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Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

2022. április 27 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 beszámolót az adóhatóság munkájáról, 2021. 

évi adóbevételeinek alakulásáról 

3.) A beszámolót a 2021. évi személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó 

szakmai munkáról 

4.) A beszámolót a Magyarcsanád 

Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit 2021. 

évi működéséről 

5.) A tájékoztatót a Falugazdász 2021. évi 

munkájáról 
 

Tisztelt Lakosok, 
 

A Kormányhivatal tájékoztatása alapján a KAB 

busz ügyfélfogadása 

2022. május 11. (szerda), 10:30 és 12:30 között 

várható a Művelődési Ház parkolójában. 
 

 

Tovább folytatjuk a járdák felújítását! 
 

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 

című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így 

közel 10 millió forint értékben tovább folytatjuk a 

járdák felújítását.  

E pályázat keretein belül a Bökényi járda felújítására 

kerül sor 850 m hosszan.  

Örömmel értesítjük településünk lakosságát, hogy a 

Belügyminisztérium által meghirdetett 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása- Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása” címen benyújtott pályázat pozitív 

elbírálásban részesült. A megnyert 16.673.929,- Ft 

összegű vissza nem térítendő támogatásból a Fő 

utca, Jókai utca, Budai Nagy Antal utca, illetve 

Széchenyi utca egyes járdaszakaszait kívánjuk 

felújítani. A pályázat megvalósításához 3.000.000,- 

Ft önerő szükséges, melyet Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete biztosít. A 

munkálatok megkezdését a nyári időszakra 

tervezzük. 
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EBOLTÁS! 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat értesíti a 

lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni oltása 

2022. május 17.(Kedd) délután 16-17 óráig a 

Községháza előtti parkolóban, 

2022. május 17.(Kedd) délután 17:30-18 óráig 

Bökényben 

2022. május 18.(Szerda) délután 16-17 óráig a 

Laktanya téren lesz. 

Az oltás díja: 4.500,-Ft/db 

Az összevezetett oltásnál csak olyan kutyát lehet 

beoltani, amelyik mikrochippel van megjelölve.  

Az oltásnál nem lesz lehetőség a mikrochip 

beültetésre. 

Mikrochippel való megjelölés Dr. Kovács József 

állatorvostól a 06-20/97-63-413-as telefonszámon 

előzetes egyeztetés alapján kérhető. 

Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező! 

Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltás díját 

hozza magával! 
 

Húsvéti kézműves foglalkozás 
 

2022.04.12-én Húsvéti kézműves foglalkozásra 

vártuk településünk lakóit. A rendezvényen magas 

volt a résztvevők száma, akik mind hazavihették az 

általuk elkészítette ajtódíszt. 

 

 
 
 

 

Mond meg nékünk nagyanyó hogyan sül a 

kiscipó.. 
 

2022.04.28-án délután 15:00 órai kezdettel került 

megrendezésre a Magyarcsanádi Református 

Általános Iskola, Makói Magán Zeneiskolai 

művészeti képzésének évzáró ünnepsége, melyhez a 

Top 5.3.1 Helyi Identitás és Kohézió projekten belül 

csatlakoztunk egy gasztronómiai rendezvénnyel. A 

rendezvény látogatóit a színvonalas műsorok után 

hagyományos sütemények kóstoltatásával 

vendégeltük meg. Ezúton szeretnénk megköszönni 

mindazoknak, akik a finom ételek elkészítésével 

hozzájárultak ennek a programnak a létrejöttéhez, és 

külön köszönjük az iskola vezetésének, hogy 

lehetővé tették, hogy a Művelődési Ház adhatott 

helyet az esemény megrendezésre.  
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Iskolai Hírek 
 

A teljes cikkeket az iskola weboldalán  

(http://www.mcsrefaltisk.sulinet.hu/) vagy facebook 

oldalán olvashatják el. 
 

Irány a Karib-tenger!! - kalandozás az ovisokkal 
 

2022. április 8-án rendeztük meg a nagycsoportos 

óvodásoknak az ’Irány a Karib-tenger!” 

Iskolakóstolgatót. A program elején közösen 

köszöntöttük a résztvevőket. Az óvodások egy – egy 

kitűzőt húzhattak, mellyel négy csapatot alkottak, és 

egy – egy állomáson vettek részt. Elsősorban 

játszani hívtuk a gyerekeket. Megidéztük nekik a 

Karib – tengert, és közösen a szőnyegen egy dallal 

motiváltuk a gyerekeket. Köszönjük ezt a kellemes 

délutánt Kanton Eszter, Pálfi Katalin Renáta és 

Tóvizi Béláné pedagógusoknak! Külön köszönet a 

munkájukat segítő felső tagozatos tanulóknak! 

Csurkui János, Kaprinay Milán Dávid, Apfel Roland 

Gábor, Kisalbert Kíra, Kovács Tamás, Nadobán 

Izabella, Somodi Béla, Szabó Patrik Roland, 

Zsigmond Irén Szeréna. 
 

 
 

Utazás mese- és szám országba! 
 

2022. április 11-én rendeztük meg utolsó 

iskolakóstolgató programunkat az iskolai 

beiratkozás előtt. Az utazás mese- és számországba 

című ovis foglalkozásunk témája, a húsvét volt. A 

játékos délután, két részből állt. Az előkészítős 

matematikai feladatokat Tóth Orsolya 

igazgatóhelyettes vezette, a mesés (magyaros) részt 

pedig Kőszeginé Szűcs Gabriella tanító néni.  

Orsi nénivel a nagycsoportosok ügyesen számoltak 

egyesével, csökkenő és növekvő sorrendben. 

Hatalmas dobókockákkal dobtak párban és bátran 

megállapították, hogy melyik kocka mutat többet 

vagy kevesebbet. A mesés délutáni foglalkozást, 

tavasszal kapcsolatos szógyűjtéssel folytatták Gabi 

nénivel a gyerekek. Szavakat elszótagolták és 

eltapsolták. Interaktív tábla segítségével azonos 

húsvéti tojásokat párosítottak. A különbségre és 

azonosságra mindenki rábukkant a feladatok 

megoldása közben.  

Nyúl apó meséje című történettel varázsolta el Gabi 

néni az ovisokat.  

Végül az évszakokat közösen felsorolták és a 

táblánál feladatokat oldottak meg hozzá.  

 
 

„Csodát virágzik a jelen!”  

Ismét országos első helyezések képzőművészetből 

1993 óta hagyomány már, hogy a magyar 

református általános iskolák találkoznak, 

versengenek egymással Nyíregyházán, a Jókaiban, 

azóta a találkozó neve: „Csodát virágzik a jelen!” 

Kétévenként mindig nagy örömmel készül arra a 

Jókai Mór Református Általános Iskola, hogy 

vendégül lássa a református diákokat, és diák, 

pedagógus személyesen is együtt legyen, így téve 

bizonyságot a református összetartozásunkról. Több 

mint egy évtizede már, hogy a határon túli magyar 

iskolásokat is hívják. 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola több 

kategóriában és több korcsoporttal is nevezett a 

versenyre. A rajzversenyen a következő szép 

eredményt érték el diákjaink: 

Dimovics Éva 2. osztályos tanuló országos I. hely 

Novac Patrik Stefan 5. osztályos tanuló országos I. 

hely 

A verseny témája a Tízparancsolat volt, az 

alkotásokat szabadon választott technikával lehetett 

készíteni. 

http://www.mcsrefaltisk.sulinet.hu/
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Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő 

pedagógusunknak: Hadár Lászlónénak! 

 

 
 

Vidám nyílt nap az első osztályban 
 

2022. április 21-én az első osztályosok megmutatták 

mit tanultak szeptember óta az iskolában, Tóvizi 

Béláné Erika tanító nénivel. Vendégeink voltak a 

nagycsoportos óvodások szülei, az elsősök szülei, 

iskolánk vezetősége és tanító nénik. Vegyes órát 

láthattak a jelenlévők, ízelítőt kaphattak a tanulók 

matematikai tudásából, hallhatták ki milyen ügyesen 

olvas már ismeretlen szavakat, mondatokat. 

Az óra feladatai a húsvéti ünnepkör köré 

csoportosultak. Motivációként kis tojásokat lehetett 

gyűjteni a nyuszi fészkébe, majd egy húsvéti 

történet elevenedett meg az interaktív táblán. A 

gyerekek csoportban dolgoztak, az egyik csapat a 

nyuszik, a másik a csibék csapata volt. Elindult a 

tojáskereső játék: a nyuszik, szaladgálós, számolós 

feladatot oldottak meg, a csibék interaktívan 

keresték a tojásokat. A táblánál bizonyították be a 

tanulók, milyen ügyesen ismerik a páros és páratlan 

számokat. Mulatságos mondatok kerültek elő a 

kinder tojásokból, amit ügyesen elolvastak és 

megoldottak. Játékosan tanulva, interaktív 

feladatokkal fűszerezve mélyítettük el tudásukat. A 

végén nem maradhatott el a lányok meglocsolása 

sem. Aki ellátogatott iskolánk első osztályába, egy 

nagyon jó hangulatú, vidám, színes bemutató órát 

láthatott. 

 

 
 

2 év után újra Néptánc Gála 
 

„Ha csak azt nézzük, hogy ki milyen jól forog, 

táncol a színpadon, az kevés. A történet nem erről 

szól, hanem a gondolatról, az érzelemről, az 

emberről, a hitelességről, az igazságról. Az életről 

szól. Ha ez "átjön" a színpadról, az az ünnep.” 

(Markó Iván) 

Az idei tanév első felét is beárnyékolta a pandémia 

ezért sajnos januárban nem tarthatta meg 

intézményünk a szokásos néptánc nyílt óráit. Hajnal 

János tanár úr keze alatt gyermekeink megnyílnak, 

és örömmel veszik fel minden órán azt a lendületet, 

amit az oktatójuk sugároz feléjük, legyenek azok 

óvodás vagy iskolás gyermekek. Rendkívüli 

fegyelemmel, mosollyal az arcukon, csillogó 

szemekkel figyelték egymás fellépését és szívből 

jövő tapssal jutalmazták társaik tánctudását. A gála 

egyik különlegességének számított, hogy a  Csürhe 

Banda akik autentikus kis- és nagy-magyarországi 

muzsikát játszó fiatalok csoportja, élőzenés 

kísérettel emelték gyermekeink előadását.  

Minden korosztály az életkori sajátosságainak 

megfelelő néptánc oktatásban részesül, tanár úr 
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figyelmet fordít mind a felzárkóztatásra és a 

tehetséggondozásra is.  

Az óvodások gyönyörű népviseletben, Felcsíki 

táncokat adtak elő. 

Az 1. és 2. osztály a népi gyerekjátékok mellett már 

tápéi gyermekjátékfűzés és polgári táncokkal 

szórakoztatták a közönséget. 

  A 3.,és 4, évfolyam diákjai igazán szép és 

határozott fellépéssel  Rábaközit táncoltak. 

A 5.,6. és 7. osztályos tanulók repertoárja igen 

széleskörű volt,  hiszen a Szatmári verbunk mellett, 

csárdás és friss táncok bemutatásával adtak számot 

az éves munkájukról. 

A 8. évfolyam egy különleges meglepetéssel 

készült, nagyon szép és elegáns angol keringővel és 

vidám cha cha chával emelték a délután hangulatát.  

A gála zárásaként diákjainkból összeállt 

Magyarcsanádi cigány hagyományőrző tánccsoport: 

délalföldi cigánytáncokat mutattak be. 

Csikota József a Makói Magán Zeneiskola 

igazgatója és Csókási Csaba néptánc pedagógus, 

Farkas János polgármester Úr is megtisztelt 

bennünket jelenlétével. Igazgató úr és Baranyi 

Bettina igazgató asszony elismeréssel szólt Hajnal 

János munkájáról, minden korosztály 

produkciójáról. 

Nagyon szépen köszönjük a szülőknek is, hogy ilyen 

szép számmal megtisztelték a gyerekeket a 

jelenlétükkel! 

 
 

 
 

 
 

Anyakönyvi Hírek 
 

Született 
 

Szilvási Abigél Zea 

Szülő: Klárik Anett, Szilvási Zoltán 

Született:2022.02.15. 

Ady Endre utca 14/A 
 

Sztáncs Rájen Benett 

Szülő: Gulyás Edina, Sztáncs Róbert 

Született:2022.02.16. 

Szegedinác P. utca34.  
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Balázs Maja Noémi 

Szülő: Gán Tünde, Balázs Csaba 

Született: 2022.03.08. 

Széchenyi utca 36. 
 

Farkas Csongor 

Szülő:Farkasné Botás Nikolett, Farkas János 

Született:2022.03.31. 

Fő utca 48. 
 

Szabó Erik Benjamin 

Szülő: Szabó Erika, Szabó Roland 

Született:2022.04.08. 

Fő utca 14.  
 

Sebők Meláni Lilien 

Szülő: Horváth Beáta Alexandra, Ajtai Tibor 

Született: 2022.04.10 

Búza sor 6.  
 

Béki Nikolasz Gábor 

Szülő: Budai Marietta Tamara, Béki Gábor 

Született: 2022.04.22. 

Maros utca 19. 
 

 

 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

Elhunyt 
 

 

Koszta Pál Jánosné   élt 79 évet 

Kenderföld sor 3.  
 

Luncz Józsefné    élt 75 évet 

Táncsics sor 18. 
 
 

 

Nyugodjanak békében! 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 

__________________________________________ 

 

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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