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Szeptember
Tisztelt Magyarcsanádiak!
Sorsdöntő kérdésben kell
újra a szavazóurnák elé
állni
és
egyben
az
összefogásról
is
tanúbizonyságot tenni.
Október 2-án elmondhatjuk
véleményünket
a
bevándorlásról, a kötelező
kvóták
szerinti
migránselosztásról. Én, mint felelősen gondolkodó
magyar állampolgár, apa és településvezető biztosan
elmegyek október 2-án szavazni és biztosan a NEM
mellett teszem le a voksomat. Véleményem szerint
el kell menni szavazni minden áron, hiszen csak így
tudunk demokratikus módon tiltakozni , az ellen,
amit ránk akar kényszeríteni az Európai Unió.
Azért szavazok a NEM-re, mert olyan országban
szeretnék élni, ahol a többségi társadalom
keresztény gondolkodású, tiszteletben tartja az írott
törvényeket, embertársait, és nem tartja alacsonyabb
rendű családtagnak a nőket. Olyan társadalomban
szeretnék élni, ahol a gyermekeim, a lányaim
biztonságban vannak és nincsenek kitéve
molesztálásnak. Olyan országban szeretnék élni,
ahol a hatóságok pontosan tudják, hogy kik
tartózkodnak hazánk területén, hogy ne a félelem
határozza meg a mindennapjainkat, hiszen a
kötelező kvóta magában hordozza a veszélyét annak,
hogy akár 10 ismeretlen családot is be kell fogadnia
településünknek
és
az
itt
élőknek.
Ma még elmondhatjuk, hogy a fentebb felsorolt
alapvető értékek határozzák meg hazánk erkölcsi
rendjét. Én azt szeretném, hogy ez, így is maradjon.
Éppen ezért október 2-án elmegyek szavazni, mert
az a legfontosabb, hogy MI MAGYAROK
dönthessünk saját sorsunkról, arról, hogy kivel élünk

egymás mellett, és ne az EU bürokratái tegyék meg
ezt helyettünk.
A magyar nép történelme során már megtapasztalta
milyen az, ha más nemzetek határozzák meg
számára azt, hogy hogyan éljen. Erről is szól ez a
népszavazás. Éppen ezért, ne higgyenek a
Magyarország felett keselyűként köröző liberális
gondolkodású politikusok mérgező szavainak! Ez
nem pártpolitikai kérdés, hanem NEMZETI ÜGY.
„Európa vagy keresztény lesz vagy nem lesz”. Ezt
tartsuk szem előtt, amikor a szavazóurnák elé
járulunk október 2-án!
Farkas János
Magyarcsanád Község polgármestere

Magyarország jövője a tét, szavazzunk
nemmel!

Október 2-án az Európai Unióban először a
magyarok mondhatják el véleményüket Brüsszel
bevándorlás politikájáról. A népszavazás tétje
hatalmas, ha szabad kezet adunk Brüsszelnek
ahhoz, hogy kötelező betelepítési kvóták alapján
eldöntsék,
kikkel
kell
együtt
élnünk,
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megváltozhat
Magyarország
társadalmi
összetétele, amely komoly kulturális, gazdasági és
biztonsági
veszélyt
jelent.
Az
októberi
referendum a hazánkról, rólunk, magyarokról és
a jövőnkről szól – mondta el lapunknak Lázár
János, Miniszterelnökséget vezető miniszter, a
térség országgyűlési képviselője.
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?” – erre a kérdésre adhatnak választ a
magyar polgárok október 2-án. A referendumról
Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert, a
térség országgyűlési képviselőjét kérdeztük.
Miért van szükség a népszavazásra?
Elsősorban azért, mert mindenkit érintő kérdésről
van szó. Brüsszel már döntött: bevándorlókkal
akarja betelepíteni Európát és Magyarországot. Mi
azonban azt mondjuk, hogy a hazánkról nem
dönthetnek nélkülünk. Nem dönthetik el brüsszeli
bürokraták, hogy Hódmezővásárhely és Makó
térségében kikkel kell együtt élnünk a jövőben.
Ilyen döntést csak a magyar emberek hozhatnak
meg. Október 2-án az Európai Unióban először a
magyarok mondhatják el véleményüket Brüsszel
bevándorlás politikájáról. A tét pedig nem kevesebb,
mint Magyarország jövője.
Az ellenzék azonban éppen azt mondja, hogy a
népszavazásnak nincs tétje.

Nagyon súlyos hibát követ el, aki saját hatalmi
törekvéseit vagy pártpolitikai céljait az ország és a
nemzet ügye fölé helyezi. A népszavazás nem
pártpolitikai kérdés, hanem nemzeti ügy. Brüsszel
már egy egész kvótacsomagot elfogadott, amelynek
része a felső létszámkorlát nélküli kötelező elosztási

mechanizmus, és az, hogy kemény büntetéssel
sújtanák azokat a tagországokat, amelyek elutasítják
a kötelező kvótát. A betelepítéseket követően pedig
megkönnyítenék a családegyesítés folyamatát,
tovább növelve a betelepítettek számát. Jól látható,
hogy az Európai Unió nem megállítani, hanem
megszervezni akarja a bevándorlást, ezzel minden
ellenzéki politikus is tisztában van. Ahogyan azzal
is, hogy ezt a szándékát Brüsszel így vagy úgy, jogi
trükkökkel, bíróság által, vagy egyéb módon, de
keresztül akarja vinni. Azok, akik a népszavazás
ellen kampányolnak, akik azt mondják, hogy
maradjunk otthon, vagy adjunk le érvénytelen
voksot, lényegében biankó csekket adnának az
uniónak
a
bevándorlás
megszervezéséhez:
döntsenek a hazánkról belátásuk szerint. Ez
elfogadhatatlan! Olyan kulturális, gazdasági és
biztonsági kockázatot eredményezne, amit nem
engedhetünk meg! Brüsszelt csak egy módon
állíthatjuk meg: ha a magyar emberek világos, jól
érthető és erős üzenetet küldenek. Az Európai Unió
a népszavazást, a demokratikus hagyományok egyik
legfontosabb és legtisztább megnyilvánulását nem
veheti semmibe. Aki azt mondja, hogy a
népszavazásnak nincs tétje, az egyszerűen hazudik.
Azt is mondják, hogy a bevándorlóknak inkább
segíteni kellene, mintsem akadályokat állítani eléjük.
Az uniónak és Magyarországnak védelmet kell
biztosítania azok számára, akiknek a háború, a
politikai, vallási, vagy etnikai üldöztetés miatt el kell
menekülniük a hazájukból. Nem szabad azonban
összekevernünk a menekülteket a bevándorlókkal,
akik a jobb élet érdekében, vagy a nyugat-európai
szociális ellátás reményében akarnak Európába
jönni. A bevándorlók a jelenlegi helyzet legnagyobb
áldozatai. Áldozatai az embercsempészeknek, akik
életveszélyes tengeri vagy szárazföldi utakon,
embertelen körülmények között szállítják őket, és
áldozatai a terrorszervezeteknek, akik a soraik közé
épülve próbálják folyamatosan fenyegetésben tartani
a nyugati világot. De ami a legfontosabb: áldozatai
Brüsszel bevándorlás politikájának, hiszen még
most sem mondja meg nekik senki egyértelműen,
hogy ne induljanak útnak, ekkora terhelést várhatóan
nem bír el Európa, sokukat kitoloncolnak majd, és a
lassan évek óta tartó uniós politikai-döntési
válságban a jövőjük bizonytalan.
Milyen lehetőségei vannak a kormánynak a további
intézkedésekre?
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A magyar kormányra az elmúlt években állandó
nyomást gyakoroltak az európai politikai életben,
vagy éppen a nyilvánosság előtt, a sajtón keresztül,
mert nyíltan szembefordult Brüsszel bevándorlás
politikájával. Határozottan kijelentettük, hogy a
hazánkról nem dönthetnek nélkülünk és nyíltan
kimondtuk, hogy meg kell védenünk a határainkat,
mert az ellenőrizetlen bevándorlás növeli a
terrorizmus kockázatát. Mindezt ma már a
biztonságpolitikai szakértők mellett számos európai
ország és politikus is elismeri. Brüsszel a határok
védelme helyett azonban még most is a kvótát
erőlteti. A magyar kormány legfontosabb feladata,
hogy megvédje Magyarországot, az előttünk álló
küzdelemben azonban minden magyar ember
segítségére, támogatására szükségünk van. Arra
kérek mindenkit, hogy október 2-án mondjon nemet
Brüsszel bevándorlás politikájára. Mondjunk nemet
arra, hogy Brüsszelben vagy bárhol máshol
dönthessenek a hazánkról, a gyermekeink jövőjéről.
Ne kockáztassunk, védjük meg Magyarországot!

Ping-Pong bajnokság
2016. szeptember 23-án (pénteken) 15:00-tól PingPong
bajnokságot
rendezünk
az
iskola
tornatermében. A bajnokságon történő részvétel
előzetes feltétele a jelentkezés, amit a Polgármesteri
Hivatalban Ügyfélfogadási időben lehet megtenni,
2016. szeptember 12-től 20-ig. A nevezés díjtalan.

Seprűvásár
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő testülete és a Magyarcsanádért
Egyesület
tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját
2016. szeptember 24 -én tartandó
II. Szent Gellért napi rendezvényére

2016. augusztus 23.-án és 24.-én seprű vásárt
tartottunk, mellyel a helyi iskolások kirándulását
támogattuk. A két nap alatt közel nyolcvan seprűt
sikerült értékesíteni ezzel is hozzájárulva a
gyerekek utazásához.

2016. szeptember 24. (szombat)
A délelőtt folyamán a Csongrád megyei Rendőr főkapitányság állománybővítés céljából kitelepül és
a határvadász századokba toboroz önkénteseket.
Szeptember 24-én (szombaton) az Önkormányzat
sertéshúsból főz pörköltet, melyet előre a
Polgármesteri Hivatalban lehet megrendelni, és
kifizetni. Egy adag pörkölt, 2 szelet kenyér és a
savanyúság ára: 200.- Ft.
Pörköltjegyet vásárolni szeptember 12-től 20-ig
lehet személyesen a Polgármesteri Hivatalban
Ficsor Jánosnál és Fodor Bernadettnél.
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Szelektíven
gyűjthető
csomagolási
hulladékok

Testvér Települési pályázat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 2016.
évben is - hasonlóan a tavalyi évben - sikerrel
pályázott a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett
Kárpát-medencei testvér települések közötti
kapcsolatok
fenntartására, nyelvi, kulturális
együttműködés, megőrzés fenntartására kiírt
pályázatra.
A „Testvér települési kapcsolatok erősítése
Magyarcsanád és Szőkefalva községek között”
címmel benyújtott pályázatunk 500.000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást kapott a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. támogató szervezettől.

Szelektív Hulladékgyűjtés!
Felhívjuk a lakosság figyelmét a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.
Erre az Önök lakóövezetében a
„házhoz menő zsákos” gyűjtési
rendszer áll rendelkezésre.
A csomagolási hulladékkal megrakott saját
háztartásában használatos „zsáko(ka)t” társaságunk
minden hónap második hétfő napján külön
gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítja el,
válogatóüzemünkben történő utóválogatásra.
Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig
szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)t az
ingatlanuk elé jól látható és megközelíthető
helyre kihelyezni.

Hasznosíthatatlan,
szelektíven nem
gyűjthető
hulladékok

Újságpapír,
hullámpapír,
kartondoboz
lapjára
hajtogatva
(hungarocell
nélkül),
szórólapok,
csomagolópapír,
tönkrement
könyvek,
prospektusok,
elhasznált
füzetek.
Üdítősés
ásványvizes
flakonok (PET palack),
PP+HDPE
flakonok
(kozmetikai,
mosószeres,
stb.
flakonok),
nylon
szatyor
és
zacskó,
többrétegű italos karton
(üdítős és tejes dobozok).

Használt papír zsebkendő,
használt szalvéta, egyéb
szennyezett papír (pl.:
zsíros, olajos papírok, csokis
papírok, jégkrémes papírok)
műanyag borító, matrica,
stb.

Üdítős, energiaitalos és
alkoholos
dobozok,
konzervdobozok.

Olajos, festékes, vegyszeres
fém dobozok és egyéb
fémhulladékok, stb.

Hungarocell, vajas, tejfölös,
joghurtos műanyag dobozok
(kimosva sem), műanyag
poharak, egyéb szennyezett
műanyag, stb.

Kérjük,
segítsék
és
becsüljék
meg
válogatóüzemünkben dolgozó kollégáink nehéz
munkáját azzal, hogy a szóróanyagokon feltüntetett
csomagolóanyagokat teszik a szelektív hulladékba.
A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük,
úgy kezelje, hogy minél kevesebb helyet foglaljon
el, emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! A
kilapított – levegőmentes formájú – italos
kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza a
kupakot, mielőtt visszanyerné eredeti térfogatát!
Amennyiben
szolgáltatásunkkal
kapcsolatban
kérdése, észrevétele van, forduljon bizalommal
társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Amennyiben nem megfelelő hulladék kerül ilyen
zsákban kihelyezésre, a közszolgáltató értesítő
hátrahagyása mellett a hulladékot a helyszínen
hagyja, azt a soron következő szállítási napon a
települési hulladék elszállításának szabályai
szerint pótdíj ellenében szállítja el.

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat (6728
Szeged, Városgazda sor 1.)
Ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 8:00-13:00
Telefon: 62/777-109; Fax: 62/777-112
web: www.telepulestisztasag.hu
e-mail: ttkft@telepulestisztasag.hu

Tájékoztatjuk, hogy a „házhoz menő zsákos”
szelektív gyűjtésnél az alábbi táblázatban szereplő
anyagfajták helyezhetők:

Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések,
észrevételek:
Telefon:62/425-231
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TÁJÉKOZTATÓ az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetéséről
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselőtestülete a 2015. május 28. napján tartott ülésén
fogadta el az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetéséről
szóló
rendeletét.
A
rendelet
legfontosabb szabályaira az alábbiakban hívjuk fel
a lakosság figyelmét:
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. Az égetés
során kommunális és ipari eredetű hulladék vagy
veszélyes hulladék (pl.: műanyag, gumi, vegyszer,
festék és ezek hulladékai) nem égethető el.
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:
a) a tűzvédelmi hatóság által országosan
elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején,
b) a füstköd-riadó alkalmával
korlátozás időtartama alatt,

elrendelt

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.
Avart és kerti hulladékot csak telken belül szabad
égetni úgy, hogy az, az emberi egészséget és a
környezetet ne károsítsa. Avart és kerti hulladékot
csak telken belül szabad égetni úgy, hogy az, az
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa. Az
égetésre – a füstképződés csökkentése és a
környezőlakosok kímélete érdekében – száraz
anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel,
szélcsendes időben kerülhet sor. Égetni csak száraz
kerti hulladékot lehet.

A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a
kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani
kell, és az égetés csak folyamatosan kis adagokban
történhet, melynek során az általános tűzvédelmi
szabályokat be kell tartani.
Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni,
hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz,
pernye, és hő terhelés hatása ne álljon fenn, az tűzés robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy
szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében
levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.
Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és
hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény
alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. Az
égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető
folyadék
vagy
légszennyező
segédanyag
alkalmazása tilos.
A szabadtéri égetés során tüzet őrizetlenül hagyni
nem szabad és veszély esetén a tüzet azonnal el kell
oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel
a tűz terjedése megakadályozható illetőleg a tűz
eloltható.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz
elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt
parázs, hamu lelocsolásáról vagy földdel történő
lefedéséről.
Az avar és kerti hulladék közterületen történő
elégetése tilos.
Amennyiben a szabadtéri égetésre az e rendeletben
foglaltaktól étérően kerül sor, a tűzvédelmi hatóság
hatósági eljárást indít és a szabálytalanságot
elkövetővel szemben tűzvédelmi bírság kiszabására
kerül sor.
Bejelentést a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Makói
Hívatásos
Tűzoltóparancsnokságon
lehet
tenni
az
alábbi
elérhetőségeken:
6900 Makó, Vorhand Rabbi tér 1.
e.mail: makó.hot@katved.gov.hu
Telefon és fax: 06 (62) 510-740
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rendelet teljes
szövege a www.magyarcsanad.hu oldalon olvasható!
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Született

Meder elemek
2016. augusztus 24. én megérkeztek a
belvízelvezető csatorna meder elemei, amelyeket
főként az Árpád utca csatorna szakaszán fogunk
felhasználni.

Kovács Barbara Szonya
Született: 2016.augusztus 12.
Szülők: Tódor Nikoletta, Kovács László
Lakik: Laktanya tér 11.
Koszta – Kakuszi Dilara Gabriella
Születtek: 2016.augusztus 25.
Szülők: Kakuszi Alexandra, Koszta Krisztián
Laknak: Széchenyi utca 29.
________________________________________

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

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.

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Magyarcsanádon 2016.09.05 vasárnap este 6 óra
körül legeltetés közben elveszett egy fehér Merinó
jellegű kos.
Kérem, aki tud valamit vagy látta segítsen!

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunyt
Ifj. Léderer János

Élt 37 évet

Ács Csaba

Élt 47 évet

Magyarcsanádon, jó helyen, 1054 m²-es építési telek
eladó.
Érd: 36/30 983-4323
Magyarcsanádon
csendes
környezetben
tehermentesen összkomfortos rendezett téglaház
eladó, vagy kisebbre cserélhető.
Érd: 36 70 216 6665

Nyugodjon békében!
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2016. Szeptember
Önkormányzati tájékoztató lap

Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is
igénybe vehető.
Érd:70/418- 2424
________________________________________

Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 06/20 326-48-26, 06/20 431-96-29

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés

Kaszálást, rendsodrást, gazos kertek földek
zúzását, szántását, kombinátorozást, vállalom
T25-ös traktorral
Érd: Takács Gábor Vérné Zsófika fia
06-70-398-80-82

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig,
Vasárnap Zárva

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

-

Kerékpár javítását kompletten (gumiragasztás,
külsőcsere, csapágycsere stb.), motorbicikli
szerelést, motoros fűkasza javítását vállalok.
Érd.: Magyarcsanád Fő utca 74 (Elvira féle ház)
Ferenczi Gyula

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

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.

Eladó egy megkímélt, jó állapotú Fujitsu Siemens
V5555 típusú laptop töltővel, 400 GB HDD-vel; 3
GB RAM-al; 15,4 ”-os kijelzővel.

Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések
teljes körű lebonyolítását.

Irányár: 32.000 HUF
Érdeklődni lehet a 06/70/ 770-5569
________________________________________
Magyarcsanádon eladó elektromos körfűrész
gyaluval.
Érd: Ady Endre u. 23/A

Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).
Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384

3 db választott malac és 1 db kos bárány eladó.
Érd: Bánát u. 4. – Németh Évánál

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi
Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-19-01-es telefonszámon

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
apátfalvi lerakatta teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

-

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: Fodor Bernadett, Ficsor János
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
ISSN 2416-0016

Koporsós és urnás temetések lebonyolítása
Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is
Kegyeleti tárgyak értékesítése
Gyászjelentés újságban való megjelenítése
Ügyelet a nap 24 órájában
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