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MEGEMLÉKEZÉS  
 

Ó szent István dicsértessél,  

Menny és földön tiszteltessél, 

De főképpen nálunk ma, 

Mi hazánk fő oszlopa! 

Kérünk, mint apostolunkat,  

És az első királyunkat, 

Szent István, nézz mennyből le, 

A szép magyar népedre! 

         (Moldvai csángó népének) 

 

 

Augusztus 20.-a az egyik legrégibb magyar 

ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény 

magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves 

folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején 

I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldog 

asszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta 

össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott 

törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a 

napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 

1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. Az 

ünnep dátumát Szent László király tette át 

augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely 

pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették 

oltárra I. István relikviáit a székesfehérvári 

bazilikában, ami a szentté avatásával volt 

egyenértékű. 

Az Országgyűlés döntése értelmében 1991-től 

augusztus 20-a a Magyar Köztársaság hivatalos 

állami ünnepe is. 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

2015. július 24-én rendkívüli ülést tartott 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

A képviselő testület egyhangúlag megszavazta 

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás 

korlátozásáról szóló rendeletet: 
 

1.§ A rendelet hatálya Magyarcsanád község 

közigazgatására terjed ki. 
 

2.§ (1) Tilos a szeszes ital fogyasztása a 

Magyarcsanád község közigazgatási területén lévő 

közterületeken. 

 (2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya: 

a) az érvényes közterület-használati 

megállapodással rendelkező vendéglátó 

egységekre nyilvántartási időben, valamint az 

engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező 

alkalmi rendezvényekre, 

b) minden év első és utolsó napjára. 
 

3.§ Jelen rendelet alkalmazása szempontjából: 

a)közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a 

tulajdonformától függetlenül minden olyan 

közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki 

számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek 

mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek 

közútként szolgáló és a magánterületnek szolgáló 

a közforgalom elől el nem zárt részét is. 

b)szeszes ital: gyógynövények gyógyászati jellegű 

szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával 

készült termék és az alacsony 1,2%-nál kevesebb 

alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden 

alkoholtartalmú ital. 

4.§ Ezen rendelet 2015. augusztus 1. napján lép 

hatályba. 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Értesítjük a szociális kérelmeket benyújtó 

ügyfeleinket, hogy a Szociális Bizottság 2015. 

augusztus 26. napján (szerdán) tartja 

következő, soros ülését.  

 

A kérelmek beérkezési határideje:  
2015. augusztus 17. (hétfő) 16: 00 óra 

 

A határidő után beérkezett kérelmeket a bizottság 

a szeptemberi ülésén bírálja el.  

 

Együttműködésüket köszönjük!  
 

 

Lomtalanítás 
 

Lomtalanítás lesz Magyarcsanádon. A zavartalan 

lebonyolítás érdekében kérjük a lakosokat, hogy 

az elszállításra szánt lomot legkésőbb augusztus 

15-én reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé 

úgy, hogy az ne akadályozza a közlekedést. 
 

Emlőszűrés 
 

Magyarcsanádon 2015. szeptemberben (pontos 

időpont később) a 45 év feletti nőknek (értesítőt 

kapnak róla) emlőszűrés lesz. Helyszín: ÖNO 

előtti parkoló. TAJ kártya szükséges a 

vizsgálathoz. 
 

Nyári gyerekétkeztetés 
 

Magyarcsanádon júniustól a kormány, a 

„Gyermekszegénység elleni program keretében 

nyári étkeztetés biztosítása” nevű pályázat 

támogatásának elnyerésével nyári 

gyerekétkeztetés folyt. A programban 70 gyermek 

kapott ingyen ebédet. 

 

Útalapozás 
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a faluban 

várhatóan 2015. augusztus 10.-től útalapozási 

munkálatok kezdődnek az alábbi utcákban: 

Damjanich utca, Béke utca, Búza sor a Jókai 

utcától a Táncsics sorig, Budai N. A. utca, Szántó 

Kovács János utca, Petőfi S utca a Dózsa Gy. utca 

és Táncsics sor közötti része, Laktanya tér, József 

Attila utca a Széchenyi utca és Dózsa Gy utca 

közötti rész. A fent említett utcákban élőket 

megkérjük az úttestek két oldalán az esetlegesen 

kitett útakadályok eltávolítására. A munkálatok 

alatt 3-4 m széles útszakaszok fognak elkészülni. 

A folyamat előreláthatóan 3-4 hétig tart, addig is 

kérjük szíves megértésüket és türelmüket. 

________________________________________ 
 

Felhívjuk a lakók figyelmét arra, hogy a 

Magyarcsanád területén való 
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM  

augusztusban és szeptemberben is érvényben van! 

 

ISKOLAI HÍREK 
 

A rémhírekkel ellentétben a Magyarcsanádi 

Református Általános Iskola az idei évben is 8 

osztállyal működik tovább. Való igaz hogy az 

alacsony gyerek létszám miatt a fenntartó 

költségracionalizálást tart, ám ez nem fog a 

tanítás, tanulás minőségének rovására menni. Az 

önkormányzat a probléma megoldása érdekében 

közös levelet küldött Lázár János országgyűlési 

képviselővel a Református Püspök úrnak, 

melyben segítséget kérnek a helyzet megoldására.  
 

 

KULTURÁLIS HÍREK 
 

Mozgások éjszakája 
 

2015. június 27.-én Magyarcsanádon is 

megrendezésre került a Mozgás éjszakája. 

A program keretein belül a helyi lakosok, közel 

100-an, Bustya Miklós vezetésével, 21 órai 

kezdettel egészen 23 óráig tartó köztáncban vettek 
részt. Az önfeledt hangulat indokolttá teszi azt, 

hogy a későbbiekben hasonló eseményt 

rendezzünk. 
 

Néptánc tábor 
 

Magyarcsanádon július 20-24-ig néptánc tábor 

volt, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mind a két 

csoport nagyon sok élményt szerzett. Az 

óvodások a Falunapon be is fogják mutatni a 

tanultakat. Szeptembertől várjuk a jelentkezőket, 

akik csatlakoznának a felnőtt csoporthoz.  
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Aquatréning Makón 
 

A magyarcsanádi Református Általános Iskola 12 

tanulója vett részt a makói Hagymatikumban 

szervezett Aquatréningen. A gyerekeket külön 

busszal szállították a fürdőbe, ott szakemberek 

foglakoztak velük, játékos gyógytornán vettek 

részt, és még tízórait és ebédet is kaptak. 

A program a Csongrád Megyei Önkormányzat 

sikeres pályázatának a TÁMOP 6.1.5 „Egy lépés 

az egészségünkért – Csongrád megye komplex 

egészségfejlesztési programja” megnyerésével 

valósult meg. 

 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 
 

Eladó 200 kg-os famázsa, súlyokkal.  

Érd: 30/983 4323 

 

 

Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám 

alatti téglaház, rendezett udvarral, több 

mezőgazdasági épülettel, 2100 m2-es telken.  

A ház szocpol és hitelképes. 

 

 

Eladó Magyarcsanádon, Szegedinác Péró 18. 

szám alatt 100-120 mázsa érett trágya. 

Érd: Helyszínen 

 

 
Eladó Magyarcsanádon az Ady Endre u. 24. szám 

alatti családi ház. Háromszobás, fürdőszoba, 

konyha, kis-és nagy folyosó, összkomfortos.  

Tetszés szerint ki lehet építeni plusz 1 szobát. Kis 

udvarral és kerttel rendelkezik, csatorna 

bevezetve. Tehermentes, szocpol képes.  

Ár: 3.000.000. Ft. 

Érd: 30/523 7772 

 

 

 

Eladó Magyarcsanádon a Széchenyi u. 29. szám 

alatti 3 szoba összkomfortos családi tégla ház, 160 

m2 –es melléképülettel, betonozott udvarral. 

    Érd: 20/260-9369 

________________________________________ 

 
Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a 

Magyarcsanádi Hírek lehetőséget biztosít. 

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

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született 
 

 
 

 

Jankó Edina Zsaklin 

Született: 2015. július 22. 

Szülei: Kolozsvári Edina és Jankó Róbert 

Lakik: Ady Endre utca 23. 

 

 

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 

 

 

Elhunytak 

 
Sípos János   élt  84 évet 

(Termál utca 1.) 

 

Quintus Tibor Dittmar élt  43 évet 

(Nicolae B. utca 27.) 

 
Nyugodjanak békében!  

 

 

Július hónapban házasságkötés nem volt. 
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Falunapi Előzetes 
 

2015. szeptember 18-20.-ig megrendezésre 
kerülnek a Magyarcsanádi Szent Gellért napok. A 
programok még szervezés alatt állnak, de 
igyekszünk úgy összeállítani a kínálatot, hogy 
minden korosztály és nemzetiség találjon 
magának kikapcsolódási lehetőséget. 
Szeptember 19-én (szombaton) az Önkormányzat 
marhahúsból főz pörköltet, melyet előre a 
Polgármesteri Hivatalban, vagy korlátozott 
számban a helyszínen lehet megrendelni, és 
kifizetni. Egy adag pörkölt, 2 szelet kenyér és 
savanyúság: 500.- Ft. 
A rendezvény keretein belül több sport, és 
ügyességi vetélkedőt szervezünk, amelyek az 
alábbiak lesznek: 
 

-Szent-Gellért kupa (amatőr foci bajnokság) 

kezdete szeptember 18. Döntő mérkőzések 
szeptember 19.-én. Nevezés díj: 2000 Ft/ csapat.  
Maximum 8 fős csapatokat várunk, 5+1-es 
felállással és két cserével. 
 

-Szkander bajnokság 

A jelentkezők külön súlycsoportokra lesznek 
osztva. Nevezési díj: 500 Ft/fő 
 

-Ping-pong bajnokság  

Nevezési díj: 400 Ft/fő 
 

-Lengőteke bajnokság 
Nevezési díj: 400 Ft/fő 
 

- Egy perc és nyersz (nincs nevezési díj) 

Öt feladattal, melyeket youtube-on mindenki 
megtekinthet, és otthon gyakorolhat. A feladatok 
teljesítéséért nehézségi szintenként jutalom jár. 
Feladatok:  
1. Lufi tornádó  
2. Tésztanyárs  
3. Cukorkaland 

4. Csere – bere 

5. Tripla placcs 
 

A versenyekre szeptember 10-ig lehet 
jelentkezni személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban Ficsor Jánosnál és Prém Brigittánál, 
vagy a 20-411-19-01 telefonszámon. 

 

Összefog Magyarcsanád 
 

Tisztelt Lakosok! 
 

Kérjük, segítsen 

adományával, hogy 

Veréb Margitka lánya, 

Kati, Egyiptomban 

elrabolt kisfiát 

visszakapja, a költségeket fedezni tudja, és 

újra együtt lehessenek! 

Adományát elhelyezheti a boltokban kitett 

üvegekbe, vagy elutalhatja az alábbi 

számlára! 

ERSTE Bank  

11600006-00000000-73472377 

 Veréb Margit 
 

Örömmel tájékoztatjuk Magyarcsanád lakóit, 

hogy a kitett üvegekbe július hónapban 21.000.-

Ft-ot helyeztek el az adományozók, ezt az 

összeget elutaltuk Katinak. 

A gyűjtés folyamatos, kéthetente ürítjük ki az 

üvegeket és utaljuk adományaikat. 
 

 

Orvosi tanácsok 
 

- A kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell a 

fokozott folyadékbevitelre, szükség szerint a 

szokásos mennyiség többszörösére is szükség 

lehet. Fontos a só pótlása is!  

- Az idősek kánikula idején tartózkodjanak hűvös 

helyen, kerüljék a szervezetüket terhelő fizikai 

munkát. Zuhanyozzanak naponta többször 

langyos vízzel.  

- A babák különösen sok folyadékot igényelnek a 

szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta 

vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával 

a szoptatás után! 

 

Magyarcsanádi Hírek 
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.  

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.  

Tel: (62) 520-630 

www.magyarcsanad.hu  

Email cím: mcsanad6932@gmail.com 

Felelős szerkesztő: Farkas János 

Szerkeszti: Ficsor János, Prém Brigitta 

Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Norma Nyomda., Hódmezővásárhely, 

ISSN 2416-0016 

http://www.magyarcsanad.hu/

