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Tisztelt Magyarcsanádi Lakosok! 

     

Köszöntöm Önöket 

Újév alkalmából!   
Mint nagyon sok ember,  

így én is számot vetettem  

az elmúlt, 2014-es évről. 

Elmondhatom, hogy igen  

mozgalmas és eseménydús 

időszakon vagyunk túl. 

Befejeződött a 

szennyvízberuházás, és elkezdődött az ivóvízminőség-

javító program Magyarcsanádon. Háromszor mentünk 

az urnák elé szavazni, hogy kinyilvánítsuk akaratunkat. 

Megtartottuk az első Ki Mit Tud versenyt, ahol számos 

ifjú tehetséget láthattunk, hallhattunk. Megemlékeztünk 

az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról, és hősi 

halottainkról. Magyarcsanád csatlakozott a Nemzeti 

Művelődési Intézethez, kulturális fejlesztés céljából. A 

Református Templom kertjében Advent vasárnapjain 

gyertyákat gyújtottunk. Az iskola és óvoda gyermekei 

remek karácsonyi műsorral örvendeztették meg a falu 

lakóit, majd a Falu Karácsonyfája alatt 215 

magyarcsanádi gyermek talált ajándékot. A 65 év 

feletti lakosok karácsonyi csomagot kaptak, illetve 

decemberben kiosztásra került a megnyert szociális 

tűzifa első része. 

Mi, a település vezetői, október vége óta, azon 

dolgozunk, hogy Magyarcsanád egy fejlett európai 

faluvá fejlődjön a ciklus végégig. Ehhez a Kormány és 

Lázár János Miniszter Úr, Képviselő Úr maximális 

támogatását tudhatjuk magunkénak.  

Szerény kettő hónap alatt sikerült elérni, hogy 

településünk, a tavaszi első sikertelen térfigyelő 

kamera pályázat után, a második körben, decemberben 

3,5 millió Ft-ot nyerjen.  

A kidolgozott településfejlesztési elképzeléseinket is 

támogatásban részesítette a kormány. Ennek 

következtében már 2015-ben, 110 millió Ft-ot 

fordíthatunk közösséget építő közösségi terek 

kialakítására, ezen belül a Művelődési Ház bővítésére, 

az orvosi rendelő fejlesztésére, bővítésére. Terveink 

szerint az új egészségügyi komplexumban helyet kap a 

háziorvosi ellátás, a védőnői szolgálat és egy 

gyógyszertár is. Az elkészülő művelődési házba 

visszaköltöztetjük a könyvtárat, teleházat, és a 

fiataloknak és idősebbeknek is klubhelységeket 

alakítunk ki a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A falu 

rendezettsége érdekében egy komoly munkagép 

megvásárlására is lehetőségünk lesz. . Idén elkezdjük a 

járdaépítési, felújítási programunkat, illetve köztéri 

bútorgyártást, közmunka keretében. 

Előrehaladott tárgyalásokat folytatunk annak 

érdekében, hogy Magyarcsanádon növekedjen a 

foglalkoztatás.  

2015. január 1-től Magyarcsanádra visszakerült a 

hivatali irányítás, melyet a választási programunkban 

célként jelöltünk meg. A közös önkormányzati hivatalt 

Nagylak községgel közösen hoztuk létre. 

 

Magyarcsanád község 2015-ös fejlesztéséhez kérem 

támogatásukat és együttműködésüket! 

 

Kívánok Önöknek sikerekben gazdag, boldog új 

évet! 

Farkas János, Magyarcsanád Polgármestere 

FRISS HÍR 
Már a Román Kormány is támogatja a Maros 

folyón átívelő Szent Gellért-híd megépítését, határon 

átnyúló EU-s finanszírozás keretében.  Így, még ebben 

a ciklusban megvalósulhat a régen várt, hídon történő 

közúti összeköttetés Romániával. 

---------------------------------------------------- 

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETÉSEK 
 

A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzője 2015 januárjától: 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet 
 
 

Tisztelettel megkérjük a kedves Ügyfeleket  
az ügyfélfogadás rendjének  szíves betartására,  

valamint a Polgármesteri Hivatal főbejáratának 

használatára, 

hogy a hivatal dolgozói rendelkezhessenek 

 a nagy számú ügyirat elintézéséhez szükséges 

munkaidővel! 

Megértésüket köszönjük. 
---------------------------------------- 

Ügyfélfogadás: 

 hétfő, szerda: 8-16 óráig 

csütörtök: 8-12 óráig 

péntek: 8-14 óráig 

kedd: - 

Polgármesteri fogadónap: szerda: 8-16 óráig 

 

A szociális célú tűzifa  
második részletének kiosztása januárban megtörténik,  

 az érintettek erről értesítést fognak kapni.   

---------------------------------------------------- 

ANYAKÖNYVVEZETŐI HÍREK 
 

2014-BEN SZÜLETTEK, ELHUNYTAK, 
EGYBEKELTEK MAGYARCSANÁDON 

Születtek: 
ATAMA CHRIS NONSO  12.25. (Gyúró Fanni 

Krisztina és Atama Godson Nonso gyermeke, Petőfi u. 16.) 
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JESITY SZVETLANA  12.19.  (Ferenczi Renáta 

és Jesity Márkó gyermeke, Állomás u.20.) 
TÓTH ANNARÓZA 11.18. (Mészáros 

Nikolett és Tóth János gyermeke,Széchenyi u. 29.) 

FELDMAN ÁRMIN TIBOR 11.19. (Kukk Éva és 

Feldman Tibor gyermeke,Árpád u.7.) 

KOLOMPÁR HANNA 11.02. (Kolompár Erika 

és Károly Pál gyermeke, Ady Endre u. 21/A.) 

HUSTIÁK BRENDA ANTÓNIA 09.10. (Csányi 

Franciska és Hustiák Mihály gyermeke, Péró J. SZ. u. 1.) 

HOLTSÁG KRISTÓF 09.23. (Barát Krisztina és 

Holtság Zoltán gyermeke, Nicolae B. u. 18.) 

VÁN KITTI  08.01. (Suhajda Erzsébet 

és Ván Demeter gyermeke, Bökény telep 2.) 

TÚRI ELEKTRA  07.07. (Králik Csilla és 

Túri András gyermeke, Dózsa Gy. u. 52.) 

CSURKUI ALEX KRISZTOFER 06.06. (Kovács 

Szabina és Csurkui János gyermeke, Szántó K. u. 16.) 

FARKAS TAMARA 04.02. (Gán Julianna és 

Farkas János gyermeke, Kossuth u. 24.) 

CZÉKMÁN DIÁNA 01.18. (Gán Anikó és 

Czékmán István gyermeke, Béke u. 4.) 

ZSIGMOND GABRIELLA VIVIEN 01.06. (Langó 

Vivien és Zsigmond János gyermeke, Dózsa Gy. u. 31.) 

 

Elhunytak: 

Pakurar Aurélné (Fő u. 64.)   01.25. 

Katona Károly (Dózsa Gy. u. 62.) 02.10. 

Guzy Antal (Petőfi u. 28.)  02.17. 

Reinholcz András (Fő u. 66.)  02.28. 

Vargha Sándor (Árpád u. 16.)  03.04. 

Németh Béláné (Bánát u. 2.)  03.26. 

Kiss Ferencné (Állomás u. 17.)  04.10. 

Péli Antalné (Templom tér 7.)  04.11. 

Sánta András (József A. u. 6.)  04.12. 

Tóth Józsefné (Széchenyi u. 68.) 04.26. 

Simon Aurél id. (Nicolae B. u. 7.) 05.06. 

Torma Lajos (Táncsics sor 15.)  05.08. 

Kiss Mihály (Dózsa Gy. u. 42.)  05.11. 

Csenki Sándor (Nicolae B. u. 28.) 05.16. 

Giba Vilmos (Dózsa Gy. u. 8.)  08.08. 

Imre Mihályné (Kossuth u. 33.) 09.25. 

Tóth József László (Széchenyi u. 68.) 10.09. 

Bús György Mihályné (Termál u. 8.) 10.19. 

Tápai Anna (Fő u. 52.)  10.28. 

Bús György (Termál u. 20.)  10.28. 

Simon Miklós (Petőfi u. 1/A)  11.16. 

Prágai Pálné (Széchenyi u. 12.)  11.20. 

Krémer Ferenc (Bánát u. 18/B)  12.14. 

 

Házasságot kötöttek: 
Túri András és Králik Csilla  05.03. 

Atama Godson Nonso és Gyúró Fanni Krisztina 

    11.28. 

EGÉSZSÉGÜGY 
 

Háziorvosi rendelés:  
Dr. Aboul-Hosn Hussein 

Hétfő:  9-13  Csütörtök: 10-14  

Kedd:  11-15  Péntek:       9-12 óráig 

Szerda:   9-13           Rendelő tel.sz.: 62/261-718 

 

Védőnői _Szolgálat: 
Németh Éva 

0662/261-896 

Tanácsadás rendje: 

Várandós gondozás: Kedd 8-10 óráig 

Csecsemő tanácsadás:Kedd 14-16 óráig 

Fogadóóra: Hétfőtől-péntekig 8-9 óráig 

Nőgyógyászati szakrendelés: 

Minden hónap második csütörtökén 13-14 óráig /kizárólag 

várandósok részére!/ 

Tanácsadó orvos: Dr. Kovács Krisztián 

JÓGA 
 (ízületek, izmok karbantartása) 

Keddenként 17:30-19:00 óráig az óvoda tornatermében. 
(700Ft/alkalom) 

ALAKFORMÁLÓ TORNA 
Kedden és csütörtökön 17.30 órától, az iskola 

tornatermében. (500Ft/alkalom) 

---------------------------------------------------- 

KULTURÁLIS HÍREK 
 

Gitároktatás 
Örömmel értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy 

2015.01.19-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel,  
Rónai Dániel okleveles gitártanár   

próba gitárórát fog tartani a Művelődési Házban. 

Előtte, 16.00 órától tájékoztató.  

Az érdeklődők 01.13-áig jelentkezhetnek 

Árgyelán Diánánál (20/886 0067) és  

Berta Csabánál (70/521 0069). 

            -------------------------------------------  

Cigány Táncház 
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

tájékoztatja az érdeklődőket, hogy  

2015.01.16-án (pénteken) 17.00.órai kezdettel  
megnyitja első Táncházát,  

ahova származástól, kortól és nemtől függetlenül, 

mindenkit szeretettel várunk! 
------------------------------------------------------ 

Mesedélután 
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Mesedélutánt szervez  

2015.01.24-én (szombaton),  
első osztályostól-negyedik osztályos tanulók részére. 

Program: Mesemondás, olvasás, játékos vetélkedők. 

Helyszín Cigányház nagyterme. 

--------------------------------------------- 
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II. Magyarcsanádi Ki Mit Tud – Jótékonysági 

Rendezvény a Magyarcsanádi Tehetségekért 
Az első, 2014. januárjában megrendezett, nagy 

érdeklődést kiváltó esemény után - melynek elsődleges 

célja még csupán figyelemfelkeltés és mozgósítás volt 

-, 2015-ben is megrendezésre kerül a magyarcsanádi 

tehetségek bemutatkozásának teret adó Ki Mit Tud. 

A márciusra tervezett II. Magyarcsanádi Ki Mit Tud 

fő célja ezúttal a jelentkezők bemutatkozása és 

megmérettetése mellett, a magyarcsanádi tehetségek 

támogatására meghirdetett jótékonysági gyűjtés. 

Jelentkezési határidő: 2015. február 28. 
Kategóriák: (A felnőtt és gyermek korosztályt 

szétbontva) ének-zene/szóló, ének-zene/együttes, vers 

és próza, hagyományőrző tánc, modern tánc, rajz-

festmény, egyéb kézműves alkotások, külön gyermek-

kategóriát képez a „tátika”. 

A tavalyi nyertesek az idei Ki Mit Tud 

vendégszereplőiként vesznek majd részt, valamint a 

rendezvény színvonalát erősítik azon fellépő vendégek 

is, akik számos alkalommal bizonyították már 

tehetségüket. 

Magyarcsanádi irodalom 

 
Kardos Anett: Van nékem egy hazám… 

                  
Van nékem egy hazám 

a Kárpát-medencében,    

van nékem egy falum  Túl a messzeségben, 

túl a messzeségben.  merre a madár se jár, 

    titkok sűrűjében, 

    fürge szárnyú kismadár. 

Van nékem egy falum, ahol 

a fű  zöld, az ég kék, 

hol piac sincs    

már nagyon rég.         Az utcák kihaltak, csendesek, 

          csak akkor van mozgás, 

          ha a szomszéd házáról 

          ellopták a cserepet. 

Élnek itt magyarok, 

románok és szerbek, 

mégis a magyar nyelv 

nekünk a legszebb.  Mert ez a mi hazánk, 

    a Kárpát-medencében, 

    mert ez a mi falunk, 

    a határ mentében. 

 

(14 éves tanuló) 

------------------------------------------- 

Faludy Olívia: A Szeretethez 

 
Ó, áldott Szeretet,    

ki éltetsz felnőttet, s gyereket! 

Örök, s szent vagy,           

birodalmad végtelenül nagy!  Mosolyt varázsolsz minden arcra,       

erőt adsz a legnehezebb harcra. 

        Csak halványan belenged a teret, 

        s csordultig töltesz minden lelket. 

Gyere hát el az én falumba,  

s költözz be mind a négy templomba! 

Bár kevesen lakják,      

a szeretetet mind birtokolják.     Karácsony estéjén, 

       az ünnepek legszebbjén 

       fényesíts meg minket, 

      telítsd meg szívünket 

e szent csodával: 

a szülő óvásával, 

a testvér mosolyával, 

a barát gondoskodásával.       Mint a fehér égi pehely, 

          borulj ránk, te oltalmazó kehely, 

          s védj a rossztól minket, 

          adj nekünk szeretést: kincset. 

Hogy szolgáljuk az Urat, 

s az angyalokat.  

Gyere hát, te eszmény,         Az élet legszebb dolga, 

te elsöprő élmény.         az ember legjobb gondolata, 

          jöjj hát, jöjj gyorsan, 

          légy ott a valóságban,  

          s az álmokban… 

 (15 éves tanuló) 

---------------------------------------------------- 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Magyarcsanád Község Képviselő Testülete  
ezúton is köszönetét fejezi ki mindazok felé, akik a 

meghirdetett karácsonyi adománygyűjtő akció 

keretében, a magyarcsanádi gyermekek részére 

adakoztak, hozzájárulva ahhoz, hogy 215 gyermek 

ajándékcsomagot kaphasson a „Falu Karácsonyfája” 

alatt! 

Jesity Tamásné, Jancsik Sándorné, Farkas Jánosné, 

Barta László, Farkas János, Végh Imre, a „Klára-

bála”, Pillér Takarékszövetkezet, Apátfalvi 

Búzakalász Kft, Maros Vadásztársaság, D+D Kkt., 

Baptista Szeretetszolgálat, Makói Hit Gyülekezete, 

ADRA - Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány, 

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft., HANKI-

KER Kft., M-PROFIL Kft., Globál Védelem Kft., 

Torrente Security Kft, Alföldvíz Zrt, valamint 

névtelen adakozók. 

 

Külön köszönet a Nyugdíjas Klub önzetlenül segítő 

Tagjainak, akik a 215 ajándékcsomag elkészítésében 

szorgoskodtak,  

valamint a Közmunkás Csapat azon Tagjainak, akik a 

hideggel és sötéttel dacolva, önként és szeretettel  

vettek részt az ajándékok kiosztásában! 

 

Köszönettel tartozunk a rendkívül színvonalas és 

megható karácsonyi előadásokért  

a Hétszínvirág Református Óvoda 

Nagycsoportosainak és felkészítő pedagógusaiknak: 

Higyisán Aurélnénak és Túri Adriennek; a 

Magyarcsanádi Református Általános Iskola 

diákjainak és felkészítő tanáraiknak: Molnárné 

Ruzsa Évának és Pálfi Katalinnak; a Szivárvány 

Táncstúdiónak és vezetőjének: Varga Jelenának. 
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Az óriás karácsonyfánk egyedi készítésű díszeit 

Lánczné Miklós Katalinnak köszönjük! 

 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  
szeretné megköszönni a Nemzetiségi Nap 

szereplőinek önzetlen, fáradtságos munkáját!  

Köszönettel tartozunk a Magyarcsanádi Hétszínvirág 

Református Óvoda Középső csoportjának és 

felkészítőiknek: Mátó Gábornénak és Kovácsné 

Debreczeni Erikának, id. Sztáncs Sándornak, Mácsai 

Zoltánné Katinak, Szabó Bencének, ifj. Sztáncs 

Sándornak, Sztáncs Bettinek, Sóki Janinak, Petrovics 

Károlyné Gyöngyinek, Petrovics Károlynak, Tatár 

Márknak, Sztáncs Hajninak, Bánfi Andinak, Nagy 

Martinnak, ifj. Jankó Imrének, Jankó Anikónak, 

Kerekes Ginának, Nadobán Jánosnak, Sztáncs 

Zsoltnak, ifj. Jankó Tamásnak, Berta Jázminnak, 

Nagy Tifaninak, Ajtai Tibornak, Bájer Daninak, 

Bájer Hajninak, Bájer Árpinak, Horváth Jenifernek, 

Bánfi Ivettnek, Nadobán Izabellának, a Kalocsai 

Fiúk Zenekarnak, Kovács Ferencnek, Nagy 

Nándornak. 

 

Külön köszönet Fejesné Marikának és a 100 ft-os 

bolt dolgozóinak a nagy mennyiségű csomag 

elkészítéséért! 

---------------------------------------------------- 
FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG 

Pappné Olga rovata 
A burgonya 

Egyik legkedveltebb eledelünk télen is. Felhasználási 

módja számtalan. Pedig nem mindig volt ez így, hiszen 

Dél-Amerikából került Európába és sok 100 évnek 

kellett eltelnie, mire rájöttek, hogy a gumója ehető. 

Héjastól sütve, főzve őrzi meg leginkább C-vitamin és 

szénhidráttartalmát. A benne lévő keményítő segíti a 

bélműködést, de nyers levével a csípéseket, égési 

sebeket is gyógyíthatjuk. 

A burgonyafélék családjába soroljuk még a csicsókát. 

Könnyen meghonosodik, szaporodásáról saját maga 

gondoskodik. Nagyon ellenálló, egész télen szedhető. 

Formája alaktalan, a hasnyálmirigyre hasonlító, így 

természetesen annak a karbantartója. Folyamatos 

fogyasztásával a vércukorszintet is egyensúlyba hozza. 

Két méter magas szárával, és napraforgószerű 

virágával a kert dísze is lehet.  

A burgonyához sokféle fűszernövényt használhatunk, 

attól függően, mi készül belőle. A következő, 

burgonyára is használható fűszerek egyben 

gyógynövények is: 

Édeskömény 
Teája hurutos köhögésre jó, a gyomor- és bélműködés 

serkentője. 

Babérlevél 

Szárított levele csersavat, illóolajat tartalmaz, fertőzést 

gátló szer, olaja sebgyógyító. 

Majoranna 
A magyar konyha legkedveltebb fűszere. Oldja a 

görcsöket, teája fejfájást csillapít, nyugtató hatású.  

Kakukkfű 
A száraz, görcsös köhögés legjobb ellenszere, 

nyugtató, fertőtlenítő hatása is kiváló.  

Káposzta 

A burgonya mellett káposztát is sokat fogyasztunk 

télen. Nagyanyáink még tudták, hogy télen ez a család 

vitaminforrása, hiszen akkor nem volt még a boltokban 

kivi, citrom, narancs. A növény egész feje 

felhasználható, pl. saláta, főzelék, töltött- és húsos 

káposzta készülhet belőle. De a C-vitamin tartalma 

csak nyersen vagy savanyított formában marad meg. 

Máj- és béltisztító hatása közismert a magas 

rosttartalma miatt. Sebekre borogató szerként ősidők 

óta használják. Főzésekor a bors, a pirospaprika, a 

babér, a kömény és a hagyma a legtöbbet használt 

fűszer.  

A vöröshagyma  
elsősorban konyhafűszer, de jótékony és gyógyító 

hatása ennél sokkal több. Étvágygerjesztő és 

vizelethajtó tulajdonsága mellett a gennyes sebek 

gyógyítója – pirított formában. Köhögésre teája 

mézzel, kiváló.  

Sütőtök 

Főételek után vagy helyett süssünk egy kis tököt, a téli 

borús napok felvidítására! Ez a növény hazánkban is 

jól ismert csemege. Édes, vastag húsa már önmagában 

is kiadós eledel, hiszen gazdag cukor-fehérje és 

vitaminforrással rendelkezik. Karotin tartalma magas. 

Pirított magja olajban gazdag, kedvelt ropogtatnivaló, 

de emellett prosztata és vizelési problémákra is jó 

hatással van.  

------------------------------------------------------------ 

APRÓHIRDETÉS 
Eladó 1db gázpalackos melegítő, 1 db konvektor, 

1 db radiátor.            Érd.: 06 30 / 516 7523 

Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám 

alatti téglaház, rendezett udvarral, több 

mezőgazdasági épülettel, 2100 m2-es telken.  

Ford Tourneo Connect személygépkocsi eladó. 

Érd.: 0620 / 550 6911 
Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi Hírek 

lehetőséget biztosít.  

Hirdetésfelvétel: 0620/886-0067 

Magyarcsanádi Hírek 
Kiadja Magyarcsanád Község Önkormányzata.  

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. Tel: (62) 520-630 

www.magyarcsanad.hu  

e-mail cím: magyarcsanad@invitel.hu 

Felelős szerkesztő: Farkas János 

Szerkesztette: Árgyelán Diána 

http://www.magyarcsanad.hu/

