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Augusztus 20 

 

Augusztus 20-án, nemzeti 

ünnepünkön a magyar állam 

megalapítójára, első királyunkra, 

Szent Istvánra emlékezünk. 

A szent királyt méltán 

tekinthetjük történelmünk egyik 

legnagyobb alakjának, mert 

államszervező tevékenysége tette 

lehetővé a magyarság 

fennmaradását Közép Európában. 

A krónikák tanúsága szerint Szent István 1038. 

augusztus 15-én halt meg, Nagyboldogasszony 

napján, amikor a katolikus egyház Szűz Mária 

mennybemenetelét ünnepli. A hagyomány 

szerint halála előtt a király Szűz Mária oltalmába 

ajánlotta Magyarországot. Az augusztus 20-i 

ünnepet Szent László királyunk alapozta meg. 

1083-ban ezen a napon felnyittatta István király 

sírját a székesfehérvári bazilikában, és 

kezdeményezte első királyunk szentté avatását 

VII. Gergely pápánál. 

A tényleges szentté avatás néhány évvel később, 

1106-ban valósult meg Könyves Kálmán 

uralkodása idején. Szent László uralkodása alatt 

találták meg a legismertebb István-ereklyét, a 

Szent Jobbot. Augusztus 20. nem csak egyházi, 

hanem állami ünnep is államalapító uralkodónk, 

Szent István király emlékére 

.  

 

Önkormányzati Hírek 
 

 Magyarcsanád község képviselő testülete 

az idei falunapon Díszpolgári címet kíván 

adományozni az alábbi rendelet alapján 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a díszpolgári cím 

adományozásáról szóló 13/2018. (VIII. 07.) 

rendelete tartalmazza Magyarcsanád Község 

Díszpolgára kitüntető cím alapításának és 

adományozásának rendjét. 

 

Az Önkormányzat rendelete szerint: 

„A „MAGYARCSANÁD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” 

cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 

állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős 

munkájával, vagy egész életművével mind a 

településen belül, mind pedig országosan, vagy 

nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést 

szerzett, amely hozzájárult a község jó hírének 

öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi 

magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.” 

A kitüntető cím adományozására indítványt tehet: 

(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot 

tehet: 

a) polgármester, 

b) települési képviselő, 

c) pártok, társadalmi szervezetek, 

d) a község lakossága. 

Díszpolgári cím évente egy alkalommal egy személy 

részére adományozható. 

Évente posztumusz kitüntetés is adományozható. 
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A kitüntető cím adományozására vonatkozó 

indítványokat a polgármester terjeszti be a 

Képviselő-testület ülésére. 

A vonatkozó önkormányzati törvényi rendelkezések 

szerint a kitüntető cím adományozásáról a Képviselő-

testület zárt ülésén dönt. 

Magyarcsanád Község Díszpolgára címet a 

polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Falu 

Napja alkalmából rendezett ünnepségen. 

Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, 

éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2018. augusztus 

31. napjáig tegyék meg indítványukat Magyarcsanád 

Község Díszpolgárának személyére. 

Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel 

arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait 

(név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló 

érdem részletes ismertetését. 

Az indítványt: Magyarcsanád Község 

Polgármesterének „Javaslat Magyarcsanád Község 

Díszpolgára címre „zárt borítékban, 6932 

Magyarcsanád Templom tér 1. címre lehet 

benyújtani, vagy postai úton megküldeni. 

 

Magyarcsanád 2018. augusztus 8. 

 

Farkas János polgármester 

__________________________________________ 

Falunapi előzetes 
 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk településünk 

minden lakóját a 2018-as falunapi rendezvényünkre. 

A rendezvényt idén szeptember 14-15-én rendezzük. 

Az első napon 14-én (pénteken) Nemzetiségi napot 

tartunk a Művelődési házban, ahol Román és Szerb 

nemzetiségi est lesz. 

A második napon 15-én (szombaton) a gyermekeket 

egész napos játszóház és kézműves foglalkozás várja. 

A rendezvény helyszínén lesz „Gasztro Udvar” ahol 

a látogatók községünk nemzetiséginek ételeit 

kóstolhatják meg, mely ebédként is szolgál. 

 

Program: 

Farkas János polgármester nyitóbeszéde 

Legek, Díszpolgár köszöntése 

Makói Magán Zeneiskola műsora 

Ebéd (ingyenes kóstolás a nemzetiségek ételeiből) 

Kennya 

Retro Disco 

Kis-Albert Tibi Band 

M-Jam 

Kozsó és az Álmokfutók 

Disco 

__________________________________________ 

Születésnapi Köszöntő 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzata 95. 

életévének betöltése alkalmából köszöntötte Csontos 

Pált. 

 
 

 

Ruha osztás 
 

Az Élet Napos Oldalán Egyesület felajánlásával 

használtruha osztást tartottunk a falu lakósai közt. 
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„Román néphagyományőrző és tánctábor 

Magyarcsanádon” 

A Magyarcsanádi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat év elején sikeresen pályázott, és 

800.000.-Ft-ot nyert az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt „Nyelvi környezetben 

megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, 

hagyományőrző, és olvasótáborok megvalósítása” 

című pályázaton. A tábor 2018. július 23-28 közt 

került megszervezésre, melyet Grósz György 

koreográfus vezetett, a táncok betanításában segítője 

volt Hegedűs Zsanett. A résztvevő gyerekek, fiatalok 

(Berta Noémi Sztella, Berta Amanda, Berta Vivien, 

Berta Diána, Lakatos Diána, Nagy Nikolett, Lole 

Brendon, Ferenczi Gyula, Szabó Patrik, Gyenge Inez, 

Bíró Annamária, Hajdu Martin, Putnoki Renáta) 6 

napon keresztül az új Művelődési Házban tanulták az 

román táncokat. A táborba esténként a felnőtt csoport 

is próbált. A már tanult, és az új táncokat a tábor 6-ik 

napján fellépés keretében mutatták be a meghívott 

vendégeknek, a szülőknek, és a község lakóinak.  

 

A fellépést megtekintette Daniel Banu Románia 

Szegedi Főkonzulja, aki szívből gratulált a 

táncosoknak és Grósz Györgynek a színvonalas 

előadásért. 

 

 

 

 
 

Ingyenes Hallás vizsgálat 
 

 
__________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Elhunyt 

 

 

Rózsás Pál   élt: 73 évet 

 

Jankó Imre   élt: 52 évet 

 

Márki Anita   élt: 47 évet 

 

 
Nyugodjanak békében! 

Hulladékszállítás rend 

Lomtalanítás 

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott 

előre ütemezett, település egész területére vonatkozó 

egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett 

évente 2 alkalommal – azonban az 

ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett 

időpontban, annak megrendelését követően -a 

háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált 

használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) 

háztól történő elszállítását kívánja biztosítani.  

Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának 

magasabb szintre emelése, hiszen minden településen 

élő lakos maga választhatja meg a számára 

legmegfelelőbb időpontot. 

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20/401-4304 

tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán 

szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, 

mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának 

feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen! 

A lomtalanítás folyamata: 

1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti 

adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP 

Kft. munkatársával. 

2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi 

az ingatlan elé a lomhulladékot. 

3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett 

napon elszállítja azt. 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a 

korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé 

vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A 

nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb 

méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és 

szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag 

bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem 

kerülnek elszállításra: 

− gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati 

hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb 

mezőgazdasági, ipari hulladék; 
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− elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-

készülék, hűtőgép…); 

− veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 

− heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, 

valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből 

származó hulladék. 

Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő 

lomtalanítás előnye, hogy: 

− a településen egy időpontban nagyobb területen 

nem kerül hulladék kihelyezésre, ez nem rontja a 

település látképét,  

− elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó 

kellemetlenségek, 

− nincs „lomozás” a lomtalanításon belül, 

− kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban 

igazodik egyedi igényeikhez 

__________________________________________ 

    Darazsak irtása 

Felhívjuk a tisztelt 
lakosság figyelmét, 

hogy a postai és önkormányzati levelek zavartalan 
kézbesítésének érdekében, legyenek szívesek 

postaládájuk környékéről kiirtani a darázsfészkeket 
__________________________________________ 

 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 
 

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 

Település karbantartási vezetőnél 

Tel.:  +36-20-263-9889  
 

Ház eladó:  

Magyarcsanád, Jókai Mór u. 26. szám alatti jó 

állapotú téglaház eladó. 

Érdeklődni: Ross Györgyné, Pero J. Szegedinác u. 

32. 

 

Eladó villanymotoros kukoricamorzsoló, és zsírsütő 

vasüst. 

Érdeklődni telefonon: 62/261-957 

__________________________________________ 

 

 

BIOREZONANCIA MÉRÉS  

Komplex vizsgálat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mért szervek: 

- Endokrin /pajzsmirigy, hasnyálmirigy/ 
- Immunrendszer/mandula, légző, 
emésztőrendszer/ 
- Vitaminok A B C D E K .. 
- Aminosavak,  
- Nyomelemek kalcium, vas, szelén 
- Gyomor-bélműködés, - Máj,- Epe, - Vese, - Tüdő, 
- Agy, - Szív- és érrendszer 
- Elhízás, BMI index 
- A csontok reumás megbetegedései 
- Csontozat ásványi anyag tartalma 
- Toxinok /nehézfém, növényvédőszer/ 
- Nőgyógyászat /gyulladások, hormonok/ 
- Férfiak /hormon szint, prosztata gyulladás,  
ivarsejtek 
-Bőr /rugalmasság, víztartalom, foltosodás/ 
 

Teljes körű állapotfelmérés felnőtteknek, 
gyerekeknek. 

Érdeklődni: Németh Éva védőnőnél, 
ill. +36-20-260-9667-es telefonon 

__________________________________________ 
 

Ház eladó: 

Magyarcsanád Nicolae B. u. 25 szám alatt 

összkomfortos családi ház eladó. 

Érdeklődi telefonon: +36-20-274-9330  
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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 
 

 

 

Vállalok favágást sthillel. Kaszálást, rendsodrást 

gazos kertek földek zúzását, szántását, 

kombinátorozást T25-ös traktorral 

Érdeklődni: Takács Gábor, 06-70-398-8082 

 
 

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 
__________________________________________________ 

 

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 

 

 

REKVIUM 

Temetkezési Vállalkozás 

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 

szolgáltatásokkal áll rendelkezésre 

 

- 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 

______________________________________________________________________ 
 

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés 

Nyitva: 

hétfőtől péntekig: 7-17 óráig, 

Szombaton: 7- 12 óráig, 

Vasárnap Zárva 

 

- 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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