2019.
December

Magyarcsanád Község
Képviselő- testülete a
közelgő ünnepek alkalmából
örömteli készülődést,
BÉKÉS,
SZERETETTELJES
KARÁCSONYT
és SIKERES,
BOLDOG ÚJ ÉVET

kíván a falu
minden lakójának!
__________________________________________________

Aranyosi Ervin: Mi lenne, ha a Karácsony…
Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?
Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?
Mi lenne, ha így, közösen, őriznénk a lángot,
szeretettel beragyognánk az egész világot?
Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne,
ha világunk Karácsonykor, újjá is születne.
Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget?
Szeretetben és békében kezdenénk új évet?
Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk?
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak
megpróbálnánk?
Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni,
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni?
Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot,
s szeretettel jobbá tennénk az egész világot?
_________________________________________
Tisztelt Lakosok, kedves Gyerekek!
Örömmel értesítjük a 14 év
alattiakat, hogy idén is lesz
cipős doboz ajándékosztás!
Kérjük azon 0-14 éves kor
közötti gyerekek szüleit,
akik magyarcsanádi
lakosok, hogy 2019.
december 20-án fél öttől
vegyék át a Művelődési Házban az ajándékokat!
__________________________________________

Felekezeti alkalmak
Szent Gellért Plébánia
A magyarcsanádi katolikus templom miserendje a
következő:
December 24.-én 17:00 órakor, 25-én
11 órakor kezdődnek a szentmisék.
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Román Ortodox Templom

Elkészült a Magyarcsanádi Református
Egyházközség Parókiájának felújítása

A karácsonyi szentmisék december 25-én és 26-án
9:30 kor kezdődnek
Szerb Ortodox Templom

Mint minden ember életében, úgy egy gyülekezet
életében is vannak kiemelkedő évek, és bizony van
mélypont is.
Több mint 100 évvel ezelőtt, elődeink felépítették a
szép neogótikus templomunkat, ahol 229 ülőhely
volt. Ez azt jelentette, hogy közel ennyi volt a
gyülekezeti tagok száma is. Azóta, ahogy mondani
szoktuk errefelé, sok víz folyt le a Maroson, sok
minden történt. Elmondhatjuk, hogy több évtizeden
keresztül virágzott e gyülekezet, de ahogy teltek az
évek, úgy csökkent a templomba járók száma, a
gyülekezet létszáma.
Sajnos a gyülekezeti élet mérséklődésével
párhuzamosan, az épületek állaga is egyre romlott.
Különösen igaz ez 1984-től, amikor is Takács István
lelkészünk elköltözött tőlünk. Több mint 30 évig
üresen állt az épület, az imateremben is csak télen
volt Istentisztelet. A szolgálatot helyettesítő
lelkészek látták el.

A karácsonyi ünnepi liturgia január 8-án 9 órakor
kezdődik.
_________________________________________
Református Egyházközség
Karácsonyi istentisztelet december 24-én 14:30
órakor, 25-én 8 órakor kezdődnek
_______________________________________

Tisztelt Szülő/k!
Magyarcsanád Községi Önkormányzat felhívja
azoknak
Tisztelt
Szülőknek/Törvényes
képviselőknek a figyelmét, akik kérelmükben
jelezték,
hogy
a
TÉLI
SZÜNIDEI
GYERMEKÉTKEZTETÉSRE is igényt tartanak,
hogy az ingyenes szünidei étkezés Magyarcsanád
településen az alábbiak szerint alakul:
Bölcsődés korú, valamint az óvodai és iskolai
oktatásban lévő gyermeknek 5 munkanapon
keresztül
2019.12.23 hétfő
2019.12.24 kedd
2019.12.27 péntek
2019.12.30 hétfő
2019.12.31 kedd
2020.01.02 csütörtök
2020.01.03 péntek
Az étkezés a Magyarcsanádi községi konyháról
(Magyarcsanád, Fő u. 41.), saját tulajdonú, tiszta
ételhordóban történő elvitelével vehető igénybe
Munkanapokon 10.30-11.30 óra között.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők
figyelmét, hogy az étel, ételhordóban történő elvitele
a szülő, más törvényes képviselő által megbízott
személy számára írásbeli meghatalmazás alapján
lehetséges.
Magyarcsanád, 2019. november 30.

A jó Isten azonban nem felejt el bennünket!
Az általános iskola és az óvoda református egyházi
fenntartásba kerülésével szinte egy időben, elindult
valami a gyülekezet életében is. 2012-ben
elhatároztuk, hogy nem akarunk leépülő gyülekezet
lenni. Sorra jöttek az ötletek, hogy mit kellene
megvalósítani ahhoz, hogy az Isten háza és a
környéke ne legyen elhanyagolt, gondozatlan, romos
és gazdátlan.
A romos épületeket lebontottuk, kerítéseket, kapukat
építettünk, a paplakban összedobált templomi
padokat átvittük a templomba, a lakásban elkezdtük
a felújítást. Padozatokat cseréltünk, konyhát,
fürdőszobát alakítottunk ki.
Célunk mindig is a gyülekezetépítés volt, és a cél
érdekében szükség volt ezekre a helyiségekre. Már
hét éve, Advent vasárnapjain, gyertyát gyújtunk a
templom kertben felállított adventi koszorún. A
gyerekek az épületben, kézműves foglalkozásokon
vesznek részt, és nagy örömünkre, ilyenkor megtelik
az imaterem magyarcsanádi emberekkel.

Izsákné Hetényi Valéria
s.k.
Jegyző
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2017-ben már nem tudtuk tovább nézni, hogy a
részben felújított templomunk üresen áll, ezért nagy
munkába kezdtünk, felújítottuk a padokat, és az
eredeti állapotának megfelelően visszahelyeztük a
templomba. Ugyan ebben az évben, az eszközeink
és kerékpárok tárolására felépítettünk az udvarban
egy melléképületet.
A templomunkban már tavasztól – őszig tudtunk
gyülekezeti alkalmakat tartani, azonban nem volt
áram és nem volt világító test sem, ezért a következő
évben, 2018-ban, megtörtént a villanyhálózat
felújítása, valamint adományokból készíttettünk
Erdélyben,
Szőkefalván,
községünk
testvértelepülésén, egy fából faragott csillárt. Még
ebben az évben a Parókia két helyiségét új
padlóburkolattal láttuk el.
A 2019-es évre is akadt feladatunk. Szomorúan
néztünk fel a templomunk tornyára, mert a templom
csillag nagyon megdőlt, és attól féltünk, hogy le fog
onnan esni. Nem volt egyszerű dolog a csillag
helyreállítása, mert a munkát csak alpinista tudta
elvégezni, és bizony ezt a munkát meg kell fizetni.
Saját erőből nem tudtuk megoldani, de a biztosító
kártérítéséből és a Csongrádi Református
Egyházmegye támogatásából helyreállítottuk a
templomunk csillagát is.
A templomi orgonánk még mindig néma, de a nyár
folyamán a Szőkefalvi testvérgyülekezetünk
lelkésze, Nagytiszteletű Nagy Ferenc eljött hozzánk
és elkezdte az orgona kitakarítását. Ezt a munkát
jövőre folytatni szeretné. Hálás köszönetünk érte.

felnedvesedett falakat, lábazatot, külső-belső festést
kapott az épület.
A másik nyertes pályázatunkból a temetőt kívánjuk
felújítani, ahol rendezzük a temető elhanyagolt
részét, járdát, búcsúztató helyet, 36 férőhelyes
urnafalat építünk és bekerítjük a temetőt. Ezeknek a
munkáknak is a nagy része már elkészült.
A felsorolt fejlesztések jelentős részét a gyülekezet
tagjai
saját
kivitelezésben,
saját
erőből,
adományokból,
a
Csongrádi
Református
Egyházmegye, valamint a Tiszántúli Református
Egyházkerület támogatásából végezték el. Külön
köszönjük Juhász András esperes úrnak, az évek óta
tartó, folyamatos segítség nyújtását, munkánk
figyelemmel való kísérését.
Köszönjük a lelkes gyülekezeti tagoknak, a
kivitelezőknek, településünk önkormányzatának, az
adományozóknak, az egyháznak az áldozatos
munkáját.
A támogatások és a Magyar Kormány által kiírt
pályázaton elnyert források nélkül nem tudnánk
ilyen eredményekről beszélni.
Hálásak vagyunk, és kérjük a jó Istent, hogy az
anyagi gyarapodásunk mellett, lelkiekben is
erősítsen meg bennünket, hogy a hit és a szeretet
uralkodjon e falak között, e gyülekezetben.
Magyarcsanádi Református Egyházközség
Presbitériuma

Az idei évben két pályázatot is írtunk a további
terveink megvalósítására. A Magyar Falu Program
keretében 21.157.000.- Ft-ot nyertünk, melynek egy
részét épület felújításra, korszerűsítésre, egy részét a
gyülekezeti élet programjaira fordíthatjuk.
Örömmel mondhatjuk el, hogy a pályázat építési
részét megvalósítottuk. Már ebben a korszerűsített
épületben tarthattuk Advent vasárnapjain az
Istentiszteleteket. Felújítottuk a villanyhálózatot,
kiépítettük a központi fűtést, kicseréltük a
nyílászárókat,
mozgáskorlátozott
illemhelyet
alakítottunk ki, padlóburkolatot cseréltünk, járdát
építettünk, új, lélegző vakolattal láttuk el a
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Az azóta eltelt időszakban, két alkalommal volt
ruhaosztás a cigány nemzetiségi házban. Mindkét
alkalommal 20 mázsa ruhát osztottunk ki, melyek
között rengeteg jó minőségű gyermekruha is
megtalálható volt.
Decemberben a Mikulás a csomagot házhoz
szállította a gyermekeknek. 120 gyermek örömére.
December 17-én „kóringya est”-tel zártuk az évet,
ahol a Magyarcsanádi Református Általános
Iskolások műsorát tekinthették meg a meghívottak,
valamint egy vacsorával is kedveskedtünk.
December 19-én és 20-án, a karácsonyi
ajándékosztáson, 80 családot fogunk meglepni.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a bizalmat,
minden ránk szavazó polgárnak.
Gergelyné Gán Olga elnök

__________________________________________
A MAGYARCSANÁDI CIGÁNY
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÁJÉKOZTATÁSA
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2019.
október 19. napján a helyi nemzetiségi választáson,
a következőképpen alakult meg a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat:
CNÖ elnök: Gergelyné Gán Olga
CNÖ elnökhelyettes: Takács Orsolya
CNÖ képviselő: Berta Csaba János
4
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A Magyarcsanádi Református Általános Iskolából
15 tanuló versenyzett, nagyon lelkesen, többen
közülük az élmezőnyben érkeztek a célba. Nagy volt
a boldogság, amikor két felsős tanulónk is az első
helyen végzett: Gán Tünde Ilona (8. osztály) és
Kovács Tamás (6. osztály). Mivel a program végig –
kivéve a benevezést és a vacsorát – kültéren lett
megrendezve, folyamatosan lehetett forró teát
fogyasztani. A verseny a hideg időjárástól
függetlenül, nagyon jó hangulatban folyt le.
A futóknak meglepetéssel is készültek a szervezők.
Már sötétedni kezdett, amikor lovaskocsin,
krampuszok társaságában, zene kíséretében a
helyszínre érkezett a Mikulás, a gyermekek nagynagy örömére. Természetesen, ezúttal sem jött üres
kézzel, hiszen minden versenyző személyenként 2-2
csomagot is kapott tőle ajándékba.
Iskolánkból a következő tanulók vettek részt a
Mikulásfutáson:
1.osztály: Csurkui István, Jankó Tifani Fatima,
2.osztály: Kis-Jakab Levente, Salyi Melissza
5.osztály: Szecskó Amanda, Salyi Attila Alex,
6.osztály: Zsigmond Irén Szeréna, Farkas Boglárka,
Kovács Tamás, Szabó Patrik Roland
8.osztály:, Mika Ramóna, Gán Tünde Ilona,
Farkas Dániel, Farkas Ferenc Csaba
Botez Paul.
Köszönjük nekik a kitartást, a versenyzést!

____________________________________
Iskolai Hírek
Újabb aranyérmek Maroslelén
Maroslelén a Kistérségi hétpróba utolsó előtti
alkalmára 2019. december 6-án került sor, Mikulás
napján. Ezúttal a részt vevő településeknek
Mikulásfutásra kellett benevezniük, megadott
korosztályok szerint. A futótáv alsósoknak 1 kör
(860 méter), a felsősöknek 2 kör (1720 méter) volt a
követelmény. Az adott távon természetesen
Mikulás-sapkában kellett futniuk.

_________________________________________

Egy Induló Biblia Kör elé..
Egy rohanó világban élünk.. mindenki siet,
mindenki tele van különböző feszültségekkel, az
utcán is csak elsuhannak egymás mellett emberek,
csak sejti ki is volt az..? De nem ér rá egy pillanatra
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sem megállni, hogy néhány szót váltson vele..
Persze magyarcsanádon ilyen nincs. A mai
embernek sok sürgős dolga van…:
Ezeket a nagyon sietős embereket is szeretnénk egy
héten egyszer egy órácskára megállítani. Szeretnénk
választ keresni a Bibliából. Hová vezet ez a
felfokozott életritmus..?
Hiszen ez is a korunk kérdései közzé tartozik, mint
ahogy az is javul, vagy romlik a világ..?
Ha romlik mitől? Ha nem javul miért nem..? Mit
mond a biblia a migrációról? A felmelegedésről?
A már szinte mérhetetlen katasztrófákról? Tüzek,
árvizek, földcsuszamlásokról, a sok-sok balesetről,
az emberi gonoszság megsokasodásáról?
TÉNYLEG SORSDÖNTŐ NAPOKAT élünk?
Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ a
Bibliából. 2020. január 7.-étől minden kedden fél
öttől, azaz 16 óra 30-tól a Magyarcsanádi
Művelődési Házban.
Igaz nem tartunk sorsolást, így nem nyerhet csodás
külföldi utat.
Nem nyerhet színes lapos Tv-t, de nyerhet egy
csendes órát, ami viszont mindenkire ráfér.
Felekezeti hovatartozás, és minden elkötelezettség
nélkül mindenkit várunk szeretettel a teljesen
ingyenes előadásokra.
A rendszeres látogatók részére ingyenes Családi
Bibliát adunk ajándékba.
A Biblia kört vezeti:

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
____________________________________________________________

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
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
_______________________________________
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon
-

Murányi József
lelkipásztor

____________________________________________________________

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
Szerkeszti: Ficsór János
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
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