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Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. május 30-án
(csütörtök), 16:30 órakor tartotta soros nyílt
ülését, melyen megtárgyalta és elfogadta a:
1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
2.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
3.) Beszámolót a Magyarcsanád
Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft
2018. évi működéséről
4.) Tájékoztatót a falugazdász tevékenységéről
5.1.) A 2018. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves
Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést
5.2.) Beszámolót a vagyoni helyzet alakulása
tárgyában
5.3.) Területalapú földtámogatás igénylését
5.4.) Králik Attila támogatási kérelmét
5.5.) Magyarcsanád Község Önkormányzata által az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázat benyújtását
5.6.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2019.
évi költségvetés módosítását
5.7.) A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2018. évi ellátásának átfogó értékelését
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. június 27-én 16:30 órakor soros
nyílt ülést tartott, melyen megtárgyalta és
elfogadta a:
1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között
történt fontosabb eseményekről

2.) A feladat-ellátási szerződés keretében működő
általános iskolai oktatásról, óvodai nevelésről szóló
tájékoztatót
3.1.) A Somogyi Könyvtár által megküldött
beszámolót
3.2.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai programját hatályon kívül helyezte és az új
programot elfogadta
3.3.) Magyarcsanád Község díszpolgára 2019.
tárgyú lakossági felhívást
4.) Javaslat a „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról”
szóló rendelet megalkotására

____________________________________
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 153/2019. (VI. 27.)
határozata alapján
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS DÍSZPOLGÁRI CÍM
ADOMÁNYOZÁSÁRA VONATKOZÓ
JAVASLATTÉTELRE
Magyarcsanád
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
díszpolgári
cím
adományozásáról szóló 13/2018. (VIII. 07.)
rendelete tartalmazza Magyarcsanád Község
Díszpolgára kitüntető cím alapításának és
adományozásának rendjét.
Az Önkormányzat rendelete szerint:
„A „MAGYARCSANÁD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”
cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős
munkájával, vagy egész életművével mind a
településen belül, mind pedig országosan, vagy
nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a község jó hírének
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”
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szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem
minősül, de a közösségi együttélés szabályaival
ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete e rendeletben közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.”
A Rendelet 11.§ alapján:
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el a köztisztaság fenntartása
körében, az ingatlan tulajdonosa,kezelője, tartós
használója,
illetőleg
haszonélvezője
(a
továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a
használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek,
helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a
használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból
származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a
továbbiakban
együtt:
használó),aki
nem
gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról,
gondozásáról,szükség szerinti takarításáról,rovar
és rágcsálómentesítéséről.
A Rendelet 4.§-ában foglaltak szerint az a személy,
aki a rendeletben meghatározott közösségi
együttélés alapvető szabályai bármelyikét megszegi
vagy megsérti a rendeletben meghatározott 200.000
Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét a fenti
jogszabályban
foglaltak
maradéktalan
betartására, annak elmaradása esetén a
rendeletben foglaltak alapján bírság kiszabására
kerül sor.
Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:
(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot
tehet:
a) polgármester,
b) települési képviselő,
c) pártok, társadalmi szervezetek,
d) a község lakossága.
Díszpolgári cím évente egy alkalommal egy élő
személy
részére
adományozható.
Évente
posztumusz kitüntetés is adományozható.
A kitüntető cím adományozására vonatkozó
indítványokat a polgármester terjeszti be a
Képviselő-testület ülésére.
A vonatkozó önkormányzati törvényi rendelkezések
szerint a kitüntető cím adományozásáról a
Képviselő-testület zárt ülésén dönt.
Magyarcsanád Község Díszpolgára címet a
polgármester adja át ünnepélyes keretek között a
Falunap alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton
kérem
a
tisztelt
indítványtételre
jogosultakat,
éljenek
a
lehetőséggel
és
legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig tegyék meg
indítványukat
Magyarcsanád
Község
Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel
arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait
(név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló
érdem részletes ismertetését.
Az
indítványt:
Magyarcsanád
Község
Polgármesterének „Javaslat Magyarcsanád Község
Díszpolgára címre” zárt borítékban, 6932
Magyarcsanád Templom tér 1. címre lehet
benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Darazsak irtása
Felhívjuk a tisztelt
lakosság figyelmét,
hogy a postai és önkormányzati levelek zavartalan
kézbesítésének érdekében, legyenek szívesek
postaládájuk környékéről kiirtani a darázsfészkeket.
__________________________________________

Felhívás az ingatlanok tisztán tartása,
gondozása, és takarításának betartására
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
24/2015.(X.29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1.§ (1) bekezdése alapján:
„(1) Jelen rendelet alkalmazásában közösségi
együttélés szabályait sértő magatartás az a
tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot
fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely

Konyha Nyári leállása
A Magyarcsanádi Konyha 2019 július 22- augusztus
4-ig leáll. A két hetes szünet alatt az étkezést
igénybe vevőknek az Euress konyháról biztosítjuk
az ellátást.
2
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Istvánné, Szabó Éva, Szirovicza Istvánné, Kardos
Ferencné, Gyenge Jánosné, Kővári Andrásné, Rotár
Lotti, Rotár Dóra, Rotárné Nagy Edit, Ifj. Rotár
László
__________________________________________

Gyermeknapi beszámoló
Idén
Május
25-én
tartottuk
gyermeknapi
rendezvényünket. Az ellátogató gyermekek először
egy interaktív gólyalábas mese előadáson vehettek
részt.
Utána pedig arcfestéssel, lufi hajtogatással és népi
játékparkkal vártuk a gyermekeket. A nap folyamán
minden gyermeket palacsintával vendégeltünk meg,
amelyeket a helyi idősek klubtagok készítettek el.
A nap végén táncház valamint egy mesélő zárta a
rendezvényt.

Iskolai Hírek
Felhívás
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola ás
Óvoda ügyelete a nyári szünet ideje alatt
szerdánként 9-12 óráig az iskola épületében
(Templom tér 3.)

Köszönetnyilvánítás

Minden évfolyam a taneszköz listát megtalálja az
épület ablakába kiragasztva.
__________________________________________
Ismét taroltak a magyarcsanádi diákok az
országos rajzpályázaton
Országos I., III. helyezés és 3 különdíj a
„Csodatevő Jézus” rajzpályázaton
A békési Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
munkájukkal
hozzájárultak
Gyermeknapi
programunkhoz. Név szerint:
Fodor Zoltánné, Nagy Istvánné, Szalai Istvánné,
Szalai István, Berta Erika, Ficsor Zsolt, Tamás
Lászlóné, Göbölyös Vilmos, Hangai Zsolt, Ficsor
Zsoltné, Horváth Istvánné, Szeges Ferencné, Pénzes
Ferencné, Giba Vilmosné, Szok Györgyné, Tóth
3
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(Akkreditált kiváló Tehetségpont) „Csodatévő
Jézus” címmel országos rajzpályázatot hirdetett 1-4.
osztályos tanulóknak azzal a reményteljes céllal,
hogy közelebb hozza a református iskolákat
egymáshoz, lehetőséget adva a Bibliában való
elmélyedésre, az örömteli alkotásra. Jézus egy
választott csodájának megjelenítésére hívták a
pályázókat, melyet vegyes technikával lehetett
elkészíteni. A beérkezett pályamunkák
–
országszerte mintegy 200 – azt bizonyítják, hogy a
gyermekeket megragadta a téma, és egy-egy
történetet igen változatos eszközökkel, technikákkal
jelenítettek meg. A pályamunkákat nívós szakértő
zsűri bírálta el: Katona Gyula esperes – vezető
lelkész, Horváth Hajnalka alkotóművész, Csuta
György festőművész – a Csuta Galéria tulajdonosa,
Bagolyné Szücs Andrea óvónő – a békési óvodák
tehetségkoordinátora, Kima Pálné, kézműves
termékek forgalmazója. A beérkezett alkotásokat
évfolyamonként értékelték, egy első, egy második és
egy harmadik hely került kiosztásra. A dobogós
helyezettek
értékes
könyvutalványokban
részesültek, különleges technikáért, érdekes
megjelenítésért különdíjban lehetett részesülni.
Egyes zsűritagok a saját, személyes kedvenceiket is
megjutalmazták. A Magyarcsanádi Református
Általános Iskola és Óvoda negyedik osztályos
tanulói közül heten készítettek pályaművet e rangos
versenyre, és a következő szép eredmények
születtek:
Kaprinay Milán Dávid I. hely
Jankó Amanda Liliána III. hely
Csurkui János Különdíj
Salyi Attila Alex Különdíj
Szecskó Amanda Zsűritag (Horváth Hajnalka
alkotóművész) Személyes Különdíjasa
Bánfi Rokkó Rómeó Emléklap
Mátó Viktória Emléklap
Mika Renáta Emléklap
A gyerekek felkészülését segítette: Hadár Lászlóné
Kurucz Judit. Az eredményhirdetés ünnepélyes
kiállítás keretén belül történt. Az alkotók nevei és
alkotásaik felkerültek az intézmény honlapjára, a
helyi, megyei és országos médiákba. Gratulálunk!
További sok sikert kívánunk!

Megyei tizedik hely a Nyelvész versenyen
A Nyelvész országos anyanyelvi verseny iskolai
fordulóját még februárban tartottuk. Ebből a
fordulóból Mátó Viktória 4. osztályos diákunk
továbbjutott a megyei fordulóba, melyet március 22én tartottak Szegeden. Viki a megyei döntőn 10.
helyezést ért el. Felkészítő tanára: Dobra Bernadett.
Gratulálunk!
Megyei második helyezés a Kazinczy szépkiejtési
versenyen
A makói Kálvin Téri Református Általános Iskola által
meghirdetett városi és térségi Kazinczy szépkiejtési
versenyen, május 7-én, a magyarcsanádi iskolát Mátó
Viktória 4. osztályos diákunk képviselte. A városi
fordulón Viki az első helyen végzett, így tovább jutott
a verseny megyei fordulójára. A két délután között
eltelt egy hét alatt sokat gyakorolt, készült. A döntőt
május 16-án rendezték a Makói Katolikus Általános
Iskolában. A verseny hosszú volt, már – már estébe
nyúló. Mindenki fáradtan várta az eredményhirdetést.
A negyedik osztályos kategóriában 20 – a megye
minden szegletéből érkező – tehetséges gyermek közül
a II. helyet szerezte meg. Felkészítő tanára: Dobra
Bernadett. Gratulálunk!
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helyezéssel, és a legtöbb helyezést elért iskolákat. A
Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda az iskolai válogató eredménye alapján három
tanulót nevezett e rangos versenyre, akik a
következő igen szép helyezéseket érték el:
7-8. osztályos kategóriában:Lole Brendon Elemér 8.
osztályos tanuló országos II. hely
3-4. osztályos kategóriában:Csurkui János 4.
osztályos tanuló országos II. hely
Jankó Amanda Liliána
4. osztályos tanuló
különdíj
Az iskolát is díjazták külön is, írószereket,
ajándéktárgyakat hoztak haza tanulóink az
eredményességért és szép szereplésért.
A diákokat Molnárné Ruzsa Éva pedagógus
készítette fel. Gratulálunk!
Köszönetünket fejezzük ki a Magyarcsanádi Román
Nemzetiségi Önkormányzatnak az általuk nyújtott
anyagi támogatásért és Láncz Istvánnak az
utaztatásért!

Megyei hatodik helyezés a Bendegúz Gyermek-és
Ifjúsági Akadémián
Iskolánk közel 15 éve vesz részt a Bendegúz
Gyermek-és Ifjúsági Akadémia levelező tanulmányi
versenyén. A tanév
során
hat
alkalommal kell a
diákoknak
kitölteniük
a
központilag küldött
feladatsorokat
az
általuk
választott
tantárgyból. Aki az
első öt forduló
feladatainak
megoldását időben
és jól visszaküldi,
bejuthat a megyei
döntőbe. Ez történt
iskolánk
egyik
negyedikes diákjával is. A megmérettetést április
10-én Makón tartották, ahol több száz gyermek adott
számot tudásáról. Az eredményre közel egy hónapot
kellett várnunk. Mátó Viktória, anyanyelv tárgyból
VI. helyezést ért el a megyei döntőn. Felkészítő
tanára: Dobra Bernadett. Gratulálunk!
Dobogós helyezések és különdíj az Országos
Román Mesemondó Versenyen
Békéscsaba
Megyei
Jogú
Város
Román
Önkormányzata május 16-án rendezte meg immáron
XXIV. alkalommal a Grósz György Országos
Román Mesemondó Versenyt a román nyelvet
oktató és a kéttannyelvű iskolák tanulói részére.
Négy korcsoportban 3-3 fővel lehetett nevezni a
megmérettetésre, melynek célja az anyanyelv
ápolása mellett, hogy a tanulók megismerkedjenek a
románság igen gazdag kulturális hagyományaival,
amely a mesék világában is megjelenik.
Az ország minden területéről érkező, közel 200 diák
életkornak megfelelő, nem túl hosszú mesével
készülhetett. A rendezvény helyszínén egyszerre
több teremben is meséltek. A gyerekek a szünetben
kézműves foglalkozásokon vehettek részt, akik
közül ki izgatottabban, ki nyugodtabban állt a
megmérettetés elé.
A kicsik és nagyok a három fős neves zsűri –
melyben román újságok főszerkesztői voltak a zsűri
elnökök – előtt mondták el román nyelvű
történeteiket, amely után oklevelet és érmet is
kaptak. Díjazták az egyéni teljesítményeket 1-2-3.

Barátság Kupán jártunk Lőkösházán – országos
negyedik hely
Immár 37. alkalommal rendezte meg a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
a román nyelvet tanuló általános iskolások számára
a Barátság Kupa Labdarúgó Tornát. Erre az
eseményre idén május 24-én, Lőkösházán került sor.
12 általános iskola tanulói mérkőztek meg
egymással. Az országos kupán csapatunk az
előkelő 4. helyen végzett. A Magyarcsanádi
Református Általános Iskolát az alábbi tanulók
képviselték:

Botez Paul

Farkas Csaba

Farkas Dániel

Ferenczi Gyula

Jankó Zsolt
5
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Kollár Tibor
Kovács Jonatán
Lole Brendon
Szabó Patrik
Zsigmond József
Góllövőink: Farkas Dániel, Botez Paul, Lole
Brendon, Kollár Tibor
Felkészítő tanár: Molnár László
Gratulálunk!
Szép volt fiúk, köszönjük Nektek, büszkék vagyunk
Rátok!
Külön köszönjük a Magyarcsanádi Román
Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatását.

tevékenységek járulnak hozzá az élőhelyek
csökkenéséhez, és milyen törekvések léteznek a
természet megóvására.
A versenyre 155 csapat, összesen 465 tanulóval adta
be a jelentkezését, regisztrált.
Az első két forduló összesített pontjai alapján 6.
helyezést értek el tanulóink.
Az országos döntőre és az ünnepélyes
eredményhirdetésre a Debreceni Erdészet oktató
központjában 2019. május 22.-én került sor. ( Május
22.-e a biológiai sokféleség, a biodiverzitás
világnapja.)
Feladatul kapták a Körös-Maros Nemzeti Park egy
kiemelt részének, a szomszédságunkban elterülő,
Bekai-halom természeti értékeinek bemutatását.
Számítógépes bemutatót (PPT-t) készítettek, és egy
verset adtak elő a védett hely bemutatásával.
A két forduló, és a döntőben nyújtott teljesítmény
alapján a 12. helyezést érték el tanulóink. A szoros
versenyen a megszerezhető 153 pontból 135,5
pontot értek el.
Sok új ismeretet szereztek, és élményekkel
gazdagodtak tanulóink.
Valamennyi csapatnak, így a „Kis természetbarátok”
csapatának jutalma: füzetek, természettudományos
kiadványok, kedvezményes belépők a Szegedi
Vadasparkba és a Hortobágyi Nemzeti Parkba.
Gratulálunk
a
tanulóknak
és
felkészítő
pedagógusuknak, Mészáros Lászlónénak.
Külön köszönetet mondunk Hevesi Tamásnak az
utaztatásért és Lovászi Péternek, a Körös-Maros
Nemzeti
Park
természetvédelmi
tájegységvezetőjének a szakmai segítségért!







Ismét országos eredményt értek el a
magyarcsanádi iskolások A „mogyorós pele
nyomában” természetvédelmi vetélkedő
A Közép-magyarországi Zöld Kör és a Magyar
Természetvédők Szövetsége „A mogyorós pele
nyomában”
címmel,
három
fordulós
természetvédelmi vetélkedőt hirdetett, a SzabolcsSzatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád
megyei, valamint a román Szatmár, Bihar, Arad, és
Temes megyei iskolák számára. A felső tagozatos
tanulók 3 fős csapatokkal nevezhettek.
A vetélkedő témája és célja, hogy megismerkedjünk
a természetvédelem fontosságával, ismereteket
szerezzünk a védett fajokról, és magunk is
természetvédőkké váljunk.
A mi iskolánkból 2019. január 21-én Ferenczi
Gyula, Botez Paul, és Valach Martin jelentkezett. A
rajzos feladatok megoldásában Berta Dániel 5.
osztályos tanuló segített a csapatnak.
A vetélkedő első része két elektronikus fordulóból
állt, melyben 11 feladatot kellett megoldani.
Interneten, rákerestek, utánajártak, milyen emberi

“Doina Bihorului” tánccsoport sikerei
Az idei tanévben is iskolánkból Nadobán Izabella 5.
osztályos, Bánfi Piroska Ivett, Berta Noémi Sztella,
6.osztályos, Berta Amanda, Berta Vivien
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7.osztályos, Lole Brendon Elemér 8.osztályos
diákok oszlopos tagjai a “Doina Bihorului”
tánccsoportnak. A gyerekek Grósz György által
megalkotott koreográfia alapján bihari és bánáti
táncokat adnak elő. A csoport ebben a tanévben több
alkalommal is bemutatkozott. Részt vettek a Makói
Román Nemzetiségi Önkormányzat Szent György
napi ünnepségén, felléptek a Kétegyházi Román
Nemzetiségi Önkormányzat által megszervezett
Nemzetiségi Napon, valamint június 7-én, a már
hagyománnyá vált Perinita találkozón is. Minden
alkalommal nagy sikert arattak táncukkal.
Fellépéseik jutalmául vastapsot, elismerő oklevelet
valamint fürdőbelépőt is bezsebelhettek a gyerekek.
A táncosoknak lehetőségük nyílik ezen a nyáron is
romániai és magyarcsanádi tánctáborban való
részvételre is. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani iskolánk vezetőségének, a szülőknek a sok
segítségért, támogatásért!

Jutalomeső a Magyarcsanádi Református
Általános Iskolában
„Büszkeség és öröm járja át a szívemet, lelkemet….
Elmondhatjuk, hogy a 181 tanítási nappal magunk
mögött hagytunk egy nagyon munkás évet, a sok
feladat, rendezvény, program, fellépés, tanítás-tanulási
folyamat ismét örömmel és elégedettséggel töltheti el
szívünket. Ebben a tanévben is mindent megtettünk
azért,
hogy
fejlődjünk,
eredményekhez
jussunk.”Ezekkel a gondolatokkal kezdte tanévzáró
beszédét Baranyi Bettina igazgató asszony június 19én délelőtt megrendezésre kerülő tanévzáró
ünnepélyen. Valóban, az idei tanévben nagyon sok
diákunk vett részt az ország különböző pontjain
meghirdetett tanulmányi-, levelező-, képzőművészeti-,
és sportversenyeken ahol nagyon szép eredmény
született. Évzáró műsorunkat az 5. és 6. osztály
tolmácsolásában láthattuk, akik vidám, vakációs
hangulatot varázsoltak a gyerekek, szülők és vendégek
elé. Köszönjük szépen a két osztálynak és
osztályfőnökeiknek, Mészáros Lászlónénak és Pálfi
Katalin Renátának a mókás pillanatokat!

Országos V. helyezés a Tehetséggondozó
Országos Levelező Tanulmányi Versenyen
A Hajdú-Bihar megyei TIT által szervezett országos
versenyre,
természetismeret
tantárgyból
a
Magyarcsanádi Református Általános Iskolából
Berta Noémi Sztella 6. osztályos tanuló jelentkezett.
Az októberben induló, és május végéig tartó verseny
hat fordulóból állt, és országosan 87 tanuló
jelentkezett a megmérettetésre.
A feladatok az 5. és 6. osztályos tananyaghoz
kapcsolódtak. A feladatokban szerepelt: földrajzi
helymeghatározás, időjárás megfigyelése és időjárás
jelentés készítése, nemzeti parkok jellemzői, az év
élőlényei. Összesen 325 pontot lehetett gyűjteni.
Noémi 314 ponttal az országos 5. helyezést érte el.
Gratulálunk! Felkészítő tanára: Mészáros Lászlóné.

Jutalomkönyveket kaptak a 2018/19-es tanév
végén:
Kis-Jakab Levente: 1. osztályos tanulónak, jeles
tanulmányi eredményéért és versenyeken való
szerepléséért.
Hustiák Regina Franciska:1. osztályos tanulónak
példamutató magatartásáért, műsorokon való
fellépéséért, jeles tanulmányi eredményéért.
Jankó Tamás: 2. osztályos tanulónak a kitűnő
tanulmányi eredményéért, versenyeken való
részvételéért.
Sóki Zsolt: 2. osztályos tanulónak, példás
magatartásáért, hiányzásmentes tanévért.
Tóth Laura: 3. osztályos tanulónak, a kitűnő
tanulmányi eredményéért és szorgalmáért.
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Somodi Amanda Gyöngyi: 3. osztályos, példamutató
magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi
eredményéért.
Valentényi Attila Ferenc: 3. osztályos tanulónak,
példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi
munkájáért, versenyeken való részvételéért és kitűnő
tanulmányi eredményéért.
Demeter Szemira: 3. osztályos tanulónak, jeles
tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért,
versenyeken való részvételéért.
Veréb Kevin 3. osztályos, jeles tanulmányi
eredményéért, közösségi munkájáért és versenyeken
való részvételéért.
Berta Jázmin Zsuzsanna: 3. osztályos tanulónak,
példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért és
versenyeken való részvételéért.
Szabó Krisztián Dániel: 3. osztályos tanulónak,
példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért,
versenyeken való részvételéért.
Csurkui János: 4. osztályos tanulónak, példamutató
szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért, versenyeken
való eredményes részvételéért.
Jankó Amanda Liliána: 4.
osztályos tanulónak, példamutató magatartásáért és
szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményéért,
versenyeken való eredményes részvételéért.
Kaprinay Milán Dávid: 4. osztályos tanulónak, jó
tanulmányi eredményéért, versenyeken való
eredményes részvételéért.
Mátó Viktória: 4. osztályos tanulónak, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért, kitűnő tanulmányi
munkájáért, versenyeken való eredményes
részvételéért.
Szecskó Amanda: 4. osztályos tanulónak, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért, versenyeken való
eredményes részvételéért.
Somodi Béla: 5. osztályos tanulónak, jó
magaviseletéért, versenyeken való részvételéért.
Apfel Roland Gábor 5. osztályos tanulónak, jó
magaviseletéért, versenyeken való részvételéért.
Nadobán Izabella 5. osztályos tanulónak, közösségi
munkájáért, versenyeken való részvételéért.
Szabó Patrik Roland 5. osztályos tanulónak,
közösségi munkájáért, versenyeken való részvételéért.
Berta Noémi Sztella 6. osztályos tanulónak, kitűnő
tanulmányi eredményéért, versenyeken való
részvételéért, az iskolai rendezvényeken való
szerepléseiért és a közösségi munkájáért.
Ferencsik Vivien 6. osztályos tanulónak,
hiányzásmentes tanévért, iskolai rendezvényeken való
szerepléseiért és a közösségi munkájáért.

Berta Vivien 7. osztályos tanulónak , iskolai
rendezvényeken való szerepléseiért és a közösségi
munkájáért.
Farkas Dániel: 7. osztályos tanulónak,
sportversenyeken elért eredményéért.
Valach Martin 8. osztályos tanulónak, jó tanulmányi
eredményéért, versenyeken való részvételéért, az
iskolai rendezvényeken való szerepléseiért és példás
magatartásáért.
Lole Brendon Elemér 8. osztályos tanulónak a román
nemzetiségi versenyeken való eredményes
szerepléseiért.
Kovács Jonatán Tivadar 8. osztályos tanulónak a
sportversenyeken való helytállásáért.

Gratulálunk, további sok sikert kívánunk!
Kellemes és vidám nyarat mindenkinek!
Ballagás 2019. június 15.
2018-2019-es tanév végén iskolánk egy újabb
hagyomány alapjait igyekezett megteremteni.
Rendhagyó módón a Magyarcsanádi Református
templomban tartottuk a 8. osztály ballagását. A
virágátadás és iskolától való elbúcsúzás után, a
vendégek a templomban hallgathatták meg Stefán
Zoltán Nagytiszteletű Úr beszédét, melyben bölcs
útravaló tanácsokkal látta el az elballagó évfolyam
diákjait. A hetedik és nyolcadik osztályosok
megható búcsúzása után Baranyi Bettina
igazgatóasszony köszönt el a ballagó tanulóktól
majd átadta a jutalomkönyveket. A búcsúzó
évfolyam
minden
diákja
szeptembertől
középiskolában fogja folytatni tanulmányait.
Gratulálunk a sikeres felvételikhez és további sok
sikert kívánunk!
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eszközt
szerzett
be
az
önkormányzat
intézményünknek, közel 1 millió forint értékben.
Óvodai ballagás
Az idei nevelési évben 19 gyermek ballagott
óvodánkból. Kívánunk nekik sikeres iskolai éveket!

Óvodai hírek
Intézményünk az elmúlt nevelési évben az óvodai
nevelő-oktató munka mellett három pályázat
megvalósításában vett részt.
Az egyik az „EFOP 3.1.3-16 Társadalmi
felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések
támogatása” című kiemelt projekt- „Esélyteremtő
óvoda”
A
pályázat
keretében
létszámarányosan
vásárolhattunk
mozgásfejlesztő
és
egyéb
felzárkóztatást segítő eszközöket, az e pályázathoz
létrehozott online felületen, összesen közel
629.000.-Ft értékben
A két másik projekt az EFOP-3.9.2-16
„Gyermekeink a jövő”, és az EFOP-1.5.3-16-201700025 „Humán szolgáltatások fejlesztések térségi
szemléletben”. A konzorciumi pályázatok keretében
szintén nyertes pályázat részese intézményünk,
melynek támogatásával megkezdődtek óvodánkban
a gyermekek képességeinek mérése a fejlesztést
igénylő gyermekek meghatározása, és a prevenciós
és mozgásfejlesztések, gyógytestnevelés 2018.
május 22-től, 2020. június 30-ig. Prevenciós
fejlesztés heti 8 órában, gyógytestnevelés,
mozgásfejlesztés heti 4 órában. A pályázat ebben a
nevelési évben biztosította a középső és a
nagycsoportos gyermekek úszás oktatását. Az
apátfalvi óvodásokkal közösen megtartottuk Föld
napjához kapcsolódó programunkat. Az év folyamán
23 szülő-gyerek programot szerveztünk, melyek
között voltak előadások a szülőknek, közös
barkácsolós napok, nyíltnapok, kirándulások.
Mindkét projekthez kapcsolódik eszköz és
anyagbeszerzés, ennek keretében nagyon sok

____________________________________
Születésnapi köszöntő
„90 év tízre van a 100-tól,
ezzel nyugodtan dicsekedhetsz bárhol.
Egészségben, boldogságban légy gazdag,
mindent megkapj, amit az élet adhat.
Tőlünk ezt a kis köszöntőt kapod,
kívánunk boldog 90. születésnapot!”

Simon Józsefné Varga Irént

90.
születésnapja alkalmából
köszöntik sok szeretettel
testvérei: Rozika, Margó, Erzsi
és az egész család apraja és
nagyja.

____________________________________
„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!”
Simon Jánosné Barta Máriát köszöntjük

80. születésnapja alkalmából!
Kívánunk jó egészséget szeretteid és
családod körében!
a Varga lányok: Inci, Rozika, Margó és Erzsi
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Anyakönyvi hírek
Született

Méz kapható (akác, vegyes, repce)
Érdeklődni: Németh Évánál ill. +36/20 260 9667-es
telefonon

Név: Demeter Máriusz
Született: 2019.05.19
Szülő: Takács Mónika, Demeter Marius

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet
Árnyékolás technika
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122
6900 Makó, Csanád vezér tér 16.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:30 -17:00
Szombat 8:30 -11:30
Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket!
Érd.:06-70-704-8071

Név: Faghi Alex
Született: 2019.06.17.
Szülő: Hustiák Nikolett, Faghi Luchián
Név: Nnaji Nadira
Született: 2019. 07.02.
Szülő: Kádár Evelin, Nnaji Johnson Nnachetam

____________________________________________________________

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás

Név: Putárik Gergő Alen
Született: 2019. 07. 13.
Szülő: Putárik Cseperke

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

-

Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 06-20-326-4826, 06-20-431-9629

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunyt
Kerekes Béla

élt 62 évet

Szirovicza István

élt 76 évet

Mátó István

élt 62 évet

Koporsós és urnás temetések lebonyolítása,
otthoni és kórházi elhalálozás esetén is.
Kegyeleti tárgyak értékesítése.
Gyászjelentés újságban való megjelenítése.
Ügyelet a nap 24 órájában.

______________________________________________________________________

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
_______________________________________________

-

Nyugodjanak békében!

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

TEMETKEZÉS
A 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
_______________________________________

Magyarcsanádi Hírek
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
Email cím: kultura@magyarcsanad.hu
Felelős szerkesztő: Farkas János
Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor János
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