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Nehéz időszak elé nézünk! 
 

Nem véletlenül ezt a címet adtam ennek a rövid 

írásnak. Rezsiválság van és lesz! Nem mi 

Magyarcsanádiak akartuk, de még a Magyar 

Kormány sem akarta. Bekövetkezett és begyűrűzik 

minden hová. Akarva-akaratlanul az életünk részévé 

fog válni egy ideig. Hogy meddig? Ki tudja! 

Gyakran az Orosz–Ukrán háborúval magyarázzák és 

az ennek nyomán fellépő sokszor hibásnak vélt 

Európai Unió által meghozott politikai és gazdasági 

szankciókkal. Sokan az idei rendkívül aszályos évet 

is felelőssé teszik a kialakult helyzetért. Egy biztos! 

Mindenki meg fogja érezni a bőrén, pénztárcáján a 

megélhetésén! Magyarországon, egyedülálló módon 

biztosítva van az átlagfogyasztás mértékéig a 

rezsicsökkentés minden vívmánya, Európában 

egyedüliként már hosszú éveken keresztül. Sajnos 

még ez az intézkedés csomag sem lesz elegendő 

mindenkinek, de hatalmas segítség! Hatalmas 

segítség annak a fényében, hogy szinte naponta 

emelkednek már elérhetetlen magasságokba az 

energiahordozók világpiaci árai.  

Mit tehetünk mi itt a családunk, lakóközösségünk 

érdekében? Első sorban át kell gondolnunk, hogy 

min tudunk változtatni, mivel tudunk spórolni. 

Bizony le kell ülni az asztalhoz, elővenni a 

számlákat a számológéppel együtt és kalkulálni kell. 

Mi az amiről le kell, hogy mondjunk! Mert biztosan 

le kell mondani erről-arról! Ami még „belefért” a 

kiadások közé ez idáig az már lehet, hogy nem! 

Számolni kell! Én is ezt megteszem otthon a 

családdal, illetve a munkahelyemen az 

önkormányzatnál is. Az otthoni spórolás mindenki 

magánügye, de az önkormányzati 

kiadáscsökkentések már mindenkire tartoznak. 

Az önkormányzat tekintetében a képviselő testület 

meghozta és továbbra is meg fogja hozni azokat az 

intézkedéseket, amelyek feltétlenül szükségesek a 

talpon maradáshoz. Nagyon nehéz döntéseket kell 

hozni! Azt gondolom, hogy minden tartalékunkat fel 

fogja emészteni ez a helyi válságkezelés és nagyon 

remélem, hogy ezek az intézkedések elegendőek 

lesznek ahhoz, hogy kisebb „sérülésekkel” 

átvészeljük ezt az időszakot! 

Az első intézkedés az volt, hogy a Falunapot az idei 

évben nem tartjuk meg. Ezzel a döntéssel 

remélhetőleg annyit spóroltunk, hogy a 

megnövekedett rezsikiadás egy részét 1-2 hónapig 

fedezni tudjuk. Át kell gondolnunk hosszú távon a 

közvilágítás üzemidejének hosszát, vagy ha 

technikailag lehetséges, az üzemelő izzók 

darabszámának csökkentését. Nem tudom, hogy 

ebben az esetben mi lenne a helyes döntés. Ebben 

minden képen szakemberek véleményét is kikérjük. 

Az intézményeinket is arra kértük, hogy ésszerű 

határok között racionalizálják kiadásaikat. 
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A jelenleg elkezdett fejlesztéseinket befejezzük és 

meglátjuk, hogy milyen lehetőségeink lesznek a 

jövőre nézve. A jövő a számok tükrében nem túl 

fényes, de mi mindent megteszünk annak érdekében, 

hogy ezt a nehéz időszakot talpon maradva 

átvészeljük! 

Azt szeretném kérni Önöktől, hogy hasonló módon, 

mint mi az önkormányzatnál, gondolják át a 

kiadásaikat, és ha lehetőségük van rá és szükséges, 

változtassanak rajta annyira, amennyire kell! 
 

Tisztelettel: Farkas János polgármester 

 

Megkezdődtek a Majorhoz vezető út 

felújításának előkészítő munkálatai 
 

Örömmel értesítjük településünk lakosságát, hogy a 

Vidékfejlesztési Program által meghirdetett VP6-

7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése" című pályázati kiírás keretében 

megnyert 249.176.240,- Ft összegű támogatásból a 

Majorhoz vezető út felújításának munkálatait még 

ebben a hónapban megkezdik. 

A támogatás 95%-ban finanszírozott, a fejlesztéshez 

szükséges önerő 13.500.000,- Ft. 

 
 

Fa kivágás  
 

2022.08.27-én az iskola előtti két veszélyessé vált 

fát kivágtuk a balesetek elkerülésének érdekében.  

 
 

Identitáserősítő program 
 

Forrás: Csongrád Csanád Megyei Önkormányzat 

facebook oldala. 
 

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 

rendezvénysorozata július 26-án Magyarcsanádra 

érkezett. A Művelődési Ház és Könyvtár 

Rendezvénytéren felállított színpadon, Farkas János 

polgármester köszöntötte a megjelenteket, 

beszédében hangsúlyozta a megyei- és települési 

közösséghez tartozás fontosságát.  

A megnyitót követően Bagi Alexandra világbajnok 

vezetésével a helyi óvodások oviolimpián mérték 

össze tudásukat, a sportos ügyességi feladatok során 

három csapatot alkotva versengtek. Minden kicsiny 

gyermek jó hangulatban és kellően elfáradva vehette 

át megérdemelt ajándékát. 

A gyermekeknek szóló program még nem ért véget, 

mert a színpadon következett a Kacagó Bábszínház 

előadása, akik a Piroska és a Farkast adták elő. 

Lelkes közönségüket sok közös dallal vonták be, így 

még hangulatosabbá tették előadásukat. 

A délelőtt során lehetőség nyílt a Csongrád-Csanád 

Megyei Önkormányzat kiadványait megtekinteni 

mind digitálisan, mind kézzel foghatóan. 

Marsovszki Etelka: Etus Néni Mesél című 

kiadványát egy kötetlen beszélgetés formájában 

mutatta be a könyv írója. 



 2022. június-július-augusztus 

Önkormányzati tájékoztató lap            Magyarcsanádi Hírek 

 

Az Alföldi Szabadidő Egyesület-Hód Baranta 

Szakosztálya vezetésével íjászatra, 

ostorcsattogtatásra és egyéb katonai harci formák 

kipróbálására nyílt lehetőség, vezetőjük, Bereczky 

Bence elmondta, hogy magyarság népi kultúrájának 

és katonai harci képzés formáinak átadását egyaránt 

küldetésüknek tekintik. 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 

múzeumpedagógusaival a bőrrel való bánásmód 

technikáját sajátíthatták el a résztvevők, a 

foglalkozások során bőr karkötőt és kulcstartót 

készíthettek. A nap során az Árpád-kori életvitelt, a 

korabeli harcművészetet és öltözeteket is bemutatták 

az Emlékpark kollégái.  

Horváth Éva, helyi könyvszobrász különleges 

alkotásait hozta el a rendezvényre. A már 

relevanciáját vesztett könyvek különleges művészi 

alkotásokká válnak kezei között, a művész az efajta 

szobrászkodás technikai alapjait ismertette meg a 

látogatókkal. 

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat kollégái 

szintén készültek kézműves foglalkozásokkal, a 

vendégeknek lehetősége nyílt gyöngyfűzésre, illetve 

levendulabatyut, hűtő mágneseket készíteni. Az 

elkészült alkotásokat haza is vihették a kreatív 

résztvevők. 

A nap során a Román Nemzetiségi Házban 

kiállítások várták a látogatókat, ahol Nemzetiségi 

Falvédő gyűjtemény és Szerb Nemzetiségi keresztek 

megtekintésére volt lehetőség. Magyarcsanád 

gazdag vallási örökségben, így egész nap látogatható 

volt a Református templom, Román Ortodox 

templom és a Szerb Pravoszláv templom.  

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és a 

Magyarcsanádi Főzőkonyha közös ebéddel 

vendégelte meg a résztvevőket, bográcsban készült 

babgulyás, desszertként pedig almás lepény és 

gyümölcssaláta volt a menü.  

Délután a színpadon a helyi néptánc egyesületetek 

mutatták be különböző nemzetiségi táncaikat, 

elsőként a Doina Biharului Román Hagyományőrző 

Táncegyüttes műsora következett, majd a 

Magyarcsanádi Cigány Hagyományőrző 

Tánccsoport előadását láthatták. 

Tariné Tóth Hajnalka, a Kerekes Márton Népdalkör 

és Citerazenekar vezetőjének bemutatója 

következett, előadása után a közönségnek is 

lehetősége nyílt a hangszer megszólaltatására.  

Megyei termelők és kézművesek közül 

bemutatkoztak az Apátfalvi Közösség alkotói, akik 

készültek makramé nyakláncokkal, papírfonással, 

gyapjútarisznyával, kaskötéssel, övszövéssel és 

nemezeléssel. Az érdeklődők a fafaragás, 

decoupage, csontfaragás, tojásdíszítés és a 

hagyományos csigatészta készítés praktikáit is 

elleshették, valamint kóstolhattak különböző 

virágmézeket, levendula- és rózsa szörpöt Bánffi 

szódával. 

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat a megye 

összes településéről imázs filmet készíttetett, melyek 

megtekintésére a rendezvényen is lehetőség adódott. 

A színpadi produkciók sorát a Csák László és 

Barátai koncertje követte, majd a rendezvény 

zárásaként a Szentesi Jövőnkért Néptáncegyüttes 

táncosai bemutatták Dél-Alföldi táncaikat, végül egy 

közös táncházzal zárult a nap. 

 

 
 

Tánctábor 
 

Idén 2022.07.18-tól 2022.07.23-ig. 5. alkalommal 

tartott nyári tánctábort a Doina Biharului 

hagyományőrző táncegyesület a Magyarcsanádi 

Művelődési Házban.  
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A gyerekek egy héten át tanultak és gyakoroltak új 

táncokat. A pénteki napon pedig záró előadásukban 

mutatták meg koreográfiáikat. 

 

Nyárindító Koncert margójára 
 

2022. május 28-án este nyárindító koncertet 

szerveztünk. 

A koncertet a Makói Magán Zeneiskola Koncert 

Fúvószenekara adta. Vezényelt Dr. Csikota József 

karnagy-igazgató. 

Az est igazi zenei feltöltődés volt az érdeklődők 

számára. Ha a zenekar családtagjai nem jöttek volna 

el, bizony nagyon kevesen lettünk volna. 

A csekély nézői szám elgondolkodtatta a 

szervezőket. A meghívó időben kikerült a 

hirdetőtáblákra, a szervezők több estén keresztül 

minden postaládába eljutatták az emlékeztetőket. 

Mi volt az oka annak, hogy otthon maradtak 

községünk lakói? Miért érdektelenek a 

magyarcsanádiak? Több rendezvény, színház, 

előadás szervezésekor halljuk, majd legközelebb…. 

Ha nem is a közeljövőben, de reméljük lesz 

legközelebb….. 

 

Járda felújítási munkák 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar 

Falu Program keretében (MFP-BJA/2022) 

megkezdődtek a Bökényi járda kivitelezésének 

munkálatai. 

 
 

Új hulladékgyűjtő 
 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a cigány temetőbe 

hulladékgyűjtő került kihelyezésre. Kérjük a tisztelt 

temetőbe látogató hozzátartozókat, hogy a sírok 

rendbetétele során keletkezett hulladékot ennek 

megfelelően szíveskedjenek elhelyezni. 

Köszönjük együttműködésüket! 

 

Gyermeknap 
 

Idén június 4-én került megrendezésre 

Gyermeknapunk. A gyermekeket zenés előadással, 

légvárakkal, lufi hajtogató bohóccal és kézműves 

foglalkozásokkal vártuk. Délben megvendégeltük a 

kilátogató gyermekeket a magyarcsanádi nyugdíjas 

klub által elkészített palacsintákkal. Az ebéd után 

arcfestés és csillám tetoválás várta a fiatalokat. A 

rendezvényt három órakor zártuk, ekkor minden 

csemetét jégkrémmel leptünk meg. A rendezvény 

lebonyolítását a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009 

Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és 

Magyarcsanádon projekt tette lehetővé. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Szeretnénk megköszönni azoknak, akik támogatták 

gyermeknapunk létrejöttét anyagi hozzájárulásukkal 

vagy munkájukkal. Név szerint: 

Maros Hús 99 Kft, Ficsor Zsolt, Ficsor Zsoltné, 

Ruzsity Boglárka, Horváth Roland, Mándokiné 

Berta Erika, Tamás Lászlóné, Hoang Angéla, 

Rotárné Nagy Edit, Rotár Dóra, Horváth Istvánné, 

Pénzes Ferencné, Ökrös Jánosné, Tóth Istvánné, 

Giba Vilmosné, Szabó Éva. 
 

Kupakgyűjtő szív 
 

Önkormányzatunk a Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzattal közösen felállított egy 

kupakgyűjtő szívet az orvosi rendelő előtti kertben. 

Rövid idő alatt a szív szinte teljesen megtelt.  
 

 
 

 

Közösségi munka a nemzetiségi háznál 
 

Közösségi munkában fel lett újítva a Szerb-Román 

nemzetiségi ház ereszcsatorna rendszere. 

 
 

Látogatók községünkben 

 
Június közepén szegedi nyugdíjas pedagógusok 

jártak Magyarcsanádon Kovács Józsefné Mátó Anna 

vezetésével, aki falunk szülötte. Megnézték a 

település nevezetességeit, falunk kulturális értékei 

iránt érdeklődtek. A Művelődési Ház és Könyvtárba 

is betértek, ahol elismerésüket fejezték ki 

intézményünk korszerű kialakításáról és a benne 

folyó munkáról. Megtekintették Lánczné Miklósné 

Katalin falvédő gyűjteményét. 
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Iskolai Hírek 
 

A teljes cikkeket az iskola weboldalán  

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

oldalán olvashatják el. 

„Világjáró” földrajz, levelezős verseny sikerei 
 

  Az idei tanévben a HEBE KFT. , „Világjáró” 

földrajz címmel, országos, egyéni levelező versenyt 

indított 2021.novemberben, amely második 

félévben, április közepéig tartott. 

A 7-8. korosztály versenyére iskolánkból Szecskó 

Amanda 7. osztályos tanuló jelentkezett. 

A megmérettetés négy fordulóból állt, minden 

fordulóban öt feladatot kellett megoldani, a 

megoldásra négy hét állt rendelkezésre. 

Amanda a kutató és kreatív munka során anyagot 

gyűjtött az urbanizációs problémákról, a vizes 

élőhelyek élővilágáról, a világörökségünk 

létesítményeiről. 

A versenyre 39 iskolából, 75 tanuló jelentkezett. 

Amanda a középmezőnynél jobban teljesített, a 25. 

helyezést érte el. 

Gratulálunk a diákunk kitartó munkájához! További 

sok sikert kívánunk neki és felkészítő 

pedagógusának Mészáros Lászlónénak! 

 
 

Magyarcsanádi siker 

Első díj az országos megmérettetésen 
 

Május 20-án rendezték meg Békéscsabán a 

Meseházban – immár 26. alkalommal - a „Gheorghe 

Gros” Országos Román Mesemondó Versenyt.  

A vetélkedőt iskolatípusonként hirdették meg. 

Külön nevezhettek a két tannyelvű iskolák és külön 

a nyelvoktató iskolák. Iskolatípusonként a tanulók 

korcsoportonként mérték össze tudásukat: 1.-2., 3.-

4., 5.-6., 7.-8. osztályosok. A mese nem lehetett 4 

percnél hosszabb és az életkornak megfelelő 

tartalommal kellett rendelkeznie. 

Intézményünket a 6. osztályos Demeter Szemira 

képviselte, aki I. helyezést ért el, ezzel is öregbítve 

iskolánk hírnevét. Gratulálunk és további sok sikert 

kívánunk Szemirának és felkészítő pedagógusának, 

Molnárné Ruzsa Éva tanárnőnek! 
 

 
 

http://www.mcsrefaltisk.sulinet.hu/
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Sikerek az informatikában 

Mozaik Tanulmányi Verseny sikere 

Idén már a XV. alkalommal rendezték meg a 

Nemzetközi Internetes Tanulmányi Versenyt,  az 

általános és középiskolások számára. 

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és 

Óvoda diákjai közül Számítástechnika 5-8. 

kategóriában négy diák indult: 

 Valentényi Attila Ferenc (6. osztály) 

 Csurkui János (7. osztály) 

 Kaprinay Milán Dávid (7. osztály) 

 Berta Dániel (8. osztály) 

Iskolánkból, Kaprinay Milán Dávid, 7.osztályos 

tanulón, 19. helyezettként jutott be. A döntőre,  

április 9-én , Szegeden, az Arany János Általános 

Iskolában került sor, ahol szintén 8 feladat várt rá. 

118 jelentkező közül iskolánk tanulói nagyon szép 

helyezéseket értek el: 

10. helyezés: Kaprinay Milán Dávid 7. osztály 

25. helyezés: Csurkui János 7. osztály 

26. helyezés: Valentényi Attila Ferenc 6. osztály 

29. helyezés: Berta Dániel 8. osztály 

Minden gyermek emléklapot kapott, Milán a 

döntőben való szép eredményéért oklevélben 

részesült. 

Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő 

pedagógusnak, Kanton Eszternek! 
 

 
 

Országos második helyezés a Bán Zsigmond 

Angol versenyen 
 

A tiszafüredi Bán Zsigmond Református Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola idén is meghirdette 

Angol levelezőversenyét, és a tavalyi évhez 

hasonlóan idén is online volt lehetőség a részvételre. 

Iskolánkból öten vállalkoztak a megmérettetésre: 

Apfel Roland 8. osztályos, Csurkui János és 

Kaprinay Milán 7. osztályos, Veréb Kevin 6. 

osztályos és Novac Patrik 5. osztályos tanulók. 

Novac Patrik országos 2. helyezést, 

Veréb Kevin 5. helyezést ért el. 

Felkészítő pedagógusok: Szabó Erika és Gecsei 

Orsolya Zita 

Gratulálunk az elért eredményekhez és további szép 

sikereket kívánunk! 

 

 
 

 

Anyakönyvi Hírek 
 

Született 
 

Czutor Bence 

Szülő: Benkő Marian, Czutor Béla 

Született: 2022.07.06 

Fő utca 51. 

 

Jankó Zsolt Ruben 

Szülő: Rácz Mária, Jankó Zsolt 

Született: 2022.08.12. 

Szélső sor 1. 
 

 

 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

 

Elhunyt 
 

 

Berta Sebők   élt 74 évet 

Bánát utca 13.  

 

Imre László   élt 69 évet 

Kossuth utca 33.  
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Bozó László Sándor  élt 64 évet 

Termál utca 11.  

 

Barta Imréné   élt 77 évet 

Petőfi utca 30.  

 

Tóth István   élt 88 évet 

Fő utca 5.  

 

Veréb Jánosné  élt 85 évet 

Kossuth utca 17.  

 

Gneth Sándorné  élt 64 évet 

Fő utca 64.  
 
 

 

Nyugodjanak békében! 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 

__________________________________________ 

 

A MATÜF Kft. vállal gépi földmunkát 
 

- Gépi ásást, Kisebb gépi munkát 

Lánctalpas kotrógép bérlési díja:  

Bruttó.: 9.000 Ft/üzemóra 

Teleszkópos rakodógép bérlési díja: 

Bruttó.: 14.500 Ft/üzemóra 

Kiszállási díj: 5000 Ft 

Elérhetőségünk: 06-70/502-4923 

 

 

Magyarcsanádi Főzőkonyha 
 

A Magyarcsanádi Főzőkonyhától bárki tud 

rendelni a +36705024923-as telefonszámon, 

minden munkanapon 07:00-10:00-ig. Minden 

nap az adott menüből lehet választani 1300 Ft-

ért vagy vannak a választható frissen sültek, 

amiből össze lehet válogatni ízlés szerint. 

Kövessen minket Facebook-on a Magyarcsanádi 

Főzőkonyha oldalon. 
 

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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