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MAGYARCSANÁDI 

 
HÍREK 

 

MEGHÍVÓ 

Magyarcsanád Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját, 

a 2020. október 22-én 17:00 órakor 

tartandó 

1956-os forradalom és szabadságharc 

64. évfordulója  

tiszteletére rendezett koszorúzásra és 

gyertyagyújtásra 

a Művelődési Ház melletti kopjafához. 

 

 

 

 

Új közterületi játszóteret és kültéri 

edzőteret kap Magyarcsanád! 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat a Magyar 

Falu Program keretében 2020. júniusában nyújtott be 

pályázatot a közterületi játszótér fejlesztésére, 

melynek keretében 4.666.539,-Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesül. A nyertes 

pályázatnak köszönhetően 14 új játékelem, valamint 

új gyermek- és felnőtt padok, illetve szelektív 

hulladékgyűjtők kerülnek telepítésre.  

A játszótér felújításával egyidejűleg kezdték meg a 

közösségi edzőtér kialakításának a munkálatait is, 

melyre az Önkormányzat egy korábban benyújtott 

pályázata alapján 4.796.790,-Ft-ot nyert.  

Az építési munkálatok jó ütemben haladnak. 
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Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

2020. június 25. napján 15:00 órakor megtartott 

rendkívüli, nyílt ülésén megtárgyalta és elfogadta 

 

1. Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2020. évi munkatervének módosítását 

2. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság beszámolóját 

3. A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló 

tájékoztatót 

4. Polgármesteri tájékoztató a koronavírus járvány 

ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről 

5. Tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás 

megadása a Magyarcsanád, Fő utca 46/b sz. alatti 

ingatlan elektromos földkábel fektetéséhez és új 

mérőhely engedélyezéséhez 

6. A Falugazdász 2019. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót 

 

2020. július 16. napján 14:15 órakor rendkívüli, 

nyílt és zárt ülést tartott, amelyen megtárgyalta 

és elfogadta  

 

1.) A Somogyi Könyvtár által megküldött beszámolót  

2.) A 2019. évi Éves Ellenőrzési Jelentést, Éves 

Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést  

3.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 

 

2020. augusztus 27. napján 08:00 órakor  

rendkívüli, nyílt ülést tartott, melyen tárgyalta és 

elfogadta 

A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 

igénylését. 

 

2020. augusztus 31. napján 07:30 órakor 

megtartott 

rendkívüli, nyílt ülésén megtárgyalta és elfogadta 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat által a 2020.-

2021. években kötelezőn ellátandó szociális 

étkeztetés és a rászoruló gyermekek intézményen 

kívüli szünidei étkeztetésének biztosítását 

A TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00009 azonosítószámú 

„Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés 

Magyarcsanádon” című projekt engedélyes és kiviteli 

terveinek elkészítésére megbízása adását 

A TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00009 azonosítószámú 

„Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés 

Magyarcsanádon” című projekt műszaki ellenőri 

feladatok elvégzésére megbízás adását 

Kötelező szemléletformálás biztosítása tevékenység 

beszerzése a TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00009 

azonosítószámú „Környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztés Magyarcsanádon” című projekt 

vonatkozásában 

Döntés a Magyarcsanád 2021-2035 időszakra 

vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének 

elfogadásáról 

 

2020. szeptember 30. napján 14:00 órakor 

soros, nyílt ülést tartott, melyen az alábbiakat 

tárgyalta, és fogadta el 

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről 

2.) Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló 

tájékoztatót 

3.) A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló 

tájékoztató 

4.) A Magyarcsanád Településüzemeltetési és 

Fejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját 

5.) A 2021. évi Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

6.) A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 

rendeletalkotás 

7.) Döntés a Táncsics sor és a Bánát utca 

felújításáról 

8.) Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 20/2007.(XII.04.) sz. Képviselő-testületi 

rendelet módosítását 

9.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítását 
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Ebzárlat 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a rókák veszettség 

elleni orális immunizálása ügyében az illetékes 

hatóság Csongrád-Csanád megye teljes közigazgatási 

területére 2020. október 3. napjától 2020. október 23. 

napjával bezárólag ebzárlatot és legeltetési tilalmat 

rendelt el. 

 

      Emlékezés  

    Rozika nénire 
 

     Ambrus Kálmánné 

szül. Varga Rozália a 

Mindenható Isten 

kegyelméből 1935. 

május 11-én látta meg a 

napvilágot 

Kiszomboron a család negyedik lánygyermekeként. 

Gyermekéveit 5 éves korától Magyarcsanádon 

töltötte és itt végezte el általános iskolai tanulmányait 

is. 19 évesen házasságot kötött Ambrus Kálmánnal, 

aki a helyi laktanyában volt katonatiszt. 

Házasságukat a mindenható Isten 3 fiúgyermekkel 

áldott meg. 1955-ben megszületett első 

fiúgyermekük János, majd 1958-ban László és 1981-

ben József. Mindhárom gyermek, édesapjuk 

nyomdokait követve, a katonai pályát választotta. 

1964-ben nőtestvérünk férje áthelyezése miatt 

Kötegyánra költözött, ahol a helyi ládagyárban vállalt 

munkát. 1978-ban tértek vissza Magyarcsanádra, 

ahol a helyi termelőszövetkezet tagjaként dolgozott. 

1992-től nőtestvérünk életében egy nagyon nehéz, 

embert próbáló időszak vette kezdetét. Ebben az 

esztendőben veszítette el szerető hitvestársát, akivel 

38 évig élt boldog házasságban. A megpróbáltatások 

sora azonban nem ért véget, ugyanis 1995-ben 

középső fiát Lacit, 1997-ben a legfiatalabbat Józsefet, 

végül 1999-ben, végső csapásként legidősebb 

gyermekét, Jánost is elveszítette. E súlyos csapások 

után az unokák, a menyei, valamint a helyben lakó 

testvérei nyújtottak számára támaszt és vigasztalást, 

és mindenekelőtt az az Istenbe vetett szilárd hit, mely 

megértette vele, hogy mindaddig föl kell állni és 

tovább kell menni, ameddig azt a mennyei jó Atya 

úgy akarja. Így volt képes tovább haladni azon az 

úton, melyet a Gondviselő kimért számára. Az elmúlt 

25 év alatt saját kiskertjét művelte és sokat segített 

mások munkájában is. Szabad idejében a nyugdíjas 

klub programjaiban is aktívan részt vett. 

Presbiterként, az ÚR Jézus követőjeként, aktív 

szolgálattevője volt a magyarcsanádi református 

gyülekezetnek is. Úgy ismertük őt, mint az Úr Isten 

olyan szolgálóleányát, aki áldozatos lelkületével és 

bölcs tanácsaival mindig közösségünk javát és Isten 

országát szolgálta. 2019. novemberének végén is épp 

egy aktív szolgálatot végzett, amikor a többi 

gyülekezeti taggal együtt azon fáradozott, hogy a 

felújított parókia takarításában részt vegyen. 

Lelkiekben már készülődött, ahogyan mindannyian, 

ádvent időszakára. Otthonában azonban rosszul lett, 

kórházba került. Nagyon vágyott vissza a gyülekezet 

közösségébe, a hálaadó alkalomra, hogy velünk 

együtt ünnepeljen ádvent 3. vasárnapján, vagy majd 

valamikor később hazaérkezzen, de egészségi 

állapota ezt már nem tette lehetővé. 2020. február 4-

én visszaadta lelkét teremtő Istenének. 

Áldott dolog volt közelében lenni, ízes beszédét 

hallgatni, mosolygó arcát látni, tapintatát érezni 

szívünkön, hogy hogyan érezzünk, és mire vágyjunk 

útjainkat járva. Szeretettel emlékezünk Rozika nénire  

Stefán Zoltán tiszteletes és a 

 magyarcsanádi református gyülekezet tagjai 
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Az elmúlt időszakban történt 

Rendkívüli települési támogatás 

Településünkön az önkormányzat a tavaszi 

járványhelyzet alatt rendkívüli segéllyel támogatta a 

lakosságot. A vészhelyzet alatt 1.773.100 Ft segélyt 

osztott ki a rászorulók között 

Óvodai étkeztetés támogatása 
 

Községünk önkormányzata a veszélyhelyzet három 

hónapja alatt 534.416 forinttal támogatta a helyi 

óvodások étkeztetését. 
 

Kútfúrás a szerb temetőben 
 

A cigány román és szerb önkormányzatok a falu idős 

lakosainak jelzésére, úgy döntöttek egy kutat fúratnak 

a temetőben. 

Sajnos az elkészülte után rövid idővel a kutat 

megrongálták, viszont a jó célt támogatva Sztáncs 

Aurél helyrehozta azt. Reméljük, a jövőben nem 

kerül sor hasonló incidensekre. 

 

Közösségi betonozás a Román Szerb 

kisebbségi háznál 
 

A Román és Szerb nemzetiségi önkormányzatok 

gondos gazda módjára, mindig igyekeznek a rájuk 

bízott kisebbségi házat fejleszteni, szépíteni. 

Melyben a település önkormányzata mindig partner 

volt. Ennek eredményeként közösségi összefogással 

újabb lépést tettek a ház újítására, és több mint 40 

négyzetméternyi területet betonoztak le a pergola 

környékén. Evvel alkalmasabbá téve azt 

rendezvények megtartására. A jó cél érdekében 

mindig vannak segítőkész emberek így volt ez most 

is.  

Köszönjük mindenkinek, aki munkaerejét és idejét 

nem sajnálva segített elérni ezt a nemes célt. 

 

 

Tánctábor 

 

 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat az idei évben 

is sikeresen pályázott néptánctábor szervezésére. 

A tábort 2020. július 13. – 2020. július 17. közt 

szervezte meg. A táborban 12 gyermek-fiatal vett 

részt, akik közül többen már évek óta táncolnak, de 

voltak köztük kezdők is. Az utolsó nap egy igen 

színvonalas fellépéssel zárult, melyen a résztvevők 

bemutatták az év közben és a táborban tanult 

koreográfiákat, melyet a közönség hatalmas tapssal 

köszönt meg! A táncokat betanította Grósz György. 

Köszönjük neki és Sztáncs Erika tanítónő  munkáját! 

  

 
 

Kereszt állítás  

 
 

Áprilisban a helyi román ortodox temetőben a régi 

kidőlt kereszt helyére egy új fémből készült keresztet 

állított barátaival és a helyi román önkormányzat 

tagjaival Popa György. 

A három és fél méter magas keresztet még a 

nemzetiségi húsvét előtt állították, hogy a 

hagyományoknak megfelelően ott emlékezhessenek 

meg halottaikról.  

Forrás: délmagyar.hu 
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____________________________________ 

A román ortodox templom tetőjavítási 

munkái  
 

Rendbe tették a román ortodox templom, 

toronyablakának leesett rácsát, valamint kicserélték a 

törött cserepeket. 

Popa György hónapókkal ezelőtt kapta az 

információt arról, hogy a rács rázuhant a tetőre ahol 

hat cserepet szétzúzva egy kisebb lukat hozott létre a 

tetőn valamint fent is ragadt a tetőn. A javítás 

számtalan lehetőségén gondolkodott el, és próbált 

segítséget szerezni a munkálatokhoz. Azonban ez 

nem volt egyszerű feladat, hiszen a templom 

ereszmagassága 8,8 méter és még-e fölé kellett volna 

emelni egy embert létrával, amelylehetőség így 

kiesett. Ezután a szomszéd falu egyik vállalkozójával 

beszélte meg, hogyan is lehetne kosaras daru 

segítségével megoldani a problémát. Azonban az 

időjárási viszonyok és egyéb közbejövő problémák 

nem tették lehetővé ennek a tervnek a kivitelét sem. 

Végül a Csongrád Megyei Katasztrófavédelemmel 

vette fel a kapcsolatot, ahol a parancsnok igen 

segítőkészen állt a feladathoz. Előzetes felmérés után 

a helyszínre vonultak és nemcsak a leszakadt rácsot 

rakták helyre és javították ki alatta a cserepeket, de a 

tetőn lévő többi (összesen 7) helyen is kicserélték a 

cserepeket. 

 

 
 

 

Születésnapi Köszöntés 
 

Köteles Jánosné Boris nénit 90. születésnapja 

alkalmából Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat nevében köszöntötte Farkas János 

polgármester, Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester 

asszony, Répa Renáta anyakönyvvezető és Ficsór 

János közösségszervező. Ezúton is kívánunk 

Boris néninek jó egészséget! 
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Te szedd! Akció 

 

Községünk önkormányzata sikeresen tartotta meg 

„Te szedd!” elnevezésű programját, melynek 

keretében a település lakói 100 forintos kilónkénti 

áron szedhettek maguknak szilvát az önkormányzat 

szilváskertjéből. 

__________________________________________ 
 

Óvoda udvar felújítása 

 
 

A Magyar Falu Programon belül a Magyarcsanád 

Községi Önkormányzat 5 millió forintból fejlesztette 

az óvoda udvarát, melynek során az alábbiak 

valósultak meg:  

- Új drótkerítés készült a szomszédos telek határán. 

- Járda betonozása a tárolótól a KRESZ pályáig 50 

m hosszan. 

- Mezítlábas park 50 m hosszan, különböző 

felületek, töltő anyagok kialakításával. (homok, 

kavics, mulcs, homokkő, térkő, gumi, stb) 

- Új eszközök telepíttetése (2 db homokozó, 2 

db babaház, 1 db mászóka, 5 db pad, 6 db rugós 

játék, gumifelület) Megvalósult a meglévő udvari 

eszközök festése. 

 Ezenkívül a pályázati pénzből az udvar 

karbantartásához használandó eszközöket is 

beszereztek.  

 

 
________________________________________________________________________ 

 

Elkészült a napelem park 
 

Augusztus végén elkészült a 1,6 hektáron elterülő 

napelem park beruházás településünkön. 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
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Református temető  
 

Augusztus hónapban befejeztük a Református temető 

kerítésének építését. A Magyar Falu Program 

pályázatból 100 m drótkerítés már tavasszal 

elkészült. A még hiányzó közel 90 métert, a közösség 

összefogásával, a gyülekezeti tagok adományából, 

saját kivitelezésben valósítottuk meg. Köszönjük a 

munkálatokban, a szervezésben, az 

anyagbeszerzésben résztvevőknek az áldozatos 

munkát! 

Református Egyházközség 

 
_______________________________________________________________ 

Járdaépítés 
 

Az elmúlt hónapokban Magyarcsanádon a Matüf Kft. 

2020. március 17-e óta járda felújítási munkálatokat 

végzett.  Az építkezés során a következő utcák járdái 

kerültek felújításra:  

 Peró Szegedinác utca (582 hrsz.); 

  Ady Endre utca (936 hrsz.); 

  Fő utca (475 hrsz.);  

 Templom tér (468 hrsz.).   

A munkálatok során összesen 881,8  m2  járda készült  

el.  

 

 

 
___________________________________________________ 

Faültetés 
 

Önkormányzatunk augusztus végén a 

közmunkaprogramon belül beszerzett 55 darab 

konténeres szivarfát 15 darab kőrisfát és 7 darab 

hársfát melyet településünk fő utcáján ültettek el. 

Ezzel hozzájárulva egy egészségesebb és szebb 

környezet kialakításához. 

 
____________________________________ 

Emlőszűrés  
 

2020.09.18-án 13:00 órától a Művelődési Ház 

parkolójában végeztek Mammográfiai szűrést.  
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__________________________________________ 

Segítséget kér a Helyi értéktár 
 

Bizonyára nem mindenki tudja, hogy már 5- ik éve 

működik a faluban a Helyi Értéktár Bizottság. A 

114/2013.(IV.16.) Kormányrendelet előírja, hogy 

településenként nevezzük meg és vegyük 

nyilvántartásba, amit értéknek tartunk és megőrzésre 

javaslunk. 

Magyarcsanádon is működik az 5 főből álló 

bizottság. A bizottság elnöke Dr. Marjanucz László a 

történelemtudományok doktora, falunk szülötte és 

dísz polgára. Tagok: Túri Andrásné, Tóvizi Béláné, 

Lánczné Miklós Katalin, Farkas Jánosné.  

Az értékek, javaslatok alapján kerülhetnek a bizottság 

elé, aki azt javasolja megőrzésre, értéktárba történő 

felvételre. 

A rendelet kategóriákat jelöl meg ahová az értéket 

javasolni lehet.  

1. épített környezet: régebbi házak, házrészek, 

ajtó, ablak, kapu, füstölő, góré, udvari épületek, 

köztéri építmény, oncsa, Dankó telep,/ vagy 

valaminek csak a funkciója is lehet külön érték / vagy 

ezek szellemi értékei. Régi fotók…. stb. 

2. agrár és élelmiszergazdaság a 

mezőgazdasághoz tartozó- beleértve- halászat, 

vadászat, erdőgazdálkodás, borászat – főként állat és 

növényfajták megmentése. Termelési tárgyak, 

módszerek, eljárások, munkafolyamatok, szellemi 

értékek. Elsősorban a közvetlen közelünkben termelt, 

termesztett javakról szóljon a javaslat. Régi 

fotók…stb . 

3. természeti környezet: olyan jellegzetességek, 

melyek csak környékünkön, településünkön léteznek. 

Erdő, domb, fafajták- domborzat, vízrajz, termálvíz, 

fürdők, lápok, hegyek, fűzesek…stb. Lehet írott 

anyag, szellemi érték, régi fotó…….stb. 

4. egészség és életmód: a 

természetgyógyászatban használt javak, szellemi 

értékek. /gyógyfüvek, javasasszonyok, egyéb vudu 

módszerek, gyermekáldási praktikák /. Maros 

gyógyereje, földmunkások ételei, disznóvágások és 

kísérő események,. Eleink ételei – román, szerb, 

cigány- magyar- tot…. stb. vagy kenyérsütés régen- 

hústárolás…..stb .alkoholról. Régi fotók…..stb. 

5. kulturális örökség: néphagyományok, 

szokások- születéstől a halálig. Mit hogyan 

ünnepeltek, mit csináltak szabadidejükben, /zsok, 

néptáncok, társas formációk. Lehet kult. örökség egy 

szobor- egy jellegzetesen helyi történet, kép, zene, 

zenész/ek  . Háborús helyi megtörtént események, -- 

jó és rossz szokások- divat . nemzetiségi öltözetek, 

táncruhák, textíliák, mesterségek. Fotók……stb. 
 

.6. Ipari és műszaki megoldások: találmányok, ötletek 

, melyek helyben születtek, építési szokások, 

anyagok. Híressé lett emberi ötletek Találmány-. 

fotók. stb. 

7 Turizmus és vendéglátás: miért volt érdemes a 

faluba látogatni, pl. búcsú, Bökény, mozi, színház, 

Tsz-kirándulások, egyházi rendezvények, régi fotók 

stb. 

8 Sport-: kiket, kit, miért érdemes „helyi értékké 

„nyilvánítani a foci hőskoráról, iskolai sportok, 

egyéni teljesítmények, élsportoló, ha volt. Fotók stb. 

Eddig a beérkezett javaslatok alapján az Értéktárba 

felvettük: 

-Magyarcsanád lebontott közúti hídjának hídfőjét és 

az őrházat /vámház/ 

-Román- szerb ortodox húsvéti szokások 

-Kőkereszt- kunkereszt – Belezi dűlőben 

-Retyisa /retise / román nemzetiségi étel 

-Magyarcsanád történeti arculatú faluközpontja 

/templomokkal / 

-Bökényi---, Bekai nagydomb- halom 

-Temetői kőkeresztek, kovácsoltvassal bekerítve 
 

Jelenleg felvételre váró javaslatok:  

-Laktanya épülete /eseményekkel / 

-Túrós táska 

-Terménytárolók /kotárka, góré, hombár / 

-Szabadság szobor /önkormányzat előtt / 
 

Az említett értékek maradnak a helyükön, leírás 

készül róluk és fotódokumentáció. A segítségkérés is 

ezt jelenti-, javaslatot lehet tenni. Javaslatokat 
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kérünk- bárki, bármikor a bizottság tagjainál 

leadhatja- rövid leiratát. Az maga a javaslat De 

könyvtár, önkormányzat is fogadja.  

Gondolják végig, mi lehet az a helybeni értékünk, 

amivel hagyományainkat megőrizhetjük. Aki 

hajlandó segíteni, annak köszönjük! 
 

                                                   Értéktár Bizottság 
 

Alföldvíz Zrt. Rekonstrukciós munka 
Tisztelt Lakosság! 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a „Makó és Térsége 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Ivóvízminőség-javító beruházása Tervezési és 

Kivitelezési feladatainak ellátása a FIDIC Sárga 

könyv feltételei szerint” nevű projekthez kapcsolódó 

rekonstrukciós kivitelezési munkálatokat 

Magyarcsanád Község területén 2020.10.06-án 

elkezdte. 

A kivitelezési munkálatok során időszakos 

vízkorlátozás, vízhiány előfordulhat. Az esetleges 

vízhiányról - amennyiben nem havária jellegű, - a 

lakosság kiértesítése minden esetben megtörténik az 

Alföldvíz Zrt. részéről. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megváltozott 

hidraulikai viszonyok az ivóvíz esetleges 

elszíneződését okozhatják, amelynek egyébként 

semmilyen ismert egészségkárosító hatása nincs! 

Az Alföldvíz Zrt. kollégái a kivitelezés során a lehető 

legnagyobb körültekintéssel fognak eljárni, 

amennyiben ennek ellenére a kivitelezési munka 

jellegénél fogva bárminemű kellemetlenséget 

okoznak, azért előre is a szíves elnézésüket kérjük!  

__________________________________________ 

Iskolai Hírek 

Az iskolai híreket bővebben a 

https://mcsrefaltisk.sulinet.hu/ weboldalon és az iskola 

facebook oldalán olvashatják. 

„Világtájoló” országos matematika verseny 

 

Az elmúlt tanévben a Magyarcsanádi Református 

Általános Iskola és Óvoda negyedik osztályos tanulói 

közül hárman vettek részt a Világtájoló országos 

online tanulmányi versenyen. A diákok matematika 

tantárgyból mérettették meg magukat. A négy 

fordulós versenyen a tananyaghoz kapcsolódó 

feladatokat kellett megoldaniuk. A gyerekek 

szorgalmasan és lelkiismeretesen oldották meg a 

fejtörőket.  

 

 

Ismét országos dobogós helyezéseket értek el a 

magyarcsanádi gyerekek 

 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és 

Óvoda tanulói ismét bebizonyították, hogy milyen 

tehetségesek a képzőművészetben, ugyanis megint a 

dobogó legfelső fokaira állhattak egy újabb rangos 

megmérettetésen. Az Ibrányi Református Általános 

Iskola és Óvoda által szervezett ” A Húsvét története” 

című országos rajzpályázaton az iskolából 9 tanuló 

vett részt és a következő nagyon szép eredményt 

érték el. 

A 2019-2020-as tanév második fele egy különleges 

helyzet elé állította a Magyarcsanádi Református 

Általános Iskola és Óvoda diákjait és pedagógusait. 

Baranyi Bettina igazgató asszony június 17-én 

délelőtt 9 órától az alsó tagozatot, 11 órától a felső 

tagozatot köszöntötte néhány elismerő szóval, majd 

Tóth Orsolya igazgatóhelyettes a digitális oktatás 

miatt elmaradt születésnapos gyermekeknek adta át, 

az intézményben már hagyománnyá vált szülinapi 

csokoládékat. 

Jó volt újra személyesen találkozni a sok mosolygó 

vidám kis arccal! 

Köszönjük a szülőknek az online oktatás alatt nyújtott 

segítséget!  

 

http://mcsrefaltisk.sulinet.hu/ismet-orszagos-dobogos-helyezeseket-ertek-el-a-magyarcsanadi-gyerekek/
http://mcsrefaltisk.sulinet.hu/ismet-orszagos-dobogos-helyezeseket-ertek-el-a-magyarcsanadi-gyerekek/
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A 2019/2020-as tanév legeredményesebb diákja 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola 

tantestülete döntése alapján a tavalyi tanévtől 

kezdődően külön díjazásban részesíti azt a 4. és/vagy 

8. osztályos tanulót, aki amellett, hogy kitűnő tanuló, 

példás magatartású, számos versenyeredménnyel is 

büszkélkedhet. Egyszóval a legeredményesebb, 

legsokoldalúbb diák, aki a 4 vagy 8 év alatt 

folyamatosan bizonyított, öregbítette iskolánk 

hírnevét.  

 

 

 

 

 

 

 

Bókai Árpád Országos Biológiaverseny 
 

A Kerek Világ Alapítvány és a Bókai Árpád 

Általános Iskola összefogásával országos 

biológiaversenyt hirdetett melyre a Magyarcsanádi 

Általános Iskola és Óvoda az elmúlt tanévben is 

benevezett. A XXII. Bókai Árpád Országos 

Biológiaverseny 2019/2020. évi versenysorozatára 

tanulóink közül Somodi Béla 6. osztályos tanuló 

képviselte az iskolát. A háromfordulós levelezős 

vetélkedő 2019. novembertől, 2020. májusig tartott, 

és a tananyaghoz kapcsolódó komplex feladatokat 

kellett megoldani. Az összesített eredmény alapján 

közel 150 iskola tanulói közül, a legtöbb pontot elért 

20 tanuló között szerepelt, így a döntőbe jutott.  

__________________________________________ 

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat az 

Innovációs és Technológiai Minisztériummal 

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) 

Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára 

a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév 

első félévére vonatkozóan  

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  

Magyarcsanád Községi Önkormányzat az 

Innovációs és Technológiai Minisztériummal 

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) 

Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánó fiatalok számára 

(bővebb információ a község honlapján: 

magyarcsanad.hu) 

___________________________________ 
  

      TOP-5.3.1-16-CS1-

2017-00009 Helyi 

közösségek fejlesztése 

Apátfalván és 

Magyarcsanádon 
 

Meghívó   
Tökfaragó 

 
Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját 

kézműves rendezvényünkre. 

Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 

Időpont: 2020. október 30. péntek 15:00 

Program: 15:00 Megnyitó – Top 5.3.1 projekt 

jelenlegi állásának ismertetése (Ficsór János) 

       15:10 Kézműves foglalkozások 

       16:00 Tökfaragás 

A rendezvényre látogatóknak teával kedveskedünk.  

A tökfaragáshoz csak limitált darabszámú tököt 

tudunk biztosítani, ezért arra kérünk mindenkit, 

hogy részvételi szándékát a Művelődési Házban 

jelezze 
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________________________________________________ 

Anyakönyvi Hírek 

Született 
 

 

Czutor Izabella 

Szülő: Benkó Marian, Czutor Béla 

Született: 2020.04.17 

Fő utca 51. 
 

Bájer Richárd Márkó 

Szülő: Rácz Klaudia, Bájer Richárd 

Született: 2020.04.30 

Szélső sor 1. 
 

Hustiák József Máté 

Szülő: Schmidt Bettina, Hustiák József 

Született: 2020.06.12 

Szegedinác Péró utca 10. 
 

Szőlősi Jázmin 

Szülő: Szőlősi Rebeka 

Született: 2020.07.09 

Széchenyi utca 36. 
 

Lele Mihály 

Szülő: Burai Petra, Lele Mihály 

Született: 2020.07.29 

Táncsics sor 13. 

 

Császár Lídia 

Szülő: Sziklási Vivien, Császár Roland 

Született: 2020. 08 18 

Táncsics sor 26. 

 

Farkas János 

Szülő: Botás Nikolett, Farkas János 

Született: 2020.09.16 

Fő utca 48. 

 

Borka Hanna 

Szülő: Sinkó Vivien, Borka Tamás 

Született: 2020.09.16 

Maros utca 3. 
 

 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

 

Elhunyt 

Pap István  élt 60 évet 

Petőfi Sándor utca 3. 

Imre József  élt 71évet 

Termál utca 3. 

Vízhányó Györgyné élt 78 évet 

Szegedinác Péró utca 30. 

Sipos Imréné   élt 92 évet 

Damjanich utca 13. 
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Farkas Gusztáv Lajosné élt 85 évet 

Termál utca 14. 

 

Ugri Emilia   élt 79 évet 

Fő utca 89. 

 

Unk Szvetozárné  élt 97 évet 

Ady E. utca 12.  
 

 
Nyugodjanak békében! 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 

___________________________________ 

Ágdarálás 
 

A Matüf Kft. ágaprító géppel vállal levágott faágak, 

gallyak darálását. 

A keletkező darálékot igény esetén elszállítjuk. 

Érdeklődni személyesen irodánkban lehet: 6932 

Magyarcsanád, Fő utca 43.sz., vagy az alábbi 

telefonszámon: +36-70/502-49-23. 

 

 

TEMETKEZÉS 

A Csongrád Megyei  
KEGYELETI KFT. 

Temetkezési üzlete és irodája 
Vállaljuk a temetések teljes körű lebonyolítását. 

Makó, Verebes u. 2/a. (Református Ótemetőnél) 

Telefon: +36 62/ 212 840 

Éjjel – nappal hívható ügyelet:  

+36 30/ 565 8384 

_______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet 

Árnyékolás technika 
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122 

6900 Makó, Kossuth utca 12. OMV benzinkút mellet. 

Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:30 -17:00 

Szombat 8:30 -11:30 

Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket! 

Érd.:06-70-704-8071 

_____________________________________________ 

Bármilyen Simson motort vásárolnék 

Érd.:+36-30-661-3464 
 

Eladó Magyarcsanád Ady E. 11-13, Dózsa 
Gy.21., és Állomás u. 18.szám alatti 
ingatlanok. Érdeklődni  20-9312907 
telefonon. 

____________________________________________________________ 

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 
Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor János 

Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely 
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