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Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. május 31-én,
15:00 órakor tartotta soros, nyílt ülését.
Melyen megtárgyalta és elfogadta:
A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Magyarcsanádi Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
végrehajtásáról
szóló
beszámolót.
A Falugazdász 2017. évi munkájáról szóló
tájékoztatót
A 2017. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves
Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadását
Beszámolót a vagyoni helyzet alakulásáról
A kiadások készpénzben történő teljesítésének
eseteiről szóló rendelet megalkotását
A
köztisztviselőket
megillető
szociális
juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet
megalkotását
A helyi közművelődésről szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet
megalkotását
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság beszámolóját
A Magyarcsanád Településüzemeltetési és
Fejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját
A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2017. évi ellátásának átfogó értékelését
A SAPS területalapú földtámogatás igénylés
módosítását

A 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén:
Nemzeti Összetartozás Napja– az 1920-as trianoni
békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező,
június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon,
melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az
Országgyűlés.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával
kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett
magyarság minden tagja és közössége része az
egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok
személyes
és
közösségi
önazonosságának
meghatározó eleme”.
__________________________________________

Akikre büszkék vagyunk!
Luncz Lili
Szülein és öccsén kívül
a Magyarcsanádi Református Iskola és az egész
falu büszke Luncz Lilire.
Ő
lett
a
legjobb
kereskedő,
megnyerte
ugyanis az országos
szakmai
tanulmányi
versenyt.
Lili egy háromfordulós,
nehéz versenyen vett
részt, melynek döntője
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Budapesten volt. A makói Návay Lajos
Szakközépiskola végzőseként kereskedelemből első
lett az országos szakmai tanulmányi versenyen. A
szorgalmas diáklány először Szegeden, a kamara
székházában kapott írásbeli feladatokat, aztán
előválogatón vett részt, végül a fővárosban
megrendezett, Szakma Sztár Fesztivál nevű döntőn
olyan feladatokat oldott meg, mint megrendelési
bizonylatok szakszerű kitöltése, egy árurendezvény
megtartása a tavasz témakörében, majd angol és
magyar nyelvű áruajánlás. A győzelemért díszes
okleveleket, aranyérmet kapott, és természetesen
mentességet a szakmai záróvizsga alól.
Lili magyarcsanádi általános iskolásként második lett
egy országos román nyelvű szavalóversenyen, és
gondolkozik is azon, hogy az angol mellett román
nyelvből is nyelvvizsgát tegyen. Miután megnyerte a
versenyt, több helyről is állásajánlatot kapott –
többek között attól a multicégtől, ahol gyakorlatát
teljesítette; az áruházban polcot töltött, vevőket
szolgált ki a csemegepultnál, teljes értékű munkát
végzett. Az ajánlatokat megfontolja, ugyanakkor nem
biztos, hogy végül kereskedő lesz. Lili egy ideig a
szakmában szeretne dolgozni, de az álma az, hogy
állatgondozó legyen.

Egészségügy
Emlőszűrő vizsgálat
A
mammográfiás
szűrés
az
emlők
röntgenvizsgálata,ami képes kimutatni olyan kicsi
elváltozásokat is amelyek tapintással nem észlelhetők
és még tüneteket sem okoznak.
A szűrés ingyenes, az előzetesen postázott meghívó
levelek alapján történik.
IDŐPONT kérés előzetesen: Németh Éva védőnőnél
személyesen vagy a 20/260 9667 telefonszámon.
Mindenki hozza magával a TAJ kártyáját!
Az az asszony aki nem kapott központi meghívó
levelet,de 35 éves elmúlt,panaszai vannak,2 éven
belül nem volt mammográfiás vizsgálaton háziorvosi
beutalóval és időpont kérés után megjelenhet a
szűrésen.

Szűrés időpontja:2018.06.07.
csütörtök 12.00-18.00 óra
Helye: Magyarcsanád Fő u 54.
Művelődési Ház parkolója SZŰRŐBUSZ
__________________________________________
Tisztelt Betegeink!

Kívánjuk Lilinek, hogy teljesüljön minden álma!

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

_________________________________________

Minyó Dávid
Dávidra nagyon büszke családja, a magyarcsanádi
iskola
és
községünk lakói
is. Dávid a Juhász
Gyula Református
Gimnázium
és
Szakképző Iskola
végzős diákjaként,
kitűnő tanulmányi
eredményéért,
versenyeken elért
eredményeiért, közösségi tevékenységéért az Angyal-sóhaj Alapítvány
elismerésében részesült. Dávid kitartásával és
szorgalmával jó úton halad céljai eléréséhez.
Magyarcsanád Községi Önkormányzat nevében
szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk
Dávidnak!

______________________________________________________________
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Közösségi tér kialakítása

Bökényi bekötőút

Májusban kezdődtek el a Művelődési Ház melletti
telken lévő romos ház bontási munkálatai. A néha
szeszélyes időjárás ellenére a munkálatok jó ütemben
folynak.

Megújult a 970 méteres bekötőút szakasz, amely a
43-as főúttal köti össze Bökényt. A beruházásra azért
volt lehetőség, mert településünk képviselő testülete
tavaly átadta ezt a szakaszt az állami közútkezelőnek.
Az útszakaszt többször javították, de ilyen mértékű
már régen volt a kis település életében. Az
Önkormányzatnak fontos a Bökényben élők
életminőségének
javítása.
A
térfigyelő
kamerarendszer, a bekötő út javítása után
remélhetőleg lesz forrás arra is, hogy a belső út
megújuljon.

A bontási munkálatok végeztével a telken egy
közösségi teret fog kialakítani az Önkormányzat,
mely helyet ad majd a nagyobb rendezvényeknek. A
parkosítás és tereprendezés után egy színpadot is
elhelyeznek rajta. Tervek közt szerepel a kültéri
edzőpark kialakítása, melyet nagyon várnak a
fiatalok, és az idősebb korosztály is.

Útjavítás
Májusban az állami közútkezelő útjavítási
munkálatokat végzett településünk több pontján.

Virág ültetés
Május 18-án több helyszínen is napvirágot ültettek.
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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.
Köszönjük az eddigi befizetéseket!
______________________________________________________________

Gyermeknap
Magyarcsanád Községi Önkormányzat és a
Magyarcsanádért Egyesület 2018. május 8-án
rendezte meg a község gyerekeinek a gyermeknapi
rendezvényt.
A programok reggel 10:00 órakor kezdődöttek a
kézműves foglalkozásokkal és a kihelyezett
játékokkal.
11:00 órai kezdettel a Mandula színház „Mátyás
Király Mesék” című interaktív előadását tekinthették
meg a látogatók.
Az előadást követően kezdődött meg az ebéd. A
látogatók gulyást ebédelhettek, amelyet Szok
Györgyné Pösze néni és segítői készített el számukra.
Desszertben sem volt hiány ugyanis a helyi nyugdíjas
klub tagjai 300 palacsintát sütöttek a rendezvényre.
Valamint Szilvási Gézáné a konyha dolgozója 40 kg
Fornetti-t sütött meg, amelyet a máltai
szeretetszolgálat makói kirendeltsége adományozott
községünknek.
Ezt követően elindult a „Fabatka játszóház”. A
játszóházban résztvevő gyermekek a játszótér
különböző pontjain felállított standokon próbálhatták
ki ügyességüket ezzel fabatkákat szerezve. Az így
kapott „pénzt” egy központi standon tudták beváltani
különböző ajándékokra.
A nap zárása képen pedig Tomi bohóc szórakoztatta
a résztvevőket bűvész műsorával. A műsor
befejeztével pedig lufit hajtogatott a nézőknek.
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Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
pénzel, munkájával vagy szakértelmével segítette,
hogy létrejöjjön rendezvényünk. Név szerint:
Támogatóink: Vad Sándor e.v., Givaudan Hungary
Kft., Bíró Antal e.v., Maros Vadásztársaság, HankiKer Kft., D+D Kkt., Torrente Security Kft., Rakity
György e.v., Czagány József e.v., Jesity Márkó
gazdálkodó, Pásztorné Mazuch Anna e.v., Sapi-Vill
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Szervezés, lebonyolítás: Szilágyi Daniella, Ficsor
János, Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor Zsolt
Főzés, sütés, kiszolgálás: Szok Györgyné, Faragó
Istvánné, Szeges Ferencné, Gyenge Jánosné, Görbe
Rózsi, Kővári Andrásné, Horváth Istvánné, Kórodi
Mihályné, Németh Éva, Giba Vilmosné, Szilvási
Gézáné, Pénzes Ferencné
Kreatív foglalkozás: Horváth Éva
Arcfestés: Rotárné Nagy Edit
Hangosítás: Rakontzay János
Fiatal segítők: Rotár Dóra, Túri Regina, Széles
Richárd, Gán Henrietta, Gyenge Inez, Mazuch
Edvárd, Bíró Annamária
Pakolás, takarítás: Babolek József, Berta Erika id.,
Bustya Miklós, Ficsor Zsoltné, Fodor Zoltánné,
Göbölyös Vilmos, Jivoin Jenő, Tamás Lászlóné,
Nagy Istvánné, Szalai István, Szalai Istvánné,
__________________________________________

c) szeles időben,
d) ködös, párás és esős időben,
e) közterületen,
f) egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális
intézmények 100 méteres körzetében azok működési
ideje alatt,
g) ünnepnapokon,
h) szabadban tartott önkormányzati rendezvények,
ünnepségek ideje alatt.
(4)Tilos továbbá az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetése az 4. § (1) bekezdésben meghatározott
időszakokon kívül.
A zárt kertekben, udvarokban bográcsozás, sütögetés
természetesen megengedett, csak be kell tartani a
tűzgyújtással, és eloltásával összefüggő előírásokat!
__________________________________________

Gazdálkodók figyelmébe
Az aratás megkezdése előtti gépszemléhez szükséges
nyomtatványt (mely a Polgármesteri Hivatalban
beszerezhető) szerdai napon a Falugazdásztól, a többi
napon Ruzsity Mátétól kérhetik.
__________________________________________

Oktatás-nevelés
Iskolai hírek
Megyei második helyezés a Kazinczy szépkiejtési
versenyen

Emlékeztető

A makói Kálvin Téri
Református Általános
Iskola által meghirdetett városi és térségi
Kazinczy szépkiejtési
versenyen
a
magyarcsanádi iskolát
Mátó Viktória 3.
osztályos
diákunk
képviselte. Ezen a
megmérettetésen Viki
az első helyen végzett,
így tovább jutott a verseny megyei fordulójára. A két
délután között eltelt egy hét alatt sokat gyakorolt,
készült a nagy lehetőségre. A döntőt május 17-én
rendezték a Makói Katolikus Általános Iskolában. A
verseny hosszú volt, már – már estébe nyúló.
Mindenki fáradtan várta az eredményhirdetést. A
harmadik osztályos kategóriában 19 - a megye

Tisztelt Lakosok!
A 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet,- mely az
avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről rendelkezikértelmében az alábbiakra szeretnénk figyelmüket
felhívni!
4 § (1)Az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetését
minden év február 1.- május 31., valamint szeptember
1. és november 30. között 8- 18 óra közötti
időszakban lehet elvégezni.
(2)Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:
a) a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt
általános tűzgyújtási tilalom idején,
b) a füstködriadó alkalmával elrendelt korlátozás
időtartama alatt,
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minden szegletéből érkező – tehetséges kisgyermek
közül a második helyet szerezte meg. Felkészítő
tanára:

Szeretettel meghívjuk, a magyarcsanádi
Kispályás műfüves labdarúgó 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: 2018.06.09. (Szombat-kezdés 8 óra)
A rendezvény helyszíne: Magyarcsanád, Műfüves pálya
Jelentkezési határidő: 2018.06.07.
Jelentkezni a +3630/691-4596 telefonszámon vagy a
kultura.mcsanad@gmail.com e-mail címen lehet

Dobra Bernadett.
Gratulálunk!
_________________________________________
Megyei második hely a Bendegúz Gyermek-és
Ifjúsági Akadémián
Iskolánk néhány diákja még a tanév elején
jelentkezett a Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági
Akadémia tanulmányi versenyére. A tanév során hat
alkalommal kellett a diákoknak kitölteniük a
központilag küldött feladatsort az általuk választott
tantárgyból. Aki az első öt forduló feladatainak
megoldását időben és jól visszaküldte, jelentkezhetett
a megyei döntőre. Ezt a megmérettetést április 13-án,
Makón tartották, ahol több száz gyermek adott
számot tudásáról. Az eredményre közel egy hónapot
kellett várnunk. Nem hiába! Iskolánk 3. osztályos
tanulója, Mátó Viktória, anyanyelv tárgyból második
helyezést ért el a megyei döntőn. Az Akadémia Vikit
oklevéllel, egy ezüstéremmel és két könyvvel
jutalmazta. Felkészítő tanára:

_______________________________________________________________

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 Foglalkoztatási
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.

Dobra Bernadett.
Gratulálunk!
_____________________________________________________________

Madarak és fák napja felső tagozaton
Iskolánk 2018. május 10-én a „Madarak és fák napja”
alkalmából játékos vetélkedőt szervezett a felső
tagozatos diákoknak. Az évek során hagyománnyá
váló rendezvényre meghívtuk az Apátfalvi Dózsa
György Általános Iskola felső tagozatos tanulóit.
Varga Katalin tanárnő vezetésével, kerékpárral
érkeztek a vendég tanulók. A két iskola 20 fővel, 5
vegyes csapatot alkotott. A játékos szellemi
vetélkedőnek célja, hogy inkább az ismeretszerzésre,
a játékosságra, a környezettudatosságra tegyük a
hangsúlyt a vetélkedéssel szemben.
Az év fája:
virágos kőris

____________________________________________________________

Anyakönyvi hírek
Született
Mezei Henrietta Erzsébet
Született: 2018. május 10.
Szülei: Patkós Henrietta és Mezei Attila
Lakik: Magyarcsanád Búza sor 7.

az év madara:
vándorsólyom

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
6

2018. június

Magyarcsanádi Hírek

Önkormányzati tájékoztató lap

Vállalok favágást sthillel. Kaszálást, rendsodrást
gazos
kertek
földek
zúzását,
szántását,
kombinátorozást T25-ös traktorral
Érdeklődni: Takács Gábor, 06-70-398-8082

Elhunyt
Takács Mihályné

élt: 65 évet

Ház eladó:
Magyarcsanád Nicolae B. u. 25 szám alatt
összkomfortos családi ház eladó.
Érdeklődi telefonon: +36-20-274-9330
__________________________________________

Nyugodjon békében!

BIOREZONANCIA MÉRÉS
Komplex vizsgálat

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

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/

Ház eladó:
Magyarcsanád, Széchenyi u. 29. szám alatt 1650m2es 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.
_______________________________________________________________

Eladó villanymotoros kukoricamorzsoló, és zsírsütő
vasüst.
Érdeklődni telefonon: 62/261-957
_______________________________________________________________

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

Teljes körű állapotfelmérés felnőtteknek,
gyerekeknek.
Érdeklődni: Németh Éva védőnőnél,
ill. +36-20-260-9667-es telefonon
7

2018. június

Önkormányzati tájékoztató lap

Magyarcsanádi Hírek
TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.

Légy tagja egy sikeres start up óriásnak!
A munkavégzés helye: Nagylak, határátkelőhely

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

Munkavégzés ideje: előre egyeztetett időpontban, kb. heti
20 óra augusztus/szeptemberig, majd heti 10 óra.
Diákmunka esetén a fizetés: 1020 nettó/óra
Alkalmai munkavállalókra is nyitottak vagyunk, a fizetés
megegyezés szerint történik.
Min. Elvárás: érettségi és minimális angol nyelvismeret.

__________________________________________________

További információ: marta.krivai@flixbus.com

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

-

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.

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

________________________________________________________________________

Magyarcsanádi Hírek
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
Email cím: kultura.mcsanad@gmail.com
Felelős szerkesztő: Farkas János

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

Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor János
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