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Magyarcsanád 

Község Képviselő- 

testülete a közelgő 

ünnepek alkalmából 

örömteli készülődést,  
BÉKÉS, 

SZERETETTELJES 

KARÁCSONYT  

és SIKERES,  

BOLDOG ÚJ ÉVET 
kíván a falu minden 

lakójának! 
__________________________________________________ 

 

Karácsonyi Ünnepségek  

és Ünnepi alkalmak 
 

 
__________________________________________ 

 

MEGHÍVÓ 
A Magyarcsanádi Református Egyházközség 

meghívja a község lakóit az Advent vasárnapjain  

8 órakor kezdődő istentiszteletre és az azt követő 

gyertyagyújtásra Református templom kertjébe. 

Ezen alkalmakon a Református Általános Iskola és 

Óvoda gyermekei és pedagógusai szolgálnak 
____________________________________________________________ 

Szent Gellért Plébánia 
A magyarcsanádi katolikus templom miserendje a 

következő: 

December 24.-én 17:00 órakor, 25-én 

11órakor kezdődnek a szentmisék. 

 

Román Ortodox Templom 
A karácsonyi szentmisék december 25-én és 26-án 

9:30 kor kezdődnek 

Szerb Ortodox Templom 
 

A karácsonyi ünnepi liturgia január 8-án 9 órakor 

kezdődik. 
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Karácsonyi csomagok 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat minden 

60 év feletti, 18 év alatti, és tartósan beteg 

lakosnak KARÁCSONYI CSOMAGOT ad  

A csomagokat személyesen 

2018. december 19-21.-ig  

7.00-14.00 óra között  
LEHET ÁTVENNI A  

REFORMÁTUS PARÓKIA ÉPÜLETÉBEN 

Magyarcsanád, Fő u. 24. szám alatt 
 

Szénosztás 
 

EZÚTON ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, 

HOGY 

A 2018. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ 

TÜZELŐANYAGOT (BARNA KŐSZÉN),  

2018. december 18- 19-20.-án  

7.00-14.00 óra között (a határozat alapján) 

LEHET ÁTVENNI  

A MAGYARCSANÁDI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL UDVARÁBAN 
 

A szociális célú tüzelőanyag illetve a karácsonyi 

csomag átvételéhez hozzák magukkal a 

megállapító határozatot, illetve személyes 

okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya) 

__________________________________________ 

Kulturális Hírek 

 

Könyvtári hírek 
 

Képes élménybeszámoló a Yellowstone 

Nemzeti Parkról 

 
Dr. Karancsi Zoltán a SZTE-JGYPK Földrajzi és 

Ökoturisztikai Tanszékének vezetője, egyetemi 

docens képes élménybeszámolót tartott az amerikai 

Yellowstone Nemzeti Park szépségeiről. Az 

érdeklődők gyönyörű képeket láthattak. A táj 

szépsége mindannyiunkat lenyűgözött. A képek 

mellé remek előadásmód társult, ami végig lekötötte 

a gyerekek és a felnőttek figyelmét. Köszönjük az 

előadónak és a Somogyi-könyvtárnak. Nagyon 

várjuk a következő előadást.  

 
 

Új könyvek 

 

Új könyvek érkeztek a könyvtárba! 

Minden korosztályt szeretettel várunk! 

 

 
_______________________________________________________________ 

Iskolai hírek 
 

Suli váró Programsorozat 
 

2018. Október 26. Az ősz kincsei –Ügyes kezek 

A leendő első osztályosok első alkalommal 

látogattak el hozzánk, az iskolába. A suliváró 

program keretein belül az első foglalkozás az őszről 

szólt. Az ovisok izgatottan léptek be az iskola 
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kapuján, ámulva nézték a jövőben rájuk váró 

barátságos környezetet. A tanító nénik, tanár bácsi 

őszi hangulatba öltöztetett osztályteremben várták a 

gyerekeket. Először egy mesét néztek meg, 

amelyből ismereteiket bővíthették az állatok és a 

természet őszi átalakulásáról. Az őszi avarban 

sünöket keresgéltek, majd csoportokban folytatódott 

a foglalkozás. Az interaktív táblán feladatokat 

oldottak meg, az asztaloknál kreatív munkákat 

készíthettek: gesztenye figurákat, termésekből 

képeket. Megvendégeltük „októberi lakomával” 

(körte, alma) őket. Nagyon jól érezték magukat az 

ovisok, megköszönték a szeretetteljes fogadtatást, 

máskor is szívesen jönnek hozzánk. 
 

 
 

 
A suliváró programsorozat második részében, 

november 8-án Mesemondó versenyt rendeztünk az 

általános iskolásoknak, melyen a nagycsoportos 

óvodások is részt vettek. A rendezvény helyszínéül 

iskolánk tornatermét választottuk. A mesék világába 

csöppentek a jelen lévők. A feldíszített „Mesevár” 

közepén egy mesefotel várta a szereplőket. 

A köszöntő után vendégek érkeztek Meseországból: 

Hófehérke és a hét törpe, valamint a boszorka is 

eljött. Miután körbetáncolták a termet, Hófehérke 

elárulta, azért jöttek, mert hallották, itt nagyon 

szépen tudnak a gyerekek mesélni. Ez így is volt! 

A sorszámok kihúzása után az ovisok kezdték a 

mesemondást. Összesen 18 mesét hallgathattunk 

végig. 8 nagycsoportos óvodás mondta el egymás 

után a szebbnél szebb meséket. Nagyon ügyesek, 

bátrak voltak. Az óvodások után, az iskolások 

kalauzolták tovább társaikat és a jelen lévő 

vendégeket Meseországban. Többen bátran, 

beleéléssel meséltek, volt, aki halkabban, 

bátortalanul adta elő meséjét. Minden mese végén 

hangos tapssal jutalmazta a közönség a 

versenyzőket. Ezért a zsűrinek nem volt könnyű 

dolga. 

A zsűri tagjai: Tóth Orsolya- igazgatóhelyettes, a 

zsűri elnöke 

Pálfi Katalin Renáta-magyar szakos tanár Berta 

Csaba János- Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke. 

Az ovisok jutalmul egy-egy kifestőt, emléklapot, 

nyalókát kaptak. Az iskolások körében a következő 

eredmények születtek: 

1.-2. osztály: 

I. helyezet: Jankó Tamás 2. osztály 

II. helyezet: Janovics Antal 2. osztály 

Felkészítő pedagógus: Tóvizi Béláné 

3.-4. osztály: 

I. helyezet: Mátó Viktória 4. osztály  

Felkészítő pedagógus: Dobra Bernadett 

II. helyezet: Berta Jázmin 3. osztály  

Felkészítő pedagógus:Sztáncs Erika 

II. helyezet: Jankó Amanda 4. osztály  

Felkészítő pedagógus: Dobra Bernadett  

A helyezést elérő tanulók könyvjutalomban 

részesültek, de senki nem ment haza üres kézzel, 

mindenki kapott egy-egy emléklapot és nyalókát is. 

Gratulálunk a versenyzőknek, köszönet a zsűrinek, 

segítő pedagógusoknak és a szülőknek is! 
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Egészségnapi rajzversenyünk eredményei  
 

Felsősök: I.hely: Berta Noémi Sztella 6. osztály 

                II.hely: Berta Vivien       7. osztály 

                III. hely: Tóth Evelin      5. osztály 

Alsósok: 1-2. osztály:   

I. hely:  Jankó Tamás   2. osztály 

I. hely: Csurkuj Krisztina   2. osztály 

II. hely: Berta Nikolasz    1. osztály 

III. hely: Gapar Roxana      1. osztály 

3-4. osztály:    

I. hely:  Mátó Viktória     4. osztály 

II.hely: Jankó Amanda Liliána  4. osztály 

II. hely: Demeter Szemira   3. osztály 

III. hely: Csurkui Szabina Hajnalka  3. osztály 
 

 

Első hely a Református Iskolák XV. Országos 

Találkozóján 

 

2018. november 9-én, pénteken iskolánk tíz 

tanulója vett részt a Református Iskolák XV. 

Országos Találkozóján, Tiszakécskén. Tanulóink 

második alkalommal mérettették meg magukat ezen 

a versenyen. A regisztrációt követően a gyerekeket 

tízóraival várták. A nap áhítattal kezdődött, melyet a 

helyi templomban tartottak meg. Ezután következtek 

a versenyek. 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskolából a 

következő tanulók vettek részt egyéni 

versenyszámban: 

Kis-Jakab Levente 1. osztály, mesemondó kategória, 

felkészítő: Pólya Ágnes 

Jankó Tamás 2. osztály, mesemondó kategória, 

felkészítő: Tóvizi Béláné 

Tóth Laura 3. osztály, szépíró kategória, felkészítő: 

Sztáncs Erika 

Mátó Viktória 4. osztály, mesemondó kategória, 

felkészítő: Dobra Bernadett 

A kézműves kategóriában 2 csoporttal képviseltettük 

magunkat: 

A 3-4. osztályosok közül Demeter Szemira 3. 

osztályos, Jankó Amanda Liliána 4. osztályos és 

Szecskó Amanda 4. osztályos tanuló versenyzett. 

Felkészítette őket Dobra Bernadett. 

Az 5-6. osztályosok közül: Szabó Patrik Roland 5. 

osztályos, Nadobán Izabella 5. osztályos és Berta 

Noémi Sztella 6. osztályos tanuló vett részt. 

Felkészítő pedagógus: Mészáros Lászlóné. 

 

Ebéd után a templomban került sor az ünnepélyes 

eredményhirdetésre. A sok munka, szorgalom nem 

volt hiábavaló, mert a 3-4. osztályos korcsoportban, 

kreatív kategóriában arany fokozatot (országos 1. 

hely) nyertek diákjaink: Demeter Szemira, Jankó 

Amanda Liliána, Szecskó Amanda. Az elért 

eredményükért tantestületi dicséretben részesültek. 

Munkájuk, Elza királynő varázspálcája, illetve egy 

unikornisos varázspálca az iskola aulájában 

tekinthető meg. Gratulálunk nekik és felkészítő 

pedagógusuknak, Dobra Bernadettnek! 

 

 
 

2018. november 28. Suliváró  

Bemutató óra az 1. osztályban 

Nyílt óra nagycsoportos ovisoknak és szüleiknek 

 

November 28-án ismét vendégeink voltak a 

nagycsoportos óvodások. Nyílt órán vehettek részt 

szüleikkel együtt. A suliváró program keretében 

ezúttal az első osztályosokkal együtt dolgozhattak a 

tanórán. Ők is feladatokat oldottak meg papíron, 

illetve a digitális táblánál. 

Nagyon ügyesen dolgoztak, így sok piros pontot 
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szereztek Pólya Ágnes tanító nénitől. Ezen kívül 

apró ajándékokkal tértek vissza az óvodába.  

 
 

 
 

I. Adventi gyertyagyújtás 
 

Iskolánkban az idén első alkalommal, november 30-

án délelőtt került sor az adventi gyertyagyújtásra, 

remélve azt, hogy hagyományt teremtünk és még 

családiasabb és meghittebb lesz iskolánk decemberi 

karácsonyi készülődése. Az ünnepi áhítat után az 

óvódások, kedves kis műsorukkal nyitották meg, az 

adventi ünnepkört, majd meggyújtották a koszorú 

első gyertyáját. 

 
 

 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és 

Hétszínvirág Református Óvoda köszönetét fejezi ki 

a Nemzetiségi Önkormányzatoknak az év folyamán 

nyújtott anyagi támogatásért, mely több mint 

322.000.-Ft volt. A támogatások segítségével 

rendezvényeket, kirándulásokat tudtunk szervezni, 

eszközöket, játékokat vásárolni. 

__________________________________________ 
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DJP alapképzés 

 

November utolsó hetében került megtartásra az 

ingyenes Digitális Alapkompetencia Fejlesztés 

Tanfolyam, amelynek fő célja az volt, hogy a 

résztvevők megszerezzék a modern IKT eszközök 

használatához szükséges tudást, illetve felfrissítsék, 

bővítsék meglévő ismereteiket. 

"Hasznos volt számomra a 

képzés. Bátrabban tudom 

használni ezután az internetet és 

a számítógépet." 
 

A 10 órás képzés tematikájában szerepelt többek 

közt az eszközökkel való ismerkedés, a tartalmak 

létrehozása, az interneten való böngészés, valamint 

az elektronikus levelezés is. 
 

"A tanfolyamot jónak tartom, de 

(számomra) egy hét kevés volt, 

hogy tudjak önállóan dolgozni a 

számítógépen." 
 

A képzés próbált a legtöbb induláshoz szükséges 

kérdésre gyakorlatias választ adni, s habár nem 

terjedt ki minden részletre - ami szinte lehetetlen is -

, a tanfolyamon elhangzottak, a közösen megbeszélt 

témakörök, a megoldott feladatok, valamint az 

otthoni gyakorláshoz készült részletes órai vázlat, 

úgy gondolom, jó kiindulási alapot biztosítanak a 

felhasználók számára. 
 

Természetesen a jövőben is tervezünk hasonló 

kurzusokat, legyen szó akár az alapismeretekről, 

akár haladó témakörökről, akár egyedi igényekről, 

ötletekről. 
 

"Jó kezdeményezésnek tartom a 

DJP Programot… …örülünk, 

hogy egy fiatal, agilis, hozzáértő 

embert kaptunk mentornak." 
 

A folyamatos, ingyenes WIFI elérés mellett 

nyitvatartási időben lehetőség van az IKT eszközök 

díjmentes használatára, webböngészésre, 

elektronikus levelezésre, közösségi oldalak 

használatára, elektronikus ügyintézés, stb. 

 

Ruzsity Máté 

DJP Mentor 

 

Magyarcsanád Művelődési Ház és Könyvtár 

Digitális Jólét Program Pont 

6932 Magyarcsanád, Fő utca 54. 

H: 08.00-12.00; K: 14.30-18.30; SZ: 10.00-14.00; 

CS: 08.00-12.00; P: 14.30-18.30 

 

 
__________________________________________ 

 

Anyakönyvi Hírek 
 

Született 

 

 

Mándoki Kevin 

Született: 2018. 11. 16. 

Szülők: Mándoki Tamás és Mándokiné Berta Erika 

 

 

 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 
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