 74. 663. 288.-Ft támogatást nyert az EFOP-1.3.9. –es pályázaton.
Pályázatunk címe: Helyi együttmű-

_______________________________________________________________
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Üdvözlő kártyák

Anyakönyvi hírek

Ezúton szeretnénk elnézést kérni a decemberben
született lakosoktól a szokásos születésnapi
üdvözlőkártya elmaradásáért. Sajnos decemberben
technikai problémák léptek fel, amelyeket csak
nemrég sikerült megoldanunk.
Kissé megkésve ugyan, de annál nagyobb szeretettel
küldjük hamarosan az üdvözlő lapokat.
__________________________________________

Született
Mokánszki Zsófia
Született: 2017. december 27
Szülő: Kanalas László, Mokánszki Heléna
Lakik: Ady Endre utca 1
Rádai Rikárdó Ruben
Született: 2017. december 28
Szülő: Rádai Szilveszter, Lakatos Ivett
Lakik: Kossuth utca 22.

Egyesületi Hírek
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eltelt 1 hónap alatt a
toronyóra óraszerkezetének javítására összesen
30.000.-Ft támogatás érkezett az egyesület
számlájára.
Az eddigi felajánlásokat köszönjük!
A további támogatás gyűjtésének érdekében:

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunyt
Pásztor Lászlóné
Dózsa György utca 22

élt 90 évet

Jani Mihály
Szegedinác Péró utca 12.

élt 88 évet

Husztiák Józsefné
Kossuth utca 20.

élt 70 évet

Hangai Ferenc
Szélső sor 2

élt 71 évet

Nyugodjanak békében!
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: Tóth-Pál Lászlóné, Fodor Bernadett, Ficsor János

Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
ISSN 2416-0016

__________________________________________
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LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

Svéd-Frissítő
masszázst
vállalok,
kérésére
otthonához megyek!
Amit a masszázs hatásáról tudni érdemes: fellazítja
az izmokat; csökkenti a hát és gerincfájást; élénkíti a
vérkeringést; fokozza az anyagcserét, ezáltal
elősegíti a test méregtelenítését; frissít; kondicionál;
oldja a stresszt.

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.

Érdeklődni:
Prágai Viktória, Magyarcsanád, Széchenyi utca 7.
Tel.: 06-30-588-6445

Érdeklődi, időpontot egyeztetni:
Ficsor Zsolt
Település karbantartási vezetőnél
Tel.: +36-20-263-9889

Masszírozás és csontkovácsolás
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
Magyarcsanád, Szélső sor 4. Tel.: 06-70-398-8082

Magyarcsanád Fő utca 71. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó. Gáz csatorna bevezetve.

__________________________________________________________________________________

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!
Érd.:06-70-704-8071

Vállalok favágást sthillel. Kaszálást, rendsodrást
gazos
kertek
földek
zúzását,
szántását,
kombinátorozást T25-ös traktorral
Érdeklődni: Takács Gábor, 06-70-398-8082
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Gyógykrémek készítése házilag
Szívből ajánlom a saját magam által kevert krémeket,
sókat, szappanokat.
Emésztés segítőcseppek
Gyomorégés,savasság esetén.
Epés panaszokra: puffadás, fájdalom,
hasmenés, étkezési panaszokra,
székrekedés ellen.
hasnyálmirigy övszerű fájdalmára
Kitűnő fogyasztószer zsír, szénhidrát fehérje bontása
miatt.
Csecsemőknek hasfájásra
Vízben oldva 1 dl vízbe 1-5 cseppig
Immunerősírő gyerekekek és felnőteknek egyaránt
Szem-fül, orrcsepp
Nátha,orrdugulás, megszüntetésére
fülfájdalom,arcüreggyulladás
esetén,fülzúgásra, fülzsír oldására
Allergiára, szemgyulladásra

Mindenkit várunk szeretettel!
__________________________________________________

Hurutoldó, légút tisztító balzsam

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

Mellkasra, hátra, köhögés,
nátha esetén

-

Teafaolaj, Teafaolajos házi
szappan
Bőr,körömgomba ápolására
Lábszag, lábízadás ellen
Teafaolaj : Tetűfertőzés megelözéséhez (samponba
keverni)

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

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

______________________________________________________________________

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

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.

-

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

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

________________________________________________________________________
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