Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2015.
szeptember
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete tisztelettel meghívja Önt és Kedves
Családját
a 2015. szeptember 18 – 20 -án tartandó
Szent Gellért napi rendezvényeire
2015. szeptember 18. (péntek)
15:00 Szőkefalva-Magyarcsanád
barátságos labdarugó mérkőzés
17:00 Szent Gellért napok megnyitása
Köszöntőt mond: Farkas János polgármester
és Jánosi Szabolcs tisztelendő atya
17:15 Nemzetiségek találkozója
Temesvárszki Szpomenári„Ős-Csanádról”
Csanádpalotai Hagyományőrző
Néptánccsoport
Cigányfolklór
2015. Szeptember 19. (szombat)
08:00 Zenés ébresztő Magyarcsanád utcáin a
Makói Magán Zeneiskola fúvós zenekara
közreműködésével
09:00 Szent Gellért labdarugó torna
10:00 Rácz István festőművész kiállítása
Helyszíne: Iskola aulája
Megnyitja: Farkas Jánosné nyugalmazott
polgármester
10:30 Ünnepi testületi ülés – Legek köszöntése
Helyszíne: Templom tér
11:00 Ünnepi műsor
Makói Magán Zeneiskola fúvós zenekara
Mezei József hegedű
11:40 Óvodások, iskolások előadása
12:00 Ebéd

13:00 Forgács Gábor humorista műsora
13:00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek
14:00 Egy perc és nyersz játék 6 feladattal
Szkander verseny
Lengőteke verseny
Ping-Pong verseny
Arcfestés
Helyszínek: Iskola tornaterme, Állomás utcán
felállított kis rendezvénysátor, és az Iskola
előtti tér
14:30 Európa Gyermekszínház zenés műsora
18:00 Rock and Roll party Band
20:00 – 23:00 Utcabál
Zene: Botás János
Délután mindenkit palacsintával kínálunk.
A helyszínen lesz büfé, édesség árusítás, gyerekeknek
ugráló vár.
2015. Szeptember 20. (vasárnap)
9:30

Körmenet
Ünnepi szent liturgia a Szent Gellért Római
Katolikus templomban
Egész napos búcsú a megszokott helyen
A Szent Gellért Napokra a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt nyertes „Testvér Települések Programok és
Együttműködés” című pályázat támogatásából
ellátogat községünkbe és vendégeink lesznek
Szőkefalva testvértelepülésünk delegációja. Kérjük,
fogadják Őket szeretettel!

_______________________________________
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Ezért vált szükségessé a bontás, melyet az
Önkormányzat fejez be……….
________________________________________

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:

2015. augusztus 31-én és szeptember 8-án
rendkívüli ülést tartott Magyarcsanád Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Az augusztus 31-én tartott ülésen Magyarcsanád
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarcsanádi
Református
Általános
Iskola
Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda –
Bölcsőde módosított költségvetését megtárgyalta és
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati
hozzájárulás mértékéről az intézmény fenntartójával
folytasson tárgyalásokat.

-Szent Gellért kupa (amatőr foci bajnokság)
Maximum 8 fős csapatokat várunk, 5+1-es felállással
és két cserével.
-Szkander bajnokság két súlycsoportban
Nevezési díj: 500 Ft/fő
-Ping-pong bajnokság
Nevezési díj: 400 Ft/fő

Az Önkormányzat képviseletében, Polgármester úr,
Jegyző asszony és a pénzügyi vezető 2015. szeptember
2-án újabb tárgyalást folytatott le a Makó-Belvárosi
Református Egyházközség elnöklelkészével és a
gazdasági alkalmazottakkal, valamint az intézmény
jelenlegi vezetőjével.

-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 tárgyalás fő célja a megbízott intézmény vezető által
összeállított költségvetési tételekben szerepelő
önkormányzati hozzájárulás mértékének megvitatása,
az intézmény likviditási helyzete, illetve az intézmény
vezetője által a márciusi tárgyaláson, az önkormányzat
által kért intézményi racionalizálás volt.
A tárgyalás során az egyházközség vezetője jelezte az
önkormányzat
felé,
hogy
az
intézmény
kiegyensúlyozott likviditási helyzete önkormányzati
hozzájárulás
nélkül
nem
biztosítható,
pénzeszközátadás nélkül az intézmény ellehetetlenül.
Továbbá
tájékoztatta
az
elnöklelkész
az
önkormányzatot, hogy a működési hiány döntő része
az étkeztetés normatív finanszírozásának változása
miatt jelentkezik. A működési hiányt továbbá generálja
a csökkenő gyermeklétszám, valamint a rezsiköltségek
magas volta.

Pörköltjegyet vásárolni, és a versenyekre jelentkezni
szeptember 18-ig lehet személyesen a Polgármesteri
Hivatalban Ficsor Jánosnál és Prém Brigittánál, vagy
a 20-411-19-01 telefonszámon.
________________________________________________

Tisztelt magyarcsanádi lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészültek a
Művelődési Ház és az Egészségház kiviteli tervei.
Hamarosan, közbeszerzési eljárás lebonyolítása
után megkezdődhet az építkezés. Mivel sokan
kíváncsiak ezekre a tervekre, a szeptemberi
számban megtalálhatják az épülő Művelődési Ház
és az Egészségház alaprajzát és néhány
homlokzati tervet.
A régi könyvtár épületét nem lehetett
gazdaságosan hozzákapcsolni az új Művelődési
Házhoz, valamint előírás, hogy egy ekkora
létesítménynek, parkolóval kell rendelkeznie.

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarcsanádi Református Általános Iskola
Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda –
Bölcsőde módosított költségvetését megtárgyalta és
önkormányzati hozzájárulásként az intézmény részére
13.864.690
Ft,
azaz:
tizenhárom
millió
nyolcszázhatvannégyezer hatszázkilencven forint
összeget biztosít az önkormányzat 2015 évi
költségvetéséből a pénzeszköz átadás terhére.
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország 2015. évi központi
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költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény I. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet alapján
benyújtja igényét az Önkormányzat által igényelhető
420
m3
kemény
lombos
szociális
célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra.
A
képviselő-testület
nyilatkozik,
hogy
a
kedvezményezett
települések
besorolásáról
és
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.)
Kormányrendelet
2.
mellékletében
felsorolt
települések között szerepel, ezért a pályázat
benyújtására önerő nélkül jogosult.

mesét is kaptunk a tanár néniktől, bár már a
lányok fele aludt, mint a bunda.
A harmadik nap reggel összepakoltunk és reggeli
után irány Balatonfüred. Útközben megálltunk
Tihanyban és megnéztük az apátságot. Ebéd előtt
mindenki vásárolhatott ajándékokat a családjának.
Az ebédet a Muskátli étteremben kaptuk. Nagyon
ízlett, főleg a desszert, ami két palacsinta volt. A
hazaúton még benéztünk Balatonfűzfőn a
csillagvizsgálóba. Itt egy bácsi sok érdekes dolgot
mesélt nekünk a csillagokról és a bolygókról.
Ezután elindultunk hazafelé. Soltvadkerten még
bementünk egy szép cukrászdába fagyizni. Igaz az
időjárás nem volt valami fényes, mert éjféltől,
éjfélig esett az eső. Az elleni viszontagságokon
kívül minden jól sikerült. Jól éreztük magunkat,
sokat játszottunk, és sok szép helyen jártunk. Este
10 órára, fáradtan érkeztünk meg az iskola elé.
Nekünk ez volt az eddig legjobb kirándulás.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat és
intézkedés megtételére.
____________________________________________

Iskolai, Óvodai hírek
A Makó-Belvárosi Református Egyházközség
2015. augusztus 14-től a Magyarcsanádi
Református Általános Iskola és Hétszínvirág
Református Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
vezetésével 1 tanévre Tóth Pál Lászlónét bízta
meg. Szeptember 1-jén 80 fő jár a Magyarcsanádi
Református Általános iskolába és 57 kisgyermek
az Óvodába, akik közül 5-en bölcsődés korúak.

Králik Edina és Tamás Valentina Denissza
volt 4. osztályos tanulók
________________________________________

Kirándulás Budapestre

Élménybeszámolók a 2014/2015-ös tanévben
megvalósult iskolai kirándulásokról

2015. május 16-án, szombat reggel 7.15-kor
gyülekeztünk.
Hosszú idő telt el, amíg
Budapestre értünk.
Először a Gellért-hegyre mentünk fel, ahol a
kilátás gyönyörű volt. Majd elmentünk a
Városligetbe, ahol megpihentünk és ebédeltünk.
Itt a Ligetben láthattuk Mátyás király várát, majd
lehetőségünk volt vásárolni apró ajándékokat.
Mindenki kapott két gombóc fagyit.
Délután
3-kor
kezdődött
a
Fővárosi
Nagycirkuszban a „Négy földrész sztárjai” című
előadás. A műsor káprázatos volt: láttunk fóka
mutatványt,
kínai
táncosokat,
amerikai
akrobatákat, bohócot, aki zsonglőrködött,
artistákat.
Közben
pattogatott
kukoricát
majszoltunk.
Nagyon élveztük a cirkuszt, gyorsan eltelt.
Felejthetetlen élményekkel indultunk haza és
reméljük, hogy jövőre is eljöhetünk.

Balatoni kirándulás
2015. Május 21-én elmentünk az Balatonhoz
kirándulni. Reggel fél 7-kor indultunk és már
ebédre Zánkán voltunk. Megebédeltünk és
felmentünk a szállásra. Kipakoltunk, majd
elindultunk sétálni a Balaton partjára. Vacsora
után közösen játszottunk a tanár nénikkel a
társalgóban.
Másnap reggeli után Tapolcára mentünk a Tavasbarlangba. Szép és izgalmas volt a csónakázás a
barlangi tóban. Ezután megebédeltünk és
indultunk tovább Keszthelyre, a Festeticskastélyba. Nagyon szép volt. Nekünk legjobban a
könyvtár és a titkos ajtó tetszett.
Itt még megnéztük a hintókiállítást és egy
modellvasút kiállítást is. Vacsora után kaptunk
még egy-egy narancsot is. A fiúk a héjával
illatosították a szobájukat. Ezen az estén még

volt 5. osztályos tanulók
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TÁJÉKOZTATÓ

A pályázat benyújtásának határideje:
1. beadási határidő: 2015. szeptember 14.
2. beadási határidő: 2015. október 30.
23:59

Üzletnyitás
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy
Magyarcsanád, Fő utca 45. szám alatt („Bacsó
kocsma”) helyén 2015.szeptember 15. napján
„Csanádfruct” zöldség – gyümölcs üzlet nyitására
kerül sor. Az üzletben zöldségek, gyümölcsök,
savanyúságok, alapvető élelmiszerek kerülnek
árusításra.
Tisztelettel: Pásztorné Mazuch Anna e.v.
________________________________________
Szeptember 1-jén határba lépett a természetes
személyek adósságrendezéséről szóló jogszabály.
A közigazgatás felkészítése mellett fontos az is,
hogy az állampolgárok megfelelő tájékoztatást
kapjanak a családi csődvédelem lehetőségéről,
belépés feltételeiről. Az erre vonatkozó
információkat
mindenki
fellelheti
a
www.magancsodvedelem.hu
vagy
a
www.magancsodvedelem.hu/magancsod/ oldalon.

A pályázat kizárólag elektronikusan az
Elektronikus pályázatkezelési és együttműködési
rendszerben
lehet
benyújtani.
Ennek
elérhetősége www.emet.gov.hu.
Bővebb információk Károly Juditnál érhetők
el.

__________________________________
Értesítjük a szociális kérelmeket benyújtó
ügyfeleinket, hogy a
Szociális Bizottság
2015. szeptember 30. napján (szerdán) tartja
következő, soros ülését.
A kérelmek beérkezési határideje:
2015. szeptember 23. (szerda) 16 óra
A határidő után beérkezett kérelmeket a bizottság

Út a felsőfokú szakképesítéshez
Ösztöndíj-és önköltség-támogatási program
felsőoktatási szakképzésben résztvevők
számára

az októberi ülésén bírálja el!
Megértésüket köszönjük!

__________________________________

A pályázatra jogosultak:
- nappali, esti vagy levelezői jogviszonnyal
rendelkező magyar állampolgárú hallgató
- érettséginél nagyobb végzettséggel nem
rendelkezik
o gyermekvédelmi kedvezményben
vagy utógondozásban/utógondozói
ellátásban részesül VAGY
o vele közös háztartásban élő
gyermeke
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
VAGY
o az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg a 39.900 Ft-ot

Emlőszűrés
Magyarcsanádon 2015. szeptember 14-én a 45 év
feletti nőknek (értesítőt kapnak róla) emlőszűrés
lesz. A vizsgálathoz TAJ kártya szükséges!
A szűrés ideje: 08:00-15:00.
Helyszín: ÖNO előtti parkoló.
________________________________________

Nyugdíjas találkozó
2015. szeptember 5-én nagysikerű, hangulatos
nyugdíjas találkozót szervezett a magyarcsanádi
nyugdíjasok klubja. A finom étkeket a tagok
készítették el. Volt itt estig tartó zene és tánc
Köszönet a szervezőknek!

Kizáró feltételek:
- egy hallgató egyszerre csak az egyik
komponensre pályázhat
- az
a
hallgató,
aki
roma/cigány
szakkollégium tagja
- az
a
hallgató,
akinek
önköltségének/költségtérítésének
megtérítését más program is fedezi

__________________________________________________________

Megérkezett a második traktorunk!!
2015. augusztus 31-én egy MTZ-82.1-es traktort
vásárolt az Önkormányzat, így az egyre
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felszereltebb gépekkel hatékonyabban tudunk
munkát végeznünk.

Megérkeztek a birkák az önkormányzathoz
2015. augusztus 31-én
közmunka program keretén
Magyarcsanádra a falu 40
Igyekszünk jó gazdája
állománynak..

a mezőgazdasági
belül megérkezett
db jerke báránya.
lenni ennek az

Felhívjuk a lakók figyelmét arra, hogy a
Magyarcsanád területén való

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
augusztusban, és szeptemberben is érvényben
van!

KULTURÁLIS HÍREK
2015. szeptember 1-jén adomány érkezett a Makói
Máltai Szeretet Szolgálattól. Az adomány ruhákat
és tornacipőket tartalmaz. A ruhákat a védőnő
szakmai mérlegelés után kiosztja a rászoruló
családoknak. A tornacipők 37-39 méretűek,
melyeket az iskola tanulói kapnak meg.
Köszönjük az adományt!

Útalapozás
Amint, azt az augusztusi lapszámban megírtuk, az
útalapozások elkezdődtek, és be is fejeződtek
Magyarcsanádon. A Szántó Kovács János utca és
a Budai Nagy Antal utca rövid szakasza
vonatkozásában tárgyalások folynak a kivitelezést
illetően.
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Magyarcsanádon eladó: elektromos körfűrész
gyaluval.
Érd: Ady Endre u. 23/A
_______________________________________
Magyarcsanádon a Budai Nagy Antal utca 37
szám alatti épület bontásra eladó. Irányár: 120.000
Ft.
Érd: Ady Endre u. 2. vagy a helyszínen
Sztojka László

Eladó Magyarcsanádon a Széchenyi u. 29. szám
alatti 3 szoba összkomfortos családi tégla ház, 160
m2 –es melléképülettel, betonozott udvarral.
Érd: 20/260-9369
________________________________________

Kenu-túra a Maroson
2015. augusztus 8-án a Magyarcsanádért
Egyesület Kenutúrát szervezett. Mivel a
résztvevőknek nagyon tetszett a program,
szeptember 5-én a szomszéd faluval karöltve újra
vízre szálltak. Szerencsére az idő is kegyes volt
hozzájuk. Szeretnénk, ha jövőre rendszeresen meg
tudnánk szervezni ezt a programot, és egyre több
helybéli venne rajta részt.

Eladó Magyarcsanádon: 15” SAMSUNG LCD
monitor, emeletes ágy (190x90 cm), gyermek fali
szőnyeg (maci mintás, 200 cm), étkező asztal
(négy székkel), olajfestmények (Erdélyi tájképek).
Érd: Az óvodában Prém Tündénél
________________________________________
Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a
Magyarcsanádi Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-19-01-es telefonszámon

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos.Szocpol is
igénybe vehető.
Érd:70/418 2424

Raffael Szkarlett
Született: 2015. augusztus 01.
Szülő: Raffael Mária Ágnes
Lakik: Fő utca 55.

Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám
alatti téglaház, rendezett udvarral, több
mezőgazdasági épülettel, 2100 m2-es telken.
A ház szocpol és hitelképe

Farkas Boglárka Loretta
Született: 2015. augusztus 09.
Szülei: Berkó Brigitta és Farkas Antal Imre
Lakik: Dózsa György utca 61.
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Burai Jenő Armandó
Született: 2015. augusztus 15.
Szülő: Burai Nikolett
Lakik: Táncsics Mihály utca 15.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Augusztusban házasságkötés nem volt.

Magyarcsanádi Hírek
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
a
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

7

