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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2016. május 26-án tartotta 

soros ülését.  
 

A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta: 

 

1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 

2.) A 2015. évi éves belső Ellenőrzési Jelentést, és 

az éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést. 

3.1.) Az állati hulladéklerakóval kapcsolatos 

megállapodást, mely szerint Apátfalva község 

zárhatóvá és ellenőrizhetővé teszi a telepet, 

valamint a tervek szerint a telepnek lesz 

nyitvatartási ideje, és abban az időben 

lakcímkártyával lehet állati tetemet lerakni. A 

pontosított, részletes és aláírt megállapodást a 

következő számban közöljük. 

3.2.) A közösségi együttélés szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

Magyarcsanád Község Önkormányzata 

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

önkormányzati rendeletének a módosítását. A 

rendelet teljes szövegét a község honlapján, a 

www.magyarcsanad.hu, helyi rendelet menüpont 

alatt olvashatják. 

3.3.) Új közforgalmú gyógyszertár létesítését. 

3.4.) 2015. évi zárszámadásról készült 

beszámolót. 
 

 

Kultúrház alapozás 
 

A kultúrház építési munkái az alapozási 

szakaszhoz értek. A lábazat kiöntése, és a 

vízelvezetési munkálatok befejeződtek. A galéria 

és az aula kialakítása folyamatban van. A hét 

folyamán készül az új rész szerelőbetonja. 

 

 
 

 
 

 

Újra elkezdődtek a cirokmunkálatok 
 

Elkezdődött, az idei söprű alapanyag gondozása. 

Munkásaink kapákkal és dikelőkkel kezdték el a 

termőföld gaztalanítását. . 

 

http://www.magyarcsanad.hu/
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Birkanyírás 
 

2016.05.18-án délben a falu nyáját behajtották az 

évenkénti nyírásra, ahol a jerkéket megnyírták, 

majd vissza hajtották őket a Bökényi állattartó 

telepre. 

 

 
 

 
 
 

Ház előtti permetezés 
 

A Magyarcsanád Község Önkormányzat 

képviselő testülete 2016.05.26-án módosította a 

közösségi együttélésről szóló rendeletet azzal a 

kiegészítéssel miszerint szabálysértést követ el az 

aki a közterületnek minősülő zöldfelületet 

vegyszerezi - a zöldfelület védelme érdekében 

történő vegyszeres kezelés kivételével. A rendelet 

június 1-én lépett hatályba. 

 

Lakcímbejelentés 
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 

továbbiakban minden hivatalos levelet a 

népesség nyilvántartásban szereplő állandó, 

ennek hiányában tartózkodási lakcímre 

postázunk!  

A bonyodalmak elkerülése érdekében, kérjük, 

minden lakos arra a címre jelentkezzen be, ahol 

ténylegesen lakik. 

Az ügyintézést a Polgármesteri Hivatalban 

ingyenesen el lehet intézni. 

 
 

Kulturális Hírek 
 

Játszótéri eszközök 
 

2016.05.21-én a Magyarcsanádi Református 

Általános iskola diákjai és tanárai, valamint a 

református a gyülekezet tagjai „SZERETHÍD” 

program keretében autógumikat festettek színesre. 

Az megfestettek abroncsokból az iskola udvarára 

és a játszótérre gyerekjátékok és színes virágtartók 

készülnek. A munka folytatódik! 

 

 
 

Gyereknap a játszótéren 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzata  

Nyugdíjas Klubbal valamint több önkéntessel és a 

közmunkásokkal összefogásban valósította és 

örvendeztette meg a csanádi gyerekeket május 29-

én. A kicsiket és nagyokat délelőtt a Mandula 

Színház interaktív mesés előadása szórakoztatta, 

majd a Makói Rendőrkapitányság rendőrségi 

bemutatót tartott. A gyermekeket megvendégeltük 

palacsintával, melyet a helyi Nyugdíjas Klub 
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tagjai készítettek el. Köszönjük munkájukat, név 

szerint: Pénzes Ferencné, Gyenge Jánosné, Szok 

Györgyné, Horváth Istvánné, Faragó Istvánné, 

Giba Vilmosné, Szeges Ferencné. A büfénél 

mindenki átvehette hot dog-ját a kiküldött 

kuponokkal. A jelenlévő gyerekek különböző 

játékokkal foglalhatták el magukat pl.: só-liszt 

gyurmázás, tornacipő festés textilfilccel, színezés, 

horgászás, ugrálás a trambulinokon, homokozás, 

labdázás. (Csak zárójelben szeretnénk 

megjegyezni, hogy erre a napra több labdát és 

homokozó játékot vásárolt önkormányzatunk, 

mely hazavitelére néhány szülő feljogosítva érezte 

magát. Sajnáljuk, hogy gyermekeikben is ezt a 

helytelen magatartásformát erősítik, és ilyen 

példát mutatnak!) Délután egy órára megérkezett 

a palotai Talléria játszóház is, ahol a gyerekek 

ügyességi feladatok végrehajtásával gyűjthettek 

tallérokat, amiket aztán sokféle ajándékra 

válthattak be. A játékok mellet délután arcfestés, 

henna, és csillámtetoválás várta a gyerekeket és a 

fiatalokat. A rendezvény területén kint volt egy 

Avon stand is ahol az érdeklődők részt vehettek 

egy tombola sorsoláson, körömfestést vehettek 

igénybe, valamint termékmintákat próbálhattak ki. 

Köszönet Tóth-Pál Lászlónénak, Higyisán 

Aurélnénak, Rotárné Nagy Editnek, Sepsik 

Andrásnénak, Rakontzay Jánosnak, Pálkóné 

Graur Nórának, Ficsor Jánosnak, Fodor Bettinek, 

Rotár Lottinak, Gán Henriettának, Fodor 

Ádámnak, és Pallagi Dorinának a rendezvény 

lebonyolításáért. Köszönet a rengeteg 

előkészítő munkálatért a közmunkás csapat 

tagjainak: Ficsor Zsoltnak, Bakai Lászlónak, 

Szalai Istvánnak, Szalai Istvánnénak, Bustya 

Miklósnak, Ficsor Zsoltnénak, Fodor 

Zoltánnénak, Nagy Istvánnénak, Pásztor 

Zoltánnak, Tamás Lászlónénak, Göbölyös 

Vilmosnak, Gergely Dávidnak, Berta Erikának és 

Nadobán Jánosnak. 

 

 
 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________ 

 

Akikre büszkék vagyunk 
 

Farkas Luca Ágnes 

 

 
 

A XII. Janikovszky Éva Meseíró pályázaton a 12 

éves Farkas Luca Ágnes 747 nevező közül lett az 

első a 10-13 évesek korosztályában. Ezen 

alkalomból készítetünk vele interjút. 

Mióta írsz történeteket és mi indított el ezen az 

úton? 

- Az első történetem három éves koromban 

született, azóta folyamatosan írok hobbiból. 

Komolyabban is szeretnél a későbbiekben írni 

vagy maradsz hobbi szinten? 

- A későbbiekben komolyan is szeretnék vele 

foglalkozni. A kisebb verseskötetektől a kedvenc 

regényeim kiadásáig mindent tervbe vettem. 

Mikor és hogyan tudtad, meg hogy a te 

művedet választották ki a 747 pályaműből? 

- A díjátadó napján tudtam meg, hogy nyertem. A 

díjátadást a különdíjakkal kezdték és úgy haladtak 

sorban az első hely felé. Nagyon izgatott voltam 

vártam vajon mikor jön az én nevem. Aztán a 

végén tudatosult bennem, hogy már csak az első 

hely maradt. Nagyon boldog voltam mikor aztán 

az én nevemet mondták. 
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Honnan merítesz az ihletet? 

- Saját életem sem volt mindig unalmas ebből is 

sokat merítek, valamint a környezetemet is 

megfigyelem mind az embereket mind pedig a 

természetet és ebből is mindig meritek ötleteket. 

Mennyit olvasol egy nap? 

Nagyon szeretem a könyveket, ha lehetne a nap 

kétharmadát olvasással tölteném. Azonban az 

iskolai tanulmányaimra is figyelnem kell, így 

napja válogatja, mikor menyit tudok olvasni. 

Kedvelem az ifjúsági regényeket, történelmi 

könyveket és folytatásos történeteket is. 

Ezúton szeretnénk gratulálni Lucának az elért 

eredményhez, és további sok sikert kívánunk a 

jövőben! 

___________________________________________________________ 

Simosca Marián 
 

A magyarcsanádi Református 

Általános Iskola 8. osztályos 

tanulója sikeres román 

középfokú nyelvvizsgát tett. 

Gratulálunk, és további sok 

sikert kívánunk! 

 Simosca Marián ez úton is 

szeretne köszönetet mondani felkészítő tanárának, 

Molnárné Ruzsa Éva tanárnőnek, valamint a 

Román Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy 

anyagilag támogatták. 

________________________________________ 

Világjáró Országos Földrajz levelező verseny 
 

Simosca Marián, Somodi Alexandra és Tóvizi 

Ákos a HEBE Kft. 2015/2016. tanévben 

meghirdetett Világjáró Országos Földrajz levelező 

versenyén, 7.-8. osztály szinten 14. helyezést értek 

el. Gratulálunk Nekik! Köszönjük Mészáros 

Lászlóné tanárnőnek, hogy segítette tanulóinkat! 
 

 
 

Református iskolák országos atlétika versenye  
Iskolánkból első alkalommal 6 tanuló vett részt a 

nyolcadik alkalommal rendezett versenyen, 

Albertírsán. A fiúk közt, 100 m-es síkfutásban 

Husztiák Tamás 7. helyezést, magasugrásban 

Nadobán János 5. helyezést, távolugrásban 

Sztáncs Zsolt 6. helyezést, kislabda dobásban 

Nadobán János 7. helyezést ért el. 
 

 
________________________________________________ 

Madarak és Fák Napja vetélkedő 
 

A makói Pulitzer József Kollégiumban 2016. 

május 23-án megrendezésre kerülő Madarak és 

Fák Napja vetélkedőn, iskolánk tanulói 3. 

helyezést értek el. Gratulálunk Nekik! Köszönjük 

Mészáros Lászlóné tanárnőnek, hogy segítette 

tanulóinkat! 

 

 
 

Pocsajon voltunk 
 

Iskolánk 7-8. osztályából 8 fős fiú csapattal vett 

részt a román nemzetiségi kétnyelvű és nyelvet 

oktató iskolák közt évenként megrendezésre 

kerülő Barátság Kupán. Most csak 6.-ak lettünk, 

de lesz ez még jobb is! Köszönjük Jancsik 

Sándornak, hogy segítette a fiúk felkészülését! 
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Tájékoztató 
 

Nyári diákmunka 2016 
 

Idén is megvalósításra kerül Magyarcsanádon a 

nyári diákmunkaprogram, amelynek keretében 

olyan 16-25 év közti fiatalok jelentkezését várjuk, 

akik jelenleg is nappali tagozaton tanuló diákok, 

és erről iskolalátogatási igazolást hoznak. A 

foglalkoztatás két heti váltásban, július és 

augusztus hónapban valósul meg, napi 4 órában, 

5-5 fővel, tehát összesen 20 fővel. A havi 

munkabér a minimálbér időarányos részeként 

kerül megállapításra. A jelentkezési határidő: 

2016. június 16. Érdeklődni személyesen vagy 

telefonon ügyfélfogadási időben; Ruzsity Máté 

ügyintézőnél vagy Farkas János polgármesternél 

(06 62/611-739). 
____________________________________________________________ 

Megváltozott nyitvatartás! 
 

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 

2016. június 13.-tól a PILLÉR Takarék-

szövetkezet, Magyarcsanád, Állomás u. 22. 

nyitva tartása az alábbiak szerint változik: 
 

Hétfő: 7:30-11:30 

Kedd: 12:30-15:45 

Szerda: 7:30-11:30 

Csütörtök: 12:30-15:45 

Péntek: 7:30-11:30 

________________________________________ 

Szelektív hulladékgyűjtés  

Felhívjuk a lakók figyelmét arra, hogy minden 

hónap 3. szerdáján szelektív hulladékgyűjtés van.  

Konyhai szemetet nem szállítanak el. 

_______________________________________ 

Emlékeztető 
Tisztelt Lakosok! 

A 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet,- mely 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 

rendelkezik- értelmében az alábbiakra szeretnénk 

figyelmüket felhívni! 

4 § (1)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.  

(2)Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése: 

a) a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt 

általános tűzgyújtási tilalom idején, b) a füstköd-

riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama 

alatt, 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.  

(4)Tilos továbbá az avar és kerti hulladék 

nyílttéri égetése az 4. § (1) bekezdésben 

meghatározott időszakokon kívül. 

________________________________________ 

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 
_________________________________________________________ 

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 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunyt 
 

 

Földesi Istvánné   Élt 74 évet 

Ifjúság utca 8. 

   

Szilágyi Lajos    Élt 62 évet 

Széchenyi utca 42. 

 

Nyugodjanak békében! 
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LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 
 

 

Magyarcsanádon, jó helyen, 1054 m²-es építési 

telek eladó.  

Érd: 36/30 983-4323 

Eladó mindenféle palánta – paradicsom, paprika, 

uborka, tökfélék stb. – Magyarcsanádon.  

 

Érd.: Minden nap, este hat órától a Nicolae 

Balcescu 31/B szám alatt Vér Lászlóné Zsófinál 

_______________________________________ 

Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26. 

szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is 

igénybe vehető. 

Érd:70/418- 2424 

________________________________________ 
 

Kaszálást, rendsodrást, gazos kertek földek 

zúzását, szántását, kombinátorozást vállalom 

T25-ös traktorral 

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

 

 
________________________________________ 

Magyarcsanádon eladó elektromos körfűrész 

gyaluval. 

Érd: Ady Endre u. 23/A 
 

Eladó egy új férfi kerékpár 

Érd.: Szabó Jánosné Árpád utca 20 
 

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 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 
 

 
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 
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