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Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2018. március 29-én, 

15:00 órakor tartotta soros, nyílt ülését. 
 

Melyen megtárgyalta és elfogadta: 

a Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről. 

a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi 

munkájáról szóló beszámolót. 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz 

kapcsolódó szakmai munkáról szóló beszámolót. 

a Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

tulajdonában álló 143/14. hrsz-ú ingatlan rendezését 

és új utcák elnevezését. 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett 

szociális célú tűzifa pályázat elszámolását, 

beszámolóját. 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2018. április 26-án, 

15:00 órakor tartotta soros, nyílt ülését. 

 

Melyen megtárgyalta és elfogadta: 

A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről. 

A közrend és a közbiztonság helyzetéről készült 

tájékoztatót, melyet Makó Rendőrkapitányság 

vezetője Palicz András r. alezredes, rendőrségi 

főtanácsos, kapitányságvezető nyújtott be.  

A Matüf Kft. 2018. évi üzleti tervét, melyet Tímár 

Zoltán ügyvezető készített el, és a Kft. Felügyelő 

Bizottsága elfogadásra javasolt. 

A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozására és fenntartására megkötött 

Megállapodás módosítását 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet 

megalkotását 

A SAPS területalapú földtámogatás igénylését 

__________________________________________ 

Sajtóközlemény 
2018.02.15. 

Magyarcsanád Községi 
Önkormányzat 
"GYERMEKEINK A JÖVŐ" - 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK 
MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE 
CSONGRÁD MEGYÉBEN 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat konzorciumi 
partnereivel támogatást nyert "Gyermekeink a jövő" - 
humán szolgáltatások minőségének fejlesztése 
Csongrád megyében címmel. Az EFOP-3.9.2-16-2017-
00028 számú, 484.030.567 Ft támogatási összegű 
projekt legfőbb célja a területi különbségek és 
különösen a településméretből adódó társadalmi 
hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi 
igényeken alapuló csökkentése a humán 
közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 
elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a 
felnőttoktatás által biztosított informális és nem 
formális tanulás területén, a helyi tudástőke 
gyarapítása érdekében. 
 
A konzorciumot magában foglaló 9 településen – 
Magyarcsanád, Maroslele, Apátfalva, Kiszombor, 
Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély – a 
következő 30 hónap során számtalan közösségi program, 
gyermekprogram kerül megvalósításra, a humán 
közszolgáltatásban dolgozók képzéseken vehetnek részt. 
A településeken 30 hónapon keresztül 
gyermekpszichológus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, 
logopédus, gyógytestnevelő és gyógytornász segítségét 
lehet díjmentesen igénybe venni. 
A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztését, 
iskolai érvényesülését számos program segíti: táborok, 
kirándulások, Föld napi rendezvények, színházi 
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előadások, interaktív kiállítások, múzeumi látogatások, 
pályaválasztási napok, nyelvi képzések, sportprogramok 
kerülnek megrendezésre. 
A szülőket szülőklubok, baba-mama klubok, szülő-
gyermek családi napok várják.  
Az egészséges életmód népszerűsítésére 
egészségnapok, egészséghetek kerülnek 
megrendezésre, melyek során szűrővizsgálatokkal várják 
a családokat. 
A humán közszolgáltatásban megjelenő szakemberhiány 
enyhítésére képzések kerülnek lebonyolításra.  
_____________________________________________ 

 

2018.03.14-én az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a hősök 

emlékére kopjafát avattunk és ünnepi 

megemlékezést. tartottunk községünkben. Testvér-

településünk Szőkefalva delegációja és Dr. Lázár 

János országgyűlési képviselő is jelen volt, koszorút 

helyezett el. A kopjafát Szőkefalvi barátaink közül 

Ács Feri bácsi készítette, kifejezetten erre az 

alkalomra. Isten áldja meg a keze munkáját! Még 

ezen a napon a Magyarcsanádi Református 

Egyházközség és a Szőkefalvi Református 

Egyházközség testvér-gyülekezeti kapcsolatot 

alakított ki. 

 

 
 

 

 

Köszöntő 
Ezzel a verssel kívánunk minden anyukának és 

nagymamának boldog Anyáknapját! 

DSIDA JENŐ: Hálaadás 

Köszönöm Istenem az édesanyámat!  

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!  

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.  

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.  

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.  

Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este  

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.  

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban  

– itt e földön senki sem szerethet jobban! –  

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,  

Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,  

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.  

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,  

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!  

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,  

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

Áldd meg édesanyám járását-kelését,  

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!  

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,  

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:  

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

 

__________________________________________ 

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladékgyűjtés 

rendjéről 

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja 

tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi 

a biológiailag lebomló hulladék díjmentes a cég 

által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló 

zsák és egy kévényi mennyiségben történő 

begyűjtését Magyarcsanád területén. 
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A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az 

ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában 

keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék 

elszállítása történik. A biológiailag lebomló 

hulladékot az ingatlan előtti közterületre 

szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési na-

pon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és az 

elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, 

oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű 

meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható 

legyen. A keletkező apró biológiailag lebomló 

hulladékot pl.: fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú 

növényeket, háztartásban, éttermekben, 

kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai 

és élelmiszermaradék műanyag zsákokban, illetve 

maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű 

kötegekben, kévékbe kötve kell kihelyezni 

alkalmanként maximum 0,5 m3-t. Amennyiben a 

biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen 

formában helyezik ki, vagy ha kommunális 

hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag 

lebomló hulladék járattal nem szállítják el! 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: 

Kerti hulladék: 

- kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, 

gally- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, 

falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, 

kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék 

Udvari hulladék: 

- fűrészpor, faforgács, száraz szalma 

Konyhai hulladék: 

- zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, 

tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, 

élelmiszer-maradék 

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló 

hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal 

szennyezett anyagot. A biológiailag lebomló 

hulladékok aprítás és komposztálás után 

hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a 

Tisztelt Érdeklődők a Regionális 

Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 

beszerezhetik. Amennyiben a biológiailag lebomló 

hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is 

tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés 

keretében elszállításra, ennek tényéről az 

ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap. 

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. 

januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, 

amelyről külön értesítjük Önöket. 

  

Zöldjárat naptár Magyarcsanád 2018:  

Hónap Máj. Jún. Júl. Aug. Szept.. Okt. Nov. Dec. 

hónap  

1. hétfő 

 
4 2 6 3 1 5 3 

szelektív 

(sárga 

kuka) 

 

14 11 9 13 10 8 12 10 

 _________________________________________ 

 

    Darazsak irtása 

Felhívjuk a tisztelt 

lakosság figyelmét, hogy a postai és önkormányzati 

levelek zavartalan kézbesítésének érdekében, 

legyenek szívesek postaládájuk környékéről kiirtani a 

darázsfészkeket. 
_______________________________________________________________ 

 

Lakóházak előtti közterületek gyommentesítése 

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő 

testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (X.29.) 

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. 
_______________________________________________________________ 

Egyesületi Hírek 
 

Húsvéti Készülődés 
 

2018. március 29-én került megrendezésre, a  húsvéti 

készülődés a Művelődési Házban. A programot a 

Magyarcsanádért Egyesület szervezte. Az érdeklődők 

16:00-tól Simon Mihályné Icu irányításával 

készíthettek az ünnephez kapcsolódó asztali díszeket, 



      2018. április-május 

Önkormányzati tájékoztató lap                      Magyarcsanádi Hírek 

                                                                                                                                         

4 
 

tavaszfát, és nyuszifát. A kézműves barkácsoláson 

kívül húsvéti vásár is várta az érdeklődőket. 

 
 

ADOMÁNYGYŰJTÉS 

 

A közösség ereje már a toronyóra javításakor 

megmutatkozott. Most új célt tűztünk ki! A 

Magyarcsanádi Református Egyházközség és a 

Magyarcsanádért Egyesület pénzbeli adományt gyűjt 

a felújított Református Templom új csillárjára. A 

csillárt Ács Feri bácsi faragja Szőkefalván. 

Az adományokat a Magyarcsanádért Egyesület 

számlájára kérjük befizetni! 

Számlaszám: 56900130-10060311 

Megjegyzés rovatba kérjük beírni: Adomány a 

református templom csillárjára. 
______________________________________________________________ 

 

Oktatás-nevelés 
 

Óvodai hírek 
 

TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK 
 

A „Gondolj rám!” Alapítvány a Magyarcsanádi 

óvodásokért 

kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2017. évi 

adójuk 1%-át alapítványunknak,  

ha még nem tették meg más alapítvány vagy 

társadalmi szervezet részére. 

A kedvezményezett adószáma: 18476181-1-06 

Köszönjük felajánlásaikat!  
________________________________________________ 

 

Iskolai hírek 
 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a 

Madarak és Fák Napja alkalmából országos versenyt 

hirdetett az általános iskola felső tagozatos tanulói 

részére. 

Célja, hogy felhívja az ifjúság figyelmét az őket 

körülvevő élővilágra és a természetvédelem 

fontosságára. 

A jelentkező csapatoknak először egy területi fordulón 

kellett összemérni tudásukat a többi csapattal. 

A Csongrád megyei területi fordulót 2018 március 23-

án Szegeden rendezték. A három főből álló csapattagok: 

Póka Klaudia, Tóth Mónika és Göcző Gréta 8. osztályos 

tanulók. A verseny írásbeli feladatokból és madárhang 

felismerésből állt, érintette az év madarát, az év fáját és 

az év hüllőjét is. 

A területi fordulón 2. helyezést ért el a csapat. 

Felkészítő tanár: Mészáros Lászlóné 

Gratulálunk! 

 
 

Iskolai szavalóverseny 
 

Hagyományosan a költészet napja alkalmából iskolánk 

idén is megrendezte április 11-én az iskolai 

szavalóversenyt. Erre a versenyre bárki jelentkezhetett 

1-8. évfolyamon. 

A közel 40 nevezett tanuló közül végül 21-en kerültek 

be a végső megmérettetésre, mely 14.00 órakor 

kezdődött a községi Művelődési Házban. 

A versenyzők nagyon megnehezítették a zsűri dolgát, 

mert mindannyian igen színvonalasan adták elő 

versüket. Nemcsak szépen, hibátlanul, hanem 

megfelelően hangsúlyozva, átéléssel szavaltak. 

1-2. osztály: 
I. Demeter Szemira és Berta Jázmin Zsuzsanna   

II. Jankó Tamás III. Valentényi Attila Felkészítő: 

Sztáncs Erika és Tóvizi Béláné tanítók 

3-4. osztály: I. Mátó Viktória II.Nadobán Izabella III. 

Csurkui János, Kaprinay Milán és Salyi Attila 

Felkészítő: Dobra Bernadett és Pólya Ágnes tanítók 

5-8. osztály: 

I. Berta Noémi Sztella, II. Póka Klaudia és Sinkó 

Vanessza III. Berta Vivien és Ferencsik Vivien 

Különdíj:Póka Roland és Póka Attila  

Felkészítő.: Pálfi Katalin tanárnő 

Gratulálunk! 
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Városi és térségi helyesírási verseny 
 

A 2018. április 6-ára meghirdetett városi- és térségi 

helyesírási versenyen iskolánkat három tanuló 

képviselte. 

Valentényi Attila Ferenc 2. oszt. Felkészítette: Sztáncs 

Erika 

Mátó Viktória 3. oszt. Felkészítette: Dobra Bernadett 

Tóth Levente 4. oszt. Felkészítette: Pólya Ágnes 

Gyermekeink korcsoportonként 30-30 kiválogatott 

gyermekkel együtt vágtak neki a megmérettetésnek A 

verseny három részből állt. Először másolniuk kellett 

egy- egy életkoruknak megfelelő szöveget, majd a 

tollbamondás következett. Ezekre a feladatokra 15 

illetve 20 perc állt rendelkezésre. Ezt követően kapták 

meg a feladatlapokat. Ezeket a sokszor nem egyszerű, 

összetett feladatokat 45 perc alatt kellett megoldaniuk. 

Az verseny díjazottjai között volt Mátó Viktória, aki 

6. helyezést ért el. 

Gratulálunk! 

 
 

Nyílt napok az iskolánkban 

 

2018. április 16-tól 19-ig minden osztályban nyílt 

órákat tekinthettek meg a szülők és a pedagógusok. 
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TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK 
 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola 
 

kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel  

2017. évi adójuk 1+1%-át alapítványunknak és a 

Magyarországi Református Egyháznak 
 

Alapítványi 1%: kedvezményezett adószáma: 
18479861-1-06 

+ 1% Magyarországi Református Egyház 

Száma:0066 

Köszönjük  felajánlásaikat! 

 

Önkénteseket keresünk! 
 

Kedves Lakosok, Szülők, Nagyszülők, Fiatal 

felnőttek! 

 

Iskolánk 15-20 önkéntes jelentkezését várja a 2020. 

január 31-ig megvalósuló EFOP-1.3.9-17-00045 

„Helyi együttműködések a Magyarcsanádi 

Református Általános Iskola és Hétszínvirág 

Református Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsődében” 

c. pályázat szakmai megvalósításához. A civil segítők 

több programba is bekapcsolódnak, mint pld. 

sportágválasztók lebonyolításában való részvétel, 

iskolakert kialakításának, gondozásának segítése, 

főzőiskola, stb. 

Jelentkezni személyesen az iskolában Tóth Pál 

Lászlóné szakmai vezetőnél, vagy telefonon a +36-

20-260-9400 számon. 
____________________________________________________________ 

 

Kultúra 
 

Könyvtári hírek 
 

 A magyarcsanádi 

KönyvtárMozi délutánján 2 

filmmel kedvesked-tünk a 

könyvtárlátogatóknak. Az első 

vetítés alkalmával az alsó 

tagozatos gyerekek a 

Keménykalap és krumpliorr 

című ifjúsági kalandfilmsorozat Valódi 

oroszlánbőgés részét láthatták. Ezt követően a 

felnőttek nézhették meg a Két emelet boldogság című 

szórakoztató vígjátékot a '60-as évekből, amely kellő 

humorral megfűszerezve és a kor nagyszerű 

színészeivel hozták meg a hangulatot. 

 

 

 

Költészet Napja 

A magyar költészet napja alkalmából a 

magyarcsanádi Községi Könyvtárba immár harmadik 

alkalommal látogatott el Joós Tamás énekmondó 

művész. Ma a Síppal, dobbal, dorombbal című 

interaktív gyermekműsorán vettek részt iskolánk alsó 

tagozatos tanulói. A gyerekek Weöres Sándor, 

Gazdag Erzsi, Kányádi Sándor és a művész saját 

verseit hallhatták megzenésítve. A diákok az ismerős 

dalokat együtt énekelhették az előadóval. Köszönet a 

szegedi Somogyi-könyvtárnak. 
 

 
______________________________________________________________ 

 

Sport 
 

Tisztelt focipálya használók! 

Önkormányzatunk örömmel tapasztalja, hogy sok 

gyerek és felnőtt használja a műfüves pályát. Sajnos 

az öröm nem felhőtlen, hiszen a pályát használók 

közül többen nem tartják be a házirendet. 

Szemetelnek, magoznak a pályán, sőt még motorozó 

fiatalról is tudunk. A pálya szélén felszórt kavicsot 

cipőjükön beviszik. Ez a pálya a környék egyik legjobb 

pályája, ezért szeretnénk, ha sokáig jó minőségben 

használhatnánk. Mindenkit kérünk arra, hogy az 

alábbi házirendet tartsa be, illetve vigyázzon a pályát 

övező terület tisztaságára is!  
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______________________________________________________________ 

 

 

Szeretettel meghívjuk, a magyarcsanádi 

Pünkösdi kispályás műfüves labdarugó 

kupára. 

5+1 fős amatőr vagy akár profi csapatok 

jelentkezését várjuk. 

A regisztráció 2000.-Ft 

Díjazás: Első három hely, Gólkirály, 

 ebéd minden csapatnak. 

A rendezvény ideje: 2018.05.26. (Szombat-kezdés 8 óra) 

A rendezvény helyszíne: Magyarcsanád, Műfüves pálya 

Jelentkezési határidő: 2018.05.18. (péntek) 

Sorsolás: 2018.05.23-án 15.30-kor (Szerda, Művelődési Ház) 

Jelentkezni a +3630/691-4596 telefonszámon vagy a 

kultura.mcsanad@gmail.com e-mail címen lehet 

_________________________________________________ 

 
 

 

Egészségügy 
 

Ingyenes vizsgálat 
 

2018. május 10-én (csütörtök) de.10-12 óráig 

nőgyógyászati MÉHNYAKRÁK-SZŰRÉS 

lesz a védőnői szolgálatnál 

A szűrést Dr. Kovács Krisztián  

szülész-nőgyógyász végzi 

Jelentkezni: +36-20/260-9667 

Taj kártya szükséges! 
 

 

Tájékoztató a méhnyakrák-szűrésről 

 

A női nemi szervek harmadik leggyakoribb 

rosszindulatú megbetegedése a méhnyakrák. 

Magyarországon évente csaknem hatszáz nő hal meg 

e súlyos megbetegedésben, mely a női nemi szervi 

rákok 10-12 %-át teszi ki. A rákszűrés kiterjesztése 

miatt az utóbbi évtizedben előfordulási gyakorisága 

csökken, a veszélyeztetett életkor azonban sajnos az 

egyre fiatalabb korosztály felé tolódik el. 

Ennek egyik oka a már serdülőkorban elkezdett 

rendszeres nemi élet, a partnerek gyakori cserélgetése 

(promiszkuitás), amelyek rizikófaktort jelentenek. A 

nem kezelt gyulladások, folyások és 

méhszájelváltozások (un. méhszájsebek), melyek 

gyakran társulnak vírusos fertőzéssel (Humán 

Papilloma Vírus: HPV), a rákmegelőző állapoton át a 

rettegett rákká fejlődhetnek. A méhnyak jóindulatú 

sebei, rákmegelőző elváltozásai és a kezdeti, még 

gyógyítható stádiumban lévő rák könnyen 

diagnosztizálható, felismerhető a rendszeres 

méhnyakszűrés, nőgyógyászati rákszűrés keretében 

elvégzett vizsgálatokkal.  

Elsődleges szűrővizsgálaton a tünet és panaszmentes 

nők időszakonkénti, rendszeres vizsgálatát értjük, 

amelyet évente vagy amennyiben valamilyen 

veszélyeztető elváltozás áll fenn, úgy gyakrabban 

javasolt elvégezni. A méhnyakrák-szűrés a többi 

nőgyógyászati rákszűréssel egyetemben 

fájdalommentes, gyors, szövődménymentes - és 

szakszerű elvégzése esetén közel 100% a találati 

biztonság. 

Saját egészségük érdekében kérjük, a nőket minél 

nagyobb számban vegyenek részt a szűrésen! 
_____________________________________________________________ 

 

 



      2018. április-május 

Önkormányzati tájékoztató lap                      Magyarcsanádi Hírek 

                                                                                                                                         

8 
 

 

Tisztelt Betegeink! 

 

A hosszú várakozás elkerülése végett 

gyógyszerírás kérelmét, vagy beutaló igényét 

kérheti a rendelőben. 

Kérem a borítékra ráírni a beteg nevét, lakcímét.  

A borítékra kérem beletenni a gyógyszerek nevét, 

szakorvosi javaslatát és hány hónapra kéri a felírást. 

A beutalónál kérem a szakrendelés nevét, helyét, a 

beutalás indokát. 

Leleteit is a borítékba helyezve beteheti a dobozba. 

(A doboz az Orvosi rendelő várójában található) 

Teljesítés: 2 nap 

                  Köszönettel: Dr. Aboul-Hosn Hussein 
______________________________________________________________ 

 

Tisztelt Lakosság, kedves Betegek! 
 

Kérem, hogy vigyázzanak az orvosi rendelő 

tisztaságára, állapotának megőrzésére! Sajnos 

többször tapasztalható, hogy néhányan nem 

megfelelő öltözetben, lábbeliben jelennek meg 

rendelésen. A személyes higiénia is elvárható, ha 

betegség esetén orvoshoz mennek!  

Tiszteljenek meg azzal, hogy kulturáltabban jelennek 

meg a rendelőben! 

Köszönettel: Dr. Aboul-Hosn Hussein 
______________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

 

EBOLTÁS  
 

Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal értesíti 
a lakosságot, hogy az ebek 
veszettség elleni oltása  
2018. május 15. (kedd) reggel 
0700 -0800 óráig a Hivatal előtti 
parkolóban, 
08:30 órakor Bökény, Körös – 
Maros Nemzeti Park épülete előtti területen, 
1600 – 1700 óra között a Laktanya téren, a szokott helyen 
lesz. 
Az oltás díja: 3.500,-Ft/db 
 

Az összevezetett oltásnál csak olyan kutyát lehet 
beoltani, amelyik mikrochippel van megjelölve. Az 
oltásnál nem lesz lehetőség a mikrochip beültetésre. 
Mikrochippel való megjelölés 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 kötelező beoltatni! 

_____________________________________________________________ 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzatnál 

2018. július 1. és 2018. augusztus 31. között 

ismét megvalósításra kerül a Nyári Diákmunka 
program, melynek keretében olyan 16-25 év közti 
fiatalok jelentkezését várjuk, akik jelenleg is nappali 
tagozaton tanuló diákok, és erről érvényes 
iskolalátogatási igazolást tudnak bemutatni. 
A foglalkoztatás feltétele a Makói Foglalkozatási 
Osztályon történő előzetes regisztráció, ahol kérni 
kell a diákmunkára való kiközvetítést. 
A havi munkabér a minimálbér időarányos részében 
kerül megállapításra. 

Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet 
Ruzsity Máté ügyintézőnél ügyfélfogadási időben a 

06 62 / 611-739-es számon. 
_______________________________________ 
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Szabadidő 
 

MEGHÍVÓ 
Magyarcsanád Községi Önkormányzat és a 

Magyarcsanádért Egyesület 2018. május 27-én 
(vasárnap) de 10 órától Gyereknapot szervez a 

játszótéren, melyre minden kis és nagy gyereket 
szeretettel várunk. 

 
 

 

 

 

 

 

Magyarcsanádot érintő program 2018.05.19. (szombat) 
A veterán járművek 11.30 - 15.00 között - Magyarcsanád 
Templom téren megállnak egy játékos feladat megoldására, a 
templomok megtekintésére, ekkor a veteránjárművek  
megtekinthetők lesznek! 

__________________________________________ 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Született 

 

Jesity Irina Anna 

Született: 2018. március 30. 

Szülei: Ferenczi Renáta és Jesity Márkó 

Lakik: Magyarcsanád Állomás u. 20. 

 

Lakatos András Ádám 

Született: 2018. április 26. 

Szülei: Jankó Anikó és Lakatos János 

Lakik: Magyarcsanád Árpád u. 13. 

 

 
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

 

 

Elhunyt 

 

Prém Jánosné  

született: Sípos Mária    élt: 69 évet 

 

Sóki János     élt: 

 

Faragó Sándor    élt: 

 
Nyugodjanak békében! 

 

Közterületek tisztántartása 
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Közmunkaprogram 

 
Az idei évben közel 6 Ha kukoricát, és 1.19 Ha 

tavaszi árpát vetettünk 

20q vetőburgonyát ültettünk el az önkormányzat 

kertjébe. 

Idén nem ültettünk cirkot, nincs seprűgyártás . 

A bökényi telepen beoltották és megnyírták a 

juhokat. Jelenleg a juhállomány:103 db 

A közfoglalkoztatottak létszáma az 

Önkormányzatnál: 45 fő  

Matüf Kft-nél 15 főt alkalmaznak, akik főleg 

szemétválogatókban dolgoznak.  

Mezőgazdasági programban megművelt földterület: 

kb. 7,19 ha  

Az Önkormányzat 10 Ha legelő bérel a juhállomány 

legeltetéséhez, kaszáláshoz. 

 

Mezőgazdasági közfoglalkoztatásban 12 fő 

Épületek felújításában (festő+ kőműves) 6 fő   

intézményeknél 10 fő 

Fűnyírósok 7 fő 

Szemétszedők, település karbantartók, hegesztők, 

szerelők, raktáros, gépkezelők: 20 fő 8 órás és 5 fő 6 

órás foglalkoztatású. 

 

 
 

 

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, Széchenyi u. 29. szám alatt 1650m2-

es portán jó állapotú 100m2-es tégla ház, 160m2-es 

gazdálkodásra alkalmas melléképülettel eladó. 

Érdeklődni: +36-20-260-9369 

__________________________________________ 

Ház eladó:  

Magyarcsanád, Jókai Mór u. 26. szám alatti jó 

állapotú téglaház eladó. 

Érdeklődni: Ross Györgyné, Pero J. Szegedinác u. 

32. 

__________________________________________ 

Ház eladó: 

Magyarcsanád Nicolae B. u. 25 szám alatt 

összkomfortos családi ház eladó. 

Érdeklődi telefonon: +36-20-274-9330  

__________________________________________ 

Eladó villanymotoros kukoricamorzsoló, és zsírsütő 

vasüst. 

Érdeklődni telefonon: 62/261-957 

__________________________________________ 
 

Biorezonancia vizsgálat 

 
Teljes körű egészségi állapotfelmérés felnőtteknek, 

gyerekeknek. 

Érdeklődni Némeht Éva védőnőnél,  

ill. +36-20-260-9667-es telefonon 
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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 
 

 

 
 

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.  

 

 

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 
 

__________________________________________________ 

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, 
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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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