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2017.
Február
Önkormányzati Hírek
Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2017. január 27-én (péntek) 09:00 órakor tartotta
soros nyílt ülését melyen megtárgyalta és
elfogadta az alábbi pontokat:
1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről.
2.) Magyarcsanád Község Önkormányzatának 2017.
évi költségvetését.
3.) A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését.
4.) Az Értéktár Bizottság 2016 évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
5.1.) A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát.
5.2.) A polgármester illetményének megállapítását.
5.3.) A pénzbeli és természetben nyújtott
ellátásokról szóló 16/2016. (VI.30.) önkormányzatai
rendelet módosítását.
__________________________________________

Szociális ellátás
Annak a rendkívüli települési támogatásra benyújtott
kérelmezőnek, aki létfenntartásra, élelemre,
megélhetésre kéri a támogatást, 2017. február 1.
napjától a Szociális Bizottság természetbeni ellátás
formájában, napi egyszeri meleg étkezés
biztosításával is megállapíthatja. A meleg étkezést
a jogosult a Magyarcsanádi Településüzemeltetési és
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
által üzemeltetett főzőkonyhán az erre a célra
kijelölt helyen, vagy ételhordóban történő
elszállítást követően otthonában fogyaszthatja el. A
rendkívüli települési támogatás, napi egyszeri meleg
étkeztetés formájában legfeljebb egy hónapra
állapítható meg évente két alkalommal.
(16/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról 8. § (4) bekezdés (2) bekezdés a) pontja
valamint az (5) bekezdése alapján.)
_______________________________________________________________

Tájékoztató

Lakhatási támogatásban részesülők
felülvizsgálata
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2017
márciusában a lakhatási támogatásban részesülő
háztartásokat
hivatalból
felülvizsgáljuk.
Amennyiben a kérelem benyújtását követően az Ön
háztartásában jövedelmi változás következett be (pl.
új munkahely létesítése miatt magasabb a havi
jövedelem) és Ön azt a tudomására jutást követő 15
napon belül nem jelentette be hivatalunkhoz, úgy az
ellátás visszafizettetésére és az ellátásból történő
kizárásra kerül sor.

A közgyűjtemények Kollégiuma 3505/02861.
azonosító számú pályázata.
Magyarcsanád Község Könyvtárának szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése
Időtartam: 2015.04.01. – 2016.12.31.
Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatás
összege:
2.970.000 Ft
A projekt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
valósult meg.
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Nyelvvizsga felkészítő tanfolyam

Megemlékezés
Mély megrendüléssel
fogadtuk a hírt,
Kaposvári Józsi,
községünk
cipészmestere, 39
éves korában
elhunyt.
Elment közülünk egy
jó ember, aki sokat dolgozott, és küzdött azért, hogy
munkáját elismerjék. Nagyon szerette családját, az
életet, a zenét és a mesterségét. Józsi nagyapja
csizmadia volt, azért lett Ő cipész, mert kötelezőnek
érezte folytatni a családi mesterséget. 1995 óta
foglalkozott lábbelik javításával, készítésével. A
magyarcsanádi kis garázs-műhelyt kinőve, Makón
üzemeltette „Kipi-Kopi” üzletét, melyben az egyedi,
méretre gyártott cipők a legjobb minőségű
anyagokból készültek, s a munkaigényes lábbelik
minden részlete hagyományos módon, valódi bőrből
készített
darabok
voltak.
Józsi fő célja az volt – annak ellenére, hogy nem egy
híresség és politikus büszkélkedhetett már
Kaposvári-cipővel, így pl. Mező Misi, Caramel,
Rákóczi Ferenc, Pál Dénes, Lázár János, … -, hogy
nem csak a „nagy embereknek” készítsen cipőt,
hanem elsősorban azokat segítse, akik járásukban
különböző deformitás miatt korlátozottak, s
nehézséget okoz, sőt olykor lehetetlen megfelelő
lábbelit vásárolniuk. A mozgásában szintén
korlátozott és éppen ezért e problématerületet saját
bőrén megélt cipész munkái, kitartásának
köszönhetően, 2015 szeptemberétől már Budapesten
is megvásárolhatóak voltak. Köszönetét soha nem
felejtette el kifejezni mindazoknak, akik segítették a
munkáját, és akik a nehézségek ellenére is
folyamatosan
bíztak
benne:
kislányának,
feleségének, édesanyjának. Még csak most kezdte
igazán nagy tervei megvalósítását, de a sors
közbeszólt. Nem felejtünk téged, örökké szívünkben
élsz, nyugodj békében! Isten veled Józsi!

Magyarcsanád Község Önkormányzata
– a széleskörű idegennyelvi képzés érdekében –
felhívással fordul a község lakosságához.
Szeretnénk hatékony oktatási alternatívát nyújtani
mindazok számára, akik nem tudnak, vagy nem
kívánnak más városban vagy településen tanulni.
Azok számára is megoldást kívánunk biztosítani,
akik magántanár helyett, hangulatos, motivált
kiscsoportban szeretnék elmélyíteni tudásukat.

Mit kínálunk?
 Tanfolyamok helyben, hogy ne kelljen
utazásra fordítanod időd és pénzed
 Jó hangulatú, szervezett órákat, baráti
környezetben, ahol könnyen és gyorsan tudsz
fejlődni
 Profi, kizárólag diplomás és szakavatott
tanárokat
 Több mint 10 éves szakmai tapasztalatot
 Maximum nyolc fős csoportok, mivel a
kiscsoportos képzés a leghatékonyabb
tanulási mód
 Ingyenes látogató órákat, hogy lásd, miként
működik egy csoport a valóságban
 Valódi, gyakorlati tudást, amit már a
tanfolyam közben is alkalmazhatsz
 Részletfizetést és további kényelmes fizetési
feltételeket
 Megfizethető óradíjakat
 Egyénre szabott, személyiségközpontú
oktatást
(Forrás: tanuljhelyben.hu)

Tanulj Angolul és Románul helyben!
Érdeklődni/jelentkezni lehet minden hétköznap
8:00-tól 15:30-ig a Művelődési Házban.

Fásítás
Márciusban megkezdődik a Fő utca azon részeinek
fásítása, ahol a szennyvízberuházás miatt kivágták a
fákat. Az első ütemben 100 db díszfát elültetni.
A fásítással egy időben folytatódik a „sétány” rész
és a kerékpárút helyreállítása
_________________________________________

___________________________________
2

2017. Február
Önkormányzati tájékoztató lap

VISSZAÁLLÍTJÁK AZ IDEGENRENDÉSZETI
ŐRIZETET
Fel kell készülnünk arra az esetre, ha a törökök
nem tudják ellátni kötelezettségüket és jelentős
mértékű bevándorlási hullám éri el hazánkat –
mondta el budapesti sajtótájékoztatóján Lázár
János. A miniszter szerint egy második, belső
kerítés felépítésére is szükség lesz az elkövetkező
időszakban, de változik a jogi védelmi rendszer
is.
Azzal számol a kormány, hogy a migrációs helyzet
romlik 2017-ben és Magyarországnak fel kell
készülnie arra, hogy Törökországtól függetlenül is
meg tudja védeni Európa és az ország határait –
emelte ki Lázár János szokásos csütörtöki budapesti
sajtótájékoztatóján.
A
Miniszterelnökséget
vezető
miniszter,
Hódmezővásárhely
és
Makó
országgyűlési
képviselője a Kormányinfón elmondta, bár a
bevándorlóknak nagy segítséget nyújtanak azok a
Soros György által szervezett turnusok, amelyek
néhány szervezet közreműködésével Magyarország
határaihoz szállítottak az előző években mintegy
félmillió
bevándorlót,
ma
lényegében
Törökországon múlik, mennyi migráns érkezik a
határainkhoz.
Magyarország nem szolgáltathatja ki magát, ezért
gondolnunk kell arra a helyzetre, ha Törökország
nem lesz képes visszafogni a bevándorlókat –
hangsúlyozta Lázár János.
A miniszter nagy jelentőségűnek nevezte, hogy az
elmúlt hetekben mintegy 538 határvadász tett esküt
és köszönetet mondott nekik, amiért a nehéz, de
kiemelkedően fontos feladatra jelentkeztek.
Hozzátette, a parlament által biztosított, mintegy
háromezer fős keret feltöltése a következő
időszakban is folytatódik, hiszen három eszközzel
lehet csak megvédeni a magyar határt: a biztonsági
határzárral, amelynek védelmi megerősítése
folyamatos volt az elmúlt esztendőben, a rendőrség
és a honvédség személyes határőrizetével, valamint
a jogi védelmi rendszerrel, amelyben nagy
változásokat tervez a kormány.
Az elmúlt évek európai terrortámadásai arra intenek
minket, hogy fokozottabb biztonsági intézkedéseket
vezessünk be, ezért a kormány visszaállítja az
idegenrendészeti őrizetet. Ennek lényege, hogy az
illegális
bevándorlók
mindaddig,
amíg
beadványaikat és kérelmeiket jogerősen el nem
bírálják a hatóságok, nem mozoghatnak szabadon az

ország területén, nem léphetnek be a tranzitzónákból
és nem hagyhatják el a határt – foglalta össze a
miniszter.
Az idegenrendészeti őrizet visszaállításának
részletein a Belügyminisztérium jelenleg is
dolgozik, a változásokról a február eleji
kormányülésen azonban már érdemi döntés
születhet.
(Forrás: Négyes)
__________________________________________
JAVULÓ FOGLALKOZTATÁSI ADATOK
CSONGRÁD MEGYÉBEN
Csongrád megyében 2015 nyarán és őszén 172
ezren dolgoztak, mostanra – az október végi
adatok szerint – pedig mintegy 182 ezer főre
emelkedett ez a szám. A foglakoztatási ráta ezzel
55,4
százalékról
58,7-ra
ugrott;
0,2
százalékponttal az országos átlag fölé.
A Hódmezővásárhelyi Járásban is jól látszik a
munkanélküliek számának csökkenése: 2011-ben
durván 8, 2016-ban 3,7 százalékos volt a
munkanélküliség. Tehát kevesebb, mint felére
csökkent.
Hódmezővásárhely közigazgatási területén belül
október végén 747 munkanélkülit tartottak nyilván a
munkaügyi központnál, öt éve még 1845-öt. Ez
figyelemre méltó javulást mutat.
Makót és térségét érintően is biztatóak a mutatók.
Míg 2011 októberében 15,1% volt a munkanélküliek
aránya a gazdaságilag aktív korú népességhez
viszonyítva, 2016. októberében már 7% volt
ugyanez a mutató, 5 év alatt felére csökkent.
Makói adatok tekintetében a 2010. októberi 8,49%hoz képest 2016 októberében már csak 4,09% volt a
munkanélküliek aránya.
(Forrás: Négyes)
_______________________________________________________________

Eb befogás
Újra elszaporodtak a kóbor ebek, falkában
szaladgálnak az utcákon. A napokban történik
befogásuk. Az önkormányzat saját készítésű
csapdákat fog felállítani, és a befogott kutyákat
elszállítani.
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TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK
A „Gondolj rám!” Alapítvány a Magyarcsanádi
óvodásokért
kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2016. évi
adójuk 1%-át alapítványunknak,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy
társadalmi szervezet részére.
Felajánlásaik a község óvodai nevelésének
célkitűzéseit segíti
A kedvezményezett adószáma: 18476181-1-06
A kedvezményezett neve:
„Gondolj rám!”Alapítvány a Magyarcsanádi
Óvodásokért
Cím: 6932 Magyarcsanád Petőfi Sándor u.18.
Köszönjük felajánlásaikat!
_____________________________________________________________

Kulturális Hírek

MEGHÍVÓ
2017.március 3-án
du. 15 órai kezdettel a Művelődési
Házban rendezzük meg

Iskolai hírek, események
Molnár László tanár úr felkészítésével 3 tanulónk
vett részt a makói és térségi általános iskolásoknak
szervezett grundbirkózáson. A saját súlycsoportjukban Gán Miklós 2., Hegedűs Máté 3., Husztiák
Tamás 4 helyezést ért el. Büszkék vagyunk Rátok!

ÓVODAI FARSANGUNKAT!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gyerekek vidám műsora, jelmezverseny,
arcfestés, tombola, tánc, büfé
garantálja a jó hangulatot és szórakozást!
Belépő: Ki mit szán!
_____________________________________________________________

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

Könyvtár új nyitva tartási rendje:
Hétfő: Zárva
Kedd: 14.30–18.30
Szerda: 10–14
Csütörtök: Zárva
Péntek: 14.30–18.30
4
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született

Valach János
Született: 2017. január. 10
Szülő: Klepács Katalin, Valach János
Lakik: Állomás utca 7.

Gyógy krémek készítése
természetes
alapanyagokból
gyógynövényekkel.
Használható gyulladások
csökkentésére, sebekre,
fájdalomra (fejfájás,
herpesz, aranyér, csípések,
pattanásokra, visszérre).
Izomra ízületre (ficamok, zúzódások, becsípődésre).

Kászián Gréti
Született: 2017. január. 11
Szülő: Janovics Barbara, Kászián Tibor
Lakik: Fő utca 37.
Túri Kristóf
Született: 2017. január. 25
Szülő: Králik Csilla, Túri András
Lakik: Dózsa György utca 52.

Ápolókrémek arcra, hajra, bőrre, körömre
(ekcéma, korpás, száraz, zsíros hajra, testápolásra.)
Babaápolási termékek testápoló, pelenkakiütésre
és védőoltás utáni fájdalomcsillapításra.
Valamint kapható szem, fül, orrcsepp
(nátha, arcüreg gyulladás kezelésére, allergiára,
fülzsír oldására).

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Tisztelt Lakosság!
Magyarcsanád
Településüzemeltetési
és
Nonprofit Kft vállalja a lakosság részére a magán
ingatlanok és az ingatlanok előtti zöldterület
kezelését, valamint az ingatlanokon található
veszélyes fák kitermelését.
Érdeklődi, időpontot egyeztetni:
Ficsor Zsolt
Településüzemeltetési vezetőnél
Tel.: +36-20-263-9889
_______________________________________________________________

Masszírozás és csontkovácsolás
Vállalok csontkovácsolást és masszázst, amely
ajánlott gerincfájdalmakra, derék becsípődésre,
nyak lazítására, izomcsomók oldására. Gyerekeknél
gerincferdülés, lúdtalp tartásgyengeség esetén.
Figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két
fajtáját, lávaköves masszázst és köpölyözést
méregtelenítésre.
Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban.
Érdeklődni: Takács Gábor Vérné Zsófika fia
Magyarcsanád, Szélső sor 4. Tel.: 06-70-3

Érdeklődni: Németh Éva
+36 20/260-9667
Keresek szemtanúkat,
forrásközlőket,
stb.,
akik
információval
tudnának
szolgálni
egy
1945.
februárjában Magyarcsanád község mellett hasraszállt
amerikai bombázógép és a személyzetének sorsáról.
Minden olyan információ, dokumentum, visszaemlékezés,
esetleg fotó érdekelne, amely a gépről, a gép sorsáról, a
kényszerleszállás helyszínéről, roncsdarabokról tudna
értesíteni.
Köszönettel: Oláh András Pál történész
Web: www.legihaboru.hu
E-mail: olahandraspal@gmail.com
Tel.: +36-30/9787-944
________________________________________________

Eladó Magyarcsanád Béke utca 10 alatt 1,5 szoba,
konyha, kamrával rendelkező ház. Víz, villany, gáz
bevezetve.
Érd: 06 70/ 610 1172
vagy a Szegedinác Péró 14 alatt.
Keresek Magyarcsanádon vagy Apátfalván 10 lánc
földterületet megvételre.
Tel.: 20-577-7835
5
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Eladó Magyarcsanád Széchenyi 68 szám alatti ház.
Víz, villany, csatorna bevezetve.
Érd.: Magyarcsanád
Budai Nagy Antal utca 40.

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés
Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig,
Vasárnap Zárva

________________________________________________________

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!
Magyarcsanádon
csendes
környezetben
tehermentesen összkomfortos rendezett téglaház
eladó, vagy kisebbre cserélhető.
Érd: 36 70 216 6665
Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is
igénybe vehető.
Érd:70/418- 2424

_______________________________________________________________

Kerékpár javítását kompletten (gumiragasztás,
külsőcsere, csapágycsere stb.), motorbicikli
szerelést, motoros fűkasza javítását, láncfűrész
szerelést, rotátor, robogó javítást, és láncélezést
vállalok. Küllőzést nem vállalok.
Érd.: Magyarcsanád Fő utca 74.
Ferenczi Gyula tel: 30/6406968

______________________________________________________________

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

______________________________________________________________________

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések
teljes körű lebonyolítását.
Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).

_______________________________________________________________

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás

Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384

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

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

_______________________________________________________________

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi
Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

Magyarcsanádi Hírek
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
Email cím: kultura@magyarcsanad.hu
Felelős szerkesztő: Farkas János
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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
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