Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2015.
április
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. március 25-én és 26-án soros üléseket
tartottak

Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Bizottságai,
melyeken:
megalakult a Települési Értéktár Bizottság;
elhangzott a Tűzoltó parancsnokság beszámolója;
elfogadásra került Magyarcsanád Község
Önkormányzata Közbeszerzési Terve;
beadásra előkészült a „Kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése” című pályázat;
módosult a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi költségvetése;
meghatározásra került az önkormányzat 20152019 közötti időszak gazdasági programja;
valamint elhangzott a polgármesteri beszámoló az
előző ülés óta eltelt időszak történéseiről.

FELHÍVÁS
2015. április hónapban a
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IRÁNTI
KÉRELMEK benyújtási határideje

április 24. péntek 12 óra!

Ezután az időpont után beérkezett kérelmeket
a Szociális Bizottság csak a májusi ülésén
bírálja el.
A
támogatás
megállapításához
szükséges
környezettanulmány elvégzése várhatóan április
27-28. 8:00 és 16:00 óra között történik.
A Szociális Bizottság a kérelmek elbírálásáról
április 29-én tartandó ülésén dönt.
A Szociális Bizottság az alábbi rendszeres
támogatásokat állapíthatja meg a lakos részére:
1. Lakhatási támogatás
Megállapításának feltétele:
- életvitelszerűen az adott lakcímen
tartózkodik a kérelmező,
- lakásfenntartási
támogatásban
nem
részesül,
- a
környezettanulmány
során
együttműködik, és lakókörnyezete tisztán
tartott,
- jövedelmi viszonyai megfelelnek a
rendeletben leírtaknak.
2. Gyógyszertámogatás
Megállapításának feltétele:
- életvitelszerűen az adott lakcímen
tartózkodik a kérelmező,
- közgyógyellátásban nem részesül,
- a háziorvosa és gyógyszerésze által
kiállított igazolás megfelel a rendeletben
leírtaknak,
- jövedelmi viszonyai megfelelnek a
rendeletben leírtaknak.
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A Szociális Bizottság rendkívüli települési
támogatást állapíthat meg a lakos részére,
esetenként, amennyiben a kérelmező:
- önhibáján kívül átmenetileg nehéz anyagi
helyzetbe került,
- eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás
mérséklésére,
- elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatos
költségek mérséklésére,
- elemi kár esetén.
Az
ellátás
megállapításához
különböző
igazolásokra van szükség (pl. elemi kár esetén
szakértői vélemény).

toborozni és a csanádpalotai tagok mellett a
magyarcsanádi lakosságnak is lehetőséget
juttatni az áprilisban induló, OKJ-s képzéssel
egybekötött
főállású,
bejelentett
munkaviszonnyal járó foglalkoztatásra. Ez a
lehetőség most, a csanádpalotai jelenlegi tagok
érdeklődési körének megfelelően, zöldséggyümölcs feldolgozás jelent a térségben, a
résztvevők helyszínre szállításával, képzésével,
főállású bejelentett jövedelemmel.
Ám a magyarcsananádi lakosok érdektelensége
hátterében álló, eddigi információhiány jelenti a
legnagyobb gondot, hiszen az ismeretlen eredetű
hirdetésre kevesen figyeltek föl, és március 27-én
pénteken, összesen 5 érdeklődő volt jelen.
Az idei jó lehetőségből tehát kimaradtak a
magyarcsanádi dolgozni akarók. Ám a
Szövetkezethez való csatlakozás folyamatosan
lehetséges, és ajánlott is azoknak, akik a
jövőben élni szeretnének ezzel az új és
egészséges
keretek
közt
működtetett
elhelyezkedési lehetőséggel.
A Csanádbarát Szociális Szövetkezet sok
tevékenységi körben kínál lehetőséget, de
felhívja a figyelmet arra, hogy az alapot minden
esetben a tagok összefogásából és érdeklődési
köréből,
önszerveződéséből
fakadó
kezdeményezések jelentik. A helyi közösség
tagjaitól származó ötleteket tudja életre segíteni,
az egyféle és célzott tevékenységre vállalkozó
csoportosulások munkahelyét tudja megteremteni.
Mindezt a falu(közösség) tagjainak jelentkezése
és ötlete alapján, pályázatok és kapcsolatok útján.
Az előny talán a fiatalabb generációnál van,
hiszen ők azok, akik bátrabb és kreatívabb
ötletekkel rukkolnak elő, ha saját érdeklődési
körükben akarnak maguknak foglalkoztatást
keresni, illetőleg könnyebben képesek az
együttműködést megvalósítani, hogy másokkal
szövetkezve, egyénileg is többet érjenek el.
A
Szociális
Szövetkezetbe
mindenféle
érdeklődési körű, diplomás, szakképzett, de
képzetlen hátrányos helyzetű is jelentkezhet, és
adhatja ötletét megvalósításra. De legjobb, ha már
csoportként szerveződve, céllal keresik meg a
Szövetkezetet, hogy az segíthessen a helyi szintű
ötletet munkahellyé varázsolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmeken azt a
címet kell feltüntetni, ahol a kérelmező
életvitelszerűen él, és az a lakcímkártyáján
lakóhelyként vagy tartózkodási helyként
szerepel!
------------------------------------------------------------

Semmit sem tudtunk róla,
pedig értünk van a

CSANÁDBARÁT
CSALÁDSEGÍTŐ
FOGLALKOZTATÁSI
SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
Alapítói
még
2013-ban
hozták
létre
Magyarcsanád székhellyel, és azzal a céllal, hogy
tagjait a munkaerőpiacon sikeresen elhelyezkedni
segítse, ezzel életminőségüket emelje. Olyan
tevékenységeket
szervez,
amelyek
a
munkanélküli,
ill.
szociálisan
hátrányos
helyzetben
lévő
emberek
számára
is
munkalehetőséget kínálnak.
Falunk előző vezetése sajnos nem tartotta
fontosnak, hogy erről a lehetőségről a lakosságot
tájékoztassa, és ennek segítségével munkához és
főállású, bejelentett munkaviszonyhoz segítse a
magyarcsanádiakat, ezért furcsa mód a
Szövetkezet
magyarcsanádi
székhelyével
ellentétben, jelenleg egyetlen magyarcsanádi
tagja sincs! Emiatt a most pályázaton elnyert,
több
mint
15
Millió
Ft-nyi,
munkahelyteremtésre fordítható összegnek
egyetlen magyarcsanádi haszonélvezője sincs.
A Szövetkezet Alapítói, Munkatársai az elmúlt
pénteken is igyekeztek, magyarcsanádi tagokat

Közvetett célok: a helyi szintű közösségszervezés
ösztönzése, közösségi szolidaritás megerősítése, a
térségben futó programok és tevékenységek
együttműködésének elősegítése.
2
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3. Gazdálkodási pillér: a szövetkezet a
szövetkezeten kívüli piacokra termel. Kisés nagykereskedelmi tevékenységet végez,
a tagok jövedelemszerzése érdekében.

Egyik legfontosabb célkitűzés, hogy a
perifériára szorult, munkanélküli tagjait a
leghatékonyabb
csatornákon
keresztül
munkához,
jövedelemhez
juttassa.
Érdekképviseletként is működve, kapcsolatok
kiépítése folyik cégek vezetőivel.

VARRÓGÉPPEL VARRNI TUDÓK,
FIGYELEM!

A szövetkezet jövőbeni tervezett tevékenységei:
Szociális tevékenység:
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
szolgáltatás igazgatása.
Élelmiszeripari tevékenység:
Termékek gyártása, csomagolása, kis- és
nagykereskedelme.
 Készétel gyártása
 Más egyéb élelmiszer gyártása
 Csomagolás
Közkonyha működtetése, közétkeztetés
 Közétkeztetés
 Egyéb vendéglátás
 Pékség működtetése
 Kenyér, friss pékáru gyártása
 Tartósított lisztes áru gyártása
Kereskedelem:
Szociális bolt működtetése
 Élelmiszer jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem
 Iparcikk
jellegű
bolti
vegyes
kiskereskedelem
 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 Hús, húsáru kiskereskedelem
 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem
Egyéb kiskereskedelem
 Tejtermékek,
tojás,
zsiradék
kiskereskedelem.

APÁTFALVA ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
JELENTKEZNI LEHET
VARRODAI MUNKÁRA,
ÁPRILISI KEZDÉSSEL.
A jelentkezéshez személyes okmányaikat hozzák
magukkal!

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Megszületett

ZSIGMOND RENÁTÓ
2015. 03.02.
Langó Vivien és ifj. Zsigmond János gyermeke
(Dózsa György u. 34.)
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak

Nyugodjanak békében!
-----------------------------------------------------------

KULTURÁLIS HÍREK
Kézimunka kiállítás
A Túri Andrásné által vezetett Kézimunka-Kör
téli „termését” Húsvétkor nézheti meg a
közönség.
Helyszín: a Román és Szerb Nemzetiségi Ház
Időpontok:
„Magyar Húsvét” vasárnapján (április 5-én)
14-18 óráig
„Román Húsvét” vasárnapján (április 12-én)
14-18 óráig,
„Román Húsvét” hétfőjén (április 13-án)
10-17 óráig
tekinthető meg.

A szövetkezet működése:
A lakosok egymással szoros kapcsolatban álló,
együttműködő felekké válnak, azáltal, hogy egy
közösség részeként valósítják meg gazdasági és
szociális tevékenységüket. A térség gazdasági
önállóságát segíti.
Három pillére:
1. Munkaerő: a szövetkezet a munkanélküli
tagjait munkához segíti.
2. Fogyasztás: a szövetkezet tagjai közötti
áru- és szolgáltatáscsere.
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Modern tánc oktatás
péntekenként 17 órától,
létszám függvényében
a Cigány Nemzetiségi vagy a
Művelődési Házban.
Cha-cha, Fox, Brake dance
15 éves kor fölötti érdeklődők jelentkezését várja
Costy.
A részvétel ingyenes!
Köszönjük az iskola pedagógusainak és
segítőiknek, valamint az ügyes gyerekeknek, hogy
ilyen szép műsorral leptek meg minket!

MÁJUS 1. PROGRAMTERVEZET
a Templom téren
Hagyományőrzők, íjászok bemutatója: ostorbemutató, „asszonyverés”, dobbemutató, teljes
harci díszben, felszereléssel.
Futó verseny (rövid táv): az Ady E. utcán,
Széchényi és Fő u. között.
Foci bajnokság: Iskola sportpályáján
Krumplipaprikás
főzőverseny
(csapatok
részvételével): Konyha előtti parkolórészen.
„Jó ebédhez szól a nóta”
„Falu legerősebb embere” - verseny
Gyermekfoglalkozások: aszfalt rajzverseny, sóliszt gyurmázás, arcfestés
Ügyességi versenyek – nem csak gyerekeknek
Lángos és palacsinta árus, italbüfé
A napot zenés-táncos est zárja a Művelődési
Házban.
Nevezési határidők:

Március 21-én lezajlott a
II. Magyarcsanádi Ki Mit Tud – A
Tehetségekért
A nagy sikerű, telt házas versenyen a következő
eredmények születtek: vers és prózamondó
kategóriában
Kaposvári
Dorina,
tánc
kategóriában a Piros Rózsa Együttes tánckara, az
ének-zene/felnőtt kategóriában a Piros Rózsa
Együttes zenekara, az ének-zene/gyermek
kategóriában Jankó Zsolt és kísérete, a gyermekrajz kategóriában Sóki János, míg a felnőtt
kézműves alkotás kategóriában Horváth Éva
szerezte meg az első helyezést.

Foci bajnokságra: 2015. 04. 17. (péntekig), a
nevezési lap kitöltésével és 1000 Ft/csapat
nevezési díj befizetésével lehet.
Főzőversenyre: 2015. 04. 24. (péntekig)

MÁRCIUS 15. – MAGYARCSANÁDI
FELDOLGOZÁSBAN
Megható élményből és nagyszerű műsorból
maradtak ki azok, akik nem voltak ott az
iskolások Március 15-e alkalmából rendezett
ünnepségén. Gyerekek és pedagógusok ismét
kitettek magukért, hogy a nemzeti múltból a
jelen emberét is megérintő mondanivalót
kovácsoljanak.
4
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Kardos Anett (vers), a Szivárvány Táncstúdió,
Nagy Tiffani (hastánc). Színre lépett egy kis
"szükséges
pluszként"
a
"Startközmunkaprogram Formáció", akik kifejezetten
a polgármesternek adták elő nagy sikerű zenés
paródiájukat.
A közönségdíjat a Magyarcsanádi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat Táncháza kapta,
akiket a Kucu-banda kísért.

Sok tekintetben készteti a gondolkodó embereket
helyzetértékelésre mindaz, ami és ahogy aznap
történt.
Nem
kérdés,
hogy
a
tavalyi
ötletet
továbbgondolva, a helyieket színpadra állítani, és
ezzel a magukban tehetséget, kedvet érzőknek
sikerélményt, motivációt adni, egyben a csanádi
lakosság szórakoztatását biztosítani, szükséges és
értelmes dolog. Ezt bizonyítja talán az is, hogy
mindazok az ismert és elismert emberek, akik a
verseny zsűrizését elvállalták: Palya Lajosné,
Tóvizi Béláné, Csenteri Andrea, Mátó Mátyás és
Nagy Zoltán, szinte gondolkodás nélkül és
örömmel mondtak igent a felkérésre.
Az más kérdés, hogy a maguk területén magas
színvonalat képviselő zsűritagokkal szemben, a
néhány – nem versenyző – meghívott fellépő
színvonalas produkcióját leszámítva, a versenyen
résztvevők által képviselt nívó megütötte-e az
elvárható mércét.
A versenyzőkön kívül meghívott előadókként
léptek fel a tavalyi verseny kategóriagyőztesei,
illetve színpadra álltak más magyarcsanádi
előadók is, így az Amúgy N.I.N.C.S. zenekar
(közülük Kaposvári József cipészmester az, aki
magyarcsanádi), Mezei József (hegedű), akinek
tehetségét a zsűri kifejezetten méltatta és külön
díjazásban részesített annak ellenére, hogy Józsi
nem versenyzőként lépett színpadra. Továbbá:

Amilyen heterogén Magyarcsanád összetétele,
olyan sokféle perspektívából látható és értékelhető
ennek a rendezvénynek a haszna és jogosultsága.
Mindenesetre kívánatos, hogy a verseny
5
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díjazottjai ne elbizakodottságot, hanem magukra
kritikus szemmel is tekintve, a tovább fejlődéshez
kapjanak lendületet.
Sokan tették fel már azóta a kérdés: „Az igazán
tehetségesek miért nem jelentkeznek?” Hiszen
jogosan gondolhatják azt, a Ki Mit Tud-unkat
figyelemmel kísérők, hogy „csak” ennyi tehetség
van Csanádon. Természetesen, elfogadással kell
kezelni a tényeket, ha ezek a tények. Ám a kérdést
intézőktől sejthető, hogy a teljes igazság nem
„csak ennyi”.
A tényekhez viszont nagyon is hozzátartozik,
hogy a nemsokára új és modern művelődési házat,
azzal együtt pedig sokféle és értékes rendezvényt,
programot és lehetőséget kapó közönség,
legalábbis az, amelyik 21-én jelen volt, nem
biztos, hogy készen áll mindezeknek a méltó
fogadására, hiszen a nézők többsége által
képviselt viselkedéskultúra – és természetesen,
tisztelet a kivételnek - inkább a nagyszabású és
színvonalas rendezvények beszüntetését mint
folytatását indokolná. Ebből a szempontból persze
megérthető a rendezvényeinkről távol maradók –
fellépők és nézők - kifogása. A legnagyobb kérdés
tehát - a tényeket és lehetőségeket, a befektetett
energiákat és eredményeket összevetve -, hogy
Magyarcsanádon vajon kinek mi mit ér meg? A
pozitív változásokhoz vajon hajlandó-e mindenki
hozzátenni a maga pozitív irányú változtatásait?

- Hogyan indult az életed?
Az apám cigány ember volt, Sztáncs Lázár. De én
elkerültem ebből a közegből, és annak nagyon
örülök, hogy az apám egy más világot látott és
adott a gyerekeinek, mint ahonnan ő jött. Mind a
hármunkat kitaníttatott, elkerültünk innen, és én
csak köszönetet tudok neki mondani, hogy
eljutottam idáig, ahol most tart az életem. …
Rettenetes szigorú volt az apám hozzánk, de ezt
utólag nagyon megköszönöm neki. Következetes
volt és szigorú. Anyu engedékenyebb volt, de
apu következetes, nem engedett el akárhova
bennünket.
Én azért mentem el innen annak idején - akkor
már megszületett mind a két gyerekem -, mert
nem találtam meg itt a számításomat. És akkor
meghoztam egy komoly döntést, költöztünk, és
Bagon azóta is nagyon jól érzem magam és
boldog vagyok. De ez nemcsak az ottaniakon
múlt, hanem azon is, hogy én alapvetően egy
befogadó és nyitott ember vagyok, és egy új
környezetbe bekerülve, az ilyen típusú
embereket könnyebb megszeretni. Úgyhogy
nekem a természetem szerencsét is hozott.
- Mit tapasztaltál Magyarcsanádon, 40 év
után, szétnézve a faluban?
Ahogy most körbejártam a falumban, hát amit
láttam, az siralmas! És nagy falat lesz a vezetőség
számára, hogy szebbé és jobbá tegye ezt a falut habár kívánom, hogy járjon sikerrel a munkátok … de én azt érzem mindabból, amit itt most
megtapasztaltam, hogy nagyon nagy munka vár
rátok, és még az is lehet, hogy falakba fogtok
ütközni az itt lakó emberek miatt. Mert az csak a
dolog egyik része, hogy kaptok pénzt, és az
elszántság megvan bennetek, hogy tegyetek ezért
a faluért valamit, azért hogy szebb és jobb legyen,
hiszen benne éltek, és ilyen állapotok közt élni
fizikai lehetetlenség! Hiszen kell az embernek,
hogy komfortban érezhesse magát, hogy
szeressen oda hazamenni, ahol él! Én szeretek
gyönyörködni a környezetemben, hogy szép
körülmények közt és szép környezetben élek. De
amit itt láttam, az döbbenet! Itt, ha szétnézel…
Végigmentünk az egész falun, hogy lássam,
milyen az, ahol gyerekkoromat töltöttem…
szörnyű az, amit láttam, különösen a faluszéleken!
Amikor itt most röviden végignéztem az
embereken, belenéztem az arcokba, nagyon
érdekes és fura érzés volt, amit megtapasztaltam.
Egyet se találtam a cigányok között, akiről azt

Ilyen és hasonló kérdésekről beszélgettünk Palya
Lajosné Emikével is, a tanulságokat összegezve,
aki Magyarcsanádra 40 év után, kifejezetten
emiatt a rendezvény miatt érkezett. Másnap
beszámolt az itt és most szerzett tapasztalatairól,
benyomásairól,
érzeteiről…
Megfigyelései
szigorú számadásra és „tükörbe nézésre”
késztethetik azon csanádiakat, akik sorsuk jobbra
fordulásáért – eddig még – nem vállalták a
felelősséget.
Interjú Palya Lajosnéval (született Sztáncs
Emília)
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éreztem volna, hogy „igaz ember”. Nem volt
közülük egy se, aki szimpatikus lett volna, akivel
szerettem
volna
egy szót
is
váltani.
Összevisszaságot láttam. …És hogy nem tudnak
viselkedni.
- MI minden kellett ahhoz, hogy a Te
gyerekeid kiemelkedjenek az átlagból, és
sikeressé váljon az életük?
Mindenkinek van egy adottsága, tehetsége. Ez
mind a két gyerekemben is megvolt. Okosak,
tehetségesek voltak. Szorgalmuk is volt, ami
szintén nagyon fontos. És ott volt mellettük két
szülő, akik irányították őket. Mert amíg kicsi a
gyerek, addig kell irányítani, terelgeti! És rá
kell jönnie arra egy szülőnek, hogy az a gyerek
miben tehetséges, vagy mit szeretne! Nálunk,
mind a két gyerek kitűnő tanuló volt, Bea meg
kiváltképp, egy különös szerzemény volt, mert 6.
osztályból 8. osztályba ment. Behívott az
igazgatónő, hogy Beának lehetőséget ad arra,
hogy ha nyáron megcsinálja a 7. osztályt, akkor
ősztől rögtön a 8-at kezdheti. Megkérdeztük Beát,
hogy „Akarod?” Mondta: „Akarom.” Nyáron,
tanári segítséggel – mert odaállt mellé az
osztályfőnöke – levizsgázott mindenből. Így
aztán, amikor ő bekerült a gimnáziumba, még
nem volt 14 éves sem. És aztán az ELTE-n
folytatta a tanulmányait. És ugye, mi kellett
ehhez? Terelgetni kellett. Tamás meg a matekra,
fizikára volt inkább fogékony, és arra gondoltunk,
hogy őt meg a Műszaki Egyetemre kell adni. És
Tamásnak annyira összejött ez a Műszaki
Egyetem, és úgy megszerette, hogy maradt is a
pályán, és a Földmérési és Informatikai Intézetben
dolgozik azóta is a Bosnyák téren. Azon a
munkahelyen dolgozik ma is, ahova a matek
tanárja javasolta be. Angol nyelven beszél, és
állandóan konferenciákra jár. Azért mondtam el a
Ki Mit Tud-on is ott annak a sok embernek, hogy
nagy szó ám az, amikor az én gyerekeim
kimennek külföldre, és őrájuk nem az van kiírva,
hogy „Palya Tamás” vagy „Palya Bea”, hanem
hogy „Magyarország”! Mert egy egész országot is
képviselnek egy személyben.
Ezért nem
mindegy, hogy ki milyen, hogy viselkedik, mert
mindig képvisel mást is, mint saját magát: a

családját, a faluját vagy egy egész országot
minősíthetnek miatta.
Ők akartak, szorgalmasak voltak, tanultak, mi
meg ott álltunk mind ketten mögöttük, és
támogattuk őket. Nekünk is nagyon sok
mindenről le kellett mondanunk a javukra,
hogy a gyerekek kerüljenek előtérbe. Mert
ugye, mind a ketten egyetemre jártak, ott az
anyagi támogatás is szükséges volt. Nem a
kocsmába kell elhordani, nem drogra, hanem
oda kell adni annak a csöpp gyereknek! Az
nevelődjön és az csinálja azt, amit szeretne
megvalósítani! Egy szülőnek rá kell érezni
arra, hogy mi a jó az ő gyerekének, hogy
milyen irányban lehet őt terelgetni.
Ami még nagyon fontos, az a kitartás. Ez az,
ami nagyon sok emberben nincs meg. Ha én
elértem a célomat, ami nekem fontos volt, akkor
ott nem szabad megállni! Azt a sikert állandóan
fényezni kell! Ugye, Bea is állandóan ezt csinálja.
Ő elért már egy bizonyos pontra, de ott nem állt
meg… Még-még rakni azt a tüzet tovább, hadd
lobogjon! Ha valakiben van tehetség, akkor azt
hozza ki magából! De ezt mindig maguknak
kell belülről kifejleszteni. Sajnos sokszor az
önismereten bukik meg a dolog, hogy nincs
önismerete az embernek, hogy tudná, mi az,
amit akar! Pedig nagyon fontos, hogy tudja
mindenki magát hova tenni. És ehhez még kell
a nagy kitartás is! Nem elég elérni valamit,
hanem kitartóan csinálni kell még tovább!
Hadd lobogjon, és akkor majd fel lehet állni
valahová, hogy „Na, én valamit elértem!”
- Ezeken kívül, véleményed szerint milyen
értékekre érdemes még helyezni a
hangsúlyt az életben?
A csapatmunka nagyon fontos még. És az
embereknek az egymáshoz való viszonyulása.
Sajnos azt látom, hogy most nincs meg itt
Csanádon, ami régen megvolt, hogy itt az
emberek szerették egymást. Össze voltunk nőve, a
magyarok, a románok, a szerbek, itt mindenki
szeretetben élt a másik mellett. Most ez nincs
meg! A széthúzást látom. Emlékszem, amikor
még gyerek voltam, mentünk az utcán, kint ültek
az öregek, megszólították egymást, beszélgettek…
De most nem is beszélgetnek egymással az
emberek, vagy ha igen, akkor is magas C-n
kezdik, „leugatják” egymást! Persze, ez máshol is
így van, ezt nem csak itt tapasztalja az ember,
hogy nem tudnak az emberek egymáshoz szépen
7
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közelíteni! Nincs szeretet. Ez annyira rá volt írva
az arcokra, a nézőközönséget is elnézve… Mintha
az embereknek valami hiányozna, belülről. Nem
tudnak szeretetet adni mások felé. Nem tudom,
hogy ez valójában miből fakad, de nagyon-nagyon
sajnálom, hogy az én falum ennyire leépült!
Tényleg nagyon sajnálom, mert ez egy olyan szép
kis falu volt! Régen nem volt abból gond, hogy
nemzetiségi falu és valaki román vagy magyar
vagy szerb vagy cigány.
Úgy érzem, hogy itt az emberekben van a
nagyfokú hiba. Az emberekben. /Ezt a mondatot
nagy csönd követte…/

Narancssárga színt viszont fél liter víz és 10 kanál
őrölt pirospaprika felfőzésével kapunk. A kívánt szín
eléréséhez itt is ½ órára van szükség.
A cékla levéből lila színű tojásunk lesz. Erre jó a friss,
főtt céklalé, de megfelel a savanyúságnak eltett céklalé
is.
Ha apróra reszelt vöröskáposztát főzünk fél órán át és
a kihűlt lébe tesszük a tojásokat, akkor kék színű lesz.
Aki nemcsak egyszínű tojásokat szeretne, viasszal és
tűvel, vagy írókával mintákat is rajzolhat rá, és csak
ezután következik a színezés. Ha elértük a kívánt
színárnyalatot, a viaszt letöröljük és a mintánk
ottmarad. Olajjal, vagy szalonnabőrrel törölhetjük szép
fényesre.
Festés nélkül is díszíthetünk tojásokat, de ezekhez
jobb, ha csak a tojás héját használjuk fel, így a
következő évre is megmaradhatnak. Ehhez kell húsvéti
szalvéta, olló és papírragasztó. Kivágjuk a kívánt
mintát, beragasztózzuk a tojást és ráragasztjuk.
Mutatós és több éven keresztül is felhasználható.
Különleges
tojásokat
kapunk,
ha
szintén
körberagasztózzuk és megforgatjuk mákba, színes
tortadarába, vagy éppen apró gyöngyökbe.
Akármelyik formáját próbálják ki a tojás festésének
vagy díszítésének, jó munkát kívánok!

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

ISMERETTERJESZTÉS
FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG
Pappné Olga rovata

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

LAKOSSÁGI és
APRÓHIRDETÉSEK

Véget ért a március, a kikelet hava.
Első tavaszi ünnepünknek, a Húsvétnak az egyik
jelképe, az élet továbbhordozója a tojás.
Régebben nagyobb kultusza volt a húsvéti
tojásfestésnek, főleg ahol nagylányok voltak a háznál,
mert a locsolóknak igyekeztek minél szebb tojásokat
adni. Sokféle tojásfestéket lehet kapni boltban is, de az
úgynevezett festőnövényekkel ugyanaz a hatás érhető
el, és legtöbbjük megtalálható a konyhában, vagy a
kamrában.
Tojást festhetünk keményre főzve is (így természetes
színezéssel el is fogyasztható), vagy csak a héját.
Ebben az esetben alul és fölül nagyobb tűvel kifújjuk a
tartalmát, ami természetesen ugyanúgy felhasználható.
Az alaprecept a következő: fél liter vízhez 4 evőkanál
ecet. A vöröshagyma külső burokhéját, - ha kell több
hagymáét is – főzzük legalább fél óráig és ebbe tegyük
a tojásokat. Szép vörösbarna szín lesz a végeredmény.
Zöld tojásunk is lehet spenót és petrezselyemzöld
főzetéből, hasonló eljárással.
Sárga színt őrölt kurkumaporral érhetünk el. ¼ óra
főzés után mehetnek bele a tojások. Világosabb sárga
színt a citromhéj és a körömvirág elegye adhat.
Sötétkék színű lesz a tojásunk a szárított fekete
bodzabogyó levéből. Ezt is, mint a többi főzetet
legalább ½ óráig főzzük.

Eladó 200 kg-os famázsa, súlyokkal.
Érd.: 30/983 4323
Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám
alatti téglaház, rendezett udvarral, több
mezőgazdasági épülettel, 2100 m2-es telken.
Eladó kerékpárok, bútorok, motor iránt
érdeklődni lehet esténként a Panzióban, ill. a
20/550 6911 telefonszámon.
Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi
Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 0620/886-0067
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