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Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Képviselő testülete 2018. október 25-én tartotta 

soros nyílt ülését, amelyen megtárgyalta és 

elfogadta: 

 

1.) A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 

2.) A Tájékoztatót Magyarcsanád község környezeti 

állapotáról (Közmeghallgatás) 

3.) A. Tájékoztatót az önkormányzat 2018. évi 

adóbevételeinek és átengedett bevételeinek 

alakulásáról 

3.B.) A helyi adórendelet felülvizsgálatát 

4.) A beszámolót az önkormányzat 2018. I-III. 

negyedéves gazdálkodásáról 

5.) A beszámolót a Magyarcsanádi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról 

6.) Pályázat benyújtását a VP6-19.2.1-17 LEADER 

– Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására 

irányuló támogatásra 

Falugyűlés 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

tisztelettel meghívja Önt a 2018. november 

15-én (csütörtök) 16. órakor tartandó 

FALUGYŰLÉSRE 

Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 

Nagyterme 

Témája:  

- Település Rendezési Terv ismertetése, a tervvel 

kapcsolatos esetleges észrevételek 

- Előadó: Bartók Erika mérnök 

- Magyarcsanád település fejlesztései 

- Lakossági észrevételek 

- Egyebek 

 

__________________________________________ 

DJP 
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TISZTELT MAGYARCSANÁDI 

POLGÁROK! 

 

LÁZÁR JÁNOS 

országgyűlési képviselő 

2018. november 14-én 

(szerdán) 

15-17 óra között 

FOGADÓÓRÁT 

tart a 

Polgármesteri Hivatalban 
a magyarcsanádi polgárok számára. 

 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk! 

Ösztöndíj 

 

Maroslele Önkormányzata pályázatot hirdet 

melynek célja a fiatalok jogosítványhoz jutásának 

támogatása, ezen belül a jogosítványhoz szükséges 

elsősegély tanfolyam és vizsga megszervezése és 

finanszírozása. 

Pályázhatnak lakcím és tanulói/hallgatói jogviszony 

igazolás mellékelésével olyan fiatalok, akik nappali 

tagozatos képzésben vesznek részt és valamilyen 

szempontból hátrányos helyzetűnek minősülnek. 

Utóbbit csak nyilatkozattal kell alátámasztani, erről 

igazolást nem kérünk. 

Fontos, hogy akár 14 évesek is jelentkezhetnek, 

hiszen segédmotoros jogosítványt már ők is 

szerezhetnek. 

A jelentkezők számára november 17-én, szombaton 

szervezzük meg Maroslelén az elsősegély 

tanfolyamot, a vizsga pedig november 21-én lesz, 

Szegeden. 

Az ösztöndíj egy részét készpénzben kapják meg a 

nyertesek, ez az utazásra fordítható összeg, másik 

részét pedig természetbeni juttatásként, azaz mi 

megszervezzük és kifizetjük számukra a tanfolyamot 

és a vizsgát. 

Maximum 22 fő számára nyílik most a lehetőség, de 

nincs települési limit, a beérkező pályázatok 

elbírálásáról a Maroslelei Képviselő Testület dönt a 

rendelet alapján. 

Bővebb információ: 

http://maroslele.hu/elsosegely-osztondij/ 

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 
 

A Magyarcsanádi Református Egyházközség 

templomából, az egyik felújítás során (pontosan nem 

tudni, mikor) a korábbi csillár eltűnt. 

2018. október 28-án Nagytiszteletű Juhász András, a 

Csongrádi Református Egyházmegye esperese új 

csillárt áldott meg. A hálaadó Istentiszteleten 

szolgált Vladár Sándor lelkipásztor, aki 2018. 

augusztus 30-ig – négy és fél éven keresztül - a 

magyarcsanádi gyülekezet lelkésze volt. A 

gyülekezettel együtt adott hálát az Istennek Stefán 

Zoltán, aki 2018. szeptember 1.-től lelkésze a 

Magyarcsanádi Egyházközségnek. 

http://maroslele.hu/elsosegely-osztondij/?fbclid=IwAR1tJXyltSBH78L-5tgL1wqI96KLKteuqeL2R-l4mWDgoOR9M7KQoXU_VdM
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A csillárt, az Erdélyi Szőkefalva településen élő Ács 

Ferenc tanár, fafaragó készítette erdei vad 

cseresznyefából. 

A csillárt Ács Ferenc és Farkas János a gyülekezet 

tagja szerelte össze a templomban, október 24. és 

25-én, majd Batta Sándor Csanádpalotai 

villanyszerelő kötötte be a villanyhálózatba. 

Erdélyből, Szőkefalváról a faragott, 1,7m átmérőjű 

és 2m magas csillárt Farkas János polgármester és 

Tóth-Pál László hozta el Magyarcsanádra. 

A magyar motívumokkal faragott csillár 300.000.-

Ft-ba került, mely összeg, adakozásból gyűlt össze. 

Adakozók: 

Molnár Sándor, Minyó Etelka, Giba Vilmosné, 

Ördögh Andrásné, Varga Antal, Berár Mihályné, 

Tóth Istvánné, Téglás László, Téglás Lászlóné, 

Farkas Jánosné, Farkas János, ifj. Farkas János, 

Horváth Istvánné, Bozó Lajos, Kerekes Lászlóné, 

Nagy Istvánné, Ambrus Kálmánné, Vladár Sándor 

lelkész, Kerekes Jánosné, Csikota Józsefné, Székely 

Ond, Raffai Ferencné, Raffai Ferenc, Bíró Antal, 

Papp Józsefné, Tóth Mihályné, Tóth L. Jánosné, 

Somosiné Benke Erzsébet, Gera Csontos Hajnalka 

korábbi lelkész, Pásztorné Mazuch Anna és 

Menyhárt Lajos. 

A Magyarcsanádért Egyesület jótékonysági bált 

rendezett, melynek bevételét a Magyarcsanádi 

Református Egyházközségnek adományozta a csillár 

megvásárlásához. 

Köszönjük az adományokat és minden segítséget!  

A 2018. október 28-án megtartott hálaadó 

Istentiszteleten közel 100 fő volt jelen. A Szőkefalvi 

testvér településről, a testvér gyülekezetből Szász 

János presbiter, alpolgármester vezetésével, 16 fő 

vett részt a hálaadó alkalmon. 

A vendégek a helyi BALUDA panzióban szálltak 

meg három éjszakát, melynek költségét a panzió 

működtetői, Farkas János és Farkas Tibor teljes 

mértékben átvállalták. 

A hálaadó Istentiszteletet követően a Panzióba, 

szeretet vendéglátásra hívtuk a gyülekezet tagjait, 

meghívott lelkészeket, vendégeket. 

A hálaadó alkalom előkészítését, megszervezését, 

kiadványok szerkesztését, a több napos vendéglátás 

lebonyolítását Farkas Jánosné és Tóth-Pál Lászlóné 

végezte. 

Köszönjük a vendégek ellátásához nyújtott 

segítségét Téglás Lászlónénak, Giba Vilmosnénak, 

Németh Évának, Kacsó Dezsőnek és családjának. 

A gyülekezet nő tagjai süteményeket sütöttek, 

ételeket főztek, takarítottak, meszeltek.  

A férfiak vakolatot javítottak, a templom és a 

parókia kertjében füvet nyírtak, terepet rendeztek.  

 

Az összefogás szép példájával ismét megvalósult 

egy nemes cél, és egy megható, szép ünnepi alkalom 

részesei lehettünk. 
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_______________________________________________________________ 

 

 

 
Jótékonysági Mikulás Bál  

 

A Magyarcsanádért Egyesület szeretettel meghív 

mindenkit a 2018. december 8-án tartandó 

jótékonysági batyus báljára. 

Belépő: 2000.- Ft + tombola tárgy 

Zenél: Dr. Csikota József és 

zenekara 
 

A bál bevételét a gyerekek 

karácsonyi megajándékozásra 

fordítjuk. 
 

Jelentkezni, helyet lefoglalni:  

Tóth Pál Lászlóné tel: 20-260-9386 

Téglás Lászlóné tel: 70-343-0909 
_______________________________________________________________ 

 

Meghívó 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzata, és a 

Magyarcsanádi Református Általános Iskola és 

Óvoda tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és 

kedves családját az Adventi készülődés délutánjaira.  

 

Program időpontja:  November 30. 

          December 7. 

          December 14. 

 

Helyszín: Művelődési Ház Könyvtár 

 

 
__________________________________________ 
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Iskolai hírek 
 

Állatok világnapja 

Iskolánkban október 4-én, az Állatok Világnapján 

számos programmal kedveskedtünk a tanulóknak. 9 

órától Kádár Gabriella, okleveles habilitációs 

kutyakiképző, segítőkutya kiképző látogatott el 

hozzánk. Magával hozta kutyusát, Mollit is. A 

gyerekeket is bevonta különböző terápiás 

feladatokba. Ezek végrehajtása során a diákok 

megtapasztalhatták azt, hogy a környezetünkben élő, 

fogyatékkal élő emberek mekkora segítséget tudnak 

kapni egy speciálisan kiképzett ebtől. A tanulók 

nagyon élvezték a közös játékot Mollival, mely 

során észrevétlenül szereztek ismereteket. 

Az alsó tagozatosok számára játékos sportversenyt 

szerveztünk a tornateremben. Minden az állatokkal 

kapcsolatos volt. Bemelegítésként "állati zenére" 

tornáztak a gyerekek. 4 csapatot alakítottunk ki. 

Minden feladatban állatokat imitáltunk. Voltak 

méhecskék, akik a virágok között repdestek; békák, 

akik szúnyogokat gyűjtöttek a tóból; tyúkok, akik 

tojást raktak a fészekbe; pókok, akik a hasukon 

vitték a kicsinyeiket; tűzoltóbogarak (bodobácsok), 

akik összeragadva közlekedtek. Nagyon jó 

hangulatban telt el a verseny, a gyerekek 

megérdemelt jutalma egy-egy 5-ös testnevelésből. 

A korábban meghirdetett rajzpályázatra számos 

alkotás érkezett főleg az alsós diákok köréből. A 

helyezések a következőképpen alakultak: 

I-II. osztály: 

1. Gaspar Roxána, 1. osztály 

2. Jankó Tamás, 2. osztály 

3. Ki-Jakab Levente, 1. osztály 

 

III-IV. osztály: 

1. Jankó Amanda, 4. osztály 

2. Szecskó Amanda, 4. osztály 

3. Mátó Viktória, 4. osztály 

 

Felkészítő pedagógus Czinder Krisztina, köszönjük 

a munkáját; a tanulóknak pedig gratulálunk az elért 

eredményekhez! 

 
________________________________________ 

 

Könyvtár hírei 

 
Országos Könyvtári Napok keretein belül október 

első hetében a Községi Könyvtárban kézműves 

kiállítást rendeztek Prém Jánosné, Farkasné Kórodi 

Tünde, Lánczné Miklós Katalin és Horváth Évi 

munkáiból. A kiállítás nagyon sikeres volt! 

Gratulálunk az alkotóknak, és a szervezőknek!  

 
A Szegedi Látványszínház előadásában Tüskés hátú 

jóbarát címmel vidám interaktív tanmesét láthattak a 

magyarcsanádi óvodások. Köszönet a szegedi 

Somogyi-könyvtárnak. 

 



      2018. november 

Önkormányzati tájékoztató lap                      Magyarcsanádi Hírek 

 

6 
 

 

 

Fejlesztések  
 

Községünkben az elmúlt időszakban több fejlesztés 

is elindult egyszerre. 

Többek közt elkezdődött az Egészségház 

bejárójának, parkoló részének korszerűsítése. Ezt a 

beruházást a Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

feladatainak támogatása érdekében történő 

előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. 

(XII. 22.) Korm. határozat támogatásával tudunk 

megvalósítani.  

Valamint megkezdtük a Petőfi utca Dózsa György 

utca és Táncsics sor közti részén egy belvíz 

szikkasztó csatorna kiépítését, amelyet a 

Belügyminisztérium „Kistelepülési önkormányzatok 

alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása" nevű 

projekt keretein belül tudunk megvalósítani. 

 

__________________________________________ 
 

 

Őstermelők figyelmébe 
 

Aki 2016-ban váltott őstermelői igazolványt, annak 

a betétlapja 2018 12. 31.-én lejár. A falugazdásznál 

már lehet érvényesíteni az igazolványt, azaz 

igényelhető a betétlap 2019-re és 2020-ra. Fehér 

Attila falugazdász ügyfélfogadási ideje szerda 8-12-

ig, helye: Magyarcsanád Polgármesteri Hivatal.  

Tel: 20/5102783. 

 
 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Született 
 

 

Mezei Zalán 
Született: 2018. 10. 19 
Szülő: Mezei Hajnalka  
 

 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

 

 

Elhunyt 

 

Lakatos Iosif élt 88 évet 

Széchenyi utca 56. 

 

Luncz László  élt 73 évet 

Kossuth utca 18. 

 

Nyugodjanak békében! 

________________________________________ 

 

 

Miért nem jár a Toronyóra? 

 

Sokan vették már észre, hogy a román ortodox 

templom órája egy ideje már nem jár. Ennek 

egyszerű oka van, mégpedig nem más, mint, hogy a 

templom épp restauráláson esik át, és amíg a 

munkálatok zajlanak addig sajnos az óra sem fog 

működni. 

Megértésüket és türelmüket köszönjük! 
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__________________________________________ 
 

 

 

Birkanyáj eladása 
 

Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat eladásra 

kínálja merino juhait. A 

nyájban vannak idei 

növendékek és hasas 

anyajuhok is. 

A juhok 25.000.-Ft/darab vételáron vásárolhatóak 

meg. 

 

 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 
 

Tisztelt Lakosság! 

 

Magyarcsanád Településüzemeltetési és 

Fejlesztési 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 

Település karbantartási vezetőnél 

Tel.:  +36-20-263-9889 

 
 

Ház eladó:  

Magyarcsanád, Jókai Mór u. 26. szám alatti jó 

állapotú téglaház eladó. 

Érdeklődni: Ross Györgyné, Pero J. Szegedinác u. 

32. 

__________________________________________ 

 

Eladó villanymotoros kukoricamorzsoló, és zsírsütő 

vasüst. 

Érdeklődni telefonon: 62/261-957 

__________________________________________ 

 

Ház eladó: 

Magyarcsanád Nicolae B. u. 25 szám alatt 

összkomfortos családi ház eladó. 

Érdeklődi telefonon: +36-20-274-9330  
_______________________________________________________________ 

 

 
 

BIOREZONANCIA VIZSGÁLAT 

Komplex mérés 

Folyamatosan, időpont alapján 
Magyarcsanád Fő utca 39. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mért szervek: 
- Endokrin 
/pajzsmirigy, hasnyálmirígy/mellékvese 
- Immunrendszer 
/mandula, légző, emésztőszervek/ 
-Vitaminok / A B C D E K .. 
- Aminosavak 
- Nyomelemek, kalcium, vas, szelén 
- Gyomor/bélműködés-savasodás 
- Máj-méregtelenítés 
- Epe 
- Elhízás, BMI index, alvási 
- Szív-és érrendszer/ meszesedés, érszűkület, 
koronária, keringés, ellátás, memória 
- Agy/ vérellátás, oxigén ellátás, memória 
- A csontok reumás megbetegedései 
- Csontozat ásványi anyag tartalma / 
csontsűrűség/ 
- Toxikonok/ nehézfém, növényvédőszer/ 
méreganyagok, higany, ólom 
- Nőgyógyászat/ gyulladások, hormonok ciszták, 
petefészek, méh, hüvely 
- Férfiak/ hormonszint, prosztatagyulladás, 
ivarsejtek 
- Bőr/ rugalmasság, víztartalom, foltosodás/ 
- Vese 
- Tüdő/ köhögés, fulladás, tüdőgyulladás 
- Koleszterin  
- Érrendszer /zsibbadások 

 

Teljes körű állapotfelmérés felnőtteknek, 
gyerekeknek. 

Érdeklődni: Németh Éva védőnőnél, 
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ill. +36/20 260 9667-es telefonon 
vizsgálat ideje: 1-2 perc, fájdalommentes 

értékelés helyben, eredmény papír alapon 
 

IMMUNITIC-géppel kezelés 30 perc/alkalom 

 

 

 

 

 

 

- fájdalom csillapítás 

- műtétek utáni erősítés 

- tüdőgyulladásra, köhögésre 

__________________________________________ 
 

 

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 

 Magyarcsanád, Szélső sor 4. Tel.: 06-70-398-8082 
 

 

 
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 
__________________________________________________ 

 

 

Vállalok kaszálást, rendsodrást gazos kertek földek 

zúzását, szántását, kombinátorozást T25-ös 

traktorral 

Érdeklődni: Takács Gábor, 06-70-398-8082 

 
 

 

 

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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