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Nyertes Pályázatok
Belvízelvezetés a településen – 2x200
millió forint támogatás érkezett
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a
település
belvízelvezetésével
kapcsolatosan két pályázatot nyújtott be. A TOP2.1.3.-16-CS1 – települési és környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztések I. ütem pályázaton a 2020.
április 17. napján kelt támogatási szerződés alapján a
település 200.000.000,-Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A vízjogi létesítési engedélyt
e projekt kapcsán 2021. 07.06. napján megkaptuk, így
a közbeszerzési eljárás hamarosan kiírásra kerül.
Szintén a TOP-2.1.3.-16-CS1 – települési és
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések II. ütem
pályázaton a 2021. június 24. napján kelt támogatási
szerződés alapján másik 200.000.000,-Ft vissza nem
térítendő támogatást kapott az Önkormányzat. Jelen
pályázat kivitelezése a kezdeti szakaszban van.

Megnyertük a járdafelújítás 2021. évi
pályázatát is
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre
– azon belül járdafelújításra nyújtottunk be
pályázatot, mely szintén pozitív elbírálásban
részesült:
"Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott
pályázata alapján a 2021. június 29. napján kelt

BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek
megfelelően 16.998.876,- Ft, azaz tizenhatmilliókilencszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhetvenhat
forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti."
A támogatásból a Fő utca (470/3 hrsz.), Kossuth utca
(290 hrsz), Maros utca (281 hrsz), Búza sor (718 hrsz)
járda érintett szakaszainak felújítására kerül sor,
amely összesen 832,5 fm járda teljes felújítását
jelenti.
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a felújítási/építési munkálatokhoz 15%
önerőt, összesen 2.999.801,-Ft-ot biztosít. A
járdaszakaszok felújítását - lehetőségeinkhez mérten
- még az idén megvalósítjuk!

Magyarcsanád is sikeresen vesz részt a
Településfásítási Programban
Az Agrárminisztérium által indított Településfásítási
Program keretében május végéig 12 ezer előnevelt, 34 éves, nagyméretű sorfát ültettek el szerte az
országban, összesen 474, tízezer fő alatti lakosú
településen. A minisztérium az egyértelműen pozitív
tapasztalatok alapján és a jelentős igényekre
tekintettel folytatta a programot, így 2021 őszén,
valamint 2022 tavaszán további 24 ezer fát
ültethetnek majd el újabb közel ezer magyar
kisvárosban, községben. Az Agrárminisztérium
összehangolt programjainak célja, hogy az ország
területének 27%-át fával, erdővel borított térségek
tegyék ki.
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A települések összesen 30 db fát igényelhettek a
program keretein belül. Magyarcsanád 10 db gömb
szivarfát, valamint 20 db magas kőrisfát igényelt,
melyeket tavasszal ültetünk el a településen.

millió forint támogatás érkezett településünkre a
Magyar Falu Program pályázati keretein belül.
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy nemcsak az
Önkormányzat, hanem a Magyarcsanádért Egyesület,
valamint
a
Magyarcsanádi
Református
Egyházközség is szorgosan nyújtotta be pályázatait.
A Magyarcsanádi Református Egyházközség
4.441.079,-Ft értékben nyert támogatást egyházi
közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre
- és közösségszervező bértámogatásra, valamint egy
pályázatuk továbbra is elbírálás alatt áll.
A Magyarcsanádért Egyesület pályázata egyelőre
tartaléklistára került.

2021. nyertes Magyar Falu Program
pályázatai
Örömmel számolunk be Önöknek legújabb sikeres
pályázatainkról:
A Bökényben található út felújítására a Magyar Falu
Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/felújítása” c. pályázaton
38.226.675,-Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert Magyarcsanád Községi Önkormányzat. A
támogatás intenzitás 100%. Az útfelújításhoz
szükséges előkészítő munkálatokat megkezdtük, a
fizikai munkálatokról értesíteni fogjuk a lakosságot.
A
közösségszervezéshez
kapcsolódó
eszközbeszerzés kapcsán nyert több mint 5 millió
forintos támogatásból számtalan új társasjátékkal,
kártyajátékkal és egy csocsóasztallal bővítjük a
Művelődési
Ház
és
Könyvtár
jelenlegi
eszközkészletét, valamint a kül- és beltéri
rendezvények lebonyolításához szükséges tárgyi
eszközöket, így többek között hűtőszekrényeket, új
pohár- és étkészleteket, kerti székeket és
rendezvénysátrakat kívánunk beszerezni.
Szintén nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Falu
Program keretein belül egy harmadik, az óvoda
épületének felújítására benyújtott pályázatunk is
pozitív elbírálásban részesült, így közel 22 millió
forintos támogatásból egy igazán korszerű épület
állhat majd a gyermekek rendelkezésére. A felújítás
között szerepel többek között az épület
tetőszerkezetének teljes cseréje, a nyílászárók
cseréje, külső- és belső festési munkálatok,
parkettacsiszolás, terasz felújítási munkálatok,
valamint a tornaszoba renoválása. Az építési
munkálatokon kívül lehetőség nyílik 3 millió forint
értékben olyan tárgyak beszerzésére, amelyek a
mindennapi óvodai életben nélkülözhetetlenek, így
többek között új játéktárolószekrények, óvodai
fektetők,
új
szőnyegek,
óvodai
székek,
számítástechnikai eszközök, törölközők és egy
komolyabb takarítógép kerül beszerzésre.
Külön öröm számunkra, hogy az Önkormányzat 3
benyújtott Magyar Falu Pályázatából eddig
mindhárom támogatást nyert, így 2021-ben közel 65

Köszönjük a támogatást Magyarország
Kormányának!

Falunapi Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a lakosságot
a 2021. szeptember 18-án tartandó
VI. Szent Gellért napra
Program:
9:30 Megnyitó
9:45 Ünnepi testületi ülés
Díszpolgári cím adományozása
Legek köszöntése
10:00 Kiállítás – Veréb József festményeiből
10:00-17:00 Környezettudatos Családi Zöld Nap
12:00 Gasztro udvar kóstoló a Művelődési Háznál
(halászlé, táska leves, csülökpörkölt, marhapörkölt)

14:00 Bodnár Attila és Papp Rita
15:00
Doina
Biharului
Magyarcsanádi
néptánccsoportja
16:00 Deszki Bánát néptáncegyüttes
17:00 Makói Magánzeneiskola Magyarcsanádi.
Kiszombori, Földeáki, Makói néptánc csoportjai

19:00 Unique
20:00 Kis Grófo
21:00-00:00 Utcabál – Botás János és zenekara
A rendezvény területén 10:00-18:00 óráig a
gyermekeket arcfestéssel, ugráló várakkal és népi
fajátékokkal várjuk.
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Magyarcsanádért Egyesület sikere

TÁJÉKOZTAZÁS

A Magyarcsanádért Egyesület sikeresen pályázott az
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által kiírt EMT-ECIVIL-21
pályázati
kategóriára,
melyen
2.980.600.-Ft ot nyert. Pályázatunk célja volt, hogy
Magyarcsanád község lakóinak kulturális és szabadidős
programokat tudjunk szervezni, a közösség újra
élesztéséért. A tervezés során nagy figyelmet
fordítottunk arra, hogy a hagyományos vidéki közösségi
élet megerősödése érdekében minden korosztálynak
tudjunk közösség építő rendezvényeket, programokat
kínálni.
Nyertes pályázatunkból támogatjuk a Falunapi
programok megvalósítását. Szeptember 25-én két
felvonásos színházi előadást szervezünk a község
lakóinak. Október 1-én Miller Zoltán és Mahó Andrea
előadást tekinthetik meg községünk idős lakói az idősek
napján. Október 16-án Badár Sándor humorista estje lesz.
(részletek októberi újságban)
Október és november hónapban gyerekeknek
bábelőadást és játszóházat szervezünk. (szervezés alatt)
December hónapban Kökény Attila műsora (részletek
novemberi újságban)

A Magyarcsanádért Egyesület tájékoztatja a község
lakóit, hogy az elhunyt ifj. Lupui Béla és Zsigmond
József családjainak megsegítésére gyűjtött adakozás
összege 1.013.900.-Ft lett. Ezt az összeget egyenlő
részben elosztva 2021. augusztus 19-én átnyújtottuk
a gyászoló szülőknek. Nevükben szeretnénk
megköszönni a sok segítséget, támogatást.

____________________________________

Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Gyereknap
Az idei évben ismét megrendezésre került
Magyarcsanádon is a gyereknap 2021. május 30-án.A
rendezvényre nem csak Magyarcsanádi gyermekek
látogattak el, hanem a környező falvakból és
városokból is jöttek a családok. A gyerekeknek
különböző Népi Hagyományőrző szórakoztató
játékokkal készültünk. Ezen kívül kis ugrálóvár,
ostorfonás, arcfestés, hajfonás és kézműves játékok
3
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várták az érdeklődőket, amelyekkel a gyerekek
nagyon jól szórakoztak. Minden korosztálynál nagy
sikert arattak a programok. A nap megnyitásaként
színházi előadás volt a gyerekeknek, amelyet a
Mandula Színház színészei adtak elő, ez is nagy sikert
aratott a gyerekek körében. A résztvevő gyerekeket
palacsintával láttuk vendégül, amelyet a helyi Idősek
Klubjának tagjai készítettek el.
Örülünk, hogy ebben a pandémiás időszakban egy kis
örömöt tudtunk szerezni a gyerekek és családjaik
számára.

Csipetnyi Erdély
2021. június 11-én látogatott településünkre az „Egy
Csipetnyi Erdély” elnevezésű művészeti program,
melyen Benedekffy Katalin és Tőtős Hortenzia
vezetésével kaptunk betekintést a székely kultúrába.
A részvevőket játékos feladatok is várták a versek,
mesék, balladák mellett, lezárásképp pedig kézműves
foglalkozáson vehettek részt.

Tisztelettel köszönjük Doktor úr áldozatos
munkáját, további jó egészséget, kitartást
kívánunk neki!
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igényelhetnek, az erre a célra rendszeresített
kártyaigénylőlap útján. A kártyaigénylőlap letölthető
a www.makokartya.hu oldalról, vagy beszerezhető
személyesen a Makó kártya ügyfélszolgálaton, a
Makó Infópontban (6900 Makó, Széchenyi tér 10.).
A Makó Térségi Kártya igénylőlapot valamennyi
makói térségi lakos háztartásába kikézbesíti az
önkormányzat. További igénylőlapok beszerezhetők
a Makói Polgármesteri Hivatalban, a Makó
Infópontban, illetve letölthető a www.makokartya.hu
oldalról.
A kártyabirtokosok Makói Hírek önkormányzati
hetilapban rendszeresen tájékozódhatnak a Makó
Kártyával és a Makó Térségi Kártyával kapcsolatos
friss információkról, az aktuálisan csatlakozó
elfogadóhelyek listájáról.
Kártya igénylés menete:
A Makói Térségi Kártya, az arra vonatkozó
igénylőlap kitöltésével igényelhető Makó Város
Önkormányzatától személyesen a Makó Infopontban
működő ügyfélszolgálaton keresztül (6900 Makó,
Széchenyi tér 10.). Az igénylőlap kitöltése és
ügyintézési időpont kérése (62/210-708) után az
ügyfélszolgálaton kerül sor a kártya kiállítására és
személyes átvételére. A kártya kiállításához
szükséges okmányok (személyi igazolvány,
lakcímkártya) felmutatása és a fénykép elkészítése
után a kártya nyomtatása a helyszínen történik. A
kártya igénylése és kiállítása ingyenes.
A regisztráció az igénylőlap ügyfélszolgálaton való
leadását követően attól a naptól hatályos, amikor az
ügyfélszolgálat a regisztrációs adatlapot berögzítette
a rendszerbe. Az ügyfélszolgálat jogosult a
regisztrációt elutasítani, amennyiben a regisztrációs
adatlapot a kártyabirtokos hiányosan, vagy
nyilvánvalóan hamis adatokkal töltötte ki, vagy nem
írta alá.

Makó Térségi Kártya bevezetése
Tisztelt Magyarcsanádi Lakosok!
Makó Város Önkormányzata 42/2021. (VII.16.)
MÖKT határozatával döntött a Makó Térségi Kártya
bevezetéséről, amelyhez önkormányzatunk is
csatlakozott a 30/2021. (VII.14.) Képviselő-testületi
határozatával.
A Makó Térségi Kártya a Makó Kártyához hasonlóan
egy kedvezményrendszert biztosító kártya, amelyet
kizárólag a makói térségi, állandó lakóhellyel
rendelkező lakosok igényelhetnek.
A Makó Térségi Kártya a Makó Kártya sikerén
alapul, bevezetésének célja, hogy a Térségben élők is
részesülhessenek a Kártya által biztosított
kedvezményekben.
A gyógyulásra és pihenésre vágyó hazai és külföldi
vendégek mellett Makó Térségi Kártya bevezetésével
a Hagymatikum Gyógyfürdő kedvezményes
belépővel várja a makói és térségi feltöltődésre váró
lakosokat.
A makói fürdő megépítése európai színvonalú
fürdőszolgáltatást, minőségi gyógyászati ellátást,
városközpont rehabilitációt, munkahelyteremtést és a
turizmus fellendítését jelentette. A fürdő további
bővítése megkezdődött, a vízfelületek növekszenek,
élményelemekkel bővül.
A Makó Térségi Kártyával a kártyabirtokosok a
következő
kedvezmények
igénybevételére
jogosultak:
JÓZSEF ATTILA MÚZEUM, SKANZEN és az
ESPERSIT – HÁZ
felnőtt belépőjegy 1200 Ft helyett 700 Ft
HAGYMATIKUM GYÓGYFÜRD
30%-os jegyár kedvezmény
HAGYMAHÁZ
10 % jegyár kedvezmény a mozi jegyárából
MAKÓ NYÁR kedvezmény
10% jegyár kedvezmény
MAROS KALANDPARK
10% kedvezmény az élmény elemekre
LOMBKORONA SÉTÁNY
500 Ft helyett 300 Ft 2021. június 15. napjától
Makó Térségi Kártya jogosultak köre és igénylése:

Iskolai Hírek
Az elmúlt tanév végén történtek
Országos 3.helyezéssel koronáztuk meg a tanévet
A Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki
Szakképző Iskola első alkalommal hirdette meg
kreatív versenyét általános és középiskolák tanulói
részére.

Makó Térségi Kártyát kizárólag makói térségi
állandó
lakcímmel
rendelkező
lakosok
5
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Egy játékos, könnyed vetélkedőre hívták a tanulókat,
akik érdeklődnek a technológia világa iránt.
Kategóriák:
Általános iskola:
- I. kategória: 5-6. osztály
- II. kategória: 7-8. osztály
A verseny két részből állt:
a) Online feladatlap megoldása a felfedező
témakörében
b) Kreatív pályamű elkészítése felfedezők
témakörében tetszőleges technikával
A Magyarcsanádi Református Általános Iskolából,
SZECSKÓ AMANDA 6. osztályos tanuló vett részt
az országos megmérettetésen, aki az I. kategóriában
indult, és ORSZÁGOS 3. HELYEZÉST ÉRT EL.
Gratulálunk az elért szép eredményhez, valamint
további sok sikert kívánunk diákunknak és a
felkészítő pedagógusnak, Kanton Eszternek!

Somodi Amanda Gyöngyi a 2020/2021-es tanévben
elért jó tanulmányi eredményéért és példamutató
magatartásáért.
Veréb Kevin a 2020/2021-es tanévben nyújtott jó
tanulmányi eredményéért, országos angol levelező
versenyen elért 1. helyezéséért, példamutató
magatartásáért.
Valentényi Attila Ferenc a 2020/2021-es tanévben
országos angol levelező versenyen elért 5.
helyezéséért, példamutató magatartásáért.
Tóth Laura a 2020/2021-es tanévben nyújtott jó
tanulmányi eredményéért, országos rajzpályázaton
elért
arany
minősítéséért,
példamutató
magatartásáért.
6. osztály Csurkui János a 2020/2021-es tanévben
nyújtott jó tanulmányi eredményéért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért, az online oktatás alatt
tanúsított önzetlen segítségnyújtásért, versenyeken
való eredményes részvételért.
Kaprinay Milán Dávid a 2020/2021-es tanévben
nyújtott jó tanulmányi eredményéért, versenyeken
való eredményes részvételért.
Szecskó Amanda a 2020/21-es tanévben nyújtott jó
tanulmányi munkájáért, országos versenyeken elért
kimagasló
eredményeiért,
példamutató
magatartásáért.
7.osztály
Nadobán Izabella a 2020/2021-es tanévben nyújtott
közösségi
munkájáért,
versenyeken
való
részvételéért, az iskolai rendezvényeken való
szerepléseiért.
Somodi Béla a 2020/2021-es tanévben nyújtott jó
magaviseletéért, versenyeken való részvételéért, jó
tanulmányi eredményéért.
8.osztály
Berta Noémi Sztella általános iskolai tanulmányai
során végzett kitűnő tanulmányi munkájáért,
országos versenyeken elért eredményeiért, iskolai
rendezvényeken való szerepléseiért és közösségi
munkájáért.
Ferencsik Vivien általános iskolai tanulmányai során
végzett közösségi munkájáért, országos versenyeken
elért eredményeiért, iskolai rendezvényeken való
szerepléseiért.
Lupui Béla általános iskolai tanulmányai során
tanúsított
példamutató
magatartásáért
és
szorgalmáért.

A 2020/2021-as tanév jutalmazottjai
Könyvjutalomban részesültek:
1.osztály:
Czékmán Diána a 2020/2021-es tanévben elért kitűnő
tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért
és hiányzásmentes tanévért.
Jankó Róbert Rómeó a 2020/2021-es tanévben elért
kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató
szorgalmáért.
2.osztály Felcsuti Milán a 2020/2021-es tanévben
elért kitűnő tanulmányi eredményéért, példás
magatartásáért és szorgalmáért, versenyeken való
kimagasló szerepléséért.
4.osztály
Jankó Tamás a 4 év alatt nyújtott jó tanulmányi
eredményéért, közösségi munkájáért, szerepléseiért,
versenyeken való eredményes részvételéért.
5.osztály
6
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Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötött
Nadobán Renáta és Makula Csaba
Szögi Rita és Graur József

Gratulálunk, sok boldogságot kívánunk!
________________________________________
Született

A 2020/21-es tanév legeredményesebb diákja
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola
tantestülete döntése alapján a 2018/2019-es 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. Ez a tanuló 10 000 Ft-os könyvutalványban
és oklevélben részesül.
A 2020/21-es tanévben a Magyarcsanádi Református
Általános Iskola és Óvoda legeredményesebb,
legsokoldalúbb diákja kitüntető díjat kapta a
tantestület döntése alapján Berta Noémi Sztella 8.
osztályos tanuló. Gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!

Szöllősi Nikolasz Krisztofer
Szülők: Szöllősi Szilvia és
Született: 2021.05.27.
.
Langó Lilien
Szülők: Langó Vivien és Zsigmond János
Született: 2021.07.06
Szecskó Szabolcs Attila
Szülők: Keresztes Ilona és Szecskó Attila
Született: 2021.07.16
Dimovics Márió
Szülők: Dinka Éva és Dimovics Dusán
Született: 2021.07.20
Bájer Ramiz Dominik
Szülők: Rácz Klaudia Renáta és Bájer Richárd
Született: 2021.07.20
Rácz Medox Kevin
Szülők: Rácz Lejla és Jankó Imre
Született: 2021.07.26

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunyt
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Szirovicza Péter Ferenc
Kossuth utca 30.

élt 70 évet

Rostás István
Szántó Kovács János utca 8.

élt 68 évet

2021. szeptember

Önkormányzati tájékoztató lap

Magyarcsanádi Hírek

Szabó Mátyásné
Fő utca 17.

élt 91 évet

Simon Józsefné
Ifjúság utca 12

élt 91 évet

Nadobán Jánosné
Kenderföld sor 2.

élt 80 évet

Tiszóczki István
Bánát utca 35

élt 65 évet

Zsigmond József János
Dózsa György utca 27.

élt 16 évet

Lupui Béla
Táncsics sor 19.

élt 15 évet

Isztojka István
Árpád utca 33.

élt 51 évet

Graur György
Szántó Kovács János utca 14.

élt 73 évet

Ácsmunka, tetőfedés
Számlaképes tetőfedést ácsmunkát vállalok
Új tető készítését vállalom.
Vállalom: tetők – javítását
- szegését
- átalakítását
Díjmentes állapot felméréssel
Érd.: Kardos Krisztián 06-20-421-8617
___________________________________________________

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

Nyugodjanak békében!

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: Ficsor János
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