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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 támogatás 
 

Tisztelt Magyarcsanádi Lakosok! 

 

A 2020-as év mindannyiunk számára rendhagyó 

volt, hiszen az átlagosnál jóval több nehézséggel, 

megpróbáltatással néztünk szembe. Az egész 

világon átsöprő koronavírus járvány nem 

kímélte/nem kíméli a településünk lakosait sem. A 

járvány okozta egészségügyi problémák, a 

karanténból adódó munkaközi-, iskolai-, óvodai 

szünetek, vagy munkahelyek elvesztése a társadalom 

tagjainak zömét érintették.    

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete éppen ezért úgy döntött, hogy az idei évben 

nem csak a 18 év alatti és a 65 év feletti személyeket 

részesíti karácsonyi támogatásban, hanem 

mindenkit, aki Magyarcsanád közigazgatási 

területén életvitelszerűen él, és tárgyév november 

25. napján állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik. 

A karácsonyi támogatást 2.000,-Ft-os vásárlási 

utalvány formájában kapták meg a támogatottak. A 

támogatást 2020. december 7. és 2020. december 

24-e között válthatják be az utalvány hátoldalán 

szereplő magyarcsanádi kereskedelmi egységek 

egyikében.  

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, valamint a Polgármesteri 

Hivatal munkatársai ezúton kívánnak Önöknek 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, sikerekben 

gazdag, boldog új évet, és mindenekelőtt jó 

egészséget! 

 

Tisztelt Lakosok, kedves Gyerekek! 
 

Örömmel értesítjük a 14 

év alattiakat, hogy 

Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat, a 

Baptista 

Szeretetszolgálat, és a 

Magyarcsanádért 

Egyesület jóvoltából az 

idén is lesz cipős doboz ajándékosztás! 

Kérjük, azon 0-14 éves kor közötti gyerekek szüleit, 

akik magyarcsanádi lakosok, és életvitel szerűen itt 

élnek, hogy 2020. december 23-án 10-15 óráig 

vegyék át a Művelődési Házban az ajándékokat!  

__________________________________________ 

Karácsonyi felekezeti alkalmak 
 

Szent Gellért Plébánia 
 

A magyarcsanádi katolikus templom miserendje a 

következő: 

December 24.-én 1:00 órakor, 25-én 

11 órakor kezdődik a szentmise. 

Román Ortodox Templom 
 

A karácsonyi szentmisék december 25-26-án, és -

27-én vasárnap 9:30 kor kezdődnek 

Szerb Ortodox Templom 
 

A karácsonyi ünnepi liturgia január 8-án 9:00-kor 

kezdődik. 

_________________________________________ 

Református Egyházközség 
 

Istentiszteleti alkalmakat december 20-án Advent 4. 

vasárnapján, és Karácsony első 

napján, december 25-én 8 órakor tartja. 
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  Most lenne százéves  

                            Erdei Zsófia emlékére  

 
 Édesanyánk, Erdei Zsófia, 

ha élne, most, 2020 december 

13-án töltené be 100. 

életévét.  Magyarcsanádon 

született 1920. december 13-

án. Mindig szívesen 

emlegette ezt a napot, mert, 

hogy Luca-napján látta meg a 

napvilágot, olyan névnapon, 

melyhez a karácsonyi 

ünnepkör széles körben 

kedvelt néphagyománya kötődik. Református 

családba született, apja (Erdei Mihály), és anyja 

(Szűcs Zsófia) gazdálkodásból éltek, gyermeküket 

azonban kitaníttatták. Járt óvodába Gedeon Jerne- 

„Öreg óvó nénihez”, majd elemibe, az állami 

iskolába.  1929 májusából való egy meghívó, amely 

értesíti a falu közönségét, hogy a Hősök Napi 

megemlékezésen verset mond „Erdei Zsófia 

harmadik osztályos elemista”. Valószínű, hogy 

verselő kedve miatt esett rá a szervezők választása.   

Az elemi elvégzése után Makóra került a Zrínyi 

Ilona Polgári Lányiskolába. Itt négy évig tanulta a 

női és polgári életformához szükséges általános 

művelődési anyagot. Ennek befejezése után a 

Református Egyház ösztöndíjával Debrecenben 

folytatta tanulmányait a Dóczi Gedeon tanárról 

elnevezett híres Református Lánynevelő Intézetben.  

Ez, az 1938-1942 között eltelt négy év meghatározó 

volt egész életére nézve. A Dóczi nemcsak tudást 

átadó tanítónőket képzett, de humánus szemléletű, a 

nemzeti kultúrát a személyiségformálás eszközeként 

használó nevelőket is. Nagy élménye volt a 

visszatért Észak-Erdélyben, Zilahon eltölteni a nyári 

szünet egy részét gyakorlatképpen 1941-ben. Sokat 

emlegette az ott ivott bivalytejet. A képzős évek 

hagyományaként őrizte a vers szeretetét, a 

versmondást. Különösen szívéhez nőtt Ady Endre: 

Üzenet egykori iskolámba. c. verse, amit gyakran 

szavalt el iskolai ünnepeken.  Ebben a légkörben 

határozta el, hogy megtanulja kívülről Arany János: 

Toldi, illetve Petőfi Sándor: János vitéz c. verses 

elbeszélését, amit aztán már általános iskolai 

tanárként fejből tanított a gyerekeknek. A magyar 

irodalmi műveltség szempontjából fontos, és iskolai 

követelményként előírt költeményt ismert kívülről, 

regényirodalom javát magyarázta el a gyerekeknek 

belső meggyőződésből.   

Diplomás tanítónőként előbb Újszentgyörgyre 

(Szolnok megye), majd Kunmadarasra került, ahol 

átvészelte a háborús éveket.  A piros cseréptetős 

iskolájára gyakran visszaemlékezett, hogy a 

bombázások idején bizony nem bánta volna, ha 

kevésbé harsány színű lett volna a tető.  

1947-ben jött el kunsági elemi népiskolából, s tért 

haza Magyarcsanádra. Itteni pályafutásának kezdete 

szinte egybe esett az iskolák államosításával. A 

magyarcsanádi állami elemiből és a református 

iskolából nyolcosztályos általános iskola lett, 

amelyben Erdei Zsófia a magyar nyelv és irodalom 

tanítására kapott megbízást.  Amit kilencévesen már 

gyakorolt, s a Dócziban készséggé fejlesztett, azt 

mos kis tanítványainak okosítására fordíthatta. 

Tanítói végzettsége mellé esti tagozaton szerzete 

meg Egerben a magyar nyelv és irodalom tanár 

szakképesítést. 

1950-ben ment férjhez az ugyancsak magyarcsanádi 

születésű Marjanucz Aurélhoz, s házasságukból két 

gyermek született: Mária 1951-ben, és László 1954-

ben. Az immár asszonynevét (Marjanucz Aurélné) 

viselő tanárnő helybéli generációk sorát tanította a 

helyes anyanyelvre, a szép beszédre, az irodalmi 

értékek megbecsülésére. Nemcsak a tanköteles 

korosztályt, de a tanultságukat felnőtt korban 

kiegészítő, illetve befejező idősebbeket is, ahogy 

akkor hívták: a dolgozók iskolájában. 

Tanítói tevékenysége mellett részt vett fiatalok 

művészeti foglalkoztatásában is. Színjátszó 

csoportot, és néptánc-csoportot vezetett az 1950-

1960-as években. Műsoraikkal bejárták az országot, 

de a szomszédos Jugoszlávia magyar lakta 

településein is fölléptek. Ifjúsági vezetőként részt 

vett az 1950-es – 1960-as években a csanádi 

iskolások Balatonszárszói nyaraltatásának 

szervezésében. A Csongrád Megyei Tanácsnak saját 

kezelésű üdülőtelepe volt ott, ahol turnusokban 

vakációzhattak a megye tanulói.  

 45 évi pályafutása alatt generációk sorát tanította a 

magyar nyelv és irodalom szeretetére, a helyesírásra, 

nemcsak tudásának átadásával, de neveléssel is. 
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Nyugdíjas korában, már a rendszerváltás után 

megadta neki a sors, hogy az őt taníttató egyházának 

is szolgálva, az iskolában hittant tanított a csanádi 

gyerekeknek. Gyémánt diplomáját 2002-ben a 

debreceni Nagytemplomban tartott Dóczi – évnyitó 

ünnepségen vette át. Mi, a gyermekei bíztunk benne, 

hogy itt lehetünk a vasdiploma átadásán is. Egy év 

múlva azonban, 2003 szeptember 1-én, az iskolai 

évnyitók hagyományos napján, édesanyánk, Erdei 

Zsófia csendesen elszenderült.  Azóta a 

magyarcsanádi Református Temetőben alussza örök 

álmát. 

                                                       Marjanucz László 

 
Magyarcsanád Község Önkormányzata is 

tisztelettel, és szeretettel emlékezik Marjanucz 

Aurélné, Zsófika tanár nénire. 

__________________________________________ 

Iskolai Hírek 
 

Márton-nap a mesék birodalmában 
 

2020.november 12-én rendezte meg iskolánk alsó 

tagozata a hagyományos Mesemondó versenyt, 

aminek a központi témája a Márton-nap volt. . A 

vírushelyzet miatt a nyilvánosság kizárásával került 

megrendezésre, ennek ellenére a gyerekek nagy 

lelkesedéssel készültek.  

A gyerekeket a tanító nénik által hangulatosan 

feldíszített tornaterem várta. A délután egy Márton-

napi verssel kezdődött, amit Pólya Ági tanító néni 

olvasott fel.  A verseny meglepetés vendége maga 

Ludas Matyi volt, aki leült a babzsák fotelbe és 

elmesélte saját történetét. Ezután sorszámot húztak a 

gyerekek (természetesen libásat), majd elkezdődött a 

verseny. Először az óvodások meséltek, akik nagyon 

ügyesen, bátran kiálltak mesét mondani:  

 Jakucs Emili Diána, Jesity Szvetlána, Pálfi 

Vanessza. Köszönjük szépen Locskainé Zsuzsi óvó 

néninek és a szülőknek a színvonalas felkészítést!  

Iskolánkból 9 tanuló mérettette meg magát.  

A zsűri tagjai: Baranyi Bettina igazgató, a zsűri 

elnöke, Locskai Zoltánné óvodavezető, Konti Ibolya 

fejlesztő pedagógus 

A zsűri döntése alapján, könyvjutalomban 

részesültek:  

1-2. osztály: I. helyezett: Felcsuti Milán 2. osztályos 

tanuló  

II. helyezett: Németh Roland Rikárdó 2. osztályos 

tanuló 

III. helyezett: Jankó Márkó 2. osztályos tanuló 

Felkészítő pedagógus: Kőszeginé Szűcs Gabriella 

3.-4. osztály: I. helyezett: Jankó Tamás 4. osztályos 

tanuló 

Felkészítő pedagógus: Tóvizi Béláné 

II. helyezett: Márki Márk 3. osztályos tanuló 

III. helyezett: Kis-Jakab Levente 3. osztályos tanuló 

Felkészítő pedagógus: Pólya Ágnes 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk a 

versenyzőknek és felkészítő pedagógusaiknak! 

 
_________________________________________ 

Anyakönyvi Hírek 

Született 
 

Demeter Dorián  

Szülő: Takács Mónika és Demeter Marius    

Született: 2020. november 26. 

Magyarcsanád Jókai M. u. 26. 

 

Kerekes Delani Maja  

Szülő: Kerekes Tímea Gina 

Született: 2020. november 29. 

Magyarcsanád Árpád u. 6.  
 

 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 
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TELEPÜLÉSEN ÉLŐK HASZNOS 

SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉT SEGÍTŐ 

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Kedvezményezett neve: MAGYARCSANÁD 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

Projekt címe: TELEPÜLÉSEN ÉLŐK HASZNOS 

SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉT SEGÍTŐ 

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 

Szerződött támogatás összege: 4,8 millió forint 

Támogatás mértéke (%-ban): 100% 

Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-84-5-17 

Projekt befejezési dátuma: 2020.11.24. 

 

A szabadtéri kondipark kialakításával és 

fenntartásával a pályázattal érintett ingatlan 

„benépesítésre” kerül. Az eszközök mindegyike 

„kortalan”, azaz nincs életkorhoz kötve egyik sem 

használat során. A kicsiktől a legidősebbekig 

minden korosztály számára használható és élvezhető 

a kondipark adta szolgáltatás. A térítésmentesen 

igénybe vehető szolgáltatásokkal fejleszthető az 

erőnlét, alapkondíció kialakítására és fenntartására is 

lehetőséget ad. 

 

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió 

támogatását. 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________ 

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 

_______________________________________ 

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

- 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 

_______________________________________ 

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 

Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné és Ficsór János 

Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely 

ISSN 2416-0016 


