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Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

2022. február 23 22. és március 30. napján  

14:00 órakor 

soros, nyílt ülést tartott, 

melyen megtárgyalta és elfogadta: 
 

1.) A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, és a jelentést a 

lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

2.) A Tájékoztatót Magyarcsanád község 

közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a 

rendőrség, és a határrendészeti kirendeltség 2021. 

évi tevékenységéről 

3.) A Beszámolót Magyarcsanád Községi 

Önkormányzatának Bizottságai által az előző évben 

végzett munkájukról, a bizottságok átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

4.) A Tájékoztatót az önkormányzat belvízelvezető 

csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges 

feladatok ütemezéséről, a folyamatban lévő 

pályázatról 

5.) Magyarcsanád Településüzemeltetési és 

Fejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 

6.) Farkas János polgármester 2022. évi 

szabadságának ütemezése, caffetéria juttatás 

megállapítását 

7.) Előterjesztések 

7.1. Cafetéria éves keretösszeg meghatározását 

Magyarcsanád Község Polgármestere részére 

7.2. A Magyarcsanád, belterület 49. helyrajzi számú 

ingatlan egy részének megvásárlását 

7.3. A Nyilatkozatot a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú, 

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 

vonatkozásában az önerő biztosításáról 

8.) A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, jelentést a lejárt 

határidejű képviselő-testületi határozatók 

végrehajtásairól.  

9.) A Tájékoztatót a háziorvos és a fogorvos 

2021.évben végzett munkájáról. 

10.) Magyarcsanád község védőnői szolgálat 

2021.évi teljes körű munkájáról szóló beszámolóját. 

11.) A Beszámolót az Apátfalvi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ és a Családsegítő 

2021.évi munkájáról.  

12.) A Beszámolót az Apátfalvi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021.évi munkájáról. 

 

Magyarcsanád község minden lakójának 
Áldott Húsvéti Ünnepeket  

kívánunk! 
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Választás 2022 
 

Magyarcsanádon a hivatalos névjegyzék szerint 

1019 szavazni jogosult lakos él. A településen 

jogszabálynak megfelelően két szavazókör lett 

felállítva, evvel kettéosztva a létszámot. Az első 

szavazat számláló körben 537-en míg a másodikba 

482-en szavazhattak a hivatalos számok szerint. A 

részvételi arány mindkét körben igen magas volt, az 

elsőben 64,80%os a másodikban pedig 59,54%os.  

Településünkön az egyéni jelöltek közül Lázár János 

(Fidesz) 462, Dr.Márki-Zay Péter (Összefogás) 112, 

Veres Csaba (Mi Hazánk) 40, Szabó Zoltán 

(Megoldás Mozgalom) 7, Kovács István (Munkás 

Párt, Iszom) 4 szavazatott kapott.  

Pártok szerint pedig Fidesz KDNP 451, Összefogás 

110, Mi Hazánk 45, Magyar Kétfarkú Kutyapárt 5, 

Normális Párt 3, Megoldás Mozgalom 2, Szerb 

Országos Önkormányzat 3, Magyarországi Országos 

Román önkormányzat 5 arányban oszlottak meg.  

A szavazás napján minden rendben zajlott, a 

második szavazókörben jártak az EBESZ 

megfigyelői, akik mindent szabályosnak találtak.  

Ezúton gratulálunk Lázár János Országgyűlési 

Képviselő úrnak a győzelméhez. 
 

Március 15 
 

Idén a Művelődési Ház nagytermében tartottuk 

ünnepi megemlékezésünket. A rendezvényen részt 

vett és beszédet mondott Lázár János országgyűlési 

képviselő úr. A rendezvényen a Magyarcsanádi 

Református Általános Iskola diákjai léptek fel 

nagyon színvonalas előadásukkal méltón emlékeztek 

meg a szabadságharc hőseiről. A műsor után a 

résztvevők a kopjafához mentek, ahol elhelyezték a 

tiszteletadás koszorúit és virágait.  

 

Automata beüzemelése 
 

2022.02.24-én településünkön is beüzemelésre 

került egy bankautomata egyszerűbbé téve a 

lakosság mindennapjait. 

 
 

Adomány ruhaosztás 
 

2022. március 18-án, pénteken 8:00-11:00-ig 

adomány ruhát osztottunk a Művelődési Ház 

Nagytermében. Ezúton köszönjük az adományokat a 

Makói Máltai Szeretett szolgálatnak.  

 
 

Faültetés 
Községünk önkormányzata 30 darab fát nyert 

pályázaton, amelyet a templomtéren ültettünk el 

március 17-én. 
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Csomagküldő automata 
 

Lakossági napelemes csomagautomata került 

elhelyezésre a posta előtt, mellyel a lakosság a nap 

24 órájában képes csomagokat átvenni. Ezzel a 

kényelmi szolgáltatással sokkal egyszerűbbé, és 

biztonságosabbá vált az internetről vásárolt 

termékek kézbesítése, illetve a magánszemélyek 

egymás közötti csomagküldése is. Az automata 

érintésmentes, mobil applikáción keresztüli egyszerű 

hozzáféréssel üzemel. A csomag érkezéséről 

emailben tájékoztatják az ügyfelet.  

 

 
 

 

Tavaszi munkák a gyümölcsösben 
 

Megkezdődtek a tavaszi munkálatok településünk 

gyümölcsösében.  

 
 

 

Bökényi bekötő út fásítás 
 

A 43-as főútról Bökénybe vezető bekötő út 

elöregedett és veszélyessé vált fáit 

önkormányzatunk kiszedte és helyükre új fákat 

ültetett.  

 
 

Ebtartás szabályai 
 

Magyarcsanádon minden évben és minden 

időszakban jelentős gondot okoznak a közterületen 

kóborló ebek, amelyeknek a befogása éves szinten 

több százezer forintos költséget jelent 

 Ezúton felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy 

kutyáját kóborolni se közterületen, se más 

ingatlanán nem hagyhatja. A kutyát megfelelő, 

biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell a 

szökésének megakadályozásáról. Az ebtartó köteles 

gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 

megakadályozásáról. Az állattartó köteles továbbá 

minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség 

ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni. Aki 

az állattartásra vonatkozó előírásokat megsérti, 

illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem 

gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható. A 

bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, 

valamint az állattartásra vonatkozó szabályok 

megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, 

megtilthatja. Aki a felügyelete alatt álló kutyát a 

település belterületén felügyelet nélkül bocsátja 

közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést 

követ el. A köz- és magánterületeken felügyelet 

nélkül kóborló - esetleg még védőoltással sem 

rendelkező - ebek veszélyt jelenthetnek mind az 
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ember, mind az állati egészségre, illetve a 

közlekedés biztonságára. Embertársaink 

egészségének és testi épségének megóvása, valamint 

a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében 

ezúton is felhívok minden érintettet, hogy ebét a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa 

ingatlanán belül, és kötelező mikrochippel és 

védőoltással való ellátásáról, valamint a 

nyilvántartásba történő bejelentéséről gondoskodjon.  

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 
 

Filmdélutánok 
 

Március elseje óta 3 alkalommal tartottunk Könyvtár 

mozi vetítéseket könyvtárunkban. Legutóbbi 

alkalommal a víz világnapja alkalmából, de 

vetítettünk gyógyító hagyomány-füvesasszonyok, 

kenőemberek és a Bábafilm című 

dokumentumfilmeket is, valamint a Mágnás Miskát. 

 
 

Ross Györgyné köszöntése 
 

Magyarcsanád Önkormányzata 90. születésnapja 

alkalmából köszöntötte Ross Györgyné Emike nénit. 

 

 
 

Tovább folytatjuk az óvoda felújítását 

Magyarcsanád Községi Önkormányzata pályázatot 

nyújtott be a TOP-Plusz-3.3.1-21. kódszámú, 

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 

fejlesztése című pályázatra.  

A projekt keretében megtörténik az újabb épületrész 

tetőszerkezetének felújítása - új tetőszerkezet 

kialakításával, illetve terasz lefedéssel-, valamint 

akadálymentes mosdó kialakítása. A beruházás 

keretén belül az óvodát oly módon kívánjuk 

fejleszteni, hogy az a szolgáltatások minőségének 

javulását vonja magával. 

A támogatói döntés értelmében az elnyert 

támogatás összege: 33.401.847,-Ft. 
 

Fotókiállítás  
 

Könyvtárunkban a Föld napja tiszteletére 

fotókiállítás nyílt Radnai Fanni Abigél 

természetfotóiból. Fanni magyarcsanádi születésű, 

Árgyelán Diána első szülött leánya, finom 

érzékenységgel látja a természet szépségének 

minden csodáját. Egyéni perspektívából közelít a 

dolgokhoz. Sajátos látásmódja adja a varázst 

képeinek. Más szemmel nézi és észreveszi a minket 

körülvevő világ szépségeit.  

Szeretettel ajánljuk a kiállítás megtekintését április 

22-ig. 

 
 

Iskolai Hírek 
 

Új táblák 
 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola 1. és 

3. osztályának adományozott 2 új táblát Veréb 

József. A gyerekek örülnek a szép, modern, krétás  

és fehér tábláknak, nagyban megkönnyíti az órai 

munkánkat. Hálásan köszönjük a támogatását. 
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Ovi Angol 
 

Újabb Iskolakóstolgató foglalkozás a 

Magyarcsanádi Reformtus Általános Iskolában 

Március 17-én OviAngol foglalkozásra invitálta a 

Magyarcsanádi Református Általános Iskola a 

nagycsoportos óvodásokat.  

Március 17- én - ebben a tanévben már ötödik 

alkalommal - kóstolhattak bele az ovisok a 

Magyarcsanádi Református Általános Iskola életébe.  

Sajnos a pandémia miatt elmaradt 5 foglalkozás, 

melyek a téli hónapokban kerültek volna 

megrendezésre, de ezeket a foglalkozásokat 

tavasszal mind bepótoljuk. Szeretettel várjuk majd a 

leendő elsősöket „Meseországba, azaz a Bóbita 

szavalóversenyen” szavalhatnak, a „Sportoljunk 

együtt!” Sportos délutánon együtt sportolhatnak az 

iskolásokkal, a „Hopp Juliska!”– játékos 

néptáncórán néptáncolhatnak, majd a „Lépj át 

iskolánk nemzetiségi nyelvkapuin” elnevezésű 

foglalkozáson a román és a szerb nyelvvel 

ismerkednek meg mélyebben az érdeklődők.  

Az OviAngol foglakozáson tanultak dalokat, 

megtanultak bemutatkozni, köszönni, elköszönni, 

10-ig számolni és betekintést nyertek a színek 

világába is. 

 

Micimackó versmondó verseny 
 

Március 18-án rendeztük meg iskolai versmondó 

versenyünket, melyre óvodásainkat is meghívtuk. A 

versenyen 3 óvodás, 9 alsó tagozatos és 5 felső 

tagozatos diák mérettette meg magát. Köszönjük 

minden versmondó óvodásnak, diáknak ezt a 

színvonalas délutánt! 

A helyezést elért tanulók oklevelet és könyvet 

kaptak jutalmul. Gratulálunk a versenyzőknek! 

Köszönjük a felkészítő pedagógusok, a zsűri és a 

versenyt megrendező pedagógusok, Kanton Eszter 

és Pálfi Katalin Renáta munkáját! További sok sikert 

kívánunk mindenkinek! 

 

 
 

 

„Lépj át iskolánk nemzetiségi nyelvkapuin!” 

 

Folytatódtak az iskolakóstolgató foglalkozások 

Március 23-án került sor a „Lépj át iskolánk 

nemzetiségi nyelvkapuin”” suliváró foglalkozás 

megtartására, mivel a világjárvány miatt bevezetett 

korlátozások, megbetegedések nem tették lehetővé e 

program megvalósulását a tervezett januári 

időpontban. 

Mint ismeretes, intézményünk speciális helyzetben 

van a nemzetiségi nyelvoktatás terén. Az országban 

egyedül a Magyarcsanádi Református Általános 

Iskolában tanítanak két nemzetiségi nyelvet, 

mégpedig a románt és a szerbet, valamint Csongrád 

megyében csak itt tanulhatnak a diákok románul is. 

Következésképpen, a suli kóstolgató két pedagógus 

részvételével zajlott le: a román nyelvűt Molnárné 

Ruzsa Éva tanárnő, a szerb nyelvűt pedig Kollár 

Ferenc tanár úr vezette. 
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Kajla Sulibajnokság 

 

Hol vagy, Kajla? címmel idén is megrendezésre 

került a Kajla bajnokság, amelyben keresték az 

ország legügyesebb harmadik-negyedik osztályait. 

2019 óta Kajla kutyus számos érdekesség és szépség 

felfedezésében segítette a diákokat. 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és 

Óvoda diákjai első alkalommal neveztek az 

Országos Kajla Bajnokságra, ahol össze tudták 

mérni tudásukat a Csongrád-Csanád megyei iskolák 

tanulóival. 

A selejtező fordulót a meghirdetett időszakban - 

2022.02.01. és 2022.03.06. között - bármikor 

lejátszhatták a diákok, de ismétlésre nem volt 

lehetőség. Összesen 20 kérdésre kellett válaszolni, 

minden kérdésre 30 másodperc állt rendelkezésre. A 

helyes válasz mellett a gyorsaság is számított a 

pontozás során. 

A felkészülést rövid videók segítették, melyben 

megismerkedhettünk Magyarország több 

nevezetességével. 

A kérdések között szerepelt, hogy „Melyik község 

településrésze Galyatető?, Melyik Magyarország 

legmagasabb helycsúcsa?, Hol fekszik a monostori 

erőd?, Melyik várost nevezik sokan az Őrség 

fővárosának?, Ki tervezte a makói Hagymatikum 

Gyógyfürdőt?, Melyik hegység lábánál található a 

Szalajka-völgy?, Mekkora a területe a Velencei-

tónak?, stb.” Sok kérdés színesítette még ezt a 2 

napot. A gyerekek nagyon élvezték, a sikeres 

válaszoknak hangos éljenzéssel örültek. 

 
 

Újra nyílt nap az iskolában 

2022. március 30-án, a hosszú vírusos időszak után, 

Kőszeginé Szűcs Gabriella tanító, nyílt órát tartott a 

3. osztályban. Nagy örömünkre szolgált, hogy 

néhány szülő és kolléga is érdeklődött a tanulók és 

tanítójuk munkája iránt.  

A nyelvtan órán, az igékről tanultak összefoglalását 

figyelhették meg a látogatók. Játékos formában, 

adtak számot tudásukról. Társasjátékoztak, hol 

együtt, hol csoport munkában is. Az igeidők 

helyesírását, izgalmas totóval gyakorolták. Páros 

munkában az igekötős igéket kellett felismerni a 

szövegben. A játszva tanulás élményével, a tanult 

ismereteket rögzítették, elmélyítették. A húsvéti 

ünnepet várva, még a fonott kosár is előkerült, tele 

tojással, a tojásokban szavakkal. A gyerekek nagy 

izgalommal kezdték bontogatni a tojásokat, hogy 

megtalálják az igéket és a kosárba gyűjtsék. 

Az óra zárásaként dicsérő szavakkal és 

jutalomkártyákkal értékelte Gabi néni a gyerekek 

órai munkáját. A látogatók egy mozgalmas, vidám, 

órát láthattak a 3. osztály és osztályfőnökük 

tolmácsolásában, köszönjük szépen az élményt! 

Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben is lehetőség 

legyen más évfolyamokra is betekinteni az 

érdeklődőknek. 
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Anyakönyvi Hírek 
 

Született 
 

Tóth - Kása Nimród Roland 

Szülő: Nagygyörgy Aletta, Tóth – Kása Roland 

Született:2022.02.06 

Nicolae B. utca 14 

 

Kiss Tibor Kevin 

Szülő: Kiss Alexandra, Hustiák Tibor 

Született: 2022.02.02. 

Budai Nagy Antal utca 12 
 

 

 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

Elhunyt 
 

 

Rácz Istvánné   élt 76 évet 

Bökény telep 25.  
 

Sztáncs Jánosné  élt 87 évet 

József Attila utca 16. 
 

Gán Miklós   élt 78 évet 

Fő utca 30. 
 

 

Nyugodjanak békében! 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 

__________________________________________ 

Eladó! 

Joystikos rokkant kocsi! Jó akkumulátorral 

megkímélt állapotban! Magyarcsanádon 

megtekinthető! 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36 

30/967-0767 

 

 

TEMETKEZÉSA 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 

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: Ficsor János 

Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely 
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