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2018.
Október
Önkormányzati Hírek
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő testülete 2018. szeptember 27-én
tartotta soros nyílt ülését, amelyen megtárgyalta
és elfogadta:
1.) A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
2.) Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló
tájékoztatót
3.) A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló
tájékoztatót
4.1.) A 2019. évi Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást
4.2.) Tájékoztatót a magánszemélyek kommunális
adójának kivetése, megállapításának jogszerűsége
tárgyában.
_________________________________________

Megemlékezés
Ady Endre: Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

__________________________________________

Falunapi beszámoló
Községünkben idén 2018. szeptember 14-15.-én
került megrendezésre a „Szent Gellért Nap”-ként
ismert falunapi rendezvénysorozat.
Három napig vendégünk volt testvértelepülésünk,
Szőkefalva delegációja.
Az első napon 14-én (pénteken) Nemzetiségi estet
tartottunk a Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermében. Az esten fellépet a Deszki Bánát
Szerb hagyományőrző néptánccsoport valamint a
„Doina Bihorului” tánccsoport magyarcsanádi
ifjúsági és felnőtt csoportja. Az előadás után az est
egy vacsorával zárult ahol vendégül láttuk a
fellépőket és a meghívottakat is.
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Magyarcsanád Község Képviselő-testülete idén két
díszpolgárí címet adományozott. A megtísztelő
Díszpolgári címet Farkas Jánosné nyugalmazott
polgármester, a posztumusz címet pedig Higyisán
Aurél volt települési képviselő kapta.
Ezt követően a Makói Magán Zeneiskola fúvós
zenekarának színvonalas előadását hallgathattuk
meg. A zenekart Csikota József karnagy úr
vezényelte.
A Szent Gellért focikupán négy csapat küzdött a
győzelemért.

A második napon 15-én az idén másodjára
megrendezett Szent Gellért amatőr focikupával
nyitottuk a napot ahol négy csapat versengett a
győzelemért. A protokolláris részt idén is Farkas
János polgármester köszöntője majd a „legek”
köszöntése nyitotta meg. A falu legidősebb
házaspárját Kászián Miklóst és feleségét Babó
Katalint, a legidősebb nőt Unk Szvetozárnét, a
legidősebb férfit Sztáncs Jánost és a legfiatalabb
lakost Aboul-Hosn Monirt köszöntöttük valamint
idén először megjutalmaztuk azokat fiatalokat akik
tanulmányi sikereikkel öregbítették településünk
hírnevét. Név szerint Luncz Lilit, Minyó Dávidot, és
Mezei
Józsefet.

Délben minden látogatót vendégül látott a „Gasztro
Udvar”
ahol
településünk
nemzetiségeinek
hagyományos ételeit kóstolhatták meg az emberek.
Köszönjük a Cigány, a Szerb, a Román Nemzetiségi
Önkormányzatok, és a Nyugdíjas Klub aktív
részvételét. Nagyon finom ételeket lehetett kóstolni,
mint pld. gőzön főttet, retyisát, paradicsomos töltött
káposztát, pleskovicát, szerb salátát, csülök pörköltet,
húsos paradicsomos káposztát.

A délutánt Kovács Ferenc rap előadása nyitotta meg.
Őt a Punye Band, majd a Boyas Trio követte.
Az esti jó hangulatot a makói M-Jam zenekar
alapozta meg.
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Őket a sztárfellépők Kozso és az Ámokfutók
követték, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a
színpadra.
A napot utcabál zárta, amelyen Dj Craig Wheeled
szolgáltatta a zenét.

Köszönetnyilvánítás
A Román Nemzetiségi Önkormányzat megköszöni a
gasztronómiai nap sikeréhez hozzájáruló asszonyok
munkáját. Név szerint: Dr. Dehelán Aurélia, Szok
Györgyné, Becan Miklósné, Rácz Rudolfné, Szeges
Jánosné, Virág Ilona, Hambalkóné Túri Adrienn, Túri
Andrásné, Gneth Sándorné, Téglás Lászlóné

Idősek világnapja
2018. október 5-én Magyarcsanád Községi
Önkormányzat rendezésével, és a Magyarcsanádért
Egyesület támogatásával tartottuk községünkben az
Idősek Világnapját.
A rendezvény 15:00 kor kezdődött Polgármester úr
köszöntőjével. A helyi óvodások táncos, zenés
előadással, Bíró Annamária és Gyenge Inez verssel
köszöntötték az időseket.
Az ovisok hűtő mágnessel ajándékozták meg a
jelenlévőket. Majd az önkormányzat vendégül látta a
szép korú lakosokat egy estebéddel. A rendezvényt
zenés táncos mulattság zárta.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik
támogatássukkal vagy munkájukkal segítették
falunapi rendezvényünk lebonyolítását.
Falunapunk legszebb díszét: Lánczné Miklós
Katalinnak

Németh Éva, Raffai Antal, Raffai Antalné, Szalai
István, Szalai Istvánné, Fodor Zoltánné, Nagy
Istvánné, Tamás Lászlóné, Berta Erika, Mándokiné
Berta Erika, Rácz Tibor, Bustya Miklós, Mohácsi
András, Ficsor Zsoltné, Ficsor Zsolt, Hangai Zsolt,
Göbölyös Vilmos, Gán Lászlóné, Burai Petra,
Rakontzay János, Szilvási Réka, Kanton Eszter,
Szilágyi Daniella, Dorogi Beatrix, Pálkóné Graur
Nóra, Bombolyáné Kalcsu Mónika, Lakita Éva
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a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév
első félévére vonatkozóan
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Magyarcsanád Községi Önkormányzat az Emberi
Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára

Magyarcsanád Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját,
a 2018. október 19-én 15 órakor tartandó
1956-os forradalom és szabadságharc
62. évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepi megemlékezésre.

Bővebb információk
weboldalon.

a

www.magyarcsanad.hu

Iskolai hírek
Erzsébet táborban jártunk
2018. szeptember 19-21-ig immár negyedik
alkalommal jutottunk el a Balatonhoz az Erzsébet
táborba. Az idén Zánkán tölthettünk el 3 napot.
A pályázatnak köszönhetően minden gyerek napi öt
alkalommal részesült ingyenes étkezésben, valamint
az összes színvonalas programon díjtalanul vehetett
részt.
Az 1. napon a regisztrációt és az ebédet követően
egyórás sétahajózás következett. Másnap délelőtt
kincskeresésre indultunk, majd megtekinthettük a
hadipark kiállított harci járműveit. A délelőtt
folyamán a felsősök ősi magyar mintára készített
visszacsapó íjjal íjászkodtak. Az alsósok lábbal hajtós
gokartokkal több részből álló akadálypályát
teljesítettek. Ebéd után sárkányhajóztunk, majd
kihasználva a ragyogó napsütést és meleg nyárutót
fürödtünk a Balatonban. Este a tábor többi
résztvevőjével barátságos focimérkőzés vette
kezdetét, mely döntetlen eredménnyel végződött. A
3. napon Tihanyba kirándultunk. Megtekintettük a
Tihanyi Apátságot, gyönyörködtünk a kilátásban,
emlékül ajándéktárgyakat vásároltunk. Ezt követően
lesétáltunk a gyönyörű fákkal övezett tihanyi Belső
tóhoz, ahol a friss levegőn költöttük el az ebédünket.
A hazafelé vezető úton Soltvadkertre tettünk egy
rövid kitérőt, amikor is a helyi Korona Cukrászdában
minden résztvevő gyermek a Magyarcsanádért

Ünnepi beszédet mond: Farkas János polgármester
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola
ünnepi műsora
Helyszín: Művelődési Ház

Megemlékezés
Az I. és II. világháborúban elhunyt
magyarcsanádi hősök emlékére 2018,
október 31-én du. 3 órakor halottak
napi megemlékezést tartunk a
Művelődési Ház emléktábláinál.
________________________________________

Bursa Hungarica
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Magyarcsanád Községi Önkormányzat az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
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Egyesület jóvoltából, annak támogatásaként egy nagy
adag fagyit fogyaszthatott el. Este kimerülten és sok
élménnyel gazdagodva értünk haza. Ezúton
szeretnénk megköszönni a Magyarcsanádért
Egyesületnek,
a
Román
Nemzetiségi
Önkormányzatnak,
a
Szerb
Nemzetiségi
Önkormányzatnak a táborban történő részvételhez
nyújtott anyagi segítséget. Köszönjük a szülőknek a
bizalmat, hogy gyermekeiket elengedték velünk és az
iskola vezetőségének, hogy hozzájárult a táborozás
megvalósításához.

Papírgyűjtés
Felhívjuk minden lakos figyelmét
arra, hogy az óvodában és az
iskolában október 19-ig
papírgyűjtés lesz. Kérjük, akinek
van felesleges újságpapírja, régi rossz könyve adja
oda a gyerekeknek, vagy vigye el valamelyik
intézménybe!
________________________________________

Birkanyáj eladása
Magyarcsanád
Községi
Önkormányzat eladásra kínálja
merino juhait. A nyájban
vannak idei növendékek és
hasas anyajuhok is.
A juhok 25.000Ft/darab vételáron vásárolhatóak
meg.

Hulladéklerakás
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
Az a természetes személy, aki e rendeletben
meghatározott közösségi együttélés alapvető
szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti
kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
Az a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely e rendeletben
meghatározott közösségi együttélés alapvető
szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti,
kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, aki:
5
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a) a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb
mennyiségű
hulladék,
többlethulladék
összegyűjtéséről - amennyiben az a hulladék
elszállítását
végző
szolgáltatóval
kötött
Közszolgáltatói szerződésben foglaltakon kívül, az
általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül
keletkező hulladék –, annak a hulladékgyűjtő udvarra
történő elszállításáról nem gondoskodik,

jogviszonyba lépés napjától bruttó 201.000 Ft/hó
alapilletmény,
- egyéb pótlékok:
a) angol, német, francia, kínai, arab vagy orosz
nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától,
szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként
idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek
összege havi 5.796 Ft-tól 38.650 Ft összegig
terjedhet,
b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi
illetményalap (melynek összege: 38.650 Ft) 0,5 %-a,
c) készenléti pótlék: teljesített óránként a
rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,
d) kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a
rendvédelmi illetményalap 1%-a
- teljesítményjuttatás – első alkalommal 2019-ben, az
előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően –
évente két részletben, azonos mértékben,
- túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány
tagjának választása szerint – pénzben vagy
szabadidőben.

b) magánterületen vagy közterületen szemetet
felhalmoz,
c) a község közigazgatási területén hulladékot
közterületen, magánterületen nyílt téren éget,
d) avar és kerti hulladék égetését az ezt szabályozó
helyi rendeletben foglaltaktól eltérően végzi,
e) gépjárművet közterületen iparszerűen javít, vagy
gépjárművet közterületen tisztít, vagy 24 órán túl
tárol.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Vezetője határrendészeti szakterületre pályázatot
hirdet a Szeged, Nagylak, Kiszombor
Határrendészeti Kirendeltségek állományába
Járőrtárs beosztás betöltésére

Bővebb információ a www.magyarcsanad.hu
weboldalon.
__________________________________________

Anyakönyvi hírek

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött,
a felvételi követelményeknek megfelelő magyar
állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú
iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek
részt. A képzést követően sikeres vizsga esetén őrjárőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03)
szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában
munkaviszonyban állnak, majd a második hónap
végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos
állományába kerülnek kinevezésre 12 hónap
próbaidő kikötésével.
Munkavégzés helye:
A sikeres szakmai vizsgát követően Szeged, Nagylak
vagy Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség.
Illetmény:
- a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig
bruttó 180.500 Ft/hó munkabér, - a modulzáró vizsga
sikeres letételét követően, a hivatásos szolgálati

Született
Raffael Amira Ágnes
Született: 2018. 06. 06.
Szülő: Raffael István és Kolompár Mária
Ábrahám Máté
Született: 2018. 07. 07.
Szülő: Ábrahám Levente és Réczi Nikoletta Mária
Botos Linett Dorina
Született: 2018. 07. 11.
Szülő: Botos Ferenc és Putárik Szilvia
Szilvási Laura Odett
Született: 2018. 07. 26.
Szülő: Szilvási Zoltán és Králik Anett
6
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BIOREZONANCIA VIZSGÁLAT
Komplex mérés

Csige Kincső Anna
Született: 2018. 07. 07.
Szülő: Csige Gábor és Árgyelán Diána
Aboul-Hosn Monir
Született: 2018.08.18.
Szülő: Virág Adriaána és Dr. Aboul-Hosn Hussein
Popovics Milutin
Született: 2018. 09. 20.
Szülő: Popovics Krisztián és Bárdos Anita

Folyamatosan, időpont alapján
Magyarcsanád Fő utca 39.
Mért szervek:
- Endokrin
/pajzsmirigy, hasnyálmirígy/mellékvese
- Immunrendszer
/mandula, légző, emésztőszervek/
-Vitaminok / A B C D E K ..
- Aminosavak
- Nyomelemek, kalcium, vas, szelén
- Gyomor/bélműködés-savasodás
- Máj-méregtelenítés
- Epe
- Elhízás, BMI index,alvási
- Szív-és érrendszer/ meszesedés, érszűkület,
koronária, keringés, ellátás, memória
- Agy/ vérellátás, oxigén ellátás, memória
- A csontok reumás megbetegedései
- Csontozat ásványianyag tartalma / csontsűrűség/
- Toxikonok/ nehézfém, növényvédőszer/
méreganyagok, higany, ólom
- Nőgyógyászat/ gyulladások, hormonok ciszták,
petefészek, méh, hüvely
- Férfiak/ hormonszint, prosztatagyulladás,
ivarsejtek
- Bőr/ rugalmasság, víztartalom, foltosodás/
- Vese
- Tüdő/ köhögés, fulladás, tüdőgyulladás
- Koleszterin
- Érrendszer /zsibbadások

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

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
__________________________________________

Teljes körű állapotfelmérés felnőtteknek,
gyerekeknek.
Érdeklődni: Németh Éva védőnőnél,
ill. +36/20 260 9667-es telefonon
vizsgálat ideje: 1-2 perc, fájdalommentes
értékelés helyben, eredmény papír alapon
7
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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

IMMUNITIC-géppel kezelés 30 perc/alkalom
- fájdalom csillapítás
- műtétek utáni erősítés
- tüdőgyulladásra, köhögésre
__________________________________________

___________________________________
REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

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

-

_______________________________________________________________

Masszírozás és csontkovácsolás

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

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.

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

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

-

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

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.

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

________________________________________________________________________

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

Magyarcsanádi Hírek
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
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Felelős szerkesztő: Farkas János
Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor János
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