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Felhívás az ingatlanok tisztán tartása, 
gondozása, és takarításának betartására 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 24/2015.(X.29.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
1.§ (1) bekezdése alapján: 
„(1) Jelen rendelet alkalmazásában közösségi 
együttélés szabályait sértő magatartás az a 
tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot 
fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely 
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem 
minősül, de a közösségi együttélés szabályaival 
ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet 
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartásnak minősít.” 
A Rendelet 11.§ alapján:  
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el a köztisztaság fenntartása 
körében, az ingatlan tulajdonosa,kezelője, tartós 
használója, illetőleg haszonélvezője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a 
használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, 
helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a 
használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból származó 
kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban 
együtt: használó),aki nem gondoskodik: 
a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról, 
gondozásáról,szükség szerinti takarításáról,rovar 
és rágcsálómentesítéséről. 
A Rendelet 4.§-ában foglaltak szerint az a személy, 
aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés 
alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy 

megsérti a rendeletben meghatározott 200.000 Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét a fenti 
jogszabályban foglaltak maradéktalan 
betartására, annak elmaradása esetén a 
rendeletben foglaltak alapján bírság kiszabására kerül 
sor.  

Izsákné Hetényi Valéria 
jegyző 

 

EFOP 1.5.3 összefoglaló 2018-2019 
Magyarcsanád 

 
Programokban gazdag és élményekkel teli másfél év 
áll Magyarcsanád mögött. 
Mind ez javarészt az EFOP pályázatoknak 
köszönhető. 
A lehetőségek tárháza igencsak széles skálán mozog. 
Voltak óvódai, iskolai és település szintű 
megvalósítások egyaránt. 
 
Magyarcsanádon rendkívül sok a hátrányos, illetve 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 
Ezen fiataloknak hatalmas lehetőség volt az 
„Úszásoktatás” elnevezésű programelem. 
Itt nem csak maga a foglalkozás valósult meg, hanem 
komplett felszerelést, helyszínre szállítást, fürdő 
bérleteket, és folyamatos felügyeletet tudtunk 
biztosítani. Ez nem jöhetett volna létre a korábban 
említett okok végett. Két éves szerződést kötöttünk 
egy fuvarozó céggel, mely gondoskodik a gyermekek 
szállításáról, és kisérő pedagógusokat is tudunk 
finanszírozni, akik felügyelik a tanulók épségét, és 
segítenek az úszás előkészületeiben. 
 
Elindult az óvodai néptánc. Kiscsoportos 
foglalkozáson belül sajátíthatják el a helyi óvódások 
a népi táncok alapjait, és különböző játékokkal, 
ritmusgyakorlatokkal, térd kar és hátizom erősítő, 
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valamint gimnasztikai gyakorlatokkal fejlesztik a 
csemetéket. 
 
A „Közösségi Napok” alkalmával egy olyan 
rendezvényt szerettünk volna megvalósítani, ahol a 
már meglévő civil csoportok találkozhatnak, illetőleg 
újak alakulhatnak. Fontosnak tartottuk a generációk 
közti különbségek áthidalását, melyet a nyugdíjas 
klub oly módon kultivált, hogy közös sütéssel 
nyitották az eseményt, ahová bárki becsatlakozhatott, 
és elsajátíthatta a palacsinta, sőt még a fánk 
készítésének csínját-bínját egyaránt. 
Majd egy kis idő elteltével kezdődött a zenés esti 
mulatság, ahol a falu apraja – nagyja együtt 
szórakozhatott. 
 
2019.március 18-án került megrendezésre első 
alkalommal az ÖNKÉNTESKEDEJ! elnevezésű 
programelem. 
Az alkalom fő célja a saját kezűleg készített 
virágládák, földdel való feltöltése és belocsolása volt, 
amit majd a későbbiek során a beültetés követett. 
A felnőtt önkéntesek mellett megjelentek fiatalabb 
résztvevők is, akik örömüket lelték a 
kertészkedésben. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel, még ezek után 5 sikeres „Önkénteskedj” 
kerülhetett megvalósításra, és még 4 várható a projekt 
végéig. 
Számtalan szülő, nagyszülő, falubéli és egyházi 
önkéntes vett részt a rendezvényeken. 
Az második célkitűzés az óvoda udvar részének 
felújítása volt. 
A korábban kiásott kresz pálya alapját betonozták, 
zsaluzták. A teraszról készült egy lejáró, amit szintén 
betonozással kiviteleztek. Ezek mellett még lerakásra 
kerültek gumi járólapok, valamint örökzöld bokrokat 
ültettek, amit geo textillel készítettek elő. A már 
meglévő fák, és zöldnövények körül téglaborítást 
helyeztek el a növények védelmére. A magyarcsanádi 
református egyház önkéntesi paprikás krumplit 
készítettek, ezzel hozzájárulva a hatékony 
munkavégzéshez. 
Harmadik alkalommal szükségünk volt egy 
munkagépre, valamint egy gépet kezelni tudó 
személyre. 
A megbízás az altalaj lazítása, rotálása és a föld 
előkészítése volt, hogy később a geo textilt 
(agrofóliát) lerakják az első alkalommal előkészített 
terepre. 
Szívesen jöttek ismét a nyugdíjasok, szülők, 
gyerekek, falubeliek, hogy később elmondhassák az 

ő kezük munkája is benne volt ÖNKÉNTESKÉNT 
ebben a szemet gyönyörködtető virágos kert és 
egyben közösségi tér kialakításában. 
Negyedik alkalommal Az óvódai fajátékok felújítása 
volt a teendő. Az önkénteseket az óvódába járó 
gyermekek szülei alkották. Délután 1kor kezdtük a 
munkálatokat, és délután 4re fejezték be. Jól haladtak 
a feladatokkal, elsőnek csiszolni kellett, majd 
kezdődhetett a festés. A folyamat végére nagyjából 
sikerült mindent megcsinálni, de maradt munka 
másnapra is, amire számítottunk, így két naposra 
terveztük a programot. Előző nap a szülők 
gyakorlatilag teljesen lefestették a fa elemeket, de 
attól függetlenül bőven volt még teendő. Rengeteg 
ember, fiataltól az idősebb korosztályig egyaránt 
boldogan csatlakozott, és segítő kezet nyújtott. A 
pálya alapjait kiásták, a játékokat lefestették, 
valamint kigazolták a területet. 
A betonozás maradt hátra, amit az apukák és 
nagypapák vállaltak magukra, úgyhogy az is 
hamarosan elkészült, így az összes megvalósításra 
váró tennivalót sikerült teljesíteni, köszönhetően az 
önkénteseknek. 
A két napi munkához szükséges eszközöket és 
anyagokat a Magyarcsanádért Egyesület és 
Magyarcsanád Község Önkormányzata biztosította. 
 
Hatodik alkalommal a Magyarcsanádi Halastó 
környékének és partjainak megtisztítása volt a fő 
prioritás. Az évek során felgyülemlett tetemes 
mennyiségű szemétre már korábban is panaszkodtak 
a horgászok, és remek lehetőség volt ez arra, hogy a 
vállalkozó szellemű falubeliek, és környékbeli 
pecások, összeálljanak, és közösen eltűntessék a tó 
körüli mocskot. Néhány óra alatt közel 15 szemetes 
zsák telt meg. 
Az önkormányzat által bérelt konténerekbe lettek 
elvíve a zsákok. Ezzel tudott a településvezetés 
hozzájárulni a jótetthez. 
A becsülendő és példaértékű munkának hatalmas 
motiváló és közösségépítő ereje van, volt, és lesz is. 
 
2019-ben lehetőségünk volt arra, hogy 8 különböző 
tematikájú táborban vegyenek részt a helyi diákok. 
Igyekeztünk a táborok témáit a gyermekek 
igényeihez szabni. A program lezártát követően a 
megkérdezettek alapján ezt sikerült is kivitelezni. 
Felejthetetlen élmény volt, mint a táborvezetők, mint 
a résztvevők részéről. Volt úszótáborunk, melynek a 
Makói Hagymatikum Fürdő adott helyet, de volt 
Kreatív Könyvtár, Olvasó és média, Tánc és dráma, 
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Főző, Hittan, és Ökológiai, valamint román néptánc 
táborunk is. Ezeknek helyszínéül a Magyarcsanádi 
Művelődési Ház és Könyvtár szolgált. A lurkók 
tovább bővíthették, és mélyíthették tudásukat az adott 
témákban, valamint biztonságos környezetben, 
felügyelet mellett tölthették el mindennapjaikat. Napi 
háromszori étkezést biztosítottunk. 
A rendezvényeknek még koránt sincs vége, hiszen 
akad még bőven megvalósítandó programelem. 
Örülünk, hogy kicsiny falunknak megadatott egy 
ilyen jellegű lehetőség, és igyekszünk a maximumot 
kihozni a pályázatból. 
 

EFOP 3.9.2 Magyarcsanád 
2018-2019 összefoglaló 

 
 

Magyarcsanádon elsőként elinduló programelem az 
EFOP 3.9.2-n belül, az nem más volt, mint a „Szülő-
Gyermek” elnevezésű kezdeményezés a helyi 
Református Óvodában. 
Hatalmas az érdeklődés szülők és gyermekek részéről 
egyaránt, hiszen a mai rohanó világban sajnos már 
egyre kevesebb időt tudunk szeretteinkre fordítani. 
Fontos, hogy az együtt eltöltött időszak tartalmas és 
érdemleges legyen. Ez a programsorozat e célt 
szolgálja. 
Számos témában tartottak már foglalkozásokat, mint 
például télen az adventi barkácsolás. 
A tevékenység helyszíneként a Községi Könyvtárat 
választották. Az adventi hangulat megteremtéséről a 
Peter&Pan együttes gondoskodott. 
 Az előadást közös éneklés zárta. 
Ezt követően fenyőformájú ajtókopogtatókat 
barkácsoltak. 
Az előre kivágott elemeket tartalmazó csomagokat 
kiosztották, előkészítették, majd lépésről - lépésre 
összeállították. Végezetül megtekintették egymás 
munkáját, közösen egy nagy körben beszélgetést 
tartottak, valamint karácsonyi mesekönyvekből 
olvastak fel egymásnak. Kicsik és nagyok egyaránt 
élvezték, és ami a legfontosabb, hogy ezen időt 
hasznosan, és együtt töltötték. 
 
Mindezek mellett elindult a beteg, sérült gyermekek 
szállítása a makói speciális iskolába-óvodába, 
természetesen térítésmentesen, teljes pályázati 
finanszírozásból. 
Évek óta igény volt már erre a szolgáltatásra, mivel a 
faluban élő sérült gyermekek iskolába, óvódába 

történő szállítása a megkérdezettek alapján, igen nagy 
nehézséget okozott a szülők számára. De ezen 
lehetőség sokaknak könnyítette meg a mindennapjait, 
és hálásak a pályázat adta lehetőségeknek. 
 
A „Halacska” elnevezésű programelem a 
Hétszínvirág Református Óvoda nagycsoportos 
óvodásainak nyári úszótanfolyama volt a Makói 
Hagymatikum Fürdőben. 
23 gyermek összesen 10 alkalommal vehetett részt a 
foglalkozásokon. Az oda-vissza útról, a 
felszerelésről, a belépőről, a kísérő pedagógusokról, 
valamint a belépőről gondoskodott a pályázat. 
 
Év elején megkezdődött a „Kompetencia fejlesztés 
iskolásoknak”. 
A program célja, hogy hátrányos helyzetű tanulóknak 
kiscsoportos foglakozások keretein belül, 
kompetenciájuknak megfelelő készségfejlesztést 
nyújtson, valamint a fiatalok felzárkózzanak 
osztálytársaikhoz. Nagy sikernek örvend a 
kezdeményezés, mivel játékos formában kerül 
feldolgozásra a szükséges tananyag, így nem egy 
kötelező tehernek érzik a gyerekek a részvételt, 
hanem egy nagyszerű szabadidős programnak. 
 
A „Föld napja az oviban” rendezvényen az öko-
tudatossággot megalapozó gondolkodás átadása volt 
a célkitűzés. Az apátfalvi óvodával közösen került 
megrendezésre, ahol kisfilmekkel, játékokkal, 
ügyességi feladatokkal, valamint virágültetéssel 
mutatták be a környezettudatosság fontosságát. 
Természetesen az óvodapedagógusok nem csak ezen 
alkalommal próbálják a jó célra nevelést, hanem 
minden egyes nap. A megkérdezett szülők és 
csemeték egyhangúan azt mondták, hogy hasznos és 
értékes dolgokat sajátíthattak el, amiről korábban 
esetlen nem tudtak, vagy meg sem gondolták. 
 
„Tanuljunk nyelveket!” Román és angol nyelvi 
tanfolyamok 2019 nyarán indultak, kifejezetten 
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hátrányos helyzetű, jóképességű tanulóknak. 2-2 
csoportban 10-10 fővel összesen 160 órában. 
Helyszínül a magyarcsanádi iskola szolgált. 
A román nyelvoktatáson szó esett Romániáról, 
általános tudnivalókról, földrajzi fekvéséről, 
domborzatáról, történelmi áttekintéséről és – főbb 
eseményeiről. 
Volt térkép-munka, szókincsbővítés, szótározás, 
kiejtés gyakorlás, és páros verseny is. Szó esett 
többek között a román kultúráról és civilizációról, 
románia híres íróiról, költőiről, zeneszerzőiről, és 
szobrászairól. Megismerték a magyarországi román 
kulturális élet képviselőit, és a magyarországi román 
média: TV-k újságokat egyaránt. Adott feladatokat 
digitális táblán is tudtak gyakorolni. 
Az angol tanfolyamon hasonló feladatokat kaptak a 
nebulók, majd a tanfolyam végén egy verseny 
keretein belül mérhették össze eddigi megszerzett 
tudásukat. 
 
2018-as és 2019-es évben, többször részt vehettünk a 
konzorciumban lévő települések által szervezett 
Humán Közszolgáltatói Workshopokon, ahol 
különböző témakörökben oszthattuk meg 
tapasztalatainkat, és ismertünk meg jó példákat, 
melyeket később hasznosíthattunk munkánk során. 
Az EFOP 3.9.2 nagyban hozzájárul a településen élők 
azon igényeinek kiszolgálásában, amit korábban nem 
tudtuk volna megvalósítani csekély 
költségvetésünkből. 
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 
Nemzetiségi önkormányzati pályázatokon az alábbi 
projektek nyertek támogatást: 
Nemzetiségi kapcsolatok erősítése Romániában 
„NEMZ-KUL-19-0311” 450 000 Ft, Román 
tánctábor Magyarcsanádon „NEMZ-TAB-19-0041” 
800 000 Ft., Szerb nemzetiségi anyaországi 
kapcsolatok felvétele és erősítése Szerbiában 
„NEMZ-KUL-19-0310” 300 000 Ft. 
A projektek jelentik hagyományosan a román 
tánctábort, illetve kirándulásokat Romániába, 
Szerbiába, illetve helyi templomi búcsúkat is.  
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Anyakönyvi hírek 
Született 

 
Név: Fekete Gábor Dorel 
Született: 2019. 08 15. 
Szülő: Tamás Szilvia, Fekete Gábor Krisztián 
 

Név: Plavecz Lajos 
Született: 2019. 08 28. 
Szülő: Hustiák Vilma, Plavecz Lajos 
 

Név: Gán Regina Ildikó 
Született: 2019. 09 02. 
Szülő: Gán Alexandra, Arun-Catalin Turic 
 

 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

Elhunyt 

Csenki Sándorné   élt 75 évet  

Sztáncs Aurélné  élt 53 évet  

 
Nyugodjanak békében! 

 
Birkahús rendelhető búcsúra 

                                            Érdeklődni: 
Németh Évánál 
+36-20-260-9667 

 
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 
_______________________________________ 

Méz kapható (akác, vegyes, repce) 

Érdeklődni: Németh Évánál ill. +36/20 260 9667-es  

telefonon 

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 
_______________________________________________ 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 
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 
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