
Magyarcsanád Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató lapja 

 

 

 
 

2022. 

November 
   

    
 

 

MAGYARCSANÁDI 

 
HÍREK 

Adventi Hétvégék 

 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzata és a 

Magyarcsanádi Református Egyházközség szeretettel 

meghívja Önt, és kedves családját az Adventi 

gyertyagyújtásokra. 

Időpontok: November 27. vasárnap, December 4. 

vasárnap, December 11. vasárnap, December 18. 

vasárnap.  

Az adventi hétvégéken délelőtt 11 órakor kezdődik az 

istentisztelet majd ezt követően kerül sor a 

gyertyagyújtásokra. Az esetleges változásokról 

értesítjük a lakosságot. 
 

 

56-os megemlékezés 
 

2022. október 21-én 13:00 órakor megemlékezést 

tartottunk a szabadságharc hőseinek tiszteletére. 

 
 

Halloweeni tökfaragó 
 

2022 10. 27-én került megrendezésre tökfaragó 

rendezvényünk a Cigány nemzetiségi házban. A 

résztvevők jó hangulatban faragták töklámpásaikat, 

amelyet aztán hazavihettek. 

 
 

Halottak napi megemlékezés és Országos 

Mécses gyújtási akció 
 

November 1-én Mindenszentek napján az első és 

második világháború hőseire emlékeztünk a 

Művelődési Ház és Könyvtár épületének hősök 

falánál. A megemlékezés után a jelenlévőkkel az 

országos mécses gyújtási akción belül egy kereszt 

alakot formázva gyújtottunk mécseseket. 
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Lifemax segélyhívó szolgáltatás 
 

A szolgáltatás alapját képezi egy kétirányú 

kommunikációra alkalmas egyszerű eszköz, melyen 

egy nagy jól látható nyomógomb található. Ennek 

megnyomásakor a Diszpécser Központ munkatársai 

azonnal látják a vészjelzést és a készüléket rögtön 

visszahívják, majd egy beszélgetés során felméri mi 

a probléma és a megfelelő segítséget küldi a bajban 

lévő személy részére. Amennyiben orvosi ellátás 

vagy mentőszolgálati beavatkozás válik szükségessé, 

a diszpécser rendelkezik mindazon adatokkal, amely 

a szakszerű és gyors segítségnyújtáshoz 

elengedhetetlen. 

A vészjelző készülék vízálló.  

A diszpécser központ napi 24 órában fogadja, a 

készülékekről kezdeményezet jelzéseket. A 

készülékben az SOS gomb megnyomásával 

kezdeményezhető vészjelzés, továbbá a készülék 

megküldi a Diszpécser Központunk részére a 

készülék helyzetét meghatározó GPS koordinátákat, 

Elesés vagy előre meghatározott zónából való kilépés 

esetén automatikusan küldi a vészjelzést az eszköz. A 

készülékről érkező jelzés fogadásával egyidejűleg az 

ügyfél azonosításra kerül és az általa előzetesen 

megadott információk megjelennek a diszpécsernél. 

Amennyiben intézkedés szükséges a vészhelyzet 

ellátására jogosult és/vagy alkalmas 

személy/szervezet értesítést kap valamint a szerződő 

által megadott értesítendő személyek közül az 

elsőként elérhető. A diszpécser központtal történő 

beszélgetések 5 évig megőrzésre kerülnek. A 

történések folyamatosan naplózásra kerülnek.  

Érdeklődni lehet Varga Zsuszánál  +70-797-8531-es 

telefonszámon vagy a www. lifemax.hu weboldalon 

és a 06-80-81-82-18-as telefonszámon. 
 

 

Szociális célú tüzelőanyag 
 

. Tisztelt Magyarcsanádi lakosok! 

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy 

A 2022. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ 

TÜZIFA KÉRELMEKET 

2022. NOVEMBER 28. ÉS DECEMBER 2. 

KÖZÖTT LEHET BENYÚJTANI 

A Községházán ügyfélfogadási időben! 

A KÉRELMEKET KIZÁRÓLAG 

SZEMÉLYESEN, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY 

FELMUTATÁSA MELLETT LEHET 

BENYÚJTANI! 

A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott 

ingatlanra csak egy jogosultnak egy jogcímen 

állapítható meg, függetlenül a lakásban lakó 

személyek és háztartások számától. 

A formanyomtatvány 2022. november 21. 

napjától átvehető Magyarcsanád Községi 

Önkormányzatnál, 

vagy letölthető a 

www.magyarcsanad.hu 

weboldalról. 
 

Óvodai Sütivásár 
       

December 12-én 15 órakor „Adventi sütivásárt” 

szeretnénk tartani. Ennek az eseménynek a fő célja az 

óvoda felújítását követően a kisebb berendezési 

tárgyak (pl. parafatáblák a folyosóra a 

gyermekmunkák számára, függöny a fejlesztő 

szobába, homokozókra takaró ponyva, stb.) 

megvásárlásához szükséges pénz összegyűjtése 

lenne. Ezúton szeretnénk kérni Titeket, a kedves 

nagymamákat, a község lakóit, hogy vegyetek, 

vegyenek részt az eseményen, valamint 

megköszönnénk, ha valamilyen süteményt is minél 

többen készítenétek, készítenének erre az alkalomra. 

Kérlek, jelezzetek vissza, hogy ki az, aki el tud jönni 

és ki az, aki sütést is tud vállalni! Minden családot 

szeretettel várunk erre az alkalomra!  

Köszönettel: Szülői Szervezet     

 

Iskolai Hírek 
 

A teljes cikkeket az iskola weboldalán  

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

oldalán olvashatják el. 
 

Új tanév, új suliváró foglalkozás az iskolában 
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Az idei első suliváró foglalkozás a Dallamok és 

színek elnevezést kapta, melyre szeptember 28-án 

érkeztek a nagycsoportos óvodások. A szebbnél 

szebb alkotások villa lenyomattal és festékbuborék 

fújással készültek. A virágok után képzeletbeli 

pillangók repkedtek, hiszen Chopin gyönyörű 

zongoramuzsikájához könnyű volt elképzelni, majd 

szivaccsal ábrázolni a fehér lapokon. Iskolánk 7. 

osztályos tanulói lelkesen segédkeztek a csodálatos 

alkotások megvalósításában A lelkes alkotói 

folyamatokat itt is gyönyörű zenék segítették. Az 

utolsó feladathoz Brahms Bölcsődala adott 

inspirációt, fehér festékkel készültek a csillagképek, 

ecsetcsapkodással és lenyomatos technikával.  

 
 

Utazás az őszi erdőbe –játékos délután a 

nagycsoportosokkal 
 

 2022. október 20-án, csütörtök délután Eszter néni és 

Orsi néni már izgatottan várta a nagycsoportos 

óvodásokat az idei tanév második Suliváró 

programjára, amely az „Utazás az őszi erdőbe” címet 

kapta. A gyerekek, az Erdei cserebere című mese 

megtekintésével hangolódtak rá a délutánra.. Majd 

sétára indultak a varázslatos őszi erdőbe levelet 

gyűjteni. A levél útmutató volt számukra, hogy 

melyik csapatba fognak majd dolgozni. Volt 

labirintus, puzzle, memóriajáték, további interaktív 

feladatok. Hol csoportban kellett megmutatni, hol 

önállóan a tudásukat az őszről, az állatokról, 

növényekről. A feladatok között mindenki talált 

magának kedvencet. A nagycsoportosok nagyon 

sportszerűen és egymást segítve küzdötték végig az 

egész délutánt. Kimerülten, mosolygó arccal 

fogyasztották el az ősz kincseit: az almát, körtét, diót, 

sárgarépát a tányérokról.  

Köszönjük Mátóné Andi óvónéni, Locskainé Zsuzsi 

óvónéni segítségét. 

 
Országos Könyvtári Napok rajzpályázatán 

második hely 
 

Tizenhetedik alkalommal került sor az Országos 

Könyvtári Napok eseményeire. Az ország többszáz 

könyvtárában rendezvényeket szerveztek ezen 

alkalomból. Az apátfalvi település kütyük, 

technológiai robotok, rajzpályázat, kézműves 

foglalkozás és kiállítással várta vendégeit. A 

rajzpályázaton iskolánk 8. osztályos tanulója, 

Szecskó Amanda indult, aki pályaművével II. 

helyezést ért el. Gratulálunk neki! 

 
Iskolai könyvtárak világnapja 

 

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezete 

(IASL) 2010-ben nemzetközi hónappá bővítette, az 

október negyedik hétfőjén ünnepelt, Iskolai 

Könyvtárak Világnapját. Ebből az alkalomból 

intézményünkben, az olvasás népszerűsítésére az 

ifjúsági irodalom legszebb kötetei lettek kiállítva az 

iskola aulájában. A faliújságon kedvcsináló könyvtári 

játék lett meghirdetve, egy keresztrejtvény, amelyben 

Petőfi Sándor ismert verseinek utolsó szavait kellett 
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megkeresni a Petőfi kötetekből.  Aki helyesen oldotta 

meg a keresztrejtvényt, annak egy újabb idézet 

bukkant elő. Sikeresen fejtették meg a rejtvényt és 

könyvtári ajándékot kaptak:  

5. osztályból: Gaspar Roxána, Berta Nikolasz  

6. osztályból: Csurkuj Krisztina, Jankó Tamás 

7. osztályból: Berta Jázmin, Demeter Szemira, 

Somodi Amanda, Tóth Laura,  

8. osztályból: Somodi Anna  

 Gratulálunk minden megfejtőnek! 

 

 
 

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  hétköznap  07:00-10:00-ig. Minden 

nap az adott menüből lehet választani 1470 Ft-

ért vagy vannak a választható frissen sültek, 

amiből össze lehet válogatni ízlés szerint. 

Kövessen minket Facebook-on a Magyarcsanádi 

Főzőkonyha oldalon. A konyha nyitva tartása 

hétköznap 6:00-14:00-ig.  

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 
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