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Nőnapi Köszöntő 
 

Nőnap alkalmából köszöntünk 

minden Magyarcsanádi Hölgyet! 

 

 

 

 
 

 

 
 

Március 15 megemlékezés 

 
Legújabb kori történelmünk során mindig 

kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. 
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megünneplése. Fontos volt, mert a magyar 

szívekben mindig magában hordozott egy sajátos 

szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a 

fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. 

Az e dátum által jelképezett korszaknak 

köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, 

zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá 

válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa 

Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a 

latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk 

tehát erre a napra. 

Sajnos az elmúlt évben és idén sincs lehetőségünk a 

pandémia miatt arra, hogy összegyűlve 

megemlékezzünk, és együtt ünnepeljük a márciusi 

ifjakat. 

Ezért emlékezzünk meg Petőfi Sándor versével:  
 

FÖLTÁMADOTT A TENGER... 

Föltámadott a tenger, 

A népek tengere; 

Ijesztve eget-földet, 

Szilaj hullámokat vet 

Rémítő ereje. 

Látjátok ezt a táncot? 

Halljátok e zenét? 

Akik még nem tudtátok, 

Most megtanulhatjátok, 

Hogyan mulat a nép. 

 

Reng és üvölt a tenger, 

Hánykódnak a hajók, 

Sűlyednek a pokolra, 

Az árboc és vitorla 

Megtörve, tépve lóg. 

 

Tombold ki, te özönvíz, 

Tombold ki magadat, 

Mutasd mélységes medred, 

S dobáld a fellegekre 

Bőszült tajtékodat; 

 

Jegyezd vele az égre 

Örök tanúságúl: 

Habár fölűl a gálya, 

S alúl a víznek árja, 

Azért a víz az úr! 

(Pest, 1848. március 27–30.) 

 
 

Oltási helyzet 
Ebben a pandémiás helyzetben egy új és komoly 

betegséggel állunk szemben, igen gyakran kerülnek 

emberek súlyos állapotban korházakba, ahol már 

sajnos nem tudják megmenteni őket. Azonban hiába 

esik túl az ember rajta, sajnos vannak olyan 

szövődményei, amelyeket csak most kezdünk 

megismerni. Ezért javaslom mindenkinek a 

védőoltást, hogy ezeket a szövődményeket 

elkerülhessük. Minden oltóanyagot nyugodt szívvel 

tudok ajánlani, mindegyik biztonságos. A ritka és 

enyhe mellékhatások, mint az oltás helyének 

begyulladása, vagy enyhe nyirokcsomó gyulladás 

semmi ahhoz képest, hogy maga a Covid-19 fertőzés 

és mellékhatásai mit tesznek az emberi szervezettel. 

Magyarcsanádon a regisztrált 60 év felettiek és 60 

év alatti krónikus betegek hetente kapják meg lista 

alapján a vakcinát. Két helyszínen oltunk az egyik a 

helyi orvosi rendelő a másik a Makói oltópont. Igen 

jó ütemben halad az oltás minkét ponton. A 

kiküldött lista alapján a beoltottság a fent leírt 

korosztályban több mint 90 százalék.  

   Dr. Aboul Hosn Hussein háziorvos 
 

Édesség a Johannitáktól 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzata közösen 

Apátfalvával, településenként 1300 kg édességet 

kapott a németországi Johannitáktól. Pusztán a 

szállítási költséget kellett kifizetni. Az édességből a 

 település minden háztartása kapni fog. 
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Felszámolt illegális hulladéklerakó 

Bökényben 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2020 

novemberében pályázatot nyújtott be az illegális 

hulladéklerakók felszámolását célzó pályázatra, 

melyen 3.000.000,-Ft összeget nyert arra, hogy a 

Bökény bejáratánál található, megközelítőleg 2-300 

m3 szemetet tartalmazó, illegálisan kialakított 

„szeméttelepet” is felszámolja.  

Az előzetes felmérések, és az ott elhelyezett 

hulladékok alapján a feladatot két külsős cég 

végezte: a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. a veszélyes hulladékok (háztartási szemét, 

elektronikai berendezések), zöldhulladékok és 

egyéb, a helyszínen fellelhető hulladékokat, míg a 

Borci Trans Kft. az építési törmelékeket szállította el 

a helyszínről, majd végzett tereprendezési 

munkálatokat.  

A településünkön található, egyéb kialakított 

szeméttelepek – így többek között a Damjanich utca 

– Búza sor sarka, a dögtelephez vezető út stb. 

megtisztítását Önkormányzatunk munkatársai 

folyamatosan végzik. 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 

továbbiakban kiemelt figyelmet fordítunk az 

illegálisan elhelyezett hulladékokra, és az 

elkövetővel szemben a szükséges lépéseket 

megtesszük!  

Kérjük Önöket, hogy óvjuk együtt környezetünket!  

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

 

Beszámoló a magyarcsanádi Értéktár 

Bizottság 2020. évi munkájáról 

A Bizottság 2020. májusában ülésezett utoljára a 

magyarcsanádi Kultúrházban. Ülésünkön teljes körű 

volt a részvétel, mind az öt tag jelen volt. Közös 

elhatározással 4 új helyi érték kidolgozására tettünk 

javaslatot, mégpedig a következőkre:  

            1/ magyarcsanádi terménytárolók, 

            2/ túrós-táska leves, 

            3/ „Nemzetiségi emlékmű”, 

            4/ a magyarcsanádi „Vámőrség” épülete. 
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A 4 ajánlásként elfogadott értékből hármat 

dolgoztak ki az arra vállalkozók a helyi 

értékregisztrálás szabályait figyelembe véve. 

Leírásuk és képi illusztrálásuk megfelelő alap a 

következő ülés elfogadó határozatához. Egyenként 

haladva az alábbiakban összegezhetem a 

nyilvántartásba veendő értékek tartalmát. 

1/ Magyarcsanádi terménytárolók. Kidolgozója. 

Lánczné Miklós Katalin. Javaslatának elkészítésekor 

a terménytárolókat az „épített környezet” és a 

„kulturális örökség” értékkategóriájába sorolta be. 

Mivel a vonatkozó törvény a többes besorolást is 

lehetővé teszi, javaslom még ezen értékhez rendelni 

az „agrár-és élelmiszergazdaság” kategóriáját, mert 

a terménytárolók létesítésének indítéka elsősorban a 

gazdasági produktumok elhelyezése és tárolása. A 

forma az épület, annak oka pedig a gazdálkodás. A 

szakszerűen vizsgált és értelmezett két 

építménytípus a hombár és a kotárka. 

Magyarcsanádon mindegyikre van példa, amit 

Miklós Katalin jó minőségű fotókkal tár 

közszemlére. Hagyományosat és újabbat, használat 

közben (kukoricát befogadva) vagy csak a külső 

alakját mutatva, de több fajtát is megörökített. 

Köszönet érte. 

 

2/ Túrós-táska leves. Kidolgozója Túri Andrásné. 

Szakterületi besorolását az „egészség és életmód” 

kategóriához kapcsolta. Valóban, a dolog tárgyi 

természete szerint az étel ide tartozik. De mivel ez 

nem egyszerű leves, hanem román nemzetiségi étel 

is egyben, nem erőltetett dolog, ha a túrós-táska 

levesre, mint a falu kulturális örökségének részére is 

tekintünk. Mindenesetre ez a kérdés az értékeket 

jóváhagyó értekezletünkön még megvitatható. A 

túrós-táska leves leírása pontos és precíz, 

készítésének okától (hús nélkül is lehetséges a 

tartalmas eledel) kezdve, elkészítésének módjáig. 

Külön kiemelendő a fotók mellélete, mert ez, az 

elkészítés fázisainak rendjében láttatja azt, amiről ír. 

Tehát kép dokumentációval hitelesíti ezt a 

gasztronómiai fogást.  Eleink táplálkozás 

kultúrájának egyik szép emlékét sikerült formába 

önteni. Köszönet érte. 

 

3/ „Nemzetiségi Emlékmű”. Kidolgozója: Farkas 

Jánosné.  Az emlékmű teljesen jogosan kapta meg a 

„kulturális örökség” és az „épített környezet” 

besorolást. A női alak egy neves szobrász 

képzőművészeti alkotása. Önmaga is a tiszta kultúrát 

jeleníti meg, és egyúttal építi a környezetet, illetve 

maga is belesimul egy egyedi környezet-együttesbe 

(templomok tere a hívek sokféleségét szimbolizáló 

szoborral). A felállításának körülményeit tisztázó 

sorok fontosak, mert az eredendően esztétikai 

jellemzőkkel bíró alkotáshoz születésének történetét 

is hozzákapcsolja. A képek kifejezik Magyarcsanád 

történelmének lényegét: itt a békét magyar, 

latinbetűs román (pace) és cirillbetűs szerb nyelven 

írták. A tér „Nikével” együtt egész. Köszönet a 

kidolgozásért. 
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És most jön az rész, amiért nem jár köszönet. A 

magyarcsanádi „Vámőrség” épületét e sorok 

írójának kellett volna kidolgozni. Ám az élet sok 

mindent átrendezett. Summa summarum, az anyagot 

összegyűjtöttem, amihez Pestről is kellett adatokat 

kérnem, lévén az épület egyben rejtett határőrség, és 

a következő ülésünkre a már elkészített háromhoz 

csatlakoztatom elfogadásra.    

A beszámolóban részletezett értéktári leírások 

hatályos elfogadására a 2021-ben esedékes 

következő ülésünkön kerül sor. Előreláthatólag 

májusban. 

Szeged, 2021. január 4.  

                      Marjanucz László sk. 

 

Tavaszi munkák a szilvásban 
 

Elkezdődtek a tavaszi munkálatok községünk 

Szilvás kertjében. A lemosó permetezés elvégzése 

után a metszés következett. 

 

Iskolai Hírek 
Az iskolai cikkek teljes formában elérhetők a: 

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

iskola facebook oldalán. 
 

Gyöngybetűk Tiszafüreden! 
 

A tiszafüredi Bán Zsigmond Református Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola, „Gondja van az 

Úrnak az útra, amelyen jártok” címmel országos 

Szépírás levelező versenyt hirdetett 2-6. osztályos 

tanulók számára. 

A verseny célja a kézírás fontosságára való 

figyelemfelhívás, a kézzel írás népszerűsítése, a 

gyerekek ösztönzése a szép, pontos írás gyakorlására 

és az iskolák közötti kapcsolatok ápolása. 

Iskolánkból,  Felcsuti Milán 2. osztályos, Jankó 

Tamás 4. osztályos, Tóth Laura 5.osztályos és Mika 

Renáta, Salyi Attila Alex 6.osztályos tanulók 

neveztek be, a már hetedik alkalommal 

megrendezésre kerülő versenyre. 

JANKÓ TAMÁS a beküldött kiváló 

pályamunkájáért, KÜLÖNDÍJAT kapott. 

Gratulálunk neki és a felkészítő pedagógusának 

Tóvizi Bélánénak az eredményhez és további sok 

sikert kívánunk minden versenyzőnek és 

felkészítőnek! 

https://mcsrefaltisk.sulinet.hu/
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Rajzos siker a Mátrában! 
 

A MÁTRA BIKER  SC Sport Club első alkalommal 

hirdetett rajzpályázatot 1-8. évfolyam részére, 

„Tekerj a Mátrában!” címmel. A pályamunkáknak 

egy mátrai kerékpározással vagy saját élményen 

alapuló kerékpározással kapcsolatos jelenetet kellett 

ábrázolniuk felhívva a figyelmet a gyerekek és 

fiatalok egészséges életre való nevelésére. Minden 

pályázó csak egy pályamunkával pályázhatott. 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskolából 

két tanuló pályázott: Csurkui Szabina Hajnalka 5. 

osztályos és Ferencsik Vivien 8. osztályos tanulók, 

akik zsírkrétával készítették el a pályaművüket. A 

„Tekerj a zöldbe” ajándékcsomagot Ferencsik 

Vivien pályamunkája nyerte, amit a Magyar 

Kerékpáros Turisztikai szövetség ajánlott fel a 

különdíjasoknak. Gratulálunk a pályázóknak és 

felkészítő pedagógusuknak, Hadár Lászlónénak és 

további sok sikert kívánunk! 

 

 „Busónövendékek” az iskolában 

Sajnos idén a mohácsi busók nem látogattak meg 

minket, de a hagyományos álarckészítés nem maradt 

el. A József Attila Múzeum által szervezett 

FARSANGI BUSÓÁLARC KÉSZÍTŐ pályázatra 

274 darab alkotás érkezett.  

A Magyarcsanádi Református Általános Iskolából 8 

tanuló pályázott, akik alkotásaikat színes ceruzával, 

filctollal, zsírkrétával és vízfestékkel készítették el. 

Az alsó tagozatos diákok közül iskolánkból 7 fő, a 

felső tagozatos diákok közül 1 fő pályázott.: 

 Czékmán Diána (1. osztály), Németh Noel Viktor 

(1. osztály), Felcsuti Milán (2. osztály), Németh 

Roland Rikárdó (2. osztály), Szőke János (2. 

osztály), Farkas Jázmin Melinda (4. osztály), Sóki 

Zsolt (4. osztály), Szecskó Amanda (6. osztály) 

Az idén még helyezést nem értek el diákjaink, de 

mindenki meglepetésben részesült. 

Köszönjük minden résztvevőnek a színvonalas 

munkát, a felkészítő pedagógusnak,Kanton Eszter 

tanárnőnek, a szülőknek, hogy ezek a szép alkotások 

megszületethettek!  

Az összes, beküldött műből virtuális kiállítások 

készültek, melyek online bejárhatóak. 
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Bogyó és Babóca szavalóverseny 

Február utolsó hetében rendeztük meg iskolai 

versmondó versenyünket sajnos nem a 

hagyományos módon. A vírushelyzetre való 

tekintettel, az egészségügyi szabályokat betartva, 

csak a versenyzők, a felkészítő pedagógusok és a 

zsűri tagjai voltak jelen ezen a különleges délutánon, 

ahol szebbnél szebb versek hangzottak el tanulóink 

előadásában. 15 alsó tagozatos és 12 felső tagozatos 

tanuló mérette meg magát. Köszönjük minden 

versmondó diáknak ezt a színvonalas délutánt! 

A zsűri tagjai: Baranyi Bettina igazgatónő, a zsűri 

elnöke 

Tóth Orsolya igazgatóhelyettes 

Konti Ibolya fejlesztőpedagógus 

 

Télűzés az alsó tagozaton, rendhagyó 

farsangolás 
Ebben az évben a Magyarcsanádi Református 

Általános Iskola alsó tagozatán rendhagyó módon, 

osztálykeretben tartották meg a farsangot, a tanító 

nénik. Február 4-én, csütörtökön a tanulók nagy 

izgalommal várták a délutánt.   

 Ebéd után, a télűzést volt ahol vidám dalokkal 

kezdték, volt ahol zenés bemelegítő gyakorlattal 

készültek a játékos sorversenyre. Sokféle ügyességi 

gyakorlatban mutathatták meg fürgeségüket és 

kitartásukat a gyerekek.  

Miután a gyerekek alaposan kifáradtak a sok 

mozgásos, ügyességi játékban, vidám, színes 

álarcokat készítettek a tanító nénikkel. Ezekkel a nap 

végén jelképesen elűzték a telet. 

 
 

 

T.O.P 5.3.1 online adások 
Február első napjaiban a vírushelyzet miatti 

programcsendet online bejelentkezések formájában 

próbáltuk megtörni. Február 5-én a farsangi időszak 

kapcsán az idősebb generáció képviselőivel idéztük 

fel a település hagyományos farsangi szokásait. Az 

adásban megismerhették egy hagyományos farsangi 

fánk elkészítési módját a nézők, valamint szó esett a 

báli szezonról is. Az online adás keretein belül a 

fiatalabb generációk is megismerhették a 

hagyományos receptet és szokást, amit Pénzes 

Ferencné és Horváth Istvánné nyugdíjas lakosok 

mutattak be. 

Február 8-án pedig Marjanucz Vazul bácsival fel 

elevenítettük a település múltját, megismertetve a 

nézőkkel a második világháború korabeli 

Magyarcsanádot, a két világháború közti oktatási 

rendszert. A farsangi bálak régi szokásait és a mára 

már feledésbe merült két világháború közti 

maszkabál szokásait is felidéztük az időszakhoz 

kapcsolódva. Ezután Tóvizi Béláné könyvtáros 

mutatta be a helyi könyvtár közösség építő 

tevékenységét. Bemutatva a generációkat összekötő 

kapcsolatokat, amelyek kialakultak. 
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Pénzes 

Ferencnének, Horváth Istvánnénak, Marjanucz 

Vazulnak és Tóvizi Bélánénak a programokban való 

részvételért. 
 

Anyakönyvi Hírek 
 

Elhunyt 

Kászián Miklósné  élt 82 évet 

Petőfi Sándor utca 20. 
 

Köblös Imre élt 63 évet 

Árpád utca 34. 

Varga Jánosné  élt 73 évet 

Árpád utca 24. 

Csányi Antalné élt 62 évet 

Táncsics sor 4. 

 

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. 

Ács munka, tetőfedés 
Számlaképes tetőfedést ácsmunkát vállalok 

Új tető készítését vállalom. 

Vállalom: tetők – javítását 

  - szegését 

  - átalakítását 

Díjmentes állapot felméréssel  

Érd.: Kardos Krisztián 06-20-421-8617  
 

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 

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 

ISSN 2416-0016 

 
 



 

Magyarcsanád Község Főzőkonyhája 

6932 Magyarcsanád, Fő u. 43. 

 
 

2021 március 15- tól – 2021. március 19-ig                                         11. hét 

 

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk! 

Jó étvágyat kívánunk! 
                élelmezésvezető 

 

 

 

 

 

EBÉD 

 

 

Tavaszi leves 

Négysajt mártásos 

csirkemell  

gnocchival 

alma 

Rizs leves 

Kelkáposzta főzelék 

Sertés pörkölt 

Teljes kiőrlésű kenyér 

 

Karfiolkrém leves 

Fokhagymás 

csirkemáj 

Hagymás-szalonnás 

tört burgonya 

vegyes vágott 

Alma leves 

Lasagne(pulyka) 

müzli szelet 

 

 



 



 

 


