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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. május 27 – 28 -án soros ülést tartott

Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Bizottságai.
Elhangzott a polgármesteri tájékoztató, melyből
többek közt kiderült:
- A 2014. decemberében, térfigyelő kamerarendszer
fejlesztésére elnyert 3.500.000 Ft-ból növelni lehet a
Bökényben élők komfortérzetét, valamint egy nagy
gyorsaságú internet elérhetőség is biztosítva lesz az
ottani lakosoknak.
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyzőasszony és Farkas
János polgármester előadást tartott a Szegedi Fegyház
és Börtönben, a szociális védőhálóról, szociális
törvényekről
és
a
magyarcsanádi
szociális
sajátosságokról.
- Ortutay Miklóssal megállapodtak abban, hogy
Magyarcsanádon idén a következő földes utcák
útalappal történő feltöltésére kerül sor 25 cm
mélységben:
Laktanya tér; József Attila utca; Damjanich utca;
Ifjúság utca; Budai Nagy Antal utca; a Petőfi Sándor
utcának a Dózsa és Táncsics u. közé eső szakasza;
Búza utca részben; valamint a Szántó Kovács János
utca az önkormányzat saját forrásából.
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete nyílt ülésen határozott:
1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról, mely
során Sztáncs Erika családgondozó beszámolt a
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatellátásról. Ebből többek között kiderült,
hogy 2014-ben a Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi
feltételei meglehetősen hiányosak voltak, a
jogszabályban előírt szupervízió biztosításához
szükséges forrás sem állt rendelkezésre 2014-ben.
Fény derült 3 családban gyermekbántalmazásra,

ez 6 gyermeket érintett. 2014-ben nem történt
gyermek hazagondozás szakellátásból. Rendkívül
jó és együttműködő a kapcsolat a védőnői
szolgálattal és a helyi CNÖ vezetőségével.
Továbbra is probléma az elhanyagoló szülői
magatartás,
a
gyermekekkel
szembeni
érdektelenség, a lelki és fizikai elhanyagolás. A
tankötelezettség mulasztása egyre gyakoribb
probléma. Az elmúlt évben 42 alkalommal jelzett
oktatási intézmény a szolgálat felé, tanórai
mulasztás miatt. A 16. életévhez kötött
tankötelezettségi korhatár nagy problémának
bizonyul, mivel az oktatási rendszerből kikerülő
fiatalok legálisan még nem kapnak munkát, a
M.Ü.K. nem foglalkozik velük, idejüket
csavargással, lógással töltik, s nem ritka, hogy
különböző szabálysértéseket követnek el. 2014-ben
is sor került a nyári szociális gyermekétkeztetésre,
melynek során 95 gyermek kapott meleg ételt 45
napon keresztül. Ebben az évben a szolgálat nem
osztott adományokat.
2. A Falugazdász 2014. évi munkájáról szóló
tájékoztató elfogadásáról, melyben többek közt
szerepelt, hogy változatlanul heti egy fél nap jut
Magyarcsanádon ügyfélfogadásra. Tevékenységi
körében új terület, hogy a kamarai bevallásokat
elektronikus felületen ő végzi, helyben. A 2015 évi
Egységes Területalapú támogatás teljesen új
alapokra helyeződött át, lényegesen több jogcímen
és szélesebb körben lehetett támogatást igényelni,
természetesen több feladattal. A Község
gazdálkodóival
és
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatával jó kapcsolat alakult ki.
3. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
szóló rendelet megalkotása tárgyában. 2015.
március 5. napján lépett hatályba az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet, melynek 225. § (1) bekezdése
alapján, ha a jogszabály másként nem rendelkezik,
a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
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összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos. Kivéve, ha az önkormányzat
rendeletben szabályozza a belterületi égetés
szabályait és a lakosok a rendeletben foglaltak
betartásával végzik az égetéseket, melyre a
környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. Törvény 48.§ (4) bekezdés b)
pontja ad felhatalmazást. Ennek a helyzetnek a
megoldására
többek
közt
a
következő
rendelkezések lépnek érvénybe:
3.§ (2) Az égetés során kommunális és ipari
eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék ( pl.:
műanyag, gumi, vegyszer, festék és ezek
hulladékai) nem égethetők el.
(3) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
4.§ (1) Az avar és a kerti hulladék nyílt téri
égetését minden év április 1- május 31., valamint
szeptember 1 és november 30. között 8-18 óra
közötti időszakban lehet elvégezni.
(2) Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetése: a) a tűzvédelmi hatóság által
országosan elrendelt általános tűzgyújtási
tilalom idején, b) a füstköd-riadó alkalmával
elrendelt korlátozás időtartama alatt, c) szeles
időben, d) ködös, párás és esős időben, e)
közterületen, f) egészségügyi, oktatási, nevelési,
kulturális intézmények 100 méteres körzetében
azok működési ideje alatt, g) ünnepnapokon, h)
szabadban tartott önkormányzati rendezvények,
ünnepségek ideje alatt.
8.§ Amennyiben a szabadtéri égetésre az e
rendeletben foglaltaktól eltérően kerül sor, a
tűzvédelmi hatóság hatósági eljárást indít és a
szabálytalanságot
elkövetővel
szemben
tűzvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

5. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
tárgyában, hogy a főkönyvi könyvelői munkakört
pénzügyi ügyintéző végzettséggel rendelkező
köztisztviselő is elláthassa. A jelenleg hatályos
hivatali SZMSZ módosítása azért szükséges, mert
a több alkalommal meghirdetésre került főkönyvi
könyvelői állásra nem érkezett be értékelhető
pályázat, és a két település önkormányzati
feladatainak ellátása mellett a nemzetiségi
önkormányzatok feladatainak ellátása immár nagy
terhet ró a hivatali alkalmazottakra, az álláshely
betöltése halaszthatatlanná vált.
6. Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása
tárgyában arról, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 107. § biztosított jogkörében eljárva a
K&K Mérnöki Iroda T-53/2014. számú tervei
alapján a Makó és térsége ivóvízminőség javító
program keretén belül a dekant és próbaüzemi
vizek elvezetése céljából az önkormányzat
közigazgatási területén lévő 261 helyrajzi számú és
262 helyrajzi számú területen dekant vízelvezető
nyomócső kiépítésére hozzájárulását megadja.

Hivatali ügyfélfogadás rendje:
Hétfő, szerda: 8-16 óráig, ebédszünet: 12-12.30.
Kedd: félfogadási szünet
Csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Adóügy
Hétfő, szerda, csütörtök: ügyfélfogadási időszakban.
Jegyző
Szerda, péntek: ügyfélfogadási időszakban
Polgármester
Szerda: ügyfélfogadási időszakban

4. A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló
rendelet megalkotása tárgyában. A környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. Törvény 58. § (1) bekezdése alapján a
környezetvédelmi
feladatainak
elősegítése
érdekében a helyi önkormányzat önkormányzati
rendelettel környezetvédelmi alapot hozhat létre,
melynek bevételeit többek között a helyi
önkormányzati
rendeletben
szabályozott
talajterhelési díj bevétel, a környezetvédelmi
bírságok, az önkormányzat környezetvédelmi
célokra elkülönített forrása, önkéntes befizetések,
támogatások, pályázati összeg, valamint egyéb, az
Alapot
illető
bevételek
alkotják.
A
környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra
kell felhasználni, melyek a törvényi előírásokkal
összhangban
a
település
környezetés
természetvédelmi feladatainak ellátását segítik.

Megkérjük a kedves Ügyfeleket, a hivatali
ügyfélfogadás rendjének szíves betartására,
valamint a főbejárat használatára!

FELHÍVÁS
Tisztelt Állattartók!
Apátfalva és Magyarcsanád Községek Önkormányzata
által
fenntartott
elhullott
állatok
települési
gyűjtőhelyén, a nem emberi fogyasztásra szánt állati
eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM
rendelet értelmében:
Kérjük a Tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben a
települési gyűjtőhelyen kívánják az állati tetemeket
elhelyezni, szíveskedjenek egyeztetni
2
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Apátfalva Község Önkormányzatával személyesen
a
6931 Apátfalva, Templom u. 69. szám alatti hivatali
épületben
vagy telefonon a 06-62/520-040 számon.
Apátfalva Község Önkormányzata

Cirok
termesztés,
mely
a
szintén
közmunkaprogramban megvalósuló seprűgyártás
alapanyaga lesz.

-----------------------------------------------------------TÁJÉKOZTATÓ PARLAGFŰ
FELDERÍTÉSRŐL
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal
Földhivatali Osztálya 2015. évben
Magyarcsanádon,
július 20-án és 22-én
határszemlét tart,
melynek keretében ellenőrzi a mező és
erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi,
külterületi földek és termőföldnek nem minősülő
kivett (utak, csatornák, beruházási területek, stb.)
megnevezésű
ingatlanok
földhasználóit,
tulajdonosait, igénybevevőit, tulajdonosi jogokat
gyakorlóit, illetve vagyonkezelőit, hogy a
jogszabályokban
foglalt
rendelkezéseket
betartják-e. Az érintett területek utóellenőrzésére
várhatóan augusztus és szeptember hónapban
kerül sor. A helyszíni ellenőrzés során
tapasztaltak alapján a szükséges eljárást a
földhivatal folytatja le, parlagfűvel való
fertőzöttség esetén pedig az eljárásban a
földhivatal felderítési feladatokat végez.
A lakossági vagy hatósági bejelentésekből
származó
információkat
a
földhivatal
folyamatosan beépíti az útvonaltervbe, melyet a
parlagfű
veszélyeztetettségi
térképének
megfelelően folyamatosan aktualizál.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004 évi CXL.
Törvény (Ket.) 57. § (4) bekezdése szerint a
szemletárgy birtokosának távolléte nem
akadálya a szemle megtartásának.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a Ket.
28/-d § (2) bekezdése alapján az ügyfél kérheti,
hogy a hatóság írásbeli kapcsolattartás egyéb
formájának alkalmazásával közölje vele a hatóság
a döntését, valamint hogy a hatóság elektronikus
levélben tájékoztassa a postai, ill. a hirdetményi
úton megküldendő iratok szövegéről.

Arundo energianád palántázás, mely 2016/17
telén történő első betakarítástól tüzelőként lesz
felhasználva illetve értékesítve.

Konyhakerti növénytermesztés az
önkormányzati konyha részére, melyben jelenleg
tök és kukorica termesztése folyik.
Virágnevelés közterületek díszítése céljából.
------------------------------------------------------------

ISKOLAI HÍREK
Rajzverseny
A felső tagozaton 5 gyereket nevezett be Gombkötő
Margit
rajz
tanárnő
rajzversenyre,
melyen
helyezéseket értek el. A díjátadó május 22-én volt a
Makói Alapfokú Művészeti Iskolában.
Kórodi Mihály (6. osztály) - 2. helyezett (saját
korosztályában)
Sipka Richárd (6. osztály) - 1. helyezett (saját
korosztályában)
Higyisán Adél (7. osztály) - 2. helyezett (saját
korosztályában)

Értékteremtő közmunka
Magyarcsanádon
- Nem mindenki látja, de van! 3
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Berta Vanessza (7. osztály) - oklevelet kapott a
részvételért
Varga Sándor (6. osztály) - oklevelet kapott a
részvételért
-----------------------------------------------------------

Madarak és Fák Napja
alkalmából
a
makói
a
Návay
Lajos
Szakközépiskolában rendeztek versenyt, melyen a 7.
osztályos tanulók vettek részt. 4. helyezést értek el.
Felkészítő tanár: Mészáros Lászlóné
------------------------------------------------------------

Ballagó Nagycsoport
Ülnek: Jankó Amanda Liliána,
Cserepes Barbara, Tóvizi Maja
Állnak: Csurkui János, Mátó Viktória, Konkoly
Sándor Krisztián, Somodi Anna Andrea,
Salyi Attila Alex.
Ballagtató óvó nénik: Higyisán Aurélné, Hambalkóné
Turi Adrienn,
Dajka néni: Rotárné Nagy Edit
------------------------------------------------------------------

Zánkán jártak a gyerekek
„Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy ez a kirándulás igazi élmény lehessen
a magyarcsanádi iskolás gyerekeknek!
Köszönjük az „Egy-másért” Alapítványnak,
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatának,
Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak, Román
Nemzetiségi Önkormányzatnak, Szerb Nemzetiségi
Önkormányzatnak, a konyha dolgozóinak és nem
utolsó sorban a szülőknek.” /Králik Edina és
Tamás Valentina Denissza, 4. osztályos tanulók/

KULTURÁLIS HÍREK

4

A viszonylag szerény anyagi lehetőségekhez
mérten, sokszínűen és jó hangulatban, sok
résztvevővel telt a szombati Gyereknap
Magyarcsanádon.
------------------------------------------------------------

ÓVODAI HÍREK
ISKOLÁBA MEGYÜNK!
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Adriennek, Higyisán Aurélnének, Rotárné Nagy
Edit, Pálkóné Graur Nórának, Ficsor Jánosnak,
Leitner Szilárdnak és Holtság Zoltánnak a
rendezvény lebonyolításáért.
Köszönet a rengeteg előkészítő munkálatért a
közmunkás csapat tagjainak: Ficsor Zsoltnak,
Bakai Lászlónak, Fazekas Mártonnak, Szalai
Istvánnak,
Kovács
Ferencnének,
Szalai
Istvánnénak, Bustya Miklósnak, Valach Jánosnak,
Sánta Erikának, Sóki Lászlónak, Ficsor
Zsoltnénak, Fodor Zoltánnénak, Berta Erikának.

Magyarcsanád Község Önkormányzata a helyi
Református Gyülekezettel és a Nyugdíjas
Klubbal valamint több önkéntessel és a
közmunkásokkal összefogásban valósította és
örvendeztette meg a csanádi gyerekeket május
30-án.
Volt itt móka, zene, mulatság, kézműves
foglalkozások, ügyességi játékok, arcfestés,
trambulin… Fellépett a Csiga Duó és Pasenko
bohóc hajtogatott lufit a gyerekeknek.
Ezúton szeretnénk köszönetünket nyilvánítani
Jesity Márkónak a rendezvényre felajánlott anyagi
támogatásáért, valamint Rotár Lászlóéknak, akik a
szükséges áramot és vizet biztosították
Külön köszönet „A szeretet hídja” program
kapcsán főzött ebédért: Papp Józsefnénak, Berár
Mihálynénak,
Farkas
Jánosnénak,
Szok
Györgynének,
Giba
Vilmosnénak,
Ördög
Andrásnénak, Csapó Ferencnének, Ambrus
Kálmánnénak, Raffai Ferencnének, Kerekes
Lászlónénak, Horváth Istvánnénak.

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

A több száz palacsintát Pénzes Ferencné, Faragó
Istvánné, Horváth Istvánné, Horváth Ferencné és
Gyenge Jánosné varázsolták.

Köszönet Tóth Pál Lászlónénak, Lánczné Miklós
Katalinnak, Pappné Olgának, Hambalkóné Turi
5
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készségfejlesztés egészíti ki. Mód nyílik angol- és
informatikatanulásra, illetve a zenei karrier
beindításához szükséges, és az iskolában nem tanított
tudás elsajátítására is (pl. vállalkozási ismeretek,
marketing, média művészet, önismeret.)
De vajon, a vele született tehetség mellett, mi
járulhatott ahhoz, hogy Józsi 14 évesen, a
magyarcsanádi Jókai utcából indulva, a legnevesebb
zenetanárok keze közé kerülhet és nem mindennapi
lehetőségeket használhat ki?

Egy figyelemreméltó
magyarcsanádi fiatal:
MEZEI JÓZSEF

A hegedűt ő maga választotta ki a hangszerek közül és
beszélte rá anyukáját arra, hogy hegedülni tanulhasson,
és sem a mindennapi iskolai feladatok melletti, sem az
egész hétvégéken át tartó gyakorlást nem érzi
fárasztónak. Saját elmondása alapján zenélés közben
minden problémáját elfelejti, feltöltődik, megnyugszik
tőle, erőt merít belőle. Mint ahogy sok erőt és biztatást
kapott az anyukájától, aki a kezdeti nehézségek
(iskolaváltás problematikái, tantárgyi szintkülönbségek
különórákkal való áthidalása stb.) ellenére, vele együtt
küzdött azért, hogy Józsi ne adja fel, hanem legyen
kitartó és elszánt, „mutassa meg, mire képes
valójában”. Az anyuka, Anikó meggyőződéssel vallja:
Ahhoz, hogy egy gyerek kibontakozhasson, oda kell rá
figyelni. Elengedhetetlenek az őszinte beszélgetések, a
biztonságot adó otthoni és iskolai fegyelem betartása.
Ő maga sem volt rest a kezdeti nehéz időszakban, napi
szinten is személyesen tartani a kapcsolatot a makói
zeneiskola tanáraival, Józsi fejlődését és helytállását
figyelemmel kísérni. Ehhez kellett persze nagyfokú
nyitottság és akarat, hogy a Józsi pályáját jó irányba
befolyásolni tudó pedagógusokkal való kommunikáció
jó és előrevivő legyen. Sokszor kellett elmondania
gyermekének, hogy „Mutasd meg azért is, mi van
benned! Bizonyítsd be!” Ez a rengeteg plusz költséget
és
elfoglaltságot
igénylő
életforma,
mely
természetesen a tehetséges gyermeket nevelő szülőkre
mindig nagy terhet ró, Anikó szerint „megéri”.
Mostanra, 2 év elteltével elkezd beérni a sok közös
erőfeszítés, melyet gyerek-szülő-tanár egyaránt
megtesz. A kezdeti hitetlenség és önbizalomhiány után
most jönnek a sikerélmények, egymást érik a
koncertfelkérések, beigazolódik az, hogy érdemes
szorgalmasnak és kitartónak lenni. Félelmek persze
vannak, a nívós táborban való megfelelés terhe, a
mindennapos beszélgetésekkel és odafigyeléssel
támogatást adó szülőtől való távollét hosszú hetekre…
De Józsit hajt egy fontos cél: „Ki szeretnék törni a
szegénységből!” Anyukájával, Anikóval egyetértésben
fogalmazzák meg: „Lehet, hogy a negatívumok is
hozzájárultak
ahhoz,
hogy
határozottabb,
céltudatosabb, kitartóbb és erősebb legyen.” Márpedig

Most 14 éves, 2012-ben, zeneiskolai felvételijén került
először hegedű a kezébe, amikor is a túljelentkezés
ellenére felvételt nyert a makói Alapfokú Művészeti
Iskolába. A zeneiskolában most 3. osztályos, miközben
az általános iskolai 8. osztályt végzi éppen, tavaly óta
ez utóbbit is a Bartókban, mivel zenetanárai – Józsi
meglepően gyors zenei fejlődésére tekintettel – jónak
látták, hogy pályáját teljes egészében ők koordinálják.
Így mindig „kéz alatt van a gyerek” – ahogy mondták.
Májusban érkezett a hír, hogy felvételt nyert a
Snétberger Zenei Tehetség Központ 2015/16-os
tanévére, mely alapítványként nyújt ingyenes
szolgáltatást minden hátrányos helyzetű és
figyelemreméltó zenei tehetségű gyermeknek és
fiatalnak. A Snétberger Zenei Tehetség Központ
bázishelye Felsőőrsön található, amely egy modern
oktatási
központ
szálláshellyel,
tantermekkel,
hangszerparkkal, és nem utolsó sorban nemzetközileg
is elismert, nagyobbrészt
roma
származású
művésztanár-szakembergárdával. Az alapítvány évente
60 tanulót választ ki országosan. A meghallgatásokon
nemcsak zenélniük kellett a jelentkezőknek, hanem
elbeszélgettek velük, amely alapján maga Snétberger
Ferenc választotta ki a legalkalmasabbakat.
„Csak a jólelkű emberek tudnak jól hegedülni” –
mondta egyszer a Józsira méltán büszke
hegedűtanára, Setényiné Rácz Gabriella. Gabi néni
nemcsak a rendkívüli tehetséget fedezte fel benne,
hanem ő találta meg ezt a lehetőséget is, ahol
képességeit még inkább kibontakoztathatja. Maga a
képzés 12 hetes, amely 6 hét nyári (2015. június 14. –
július 25.) illetve 3-3 hét őszi és tavaszi intenzív
bentlakásos tréninget, emellett több hétvégi kurzust
foglal magában. A diákok „saját” mentortanárt kapnak,
akik nemcsak a bentlakás idején, hanem az egész tanév
folyamán segítik, figyelemmel kísérik őket. Az
ösztöndíjat elnyert növendékek a hangszertanuláson
kívül zeneelméletet, kamarazenét tanulhatnak, a zenei
fejlesztést emellett tantárgyi korrepetálás és
6
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mennyi akácvirágot ettek, édes íze miatt. Lekvárt is
készítettek
akácvirágból,
csakúgy
mint
rózsasziromból. Ehhez kb. 2 liternyi virágszirom,
másfél kiló cukor, 2 liter víz, 2 citrom és egy narancs
leve kell. Folyamatos kevergetés mellett melegítjük a
vizet, amíg a cukor el nem olvad benne, majd forralás
után beletesszük a virágszirmokat és felére elfőzzük a
vizet. Egy napig pihenni hagyjuk, majd beletesszük a
citrom és a narancs levét. Az egészet melegítsük újra
csak gyöngyözésig, és üvegekbe töltve dunsztoljuk!

mindezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki az
életben sikereket érjen el.
------------------------------------------------------------

ISMERETTERJESZTÉS

A
rózsaillat
megtalálható.

FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG
Pappné Olga rovata

számos

kozmetikai

termékben

Ehető virágok?
Igen. Itt van előttünk, szinte kiabál az akác, és a
bodzavirág, szedj le! Jót akarok, jót teszek veled! De
csodákra képes a rózsaszirom és a százszorszép is.
A bodzavirágnak sokféle elkészítési módja létezik:
bodza ivólé, szörp, palacsinta stb. A virágjából is
gyűjtsünk sokat, és szárítsuk, mert teája megfázásnál
nélkülözhetetlen. Izzasztó, köptető hatása van,
gyógyítja az erős fejfájást is. Vérnyomáscsökkentő,
nyugtató teakeverékek alapanyaga.
A bodza ivólé lehűtve nagyon finom, hiszen a bodza
különleges aromája teljesen benne marad. 5 liter vízbe
tegyünk 7 szép virágot, két citromot karikára szelve és
kb. 50-70 dkg cukrot. Addig keverjük, míg a cukor jól
elolvad. Kb. 2-3 nap múlva leszűrjük.
A bodzapalacsintát bodzavirág-tányérokból készítjük,
lehet sósan és édesen is. Ha édesen akarjuk, tegyünk a
palacsintatésztába gyümölcsszörpöt, ha megsült,
fahéjas cukorral szórjuk meg.
Hafájásra a bodzaágat használták eleink. A vékony
bodzaágakat lehéjazták, kb. 4-5 cm csíkokra vágták, és
így helyezték a fájós hasra.
A bodzavirágot a gyógyszeripar és az élelmiszeripar is
hasznosítja, utóbbit borok aromásítására is.
Nem láttam még ilyen mértékben elszaporodni
százszorszépet, mint mostanában! Van olyan hely, ahol
nem is látni alatta a füvet, annyi van. Ne irtsuk ki! Ez a
virág a „Nap teje”. Az idős emberek szerint, ha egy
növény vagy virág betelepül valahová, nem véletlenüól
teszi. Figyeljünk rá, mert a környéken lakóknak
valószínűleg szükségük van rá. Mert ezek
természetesek, ártalmatlanok és még jó hatásúak is.
Úgy szól a mondás, hogy aki megeszik naponta 8-10
százszorszépet, annak szép lesz tőle a bőre.
Az akác: 300 évvel ezelőtt került hazánkba, főleg az
Alföld befásítására. Azóta nagyon megszeretett itt,
szaporodásáról szinte maga gondoskodik. A legjobb
mézelő fa, akácmézünk messze a földön híres. Teának
a fürtökben lógó virágokat gyűjthetjük, szárítva. Télen
fordulhatunk hozzá megfázás, köhögés idején, de
lázcsillapító hatása miatt is. Az idősebb korosztály
még biztosan emlékszik rá, hogy gyerekkorukban

Tanfolyami díjszabás:
Kresz: 15.000 Ft
Kresz vizsgadíj: 4500 Ft
Elsősegély órák + vizsgadíj: 13.500 Ft
Vezetés óradíj: 3500 Ft/óra, melyből kötelező
rutin-óraszámok: 9 óra; kötelező forgalmi
vezetés: 21 óra
Orvosi alkalmassági vizsga: 7200 Ft
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Köszönöm Önnek és Munkatársainak, hogy biztosította
az állványzatot és pótkocsit, valamint a személyi
segítséget.
További munkájához sok sikert és jó egészséget
kívánok!
Szűcs László
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.
-----------------------------------------------------------Viaszos vászon és fürdőszobai kilépő széles
választékával várom 2015. 06. 06-án és 07. 11-én 9 és
11 óra között, az ABC előtt. Szalai Kitti

2015. 06. 27-én, 8 órai kezdettel
az ÖNO-ban
ismét lesz
Egészségi állapot felmérésére szolgáló
Szűrővizsgálat
Szűrések
típusai:
vércukorszint
és
koleszterinszint, testsúly, testmagasság és
testtömeg index meghatározás, CO mérés, 45 év
fölött érszűkület vizsgálat, 45 év fölötti nőknek
csontsűrűség,
45 év fölötti férfiaknak PSA szint mérés, kérdőív
kitöltés.
Anyajegyszűrés
legalább
egy
alkalommal.

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi
Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 0620/886-0067

Célszerű a szűrésen résztvevőknek a hiteles
vizsgálati
eredmények
elérése
érdekében
éhgyomorral megjelenni, legalábbis a reggeli
órákban egy pohár víz elfogyasztása után! A
csontsűrűség vizsgálathoz könnyen levehető zokni
felvétele ajánlott, mert a vizsgálat sarokcsontból
történik.
További információ a plakátokon és
szórólapokon!
Magyarcsanádon is lesz

Mozgás Éjszakája!
A makói Egészségfejlesztési Iroda is
csatlakozik a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet által kezdeményezett Mozgás
Éjszakája országos rendezvénysorozathoz,
amelyet a tavalyi évben nagy sikerrel
rendeztek meg Budapesten.
Mi TÁNCOLNI fogunk!
Helyszín: ÖNO előtti parkoló
Időpont: 2015. 06. 27-én 21 óra-

.
Magyarcsanádi Hírek
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