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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2016. március 31-én 

tartotta soros ülését.  
 

A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta: 

 
- A képviselő-testület 2016. évi munkatervének 

módosítását 
- Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
- A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének beszámolóját 

- A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót 

- A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz 
kapcsolódó szakmai munkáról szóló 
beszámolót 

- Magyarcsanád Községi Önkormányzat a helyi 
adórendeletek felülvizsgálatáról 

- Magyarcsanád település 2016. évi vízterhelési 
egységdíját 

- Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
hatályon kívül helyezését és új szabályzat 
elfogadását 

- Pályázat benyújtását a testvér települési 
programok és együttműködések c. pályázati 
felhívására 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Telekfelajánlások 
 

Az elmúlt hónapban több tehermentes beépítetlen 

telket ajánlottak fel az önkormányzat részére, 

kihasználatlanság miatt. 

 

 

 

Feldolgozó üzem építése 
 

Az arundo energianádat is feldolgozó cég 

üzememet szeretne létesíteni Magyarcsanádon. Az 

önkormányzat elfogadta a Natur Trade 

Magyarország 2010 Kft. területi igényét és egy az 

üzem felépítéséhez alkalmas területet kijelölt a 

cég számára. Az üzemnél a későbbiekben 

ingyenesen el lehet majd helyezni zöld hulladékot, 

ágakat, nyesedéket. 

 

 

Bökényi állattartó telep 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat képviselő 

testülete döntött egy Bökényi 2561 

négyzetméteres telek megvásárlásáról, amelyen 

található egy ház és egy 100 négyzetméteres 

istálló is. A telket 700 ezer forint értékben 

vásárolták, melyen létrehozták községünk 

állattartó telepét. 

2016. március 25-én az önkormányzat kitelepítette 

a juhnyájat a telepre. 

Ezen felül az önkormányzat 2 darab magyar 

merinó fajtájú kost vásárolt az Állampusztai 

törzstenyészetből, melyekkel elindul a tenyésztés.  
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Testvér települési pályázat 
 
A képviselő testület pályázatot nyújtott be a 
testvér települési programok és együttműködések 
c. pályázati felhívására, melyen 2.500.000 forintra 
pályázott. Sikeres pályázat esetén lehetővé válna 
nagyobb lélekszámú delegációk utazása és 
kibővített programok lebonyolítása. 

 

 

Művelődési ház munkálatai 
 

Ezen a héten kezdetét veszi a beruházás, amellyel 

megújul, és megépül művelődési házunk, 

egészségügyi központunk. A munkálatok várható 

befejezése november végén lesz. 

 
 

Műfüves footbal pálya 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzatának 

képviselő testülete eldöntötte, hogy pályázatott 

nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, egy 

műfüves footbalpálya megépítésének érdekében. 

A képviselő testület a beruházás 30 százalékát, 

mint önerőt, a 2017-es költségvetésből biztosítja. 

________________________________________ 
 

TISZTELT MAGYARCSANÁDI 
POLGÁROK! 

 
Dr. LÁZÁR JÁNOS  
országgyűlési képviselő 

 

és 
 

FARKAS JÁNOS 
polgármester 

 

2016. április 7-én 
(csütörtök) 

 

18 órai kezdettel  
 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT 
 

tartanak  
 

az Általános Iskola tornatermében. 
 (Magyarcsanád, Templom tér 3.) 

 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk! 

 

Polgármesteri Hivatal 

 Ügyfélfogadási rendje 

 
 

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 13:00 –16:00 

Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 

Szerda: 08:00 – 12:00 és 13:00 –16:00 

Csütörtök: 08:00 – 12:00 délután ügyfélfogadás 

nincs 

Péntek: 08:00 – 12:00 

Kérünk mindenkit a fenti időpontok 

betartására! 

 

 

Tanyák felmérése 

 
 A Kormány kiemelt célkitűzésként határozta meg 

a magyarországi tanyák 2020. évig villamos 

energiával történő ellátását. A tervezett 

fejlesztéseket egy egységes és teljes körű felmérés 

alapozza meg.  

A Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársai 

 a tanyák felmérését 2016. április 1. és 30. 

között a helyszínen végzik el egy 

fényképfelvételekkel kiegészített adatlap 

kitöltésével.  

Az adatlap kérdései alapvetően a tanyák 

energiaellátásának és energiaszükségletének 

felmérésére, az épületek és az infrastruktúra 

állapotára, valamint a tanyagazdaságokra 

vonatkoznak.  

Az országos felmérés sikere érdekében számítunk 

valamennyi érintett lakos segítő 

közreműködésére. Felhívjuk a figyelmüket, 

hogy a felmérést végző munkatársak minden 

esetben fényképes megbízólevéllel igazolják 

magukat. Az esetleges visszaélések elkerülése 

érdekében a kormányhivatal kéri a felméréssel 

érintetteket, hogy magát igazolni nem tudó, 

megbízólevéllel nem rendelkező személyeket a 

fenti felmérés elkészítése céljából ingatlanuk 

területére ne engedjenek be, kérdéseikre ne 

válaszoljanak. 

   

Csongrád Megyei Kormányhivatal  
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Adórendelet módosítás 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a helyi adókról szóló 29/2015. (XI. 27.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: 

Rendelet) az alábbi új 7/A §-al egészül ki:  

 

„Adómentesség 

7/A. § 

Mentes a helyi iparűzési adó alól az a 

tevékenységét ténylegesen végző háziorvos, 

védőnő vállalkozó, akinek az éves vállalkozási 

szintű adóalapja az adóévben nem haladja meg a 

20 millió forintot, és ezen tevékenysége a 

vállalkozás ősztevékenységének legalább 80 %-át 

teszi ki.” 

 

 

Betonoszlopok Gyártása 
 

Önkormányzatunk ősszel 700 gyümölcsfát ültet. 

A beültetésre szánt területet körbe fogjuk keríteni, 

amelyhez a szükséges betonoszlopokat a 

közmunkaprogram keretében mi magunk, 

készítjük.  

 

  
________________________________________ 

 

Tűzoltóság tájékoztatója 

 
Káreset, és tűz esetén hívható számok: 

112-es központi szám 

Makói tűzoltóság közvetlen hívó száma: 

06-62/510-740 
 

Bármilyen esetben kéri a lakosság a segítséget, 

meg kell adni a telefonáló nevét, hívószámát, a 

káreset, vagy tűzeset pontos helyét. 

_______________________________________ 

 

 

Kulturális Hírek 

 

alkalmából 

„Por és Istenpor vagyunk” címmel megemlékezést 

tartunk József Attila születésének 

111.évfordulóján 

2016. április 12-én 16 órai kezdettel a 

Könyvtárban, melyre tisztelettel hívjuk községünk 

lakosságát. 

_______________________________________ 
 

Néptánc 

 
Többek kérésére újra 

szerveződik a magyarcs-

nádi néptánccsoport! 

Sok szeretettel várunk 

minden érdeklődött, aki szeretne néptáncot 

tanulni. Jelentkezni Április 29- ig lehet a 

magyarcsanádi hivatalban Ficsor Jánosnál 

ügyfélfogadási időben, vagy a 06-20-411-1901 es 

telefonszámon.  

_________________________________ 
 

Iskolai Hírek 

 

Húsvéti készülődés 
 

2016. március 23-án a Magyarcsanádi Református 

Általános Iskola aulájában húsvéti készülődést 

tartottunk. A rendezvényen kicsik és nagyok, 

gyermekek és szüleik egyaránt részt vettek. A 

remek hangulatban eltöltött délután folyamán 

lehetőség nyílt húsvéti díszek, ajándékok 

készítésére.  
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Közös ének-zene óra az 1 osztályban 

 
2016 március 31-én Dobra Bernadett tanító néni 

ének-zene órát tartott az első osztályban, melyre a 

nagycsoportosokat is meghívtuk.  

 

 
 

Költészet napi versmondó verseny 
 

A Magyarcsanádi 

Református Általános 

Iskola szervezésében 

2016. április 12-én  

13.30 órai kezdettel a 

Könyvtár előadó 

termében 

szavalóversenyt 

rendezünk óvodások és iskolások részvételével. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Várjuk azoknak a felnőtteknek a jelentkezését, 

akik szívesen mondanának a gyerekeknek verset. 
 

Papírgyűjtés 
 

Felhívjuk minden lakos 

figyelmét arra, hogy az 

óvodában és az iskolában 

április 20-ig papírgyűjtés lesz. 

Kérjük, akinek van felesleges 

újságpapírja, régi rossz 

könyve adja oda a 

gyerekeknek, vagy vigye el 

valamelyik intézménybe! 
 

Könyvtár nyitva tartási rendje: 
 

Hétfő: Zárva 

Kedd: 14–18 

Szerda: 11–15 

Csütörtök: Zárva 

Péntek: 14–18 

_______________________________________ 

 

Víz Világnapja 
 

2016 március 18-án iskolánkat 4 tanuló képviselte 

(Nadobán János 8 o., Hegedűs Máté 7. o., 

Higyisán Daniella és Nagy Nikoletta 6. o.) az 

apátfalvi Dózsa György Általános Iskola által 

szervezett játékos sorversenyen. Több éve 

hagyomány, hogy a Víz Világnapja alkalmából a 

környező iskolák közösen vetélkednek.  

________________________________________ 
 

Föld Napja  

 
2016. április 22-én du. 16 órai kezdettel a Föld 

Napja alkalmából a 2015. évben született 

babáknak fát ültetünk, melyre tisztelettel 

meghívjuk a község lakóit. 
 

 
______________________________________________ 

 

EGÉSZSÉGÜGY 
 
 

Háziorvosi rendelés:  

Dr. Aboul-Hosn Hussein 
Hétfő:  09-13 

Kedd:  11-15 

Szerda: 09-13 

Csütörtök: 10-14 

Péntek: 09-12 óráig 

Rendelő száma: 06 62 / 261-718 

Mentők száma: 104 
 

 

FELHÍVÁS 
 

HIÁNYZÓ HÁZSZÁMOK 
Megkérjük a kedves Lakosságot, hogy  

a hiányzó házszámokat 
ingatlanjaikon pótolni szíveskedjenek, a 

postai és önkormányzati küldemények 

kézbesíthetősége miatt! 

_______________________________________ 
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Csontkovácsolás és Shiatsu masszázs 
 

Vállalok csontkovácsolást, amely ajánlott 

gerincfájdalmakra, derék becsípődésre, fejfájásra, 

elfeküdt nyak lazítására, izomcsomók oldására a 

lapockák körül, kéz és lábzsibbadás 

megszüntetésére, gyerekeknél gerincferdülés, 

lúdtalp tartásgyengeség, hiperaktivitás esetén.  

Figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két 

fajtáját, lávaköves masszázst stressz oldására és 

köpölyözést méregtelenítésre. 

Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban. 
 

Érdeklődni: Takács Gábor 

 Magyarcsanád, Szélső sor 4. 

Tel.: 06-70-398-8082 
 

 

RÁGCSÁLÓIRTÁS    
 

A 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletre hivatkozva, 

nyomatékosan kérünk minden háztulajdonost, 

hogy 
tegyen eleget rágcsálóirtási 

kötelezettségének! 
A lakóterületen minden ház- raktár-, gazdasági 

épület tulajdonosnak, bérlőnek és használónak, 

patkány és egér elleni védekezési kötelezettsége 

van. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a Járási 

Népegészségügyi Intézet a fenntartót a védekezés 

költségeinek megtérítésére kötelezheti. 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született 

 
Született: Márki Annabel 

Szülő: Márki István, Fodor Tündy Ana 

Lakik: Árpád utca 10 

 

 

Született: Moldován Larissza 

Szülő: Moldován Erika, Németh István 

Lakik: Szántó Kovács János 8. 

 
 

 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 
 
 

 

Elhunyt 
 

 

Sefcsik János   Élt 74 évet 

Fő utca 18 

 

Vígh Mihályné  Élt 91 évet 

Fő utca 99. 

 

Nyugodjanak békében! 
 

 

KÓBOR KUTYÁK 

 

Újra megszaporodott a faluban kóborló és a 

lakosokra veszélyt jelentő kutyák száma. 

Felhívjuk figyelmüket hogy a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

Magyarcsanád Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 24/2015.(X.29.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 

Önk.rend.) 12.§  b) pontja alapján a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el, aki: 

„a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb 

más tulajdonában lévő magánterületre, vagy 

közterületre való át-, illetve kijutását nem 

akadályozza meg." 

 
A 24/2015.(X.29) Önk.rendelet alapján, aki a 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás folytat, 200.000 Ft–ig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

________________________________________ 
 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 
 

 

Magyarcsanádon, jó helyen, 1054 m²-es építési 

telek eladó.  

Érd: 36/30 983-4323 
____________________________________________________________ 
Magyarcsanádon eladó elektromos körfűrész 

gyaluval. 

Érd: Ady Endre u. 23/A 
____________________________________________________________ 

Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26. 

szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is 

igénybe vehető. 

Érd:70/418- 2424 
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Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám 

alatti téglaház, rendezett udvarral, több 

mezőgazdasági épülettel, 2100 m2-es telken.  

A ház szocpol és hitelképes. 

Érd: A helyszínen 
 

Gazos kertek földek zúzását, szántását, 

kombinátorozást, gabonavetést (búza, árpa) 
vállalom T25-ös traktorral 

Érd: Takács Gábor Vérné Zsófika fia  
06-70-398-80-82 

 
___________________________________________________________ 

310 literes Gorenje fagyasztóláda, és Candy 

hűtőszekrény eladó.  

Érd: Ady Endre u. 4. 
 

 

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 fűrészárú 

- Szögek, Csavarok 

- Kerítésléc, Ól deszka 
 

Bíró Antal 

Apátfalva, Aradi u. 16/a. 

06/20 473-32-36, 06/20 326-48-26 
 

 

REKVIUM 

Temetkezési Vállalkozás 
apátfalvi lerakatta 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: 06/20 326-48-26, 06/20 431-96-29 
 

Eladó egy 320 literes 10 méteres permetező gép.  

 

Érd: Magyarcsanád Termál utca 22,  

06/62/261/933 

 
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 
 

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a 

Magyarcsanádi Hírek lehetőséget biztosít. 

Hirdetésfelvétel: 20-411-19-01-es telefonszámon 
 

 

 

Apátfalván 
 
 

Magyarcsanádi Hírek 
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.  

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.  

Tel: (62) 520-630 

Email cím: kultura@magyarcsanad.hu 

Felelős szerkesztő: Farkas János 

Szerkeszti: Ficsor János, Fodor Bernadett 

Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely 
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