Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2017.
Március
Önkormányzati Hírek
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. március 2-án tartotta soros nyílt
ülését, melyen az alábbi napirendeket tárgyalta.
-A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről.
-Farkas János polgármester 2016. évi szabadságának
igénybevételéről,
2017.
évi
szabadságának
megállapításáról, ütemezéséről készült tervet
elfogadta a testület.
-A Képviselő testület megtárgyalta és elfogadta a
Magyarcsanád Településüzemeltetési és Fejlesztési
Nonprofit Kft. beszámolóját.
-Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete a feladat-ellátási szerződés módosításának
elfogadásával
hozzájárult
ahhoz,
hogy
a
HEIDIDENT Kft. helyettesítési rendjébe dr. Tóth
Gábor Gellért fogorvost bevonja.
-Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselőtestülete konzorciumi tagként pályázatot kíván
benyújtani a Magyarország Kormánya által közzé
tett EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek” című, valamint az EFOP-1.5.3-16
kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
személetben-kedvezményezett térségek” 100 %-os
támogatottságú pályázati felhívásra.
A Képviselő-testület a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 12/2015. (VI. 26.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte, és
új rendeletet fogadott el.
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról
szóló 16/2016. (VI.30.) önkormányzatai rendeletet
hatályon kívül helyezte és új rendeletet fogadott el.

Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos 2017. február 1.
napjától minden hét keddi és csütörtöki napján
állandó helyettesítési feladatokat lát el Nagylak
község településen. A rendelési idő a csütörtöki nap
tekintetében ütközést mutat, ezért a doktor úr kérte
annak módosítását, melyet beletettünk az újságba.

Kanyaróval kapcsolatos tájékoztató
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Hódmezővásárhely-Makó Makói tagintézményének
öt dolgozójának szervezetében a kanyaró
kórokozóját fedezték fel. Erre tekintettel az
Országos Tisztiorvosi Hivatal 2017. március 4-i,
azonnali hatállyal zárlatot rendelt el a makói kórház
és a szakorvosi rendelőintézet esetében. A makói
járásból új betegeket a Csongrád Megyei
Egészségügyi Ellátó Központ HódmezővásárhelyMakó Makói tagintézménye nem vesz fel az
osztályaira, továbbá látogatási tilalmat rendeltek el.
A makói kórház helyett a betegellátás a
hódmezővásárhelyi,
orosházi
és
szegedi
kórházakban fog történni. Erre tekintettel az
egészségügyi alapellátásra, azaz a háziorvosokra és
az orvosi ügyeletre várhatóan nagyobb teher fog
hárulni. Önkormányzatunk már egyeztetett a makói
járásban az orvosi ügyeletet ellátó szervvel és teljes
mértékben felkészültek a betegek fogadására. A
kialakult helyzetről a Járási Tisztiorvosi Hivatal a
kistérség háziorvosait írásban tájékoztatni fogja
folyamatosan.
A kanyaró betegség rövid leírása
A kanyaró egy vírus által okozott, veszélyes emberi
megbetegedés. A vírus a beteg ember váladékaival
ürül, s cseppfertőzéssel terjed. A fertőződés után 9–
11 nap múlva hirtelen fellépő nátha, láz, köhögés és
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kötőhártya-gyulladás jelentkezik, valamint a
szájüregi nyálkahártyán úgynevezett Koplik-foltok
jelennek meg. Később kiütések alakulnak ki a bőrön,
egyúttal a láz csökken. A betegség súlyos
komplikációkkal járhat: felléphet középfül- és
tüdőgyulladás,
valamint
különböző
mechanizmusokkal kialakulhat agyvelőgyulladás
(akár 15 évvel a fertőződés után is), továbbá
felléphetnek egyéb bakteriális fertőzések. A fertőzés
lezajlása után egész életen át tartó immunitás alakul
ki a kórokozóval szemben.
__________________________________________

Költözik az orvosi rendelő
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. március 8-án,
rendelési idő után az orvosi rendelő átköltözik a Fő
utca 43. szám alá. A rendelő átköltöztetése és
berendezése miatt csütörtökön és pénteken rendelés
nem lesz. Kérjük, hogy Doktor urat csak sürgősségi
esetben hívják.
2017. március 13-tól a testületi ülésen elfogadott
rendelési időben kezdődik a rendelés.
Háziorvosi rendelés:
hétfő: 9.00-13.00
kedd: 11.00-15.00
szerda: 9.00-13.00
csütörtök: 11.00-15.00
péntek: 9.00-12.00

Tájékoztató
Nyelvvizsga felkészítő tanfolyam
Magyarcsanád Község Önkormányzata
– a széleskörű idegennyelvi képzés érdekében –
felhívással fordul a község lakosságához.

Rendelő száma: 06 62 / 261-718
Mentők száma: 104

Nőnapi köszöntő
Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk minden
magyarcsanádi hölgyet!

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
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 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.

Iskola hírek
Farsangoltunk
Idén is nagy sikerrel került megrendezésre a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola
farsangi ünnepsége, melyet 2017. február 10-én
rendeztük
a
Művelődés
Házban.
Közös
produkcióval készült az 1.-2., a 3.-4., az 5., 6., 7.
osztály, a felső tagozat, a napközisek csoportja, és a
felsős lányok csoportja. A táncok után a jelmezesek
felvonulása és jutalmazása, valamint a tombolahúzás
következett. Az idei farsangot tini DISCO zárta.
Köszönjük a szülőknek a süteményeket és üdítőket,
a D+D ajándékcsomagját.

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.
_______________________________________________________________

FELHÍVÁS
Magyarcsanád Község Önkormányzata a 2017.
szeptember
1.
napjától
bekövetkező
jogszabályváltozás miatt (egységes óvoda -bölcsőde
ezen időponttól nem működtethető) a bölcsődei
ellátás biztosításához igényfelmérést végez.
Ehhez ezúton kéri a szülőket, törvényes
képviselőket, hogy 2017. április 15. napjáig a
rendszeresített adatlap kitöltésével jelezzék
igényüket. Az adatlapokat a Közös Önkormányzati
Hivatal szociális ügyintézőjéhez kell eljuttatni.
Magyarcsanád Község Önkormányzata
Az adatlapot www.magyarcsanad.hu honlapról lehet
letölteni, valamint az óvodában az óvoda vezetőjétől
lehet kérni.
_______________________________________________________________
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Akire büszkék vagyunk

Kulturális Hírek
Kultúrházak éjjel-nappal

Országos kitüntetés
A Magyarországi Románok
Országos
Önkormányzata
2017. február 23-án tartotta
meg soron következő ülését,
Gyulán. A Közgyűlésen
ünnepélyes keretek között
ismét
átadták
„A
Magyarországi Románokért”
és „A Magyarországi Román
2001-ben
létrehozott
országos

Oktatásért”,
kitüntetéseket.
A
Magyarcsanádi
Román
Nemzetiségi
Önkormányzat javaslata alapján, a megtisztelő címre
felterjesztett több pedagógus közül, az Országos
Közgyűlés decemberben úgy határozott, hogy 2016ban a „A Magyarországi Román Oktatásért”
kitüntetést Molnárné Ruzsa Éva Tanárnőnek
adományozza.
Molnárné Ruzsa Éva Tanárnő, mint elhangzott,
sokat tett a magyarországi román oktatás ügyéért.
Pedagógusi tevékenysége egyedülálló, hiszen
minden oktatási szinten tanított román nyelvet:
általános iskola alsó és felső tagozatában,
szakközépiskolában, gimnáziumban, és főiskolán.
1987 óta szinte részese a magyarcsanádi
románságnak. 2000 óta megszakítások nélkül tanítja
a román nyelvet iskolánkban, szívügyének tekinti a
nyelvtanítás, nyelvápolás mellett a román
néphagyományok megőrzését is. Az általa
felkészített tanulók számos kimagasló országos
helyezést értek el, közülük többen a román
középfokú nyelvvizsgát is letették.
Ezúton is szeretnénk Molnárné Ruzsa Éva
tanárnőnek gratulálni, és jó egészséget kívánni!

Községünk első alkalommal csatlakozott a
Kultúrházak éjjel-nappal országos akcióhoz.
Két napos rendezvényünk február 10 – 11-ig került
megrendezésre.
Az első nap, február 10-én, a helyi általános iskola
rendezett farsangi mulatságot.
A második napon, február 11-én az Apátfalvi
Amatőr színjátszó csoport mutatkozott be rövid
humoros jelenetekkel.
Az ő előadásukat egy filmvetítés követte a Könyvtár
Mozi keretein belül.

Könyvtár nyitva tartási rendje:
Hétfő: Zárva
Kedd: 14.30–18.30
Szerda: 10–14
Csütörtök: Zárva
Péntek: 14.30–18.30

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola
kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel
2016. évi adójuk 1%-át alapítványunknak!
A kedvezményezett adószáma: 18479861-1-06
A kedvezményezett neve:
Egy-másért Alapítvány
a Magyarcsanádi Iskolásokért
Cím: 6932 Magyarcsanád Templom tér 3.
Köszönjük felajánlásaikat!

Télbúcsúztató
2017. február 24-én került megrendezésre, a mára
már
hagyománnyá
vált
Télbúcsúztató
rendezvényünk. Az idei program a helyi Amatőr
színjátszó csoport „Farsang Herceg” című mesés
előadásával kezdődött.
A színjátszók műsorát követően a gyerekek farsangi
állarcokat készíthettek evvel is segítve téltábornok
elűzését.
Miután a maszkok elkészültek a rendezvény
elérkezet a végpontjához, amelyen a vendégek a
Művelődési ház udvarára vonultak, ahol egy rövid
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körtáncot követően máglyára vetették a telet
jelképező kiszebábot.

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
________________________________________________

Gyógykrémek készítése
természetes
alapanyagokból
gyógynövényekkel.
Használható
gyulladások
csökkentésére,
sebekre,
fájdalomra
(fejfájásra,
herpeszre
aranyérre,
csípésekre,
pattanásokra,
_______________________________________________________________

visszérre).
Izomra ízületre (ficamok, zúzódások, becsípődésre).

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.
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).

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.: 06-70-398-8082

Érdeklődni: Németh Éva
+36 20/260-9667
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

________________________________________________________

Magyarcsanádon
csendes
környezetben
tehermentesen összkomfortos rendezett téglaház
eladó, vagy kisebbre cserélhető.
Érd: 36 70 216 6665

-

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!
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
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

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

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

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: Fodor Bernadett, Ficsor János
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
ISSN 2416-0016

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
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