Magyarcsanád Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató lapja

MAGYARCSANÁDI
HÍREK
2021.
január

Tisztelt lakosok!
Ismét eltelt egy év, és mint lenni szokott, minden
ember egy összegzést készít az eltelt egy évről,
legyen az magánéleti vagy a munkájával összefüggő
összegzés. Miben volt sikeres, illetve miben kell
jobban teljesítenie és hatékonyabban érdeket
érvényesítenie, stb. Ebben az esetben Magyarcsanád
Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2020. évben a településünk érdekében végzett
munkája az értékelés tárgya.
Még mielőtt belekezdenék, egy fontos dolgot le kell
szögeznem!
Mindenképpen örvendetes az, hogy olyan kormánya
van Magyarországnak és Lázár János személyében
olyan
országgyűlési
képviselője
van
településünknek, akik szívén viselik a vidéken élő
polgártársaikat, érdeklik az itt élők véleménye,
boldogulása és ezáltal képesek nagyban
hozzájárulni a vidéken élők életminőségének
javításán!
Tavalyi év első felében sok pályázatot adtunk be,
különböző fejlesztési területekre kisebb-nagyobb
sikerrel. A 2020-as év „rendesen” elindult, mindenki
tette a dolgát. Magyarország gazdaságának
teljesítménye az addigi csúcsokat döntögette, majd
váratlanul egy olyan krízishelyzettel kellett
szembenéznünk, ami eddig elképzelhetetlen volt
számunkra. Hazánkban is éreztette hatását a Covid19 vírusjárvány. Március 15. napja nem az
ünneplésről, megemlékezésről szólt, hanem a

tanácstalanságról, az elkeseredett információ
keresésről. Rendkívüli jogrend lépett életbe. Iskolát,
óvodát be kellett zárni ideiglenesen, távoktatás vált a
mindennapjaink részévé. Idősek vásárlási sávja,
maszkviselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés és még
sorolhatnám, hogy milyen, eddig tőlünk távol álló
dolgokat meg kellett tennünk. De meg kell tennünk
ma is, ha komolyan azt akarjuk, hogy ezek, a
mindennapi életünket gyökeresen átalakító dolgok
megváltozzanak és visszatérjünk a megszokott,
normális életünkhöz. Ennek a célnak az eléréséhez
elengedhetetlen lesz a vírus elleni vakcina felvétele
is. Abban bízom, hogy idén nyár elején már
jelentősen javul a helyzet és normalizálódik az
életünk.
Itt szeretném megköszönni mindenkinek a
munkáját, akik ezekben a nehéz hónapokban helyt
álltak. Az idősgondozás területén, az orvosi
rendelőben,
polgármesteri
hivatalban,
rendfenntartásban,
oktatási-kulturális
intézményekben,
kereskedelmi
egységekben,
főzőkonyhán, postán dolgozó munkavállalók, közfoglalkoztatottak és a lakosaink jól „vizsgáztak”,
betartva az Operatív Törzs által meghozott
utasításokat. Köszönet érte!
Visszatérve a településünk fejlesztéséhez, az elmúlt
év értékeléséhez!
Sikeresen pályáztunk több Magyar Falu Programra.
Ennek a pályázati rendszernek a segítségével tudtunk
az orvosi rendelő eszközparkját 2.999.691 Ft-al
gyarapítani. Olyan diagnosztikai berendezéseket
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vettünk, amivel számtalan vizsgálatot tud végezni a
háziorvos
anélkül,
hogy
Makóra,
Hódmezővásárhelyre vagy Szegedre kellene beutalni
a betegeit. Sikeresen pályáztunk 4.908.890 Ft
értékben, az óvodai udvar felújítására, új játékok
beszerzésére, technikai gépek vásárlására. Arra is
volt lehetősége a Képviselő Testületnek, hogy a Fő
utcai játszótér régi, elavult és sokszor
balesetveszélyes játszótéri eszközöket kicserélhesse
pályázat keretében új, modern és biztonságos
eszközökre. Az elnyert támogatás 4.666.539 Ft volt.
A játszótéren belül valósult meg egy kültéri
edzőterem is a nagyobb korosztályoknak, melyet
szintén VP-s pályázati forrásból 4.796.790 Ft-ból
valósított meg önkormányzatunk. Magyarcsanád
közigazgatási területe igen jelentős, ezért a képviselő
testület helyesen gondolta azt, hogy szükség lenne
egy új közterület karbantartó gépre. Pályázatunkat
benyújtottuk és 14.211.300 Ft-ot nyertünk erre a
célra. Járdafelületünk 924 m2-en újult meg
13.996.687 Ft értékben. Idén hasonló összegbenmegnyert pályázat- szintén lesznek járda felújítási
munkálatok 5 utcában. Útalappal ellátott útjaink
szaporodni fognak. Tavaly egy nyertes bírósági
pernek köszönhetően olyan forráshoz jutott
önkormányzatunk, amelyből meg tudjuk valósítani a
Jókai utca egy szakaszának és a Bánát utca egy
szakaszának az útalapozását 9.700.000 Ft-ból. Sajnos
erre a célra már 2019-ben és 2020-ban is
benyújtottunk pályázatot, de egyik esetben sem
nyertünk. Közterületekre díszfákat ültettünk
1.000.000 Ft értékben, mely programot idén is
folytatni szeretnénk. Elkezdtük egy sikeres
pályázatnak köszönhetően, Magyarcsanád belterületi
szakaszán, a belvízelvezető rendszer teljes körű
felmérését, tervezését. A célunk az lesz, hogy a nagy
mennyiségű csapadékvizet, esetleges belvizet
szabályozott keretek között, irányítottan, lehetőség
szerint a településen tartani és nem a Maros folyóba
elvezetni. Erre a célterületre 200.000.000 Ft-ot
nyertünk, de már most látszik, hogy további pályázati
források bevonására lesz szükség a teljes rendszer
kiépítéséhez.
Önkormányzatunk
szigorú
költségvetési
politikájának köszönhetően a betervezett és megnyert

pályázatok tekintetében a szükséges önerőt
biztosítani tudta. Likviditási problémáink nincsenek.
Összességében elmondható, hogy Magyarcsanád
Községi Önkormányzat kiállta e nehéz időket és
lehetőségeihez
képest
fejlesztéseket
tudott
megvalósítani.
Minden lakosunknak nyugodt, kiegyensúlyozott és
sikeres 2021. évet kívánok!
Farkas János
Magyarcsanád Község polgármestere

Falukarácsony
2020. a vírushelyzet miatt igen nehéz és komor időket
teremtett az embereknek. Azonban még ebben a
helyzetben is szerettünk volna egy kis örömöt
csempészni a település gyermekeinek szívébe. Így a
Szegedi Baptista Szeretetszolgálattal összefogva,
cipős doboz ajándékokat készítettünk településünk
mintegy 185 14 év alatti gyermeke számára. Ugyan a
szokásos ünnepi műsort nem tudtuk megtartani, de
december 23-án átadtuk az ajándékokat a
gyermekeknek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a csomagok
elkészítésében és csomagolásában való munkáért:
Tóth-Pál Lászlónénak, Lánczné Miklós Katalinnak,
Német Évának, Ficsor János Zsoltnénak, Ruzsity
Boglárkának, Rotár Dórának, Gyenge Ineznek, Péli
Ferencnek, és Ficsor Jánosbak
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délutánt és közös játékkal fejezte be. Nagyon jó
hangulatban telt a program. Öröm és boldogság
tükröződött a gyerekek arcán. Jókedvvel, tele
élményekkel fogyasztották el a finomságokat.
Az idei tanévben a felső tagozatosok december 7-ét
választották
a
rendhagyó
mikulásdélután
megtartására. Volt olyan osztály ahol osztálytársuk
nevét húzták ki a gyerekek és saját
maguk, egymásnak készítettek mikulás csomagot,
telerakva minden finomsággal.
A hétfő délután sem telt el unalmasan,
hiszen
pingpong
bajnokság,
székfoglaló,
seprűtáncoltatás, filmnézés színesítette a programot.
Amikor megéheztek a gyerekek, pizzát falatoztak,
zenét hallgattak, beszélgettek az asztal körül.
Mindenki nagyon jól érezte magát.
Reméljük jövőre már személyesen ellátogat, a sok
csillogó szemű gyermekhez Mikulás!

____________________________________
Iskolai Hírek
Mikulás Délután
Mind az alsó tagozaton mind pedig a felső tagozaton
az idén is megtartották az osztályfőnökök a mikulás
délutánt. Hiába várták a picikék magát a jóságos
öreget, személyesen, csalogatva őt szebbnél szebb
dalokkal, sajnos a vírushelyzetre való tekintettel csak
az ablakon kopogott és bevarázsolta be nagy piros
zsákját telis-tele finomsággal a tantermekbe.
Az alsó tagozaton nagyon mozgalmasan telt
december
4-e
délutánja.
Volt
ahol
memóriakártyáztak, színeztek, filmet néztek. Van,
amelyik osztály mikulás álarc készítésével kezdte a

Anyakönyvi Hírek
Született
Buzogány Henrietta Barbara
Szülő: Makra Nikoletta, Buzogány Barna Zoltán
Született: 2021.01.16.
Ifjúság utca 4.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
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Elhunyt
Kratofil Lajos
Táncsics sor 15.

élt 64 évet

Keresztes Lajos
Állomás utca 8.

élt 69 évet

Lakatos Katalin
Széchenyi utca 56.

élt 90 évet

Veréb János
Kossuth utca 66.

élt 85 évet

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet
Árnyékolás technika
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122
6900 Makó, Kossuth utca 12. OMV benzinkút mellett.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:30 -17:00
Szombat 8:30 -11:30
Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket!
Érd.:06-70-704-8071

Eladó Magyarcsanád Ady E. 11-13, Dózsa
Gy.21. és Állomás u. 18.szám alatti ingatlanok.
Érdeklődni: 20-9312907 telefonon.
____________________________________________________________

Nyugodjanak békében!

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

___________________________________
Ágdarálás
A Matüf Kft. ágaprító géppel vállal levágott faágak,
gallyak darálását.
A keletkező darálékot igény esetén elszállítjuk.
Érdeklődni személyesen irodánkban lehet: 6932
Magyarcsanád, Fő utca 43.sz., vagy az alábbi
telefonszámon: +36-70/502-49-23

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

_______________________________________

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
Apátfalvi lerakatja 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

Magyarcsanádi Hírek
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6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
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Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor János
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Magyarcsanád Község Főzőkonyhája
6932 Magyarcsanád, Fő u. 43.
2021. január 25- tól – 2021. január 29-ig
HÉTFŐ (25)

EBÉD

Vajasgaluska leves
Paradicsomos
káposzta főzelék
Gy.: sült debreceni
rózsa
F.: sült sertés tarja
Teljes kiőrlésű kenyér

4. hét
KEDD (26)
Erdélyi leves
Sajtos tejfölös
spagetti
mandarin

SZERDA (27)

CSÜTÖRTÖK (28)

PÉNTEK (29)

Zellerkrém leves

Tarhonya leves
Spenót főzelék
Sajtszószos halfilé
Gy.: halrudacska 100%
Teljes kiőrlésű kenyér
milkimo tejszelet

Karfiol leves
Vadas pulykaragu
Párolt rizs
alma

Pepperonatas pirított
csirkemáj
Tört burgonya szalonnás
Csemege uborka
Teljes kiőrlésű kenyér

2021. február 01- tól – 2020. február 05-ig
HÉTFŐ (01)

EBÉD

Reszelt tészta leves
Erdélyi rakott
káposzta
(pulyka)
alma

KEDD (02)

SZERDA (03)

Makói vágott leves
Ferdinánd tekercs
kakaós/kókuszos
narancs

Karfiolkrém leves
Gombás s.
aprópecsenye
Tört burgonya
Teljes kiőrlésű kenyér
müzli szelet

2021. február 08- tól – 2021. február 12-ig
EBÉD

Daragaluska leves
Burgonya főzelék
Z.borsós-virslis-lecsós
s.tokány
Teljes kiőrlésű kenyér

5. hét

Májgombóc leves
Stíriai metélt
mandarin

CSÜTÖRTÖK (04)

PÉNTEK (05)

Kaporleves zöldséges
csigatésztával
Zúzapörkölt
Pirított tarhonya
cékla saláta

Csont leves
cérnácska tészta
Rántott cs. mell
sokmagvas bundában
Meggymártás
Félbarna kenyér

6. hét
Pirított tészta leves
Zöldfűszeres/provencei
afrikai harcsafilé
Almamártás
Teljes kiőrlésű kenyér

Csontleves
cérnácskával
Sertés karaj tejszínes
gombával
Tört burgonya
Félbarna kenyér

Magyaros zöldborsó
leves
Gyros csirkemellből
Párolt rizs
Tzatziki öntet
alma

Jó étvágyat kívánunk!
Az étlapváltozás jogát fenntartjuk!
élelmezésvezető

