Magyarcsanád Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató havilapja

MAGYARCSANÁDI
HÍREK

2020.
Január - Február

Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
2020. január 30. napján 16:30 órakor
soros, nyílt ülést tartott,
melyen megtárgyalta és elfogadta:
A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
A Nemzetiségi Önkormányzatokkal
Együttműködési megállapodást.

megkötött

A tervezet szerint Magyarcsanádon minden hónap
második szerdáján 10:30 és 12:30 óra között várja
majd Ügyfeleit a kormányablak busz az
Önkormányzat parkolójában (6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.)

Tisztelt Ügyfeleink!

A kormányablak busz először 2020. március 11-én
érkezik a településre.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatása
alapján 2020. március 1. napjától a Járási Hivatalok
kistelepüléseken
kihelyezett
ügyfélfogadása
átalakul.

Az
átalakulás
időszakában
(februárban)
Magyarcsanádon kihelyezett ügyfélfogadás nincs, a
Makói Járási Hivatal munkatársai az alábbi
helyszínen és ügyfélfogadási időben várják az
Ügyfeleket:

Az átalakulás célja, hogy az ügyfelek egy helyen
minél több szolgáltatást igénybe tudjanak venni,
így 2020. március 1-től kormányablak buszokban
fogadják majd az Ügyfeleket, ahol a települési
ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek
lesznek, ezen felül pedig a személyes okmányaikkal
kapcsolatos ügyeiket is helyben tudják intézni az
Ügyfelek.

Makói Járási Hivatal
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.00 órától 17.00 óráig
Kedd: 8.00 órától 12.00 óráig,
Szerda: 8.00 órától 16.00 óráig,
Csütörtök: 8.00 órától 18.00 óráig,
Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig.
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került. Szükség esetén további zsák (legfeljebb
havonta 4 db) az Önhöz legközelebb eső
ügyfélszolgáltatón vagy ügyfélkapcsolati ponton
igényelhető. Magyarcsanádon a MATÜF Kft-nél
Fő utca 43 alatt igényelhető.

Az átalakulás időszakában szíves türelmüket és
megértésüket kérjük!

MAGYARCSANÁD
2020. április hónapig a hulladékgyűjtés rendje

ELKÜLÖNÍTETTEN
GYŰJTÖTT
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA
(sárga fedeles edény)
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék
(sárga fedeles edényből) elszállítása minden hónap
második hétfői napján történik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas
edényzetben elhelyezhető hulladékok:
•Papírhulladék, italos karton (újság, folyóirat,
füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír,
kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok
kupak nélkül.
•Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak
nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl:
tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok;
műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos
és konzerv-doboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan
díjmentesen tudja igénybe venni az az
ingatlantulajdonos, aki minden negyedévben
megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját,
valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás
keretében a háztartásban keletkezett lom
(feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök,
bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok
zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.
Lomtalanítási
igényét
a
+36-20/401-4304
telefonszámon tudja jelezni.

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot a 2020. április hónapig a biológiailag
lebomló
hulladék,
elkülönítetten
gyűjtött
csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint
lom hulladék elszállításának módjáról és a
kommunális hulladék elszállításáról.
BIOLÓGIAILAG
LEBOMLÓ
HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)
2020. 04. hónapig, hétfői napokon
január 21*, 27
február 3 *
március 2
április 6
*2020. januárjában a két alkalmas fenyőfagyűjtés
napjai.
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az
ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában
keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék
elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által
díjmentesen biztosított biológiailag lebomló
zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé
helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és
kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a
biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában
helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal
keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll
módunkban elszállítani.

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉS
A kommunális hulladék begyűjtésének napja
továbbra is csütörtök.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és
komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az
elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a
Regionális
Hulladéklerakókban
(Vaskút,
Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi
cserezsákot biztosítanak, amennyi kihelyezésre

Tüzelési támogatás
2019-ben 164 fő számára nyújtottunk tüzelési
támogatást 531 mázsa barnakőszén kiosztásával.
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Karácsonyi csomagosztás
Községünk Önkormányzata 2019 decemberében
ismét megajándékozta településünk lakóit. 244
tizennyolc évnél fiatalabb, 327 hatvan évnél idősebb
és 13 mozgáskorlátozott lakost leptünk meg
Karácsonyi csomaggal.

Karácsonyi ünnepség
2019. december 20. napján a Magyarcsanádi
Általános Iskola tanulói zenés-táncos műsort adtak
elő a Magyarcsanádi Művelődési Házban. A műsor
témája Dickens: Karácsonyi Éneke volt, melyet
átdolgoztak, zenékkel és táncokkal tűzdeltek meg a
felkészítő pedagógusok. A történet egy tehetős
énekesnőről, Edenről és barátairól szólt, a
középpontban a szeretet és a megváltozás képessége
állt. A gyerekek nagy izgalommal és szeretettel
készültek erre a jeles alkalomra több héten keresztül.
A szereplők nagyon élvezték, hogy belebújhattak a
számukra kiválasztott karakterek bőrébe. A
gyönyörű jelmezek, a dekoráció, a látványos
mozgásos jelenetek feledhetetlenné tették az
előadást.

Az előadás után a Baptista szeretett szolgálat
támogatásának hála, újra megajándékozhattuk
községünk 14 év alatti gyermekeit.
__________________________________________

Szereplők:
2. osztály: Gaspar Roxána Mária
3. osztály: Csurkuj Krisztina, Farkas Jázmin
Melinda, Jankó Tamás, Sóki Zsolt

Iskolai Hírek

4. osztály: Berta Jázmin Zsuzsanna, Csurkui Szabina
Hajnalka, Demeter Szemira, Rádai Dávid, Raffael
Ramón, Somodi Amanda Gyöngyi, Szabó Krisztián
Dániel, Valentényi Attila, Veréb Kevin

Kolindálás, mint réges-régen…
A
Magyarcsanádi
Román
Nemzetiségi
Önkormányzat
elnökének, Rotár
Lászlónak felkérésére, a Magyarcsanádi Református
Általános
Iskola
román
hagyományőrző
szakkörének tagjai 2019. december 18-án is
felléptek, ezúttal a Nemzetiségek Házában.
A több mint egy évtizedes hagyományt ápolva,
tanulóink minden évben, Karácsony tájékán szép
ünnepi műsorral – énekekkel, versekkel – készülnek
és kedveskednek a helyi románságnak. Ilyen volt a
mostani szereplésük is.
Meglepetésnek szánták az ablakok előtti kolindálást
(mint hajdanán), amelyet nagy örömmel fogadtak a
bent lévők.
A színes és változatos műsor végén Molnárné Ruzsa
Éva tanárnő
megköszönte
a
hatnyolcadikos

5. osztály: Somodi Anna Andrea
6. osztály: Kisalbert Kíra, Nadobán Izabella, Szabó
Patrik Roland
7. osztály: Bánfi Ivett Piroska, Berta Noémi Sztella,
Ferencsik Vivien
8. osztály: Berta Amanda, Berta Vivien, Sinkó
Vanessza Rozália
Felkészítő pedagógusok:
Sztáncs Erika és Tóvizi Béláné tanító
Jelmezek elkészítésében segített: Pólya Ágnes
tanító
Színpadi díszlet: Hadár Lászlóné tanárnő
3
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lánynak, Berta Amandának, Berta Viviennek, Gán
Tündének,
Mika
Nikolettának,
Mika
Ramónának és Sinkó Vanesszának
a román
karácsonyi műsorokon való odaadó szereplését,
közel nyolc éven át.

A két pedagógus ez alkalommal is megmutatta,
kihangsúlyozta, miben más ez az iskola, mint a
többi. A nemzetiségi nyelvtanulás mellett a tanulók
megismerkedhetnek az általuk tanult nyelveket
beszélő népek, országok kultúrájával, betekintést
nyerhetnek a két magyarországi nemzetiség
múltjába, jelenébe. Tanórákon, hagyományőrző
szakkörön, tanórákon kívüli foglalkozásokon,
kulturális rendezvényeken fontos szerepet játszik a
nemzetiségi hagyományok ápolása.
A mostani, második román foglalkozásra az elsős és
másodikos tanulókból álló csoport meglepetéssel
készült és így fogadta a leendő iskolásokat. Egy
rövid verses-táncos téli műsorral kedveskedtek
nekik.
A délután folyamán együtt tanulhatták a diákokkal,
játékos formában, sok énekkel, tánccal, mondókával,
tartalmat mutogatva, románul a köszönési formákat,
a testrészeket, a színeket, a házi és vadállatok neveit
- utóbbiakat kakukk-tojás játék keretén belül, a hét
napjait, a bemutatkozást. (Megjegyzés: első
osztályban a tanulók nem tanulnak nemzetiségi
nyelven írni-olvasni, hogy ne keverjék össze a
magyar betűkkel.) Tornáztak megtanulva románul
az utasításokat, irányokat, székfoglaló játékkal
gazdagíthatták szókincsüket, mozoghattak többek
között a „Perinița” (Párnácska) körtánc során.
Szerbül is elsajátíthatták a színek, állatok,
gyümölcsök neveit. Gyakorolták a köszönési
formákat, a bemutatkozást, az egyszerű tanórai
utasításokat. A szerb óra végén jutalomként a
gyerekek elfogyaszthatták a tanult gyümölcsöket,
csokoládét, füzetet és ceruzákat kaptak ajándékba.
Akárcsak a tavalyi román nemzetiségi Suliváró
foglalkozást, a mostanit is megtisztelte jelenlétével –
az iskola vezetősége és kollegák mellett – Rotár
László, a Magyarcsanádi Román Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke is. A román nyelvkaput átlépő
kicsinyek ajándékait ezúttal a román nemzetiségi
önkormányzat anyagi támogatásával vásárolta meg –
stílszerűen- Romániában, Molnárné Ruzsa Éva
tanárnő. A résztvevő gyerekek román feliratos
füzetet, órarendet, ceruzát kaptak, román édességet
és süteményeket kóstolhattak meg, illetve vihettek
haza.

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda karácsonyi műsora
„Lépj át iskolánk nemzetiségi nyelvkapuin!”
A Magyarcsanádi Református Általános Iskolában, a
Suliváró programok keretén belül, a nagycsoportos
óvodásoknak ebben a tanévben is télen, január 16-án
rendeztük meg a nemzetiségi foglalkozást.
A „Lépj át iskolánk nemzetiségi nyelvkapuin”
mottóval fémjelzett, hagyományteremtő céllal tavaly
elindított rendezvényre, az idén 15 óvodás jött az
intézménybe szülők és óvó nénik társaságában.
Sajnos, közel 10 kisgyermek betegség miatt nem
vehetett részt a nagyon jó hangulatú, interaktív
román és szerb nyelvű játékos, táncos
foglalkozásokon, melyeket Molnárné Ruzsa Éva és
Kollár Ferenc nyelvtanárok tartottak.
4
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A szerb és a román nemzetiségi nap remek
hangulatban telt el, amit a szülők elégedettsége és a
gyerekek vidámsága is bebizonyított.

Újabb ajándékcsomagok a Magyar Református
Szeretetszolgálattól
A Magyar Református Szeretetszolgálat alapértéke,
célja, hogy folyamatosan segítse a rászoruló
személyeket, családokat, intézményeket határainkon
belől és határon túl is.
Segíteni, támogatni sokféleképpen lehet, de
mindennek az alapja a szeretet, a gondoskodás, az
odafigyelés.
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda folyamatosan megtapasztalja ezt a
gondoskodó odafigyelést, mivel évek óta részese a
"Nyilas Misi Pakk" - a Szeretetszolgálat egyik
támogató programjának.
E program keretében ovisaik, iskolásaik karácsonyi
ajándékként
személyre
szóló,
csodásan
becsomagolt ajándékdobozban játékokat, könyvet,
sálat, kesztyűt kaptak, - melyeket örömteli
várakozással bontogattak az ünnepi alkalomkor.
Megható érzés volt számunkra a csillogó szemű
gyermekek várakozását, örömét látni, s ugyanezt
tapasztalhattuk meg az elmúlt napokban is, amikor a
Szolgálat
ismét
adománnyal
lepte
meg
intézményünket.
Az óvódások és valamennyi évfolyam tanulói
élvezhetik majd a sok-sok fejlesztő- és társas
játékot, író-, és sporteszközt, a különböző
használati- és ajándéktárgyakat a tanórákon és
szabadidős foglalkozásokon egyaránt.
Köszönet valamennyi tanuló nevében a Magyar
Református Szeretetszolgálatnak, hogy a karácsonyi
ünnepek után a tanév további napjait is örömtelivé
varázsolták és ismét megtapasztalhatták a szerető
gondoskodást, odafigyelést.

Mivel Magyarcsanád megalapítása óta nemzetiségek
által lakott község, ez az iskola Magyarországon az
egyetlen, ahol két nemzetiségi nyelvet is oktatnak, s
Csongrád megyében abban is egyedi, hogy csak itt
tanulnak románul is a diákok. Minden gyermek –
függetlenül attól, hogy a kisebbséghez vagy a
többséghez tartozik -, együtt sajátítja el a választott
kisebbség nyelvét (azaz a románt vagy a szerbet),
népismereti, műveltségi anyagát – a szülők
igényeihez igazodva heti 5 órában az első osztálytól
egészen a nyolcadikig.
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Bibliakör
Méz kapható (akác, vegyes, repce)

2020. január 7.-étől minden kedden fél öttől, azaz
16óra 30-tól felekezeti hovatartozás, és minden
elkötelezettség nélkül mindenkit várunk szeretettel a
teljesen ingyenes előadásokra.
A rendszeres látogatók részére ingyenes Családi
Bibliát adunk ajándékba.

Érdeklődni: Németh Évánál ill. +36/20 260 9667-es
telefonon
HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet
Árnyékolás technika
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122
6900 Makó, Kossuth utca 12. OMV benzinkút mellet.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:30 -17:00
Szombat 8:30 -11:30
Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket!
Érd.:06-70-704-8071

A Biblia kört vezeti:

Murányi József
lelkipásztor
__________________________________________

____________________________________________________________

Anyakönyvi Hírek

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
Apátfalvilerakata 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

Született
Takács Zoé
Szülő: Szabó Beatrix, Takács János
Született: 2020.01.31
Rácz Sándor
Szülő: Batta Nikoletta, Rácz Sándor
Született: 2020.02.02

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

-

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

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

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

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések teljes körű lebonyolítását.
Makó, Verebes u. 2/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
Email cím: kultura@magyarcsanad.hu
Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor János

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