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Önkormányzati Hírek 
 
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2019. január 31-én (csütörtök), 16:30 

órakor tartotta soros nyílt ülését, melyen 

megtárgyalta és elfogadta: 
 
1.) A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről  
2.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetését  
3.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítását  
4.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát  
5.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak 

fejlesztését, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő 

és munkagépek beszerzése pályázathoz szükséges 

saját forrás biztosításának felülvizsgálatát  
6.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót  
7.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Közösségi Színtere 2019. évi munkatervét  
8.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, 

vezetékes gáz- vagy, távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 

felhasználó háztartások egyszeri támogatását 
_______________________________________________________________ 
 

Hivatal felújítása 
 
A projekt a Top 3.2.1-15-CS1-2016-00026 számú 

pályázat keretein belül készül el.  
A projekt során Magyarcsanád Községháza épületének 

energetikai felújítása fog megtörténni. Az épület 

állapota megfelelő, azonban az energetikai 

 
 
 
korszerűsítése kiemelten fontos feladat. Jelenleg még 

nem megoldott a megfelelő külső homlokzati 

hőszigetelés, valamint a külső nyílászárók állapota 

sem megfelelő, ezek megoldása a projekt elsődleges 

feladatai közé tartoznak. A projekt során, az épületen 

napelemes rendszert fognak kiépíteni, mely a 

megújuló energiahasználat bővítése céljából 

mindenképpen indokolt. Mindezek mellett a jelenlegi 

fűtési rendszer állapota is igényli a korszerűsítést, 

ezért megújítása is megtörténik. Összességében az 

alábbi tevékenységek valósulnak meg: homlokzati 

hőszigetelés és homlokzati nyílászáró csere; napelem 

telepítése, fűtéskorszerűsítés a Községháza épületén.  
A projekt keretein belül, a kötelező 

akadálymentesítés az előírásoknak megfelelően 

megtörténik. A projekt keretein belül, vonatkozó 

energetikai korszerűsítés vonatkozásában képzések 

megtartására kerül sor. A projekt célja a település  
önkormányzati intézményének hatékonyabb  
energiahasználatának, racionálisabb 

energiagazdálkodásának elősegítése. Alcélként 

jelenik meg a projekt keretein belül a fosszilis 

energiahordozókból származó üvegházhatású gázok 

(ÜHG) kibocsátásának csökkentése. Ezen kívül a 

megújuló energiaforrások használata, mely a 

környezetvédelmi fenntarthatóság mellett, a 

hosszútávon is fenntartható működést szolgálja.  
A felújítási munkálatok megkezdése után 

folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot az 

aktuális helyzetről, valamint a munkálatok miatt 

megváltozott ügyfélfogadási rendről. Kérünk 

mindenkit, hogy türelemmel és megértéssel kezelje 

a helyzetet. 
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Tisztelt Lakosok! 
 

2019. január 1-től Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat új Pénztári nyitva tartás rendje a 

következőképpen alakul:  
 

Pénztári órák  

Hétfő 8 - 15 óra 
  

Kedd Z Á R V A 
  

Szerda 8 - 12 óra 
  

Csütörtök Z Á R V A 
  

Péntek 8 - 12 óra 
    

Matüf Kft Igazgatójának bemutatkozása 
 

Borsos Krisztina vagyok mezőkovácsházi születésű 

és lakos. Több szakterületen dolgoztam már a 

vendéglátástól kezdve a kereskedelmen keresztül a 

munkaügyi szakigazgatásig. 2016. év augusztusában 

dr. Névery Csaba egyéni ügyvédhez nyertem 

felvételt, ahol titkárságvezetői és adminisztrátori 

állást töltöttem be. Ezáltal betekintést nyertem 

különböző gazdasági társaságok, civil szervezetek, 

intézmények, illetve egyéb jogi személyek 

működésébe, azok létrehozásától kezdődően a 

mindennapi működésével kapcsolatos problémákon 

keresztül. Ezúton szerzett tapasztalataimnak 

köszönhetően tehát kijelenthetem, hogy a vállalati 

működés folyamataival magasabb szinten tisztában 

vagyok. Eddigi munkáim során kimondott vezetői 

feladatot még nem láttam el, azonban a motivációt 

és ambíciót éppen ez adja számomra.  
A kizárólag önkormányzati tulajdonú Magyarcsanád 

Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft. új 

ügyvezetőjeként jövőbeni célom az, hogy a céget – 

kölcsönös korrektségen és tisztességen alapuló 

üzemeltetéssel – egy prosperáló működés jellemezze. 

_________________________________________  

Közmunka változások 
 

Idén is célja önkormányzatunknak, hogy egyre több 

embert segítsen vissza a munka világába. Ezen 

törekvései miatt tovább csökken a közmunkások 

létszáma.  

Ebben az évben az Önkormányzat nyolc órában 35 

főt, a Matüf Kft pedig hat órában 10 főt tud 

foglalkoztatni.  
 

Rendezvény tér kialakítása 

 

Folytatódnak a Művelődési Ház melletti rendezvény 

tér kialakításának munkálatai. A tervek szerint az 

idei falunap és már a Búcsú is ezen a helyszínen lesz 

megrendezve.  
 

TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK 
 

A „Gondolj rám!” Alapítvány a Magyarcsanádi 
óvodásokért 

 

kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2018. évi 

adójuk 1%-át alapítványunknak. 

 

Felajánlásaik a község óvodai nevelésének 

célkitűzéseit segíti 

 

A kedvezményezett adószáma: 18476181-1-06 

Köszönjük felajánlásaikat! 

_________________________ 
 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola 
 

kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2018. évi 

adójuk 1+1%-át alapítványunknak és a 

Magyarországi Református Egyháznak 
 

Alapítványi 1%: kedvezményezett adószáma:  
18479861-1-06 

+ 1% Magyarországi Református Egyház  
Száma:0066 

 

Köszönjük felajánlásaikat! 

__________________________________________ 

Templom Téri ABC 
 

Tisztelt magyarcsanádi lakosok, kedves vásárlók! 
 

A Templom Téri ABC megnyitására 2019. február 

28-án 05:00 órakor kerül sor a Templom tér 6.szám 

alatt. Élelmiszer jellegű vegyesbolt lesz, azonban 

forgalmaz majd minden olyan terméket, amelyre 

egy háztartásban szükség lehet. Reményeim szerint 

az üzletben helyben sütött pékárú, valamint 

szezonban krémfagylalt forgalmazására is sor kerül. 

Nyitvatartási idő:  

Hétfő- Szombat 05:00-20:00 

Vasárnap 06:00-12:00, 16:00-20:00  

A „FAHÁZ” nevű üzletben február 27-én az esti 

zárást követően befejezem a tevékenységemet, 

azonban munkatársaimmal szeretettel várunk 

minden kedves vásárlót az új helyen a Templom 

Téri ABC-ben 
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Tisztelettel: Pásztorné Mazuch Anna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Télbúcsúztató 
 

2019. február 15-én újra csatlakoztunk a Kultúrházak 

éjjel-nappal országos rendezvénysorozathoz.  
Az idei évben Télbúcsúztató rendezvényünket 

tartottuk meg az országos akció keretein belül.  

A rendezvény 16:30 kor vette kezdetét, a 

Művelődési Ház nagytermében.  

A gyerekek, és az érdeklődők farsangi maszkokat 

készítethettek az előre megadott alapanyagokból.  

A résztvevőket ezután a helyi nyugdíjas klub által 

készített fánkokkal vendégeltük meg.  

A jelenlévők zenei kíséret mellet a Művelődési Ház 

előtti máglyához vonultak ahol a telet jelképező 

Kisze bábut a lángokba dobták.  
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik  

munkájukkal hozzájárultak a rendezvény 

előkészítéséhez, lebonyolításához: Berta Erika, 

Ficsor János, Ficsor Zsolt, Ficsor Zsoltné, Horvát 

Éva, Horvát Istvánné, Láncné Miklós Katalin, Péli 

Zoltán, Pénzes Ferencné, Rakonczai János, Szeges 

Ferencné, Tóvizi Béláné, Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat, Magyarcsanádért Egyesület.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lakossági Kérdőív 

 

Településünkön a helyi identitás és közösségépítés 

fejlesztésének érdekében lakossági kérdőívezést 

tartunk. A kérdőíveket az újsággal egyszerre 

kézbesítik településünk lakóinak. Minden háztartás 

egy kérdőívet kap, amelyen a település életével 

kapcsolatos kérdések vannak. A kérdőívezés teljesen 

anonim. Arra kérünk mindenkit, hogy az átvételtől 

számított egy héten belül kitöltve juttassa vissza a 

kérdőívet a gyűjtőpontok egyikéhez. 

Településünkön a kihelyezett gyűjtőpontok: 

 

Polgármesteri Hivatal (Templom tér 1)  

Művelődési Ház és Könyvtár (Fő utca 54)  

D+D üzlet (Dancsi Fő utca 31.)   

Anyakönyvi hírek 
 

 Elhunyt 
   

Rotár Aurélné élt: 75 évet 

Péli János élt: 62 évet  
 
 
 
 
 
 

 

Nyugodjanak békében!   

Egészségnap Magyarcsanádon! 
 

Idén is megtartja az egészségszűrését a 

Makói Egészség Fejlesztési Iroda.  
Időpont: 2019.03.02. (szombat) 08:00-16:00-ig  

Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár  
- Antropológiai mérések:- testtömeg index  

- testzsír százalék  
- has térfogat  

• Vércukor és koleszterin mérés  

• 40 év feletti férfiak PSA (prosztata) 
gyorsteszt  

• Érszűkület kockázati felmérés  

• 40 év feletti nők csontsűrűség rizikó mérése  

• Mentális egészségfejlesztés  

• Anyajegy szűrés  

Előjegyzés Németh Éva védőnőnél lehetséges, 

rendelési időben személyesen vagy a +36 20 260 

9667 
 

Adomány ruhaosztás 
 

Januárban és februárban az Élet Napos Oldala, 

Mártélyi székhelyű egyesületnek köszönhetően 
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adományruhákat osztott szét községünk 

önkormányzata a rászoruló családok közt. 

 

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

Hitelkártya lehetőség 
 
- Csatlakozási bonusszal  
- Akár 4% visszatérítéssel  
- Egyszerű tele-kölcsön, könnyített törlesztés  
- Díjmentes utasbiztosítással  
Érdeklődni: Leitner Szilárd, +36-31-785-8959 

leitnerbank@gmail.com 

__________________________________________  

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  
_______________________________________________  

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet 
Árnyékolás technika 

Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122 

6900 Makó, Csanád vezér tér 16. 

Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8.30-17.00  
Szombat 8.30-11.30 

Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket! 

Érd.:06-70-704-8071  

___________________________________ 
REKVIUM 

Temetkezési Vállalkozás  
apátfalvi lerakata 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  
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata. 

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. 

Tel: (62) 520-630 

Email cím: kultura@magyarcsanad.hu 

Felelős szerkesztő: Farkas János  
Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor János  

Megjelenik: havonta egy alkalommal 
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely 
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