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:
Elfogadásra került Magyarcsanád Község
Önkormányzata
Közbeszerzési
Terve,
a
Művelődési ház felújítása és korszerűsítése, az
Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése, az Orvosi rendelő eszközbeszerzése és
a Művelődési Ház eszközbeszerzése tárgyában;
Beadásra
előkészült
a
„Kistelepülések
könyvtárainak
szakmai
eszközfejlesztése,
korszerűsítése”
című
pályázat,
melynek
keretében 3.000.000 Ft-ra lehet pályázni;
Elfogadásra került a Szabóné Székely Renáta
intézményvezető által vezetett Csanádpalota
Térségi
Alapszolgáltatási
Központ
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
személyes
gondoskodást
nyújtó
Magyarcsanádi
intézményegységének szakmai beszámolója;
Módosult
a
Magyarcsanádi
Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése;
Elfogadásra került az önkormányzat 2015-2019
közötti
időszak
gazdasági
programja.
Nevezetesen: 1. Kötelező feladatellátásként az
Oktatási-nevelési feladatok ellátása és fenntartása;
Egészségügyi
alapellátás
biztosítása;
Közművelődési feladatok biztosítása; Szociális

alapellátás. 2. Önként vállalt feladatként:
Önkormányzati
főzőkonyha
üzemeltetése;
Pályázati
tevékenységek
segítése.
3.
Foglalkozáspolitikaként: Közmunkaprogram. 4.
Közszolgálati feladatellátás, helyi adó- és
befektetés
politikaként:
Hulladékelszállítás
ellátásának
biztosítása;
Településrendezés;
Egészséges ivóvízellátás; Adófizetési fegyelem
erősítése; Vállalkozások támogatása. 5. Fejlesztési
elképzelések: 2020-ig terjedő időszakban az
iskola és óvoda, ill. konyha épületek energetikai
korszerűsítése; Védett épületek megóvásához,
felújításához való segítségnyújtás; Belvízelvezető
csatornarendszer teljes körű felújítása; Kerékpárút
megépítése pályázat segítségével; Járda felújítási
munkálatok.
Elhangzott
a
Tűzoltóparancsnokság
beszámolója, Balogh Róbert tü. alezredes, a
makói tűzoltóparancsnok előadásában;
Megalakult a Települési Értéktár Bizottság,
külön szakmai bizottságként. Elnöke: Dr.
Marjanucz
László
egyetemi
professzor,
Magyarcsanád díszpolgára. A bizottság tagjai:
Tóvizi Béláné tanárnő, könyvtárvezető, Túri
András Istvánné a Magyarcsanádi Román
Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Lánczné
Miklós Katalin nyugdíjas védőnő, valamint
Árgyelán
Diána
Magyarcsanád
Község
Önkormányzat képviselője lettek. A bizottság
feladatai: a települési értékek megőrzéséről és
szélesebb körben történő megismertetéséről való
gondoskodás, a Települési Helyi Értékek
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Gyűjteményének
összeállítása.
A
tagok
tevékenységüket
társadalmi
megbízatásként,
díjazás nélkül látják el.
Elhangzott a polgármesteri beszámoló az előző
ülés óta eltelt időszak történéseiről:
-

Február 27-én tárgyalást folytatott a
megújításra váró József Attila és Budai
Nagy Antal u. útburkolat kialakítása
tervéről.

-

Március
3-án
a
makói
járás
polgármestereivel együtt tárgyalt az ITP
uniós fejlesztési keretről. Magyarcsanád az
önkormányzati
épületek
korszerűsítésére 73.743.505 Ft-ra, az
egészségügyi
alapszolgáltatás
ionfrastrukturális
fejlesztésére
15.000.000 Ft-ra, helyi közösségi
programok
megvalósítására,
eszközbeszerzésre 30.000.000 Ft-ra,
szociális
alapszolgáltatás
infrastrukturális
fejlesztésére
10.000.000 Ft-ra, turizmusfejlesztésre
30.000.000 Ft-ra, közlekedésfejlesztésre
(belterületi utak) 48.731.402 Ft-ra
pályázhat.

-

-

-

-

Március
11-én
a
Kisteleki
Rendőrkapitányságon voltak tanuként a
tavaly ősszel feltárt önkormányzati
leltárhiánnyal kapcsolatban.

-

Március
18-án
Csanádpalotán,
a
Szociális alapszolgáltató társulás ülésén
megállapításra kerültek a térítési díjak,
amivel kapcsolatban aggályok merültek
fel, félő, hogy egyre kevesebben fogják
igénybe venni ezt - az egyébként az idős és
elesett emberek számára nélkülözhetetlen ellátási formát.

-

Március 19-én Szuda György építésztervezővel
átbeszélték
az
orvosi
komplexum alaprajzait. Az engedélyes
építési terv április 15-ig készül el, utána
indulhat a közbeszerzés.

-

Március 20-án Laczi és Fiai Kft
településtisztasági
szolgáltatóval
tárgyaltak a Magyarcsanáddal folyamatban
lévő peres ügyről.

-

Beszerzésre került egy nagy teljesítményű
kotró-rakodó gép, melyhez a továbbiakban
még iszapoló kanál is érkezik.

FELHÍVÁS

Március
6-án
megalakult
a
Magyarcsanádért Egyesület 41 alapító
taggal.

2015. április hónapban a
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IRÁNTI
KÉRELMEK benyújtási határideje

április 24. péntek 12 óra!

Március 10-én a református egyházzal
tárgyalt, az egyház által fenntartott
magyarcsanádi oktatási intézmények
gazdasági
fenntarthatóságáról,
finanszírozási
anomáliákról,
ill.
a
tárgyalások összegzését és a finanszírozás
komoly
problémáit
összefoglalva,
írásbeli kéréssel fordult Lázár János
országgyűlési képviselő úr felé.

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.

Tárgyalt az ivóvízminőség javító program
jelenlegi állásáról, a befejezést követő
helyreállítási munkákról

A Szociális Bizottság az alábbi rendszeres
támogatásokat állapíthatja meg a lakos részére:
1. Lakhatási támogatás
Megállapításának feltétele:
2
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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.
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).
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,
munkahelyteremtésre fordítható összegnek egyetlen
magyarcsanádi haszonélvezője sincs.
A Szövetkezet Alapítói, Munkatársai az elmúlt
pénteken is igyekeztek, magyarcsanádi tagokat
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,
zöldség-gyümölcs 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

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

Elhunyt
KARDOS FERENC
2015.03. 28.-án
(Termál u. 16. )
élt 65 évet
Nyugodjon békében!
3
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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.
Közvetett célok: a helyi szintű közösségszervezés
ösztönzése, közösségi szolidaritás megerősítése, a
térségben futó programok és tevékenységek
együttműködésének elősegítése.
Egyik legfontosabb célkitűzés, hogy a perifériára
szorult, munkanélküli tagjait a leghatékonyabb
csatornákon keresztül munkához, jövedelemhez
juttassa.
Érdekképviseletként
is
működve,
kapcsolatok kiépítése folyik cégek vezetőivel.
A szövetkezet jövőbeni tervezett tevékenységei:
Szociális tevékenység:
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
szolgáltatás igazgatása.
Élelmiszeripari tevékenység:
Termékek
gyártása,
csomagolása,
kisés
nagykereskedelme:
Készétel gyártása, más egyéb élelmiszer gyártása,
csomagolás.
Közkonyha működtetése, 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.
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.

TISZTELT FÖLDTULAJDONOSOK!
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT
LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
FÓRUMOT TARTUNK
2015. 04. 20-ÁN, 16 ÓRAKOR
A KÖZSÉGHÁZA NAGYTERMÉBEN.
MINDEN ÉRINTETTET
TISZTELETTEL VÁRUNK!
------------------------------------------------------------

ISKOLAI HÍREK
ISKOLAI BEÍRATÁS
A 2015/2016-os tanévre az 1. osztályosok
beíratásának időpontja a helyi iskolában
2015. április 14-16-ig
8-15-óráig a gazdasági irodában
A beíratás napján kérjük, hozzák magukkal:









a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a gyermek lakcímkártyáját
a gyermek iskolaérettségét igazoló óvodai
szakvéleményt
az iskolaorvosi szakvéleményt
a gondviselő lakcímkártyáját
a gyermek TAJ kártyáját
a határozatot a gyermekvédelmi
kedvezményről (ha van ilyen)
a szakértői véleményt sajátos nevelési igényről
(ha van ilyen)

Az 1848. március 15.-i forradalomra
emlékeztünk
… az óvodások, iskolások, az intézmény dolgozói és
az érdeklődő lakosok részvételével, március 13-án, 14
órai kezdettel az iskola tornatermében. A
megemlékezésen ünnepi köszöntőt mondott Farkas
János, községünk polgármestere. A színvonalas ünnepi
műsoron az iskola 3-4-5. osztályos tanulói szerepeltek.
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 A szülő Személyi Igazolványa

Felkészítő tanáraik: Czinder Krisztina, Dobra
Bernadett és Varga Jelena voltak.
Ezzel a műsorral léptek fel tanulóink a Nagylaki
Önkormányzat felkérésére március 13-án 17 órai
kezdettel a nagylaki Művelődési Házban.

Kérjük a fenti időpont
betartását!
Nagy szeretettel várunk
minden kisóvodást és szülőt!
Felmerülő kérdéseikkel
forduljanak bizalommal az
óvoda vezetéséhez!

Mesevetélkedő
A Könyvmoly szakkör tagjai a tavalyi évhez
hasonlóan idén is részt vettek a 7 mérföldes csizmában
heted 7 határon át Országos Mesevetélkedőn két
csapattal. Mindkét csapat eljutott a verseny 4.
fordulójáig a területi döntőig. Kitartó munkával a
Táltosok csapata (Banu Tibor, Berta Vivien, Králik
Edina és Tamás Valentina Denissza )3., a Pöttöm
Pannák csapata (Bánfi Piroska Ivett, Bárdos Bianka,
Berta Noémi Sztella és Mika Nikoletta )6. helyezést
ért el.

--------------------------------------------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.

Víz világnapja
A Víz világnapja alkalmából szervezett kistérségi
vetélkedőt az apátfalvi Dózsa György Általános Iskola.
A versenyen Mészáros Lászlóné felkészítésével 8
tanulónk vett részt: Barta Dániel Bendegúz, Biró
Annamária, Fusteac Samir Ilie, Luncz Levente, Nagy
Nikolett, Simosca Marián, Somodi Alexandra és
Szilvási Boglárka.
Kérjük, adója 1 %-ával támogassa intézményünket!
„Egy-másért” Alapítvány a Magyarcsanádi
Iskolásokért
Adószám: 18479861-1-06

KÖLTÉSZET NAPJA
Alkalmából ÁPRILIS 15-én (pénteken),
14 órától a Könyvtárban
GYERMEK SZAVALÓVERSENYT
rendez az iskola.
A FELNŐTTEKET 17 ÓRÁTÓL
Várjuk sok szeretettel
ugyanitt, FELOLVASÓESTRE!

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

ÓVODAI HÍREK
ÓVODAI BEÍRATÁS
A magyarcsanádi Hétszínvirág Református Óvoda
és Egységes Óvoda-Bölcsőde sok-sok szeretettel
várja az apróságokat az óvodába, és az egységes
óvoda-bölcsődei csoportba!
2015/2016-os nevelési évre való beiratkozás
2015. április 27, 28, 29-én,
8 órától 16 óráig,
mindkét szülő jelenlétével történik.
Előjegyzésbe, és beírásra kerülnek a 2013.
december 31-ig született gyerekek.
Szükséges iratok:

FÖLD NAPJA
Alkalmából ÁPRILIS 22-ÉN (szerdán),
16 órakor
FACSEMETÉKET ÜLTETÜNK
a „Búcsú-téren”.
A tavaly született GYERMEKEK NEVÉT megkapó
csemetéket a szülőkkel együtt fogjuk elültetni.

MÁJUS 1.

 A gyermek Születési Anyakönyvi
kivonata
 A
gyermekkel
kapcsolatos
Gyámhivatali, bírósági határozat
 A gyermek lakcímkártyája
 A gyermek TAJ kártyája
 Nem magyar állampolgár esetén
tartózkodási, letelepedési engedély,
szülő munkavállalói igazolása
 Gyermekvédelmi határozat (ha van
ilyen)

A TEMPLOM TÉREN
9 óra Foci bajnokság: Iskola sportpályáján, 2*15
perces meccsek, nevezési feltételek alább!
11 óra Futó verseny (rövid táv): az Ady E. utcán
13 óra Krumplipaprikás főzőverseny
eredményhirdetése (csapatok részvételével): a
templomok mögötti téren
14 óra „Falu legerősebb embere” - verseny
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14 órától Gyermekfoglalkozások: aszfalt rajzverseny, só-lisztgyurmázás, arcfestés,
kézműveskedés
16 órától Hagyományőrzők, íjászok bemutatója:
ostor-bemutató, „asszonyverés”, dobbemutató,
teljes harci díszben, felszereléssel, ügyességi játékok
Lángos és palacsinta árus, italbüfé
18 órától Zenés-táncos est az ÖNO előtti parkolóban
Nevezési határidők:
Foci bajnokságra: 2015. 04. 17. (péntekig), a
nevezési lap kitöltésével és 1000 Ft/csapat nevezési
díj befizetésével lehet.
Főzőversenyre: 2015. 04. 24. (péntekig)

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!

Színre lépett egy kis "szükséges pluszként" a "Startközmunkaprogram Formáció", akik kifejezetten a
polgármesternek adták elő nagy sikerű zenés
paródiájukat. A közönségdíjat a Magyarcsanádi

Március 21-én lezajlott a
II. Magyarcsanádi Ki Mit Tud – A
Tehetségekért

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Táncháza
kapta, akiket a Kucu-banda kísért.

A 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 gyermek-rajz kategóriában Sóki János,
míg a felnőtt kézműves alkotás kategóriában Horváth
Éva szerezte meg az első helyezést.

A rendezvényt és a fellépőket Magyarcsanád
Község
Önkormányzatán
kívül
pluszban
támogatták:
OROS-GRUPP
Kft,,
PILLÉR
TAKARÉKSZÖVETKEZET, D+D Kkt, KEREKES PÉKSÉG
Apátfalva, KAKUJA JÁNOSNÉ Papír-írószer, JOHNNY
DRINK BÁR, Pásztorné Mazuch Anna KISBOLTJA,
BLACK BULL Apátfalva.

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: Kardos Anett (vers), a Szivárvány
Táncstúdió, Nagy Tiffani (hastánc).

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
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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.

- 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, 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.
- Mit tapasztaltál Magyarcsanádon, 40 év után,
szétnézve a faluban?
Ahogy most körbejártam a falumban, hát amit láttam,
az szomorú! 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 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! 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! Végigmentünk
az egész falun, hogy lássam, milyen az, ahol
gyerekkoromat töltöttem… szörnyű az, amit láttam,
különösen a falu-széleken! És ez az emberek
hozzáállásán is múlik, nem csak a pénzen.
- 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 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

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.
Amilyen heterogén Magyarcsanád összetétele, olyan
sokféle perspektívából látható és értékelhető ennek a
rendezvénynek a haszna és jogosultsága.
A tényekhez sajnos az is hozzátartozik, hogy a
nemsokára új és modern művelődési házat, azzal
együtt pedig sokféle és értékes rendezvényt, programot
és lehetőséget kapó közönség, legalább sokan azok
közül, akik 21-én jelen voltak, nem biztos, hogy
készen állnak 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?
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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ELTE-n folytatta a tanulmányait. És ugye, mi kellett
ehhez? Terelgetni kellett. Tamás meg a matekra,
fizikára volt inkább fogékony, és annyira összejött
neki a Műszaki Egyetem, és úgy megszerette, hogy
maradt is a pályán, azóta is azon a munkahelyen
dolgozik, ahova a matek tanárja javasolta be. Angol
nyelven beszél, és állandóan konferenciákra jár.
Amikor az én gyerekeim kimennek külföldre, akkor
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,
emiatt az anyagi támogatás is szükséges volt. Nem a
kocsmába kell elhordani, nem drogra, hanem oda
kell adni annak a csöpp gyereknek! Az nevelődjön
és 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! 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. 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… Persze, ez máshol is így van, ezt nem

csak itt tapasztalja az ember, hogy nem tudnak az
emberek egymáshoz szépen közelíteni! Nincs szeretet.
Ez annyira rá volt írva az arcokra, a nézőközönséget is
elnézve… Mintha az embereknek valami hiányozna,
belülről. 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!

----------------------------------------------------------BABAMASSZÁZS

MAGYARCSANÁDON

Egy kisbaba számára az érintés az
egyik legfontosabb kommunikációs
módszer. Már Magyarországon is van
lehetőség
okleveles
oktatóktól
elsajátítani a babamasszázs fogásait.
A babamasszázs a baba mellett az anyukára is igen
pozitív hatással lehet, hiszen erősíti az anya és
gyermeke közötti érzelmi kötődést, emellett fokozhatja
az anyatej mennyiségét is. A rendszeres masszázs
segíthet az anyának jobban megérteni a baba
jelzéseit.

Köszönjük szépen Németh Éva védőnéninek,
hogy
a
babamasszázs
fogásait
több
alkalommal
bemutatta,
megtanította
anyukáinknak, mellyel sok kellemes percet
szereznek nekünk!
Jesity Szvetlána, Kászián Lili, Tóth Annaróza

LAKOSSÁGI és
APRÓHIRDETÉSEK
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.
Magyarcsanádi Hírek
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
www.magyarcsanad.hu
Email cím: mcsanad6932@gmail.com
Felelős szerkesztő: Farkas János
Szerkeszti: Árgyelán Diána
Megjelenik:
havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda., Hódmezővásárhely,
ISSN 2416-0016
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