2014. december
Önkormányzati tájékoztató lap

Tisztelt Magyarcsanádiak!
Az adventi várakozás heteibe lépve, a Karácsony
és az év vége felé közeledve lassan elbúcsúzunk
2014-től. Ez az időszak a számotvetés és az újra
való rákészülés ideje kell, hogy legyen az egyén,
és faluközösség életében is.
A méltó készülődéshez kínálnak jó alkalmakat a
decemberi falu-, nemzetiségi, kulturális és egyházi
rendezvények.
A közelgő Ünnepek alkalmából
örömteli készülődést,
BÉKÉS, SZERETETTELJES
KARÁCSONYT és egy
SIKERES, BOLDOG ÚJ ÉVET
kíván:
Magyarcsanád Község Önkormányzata és
a Szerkesztőség.

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETÉSEK
Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda, péntek: 8-16 óráig
csütörtök: 8-12 óráig
kedd: Polgármesteri fogadónap:
szerda: 8-16 óráig

A szociális célú tűzifa
kiosztására 2 ütemben fog sor kerülni. Az első
részlet még karácsony előtt, a fennmaradó
mennyiség – amit az erdészet csak később tud
biztosítani, - januárban jut el a rászorultakhoz.

Adótartozások

Csatornázás
A befejezett szennyvíz beruházás helyreállítási
munkái nem voltak megfelelően nyomon követve,
ezért kérjük a lakosságot, hogy december 15-ig
jelezzék a hivatalban Ruzsity Máténál, hogy
hol, milyen hiányosságokat tapasztalnak.
Sajnos már csak minimális garanciális javításra
lesz lehetőség, de a község vezetése mindent
megtesz annak érdekében, hogy a munkát
elvégeztesse.
Akinek a szennyvízbekötéskor, vagy egyéb
építési munkák folyamán tégla vagy beton
törmeléke keletkezett, kérjük jelezze azt az
önkormányzatnál!

Adománygyűjtés
Magyarcsanád
Község
Képviselő-testülete
továbbra
is
folytatja
KARÁCSONYI
ADOMÁNYGYŰJTÉSÉT a magyarcsanádi
gyermekek részére. Célunk, hogy a „Gyerekek
karácsonyi ünnepségén” minden magyarcsanádi
gyermek
ajándékot
kaphasson
a
„Falu
Karácsonyfája” alatt. A felajánlásokat december
10-éig köszönettel várjuk magánszemélyektől,
üzletektől,
szolgáltatóktól,
szervezetektől,
vállalkozóktól.
Személyesen az Önkormányzati Hivatal,
Templom tér 1. alá, vagy
a Magyarcsanádért Alapítvány számlaszámára:
11735074-20513786 „Adomány a magyarcsanádi
gyermekeknek” megjegyzéssel.
Tel.: Tóth Pál Lászlóné- 06202609386
Árgyelán Diána – 06208860067
A már beérkezett adományokat ezúton is
köszönjük!

Magyarcsanád Képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy akik 2014. november

27-éig adótartozást halmoztak fel, és
hajlandóak a tőketartozásukat 2015.
június 30-ig rendezni, azok pótléktartozását az Önkormányzat elengedi.
(Ezen egyszeri és egyéni elbírálását kérvényezni
kell, melynek illetéke: magánszemély esetén
3.000.-Ft, vállalkozás esetén 10.000.-Ft.)

Szülők, Nagyszülők figyelem!
Igény esetén a Mikulás december 5-én, 6-án
házhoz megy, és az ajándékokat személyesen
viszi el gyerekeiknek!
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A részletekről érdeklődni és a Mikuláshoz
feliratkozni a 06208860067-es számon, vagy
személyesen Árgyelán Diánánál lehet,
december 4. csütörtökig.

Rajz- és verspályázat

Karácsony alkalmából rajz- és verspályázatot
hirdetünk, melyre várjuk a magyarcsanádi
gyerekek és felnőttek

„Szeretet”
témaköréhez kapcsolódó rajzait, verseit!
Az alkotásokat december 12-éig lehet leadni
egyénileg vagy az iskola, óvoda által
összegyűjtött formában, az Önkormányzatnál.
A legszebb alkotások a Művelődési Házban
kapnak helyet a Falu Karácsonyán.

---------------------------------------------------KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEK,
ÜNNEPI ALKALMAK

„Falukarácsony”
Szeretettel meghívjuk Magyarcsanád Lakosságát a

december 19-én (pénteken), 15 órai
kezdettel, a Művelődési Házban tartandó „Falu
Karácsonyára”! A rendezvényen az iskolások és
óvodások ünnepi műsorának hagyományán túl, a
Művelődési Ház előtt feldíszített Karácsonyfa
alatt minden magyarcsanádi gyermeket (0-14 éves
korig) ajándék vár!
Az ünnepi alkalom díszvendége lesz a Rákos
Gyermekekért
Alapítvány
énekes-gitáros
gyermekcsapata, akik Seres Antal (Fivérek)
vezetésével adnak Szabadtéri Karácsonyi
Koncertet.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Karácsonyi műsorral egybekötött Nemzetiségi
napot rendez december 18-án (csütörtökön), 16 órai kezdettel, a Művelődési

Házban. Elsőként az óvodások kedveskednek
karácsonyi műsorral a nézőknek, majd ezt követi
egy cigány mese melynek címe Paramicsa
Bengyáló. Vendég együttes a Kalocsai folklór
zenekar, akik cigány hagyományőrző zenét adnak
elő. Ezt követően Nagy Tiffani hastáncot mutat
be. A magyarcsanádi hagyományőrző tánccsoport
cigány néptáncokat ad elő. Végül Kovács Ferenc
karácsonyi dalokkal zárja a műsor összeállítást.

Román Nemzetiségi Önkormányzat
December 17-én (szerdán) 13.30 órai
kezdettel a Nemzetiségi Házban adnak
karácsonyi műsort az iskolások és óvodások a
magyarcsanádi románok számára.

Magyarcsanádi Református
Egyházközség
December 7.-én, 14.-én és 21.-én 15 órai
kezdettel tartja istentiszteleti alkalmait,
mely után minden vasárnap 16 órakor
gyertyagyújtás van a Templom kertjében.
Gyertyát gyújt a 2. adventen: Dr. Dehelán Aurélia
főorvos asszony, a 3. adventen: Dr. Postás Lázár
ügyvéd, a 4. adventen: Farkas János polgármester.
A 2.-3. alkalmon 16.30 órától kézműves
foglalkozást tartanak a gyülekezeti teremben. A
4. adventi vasárnapon ünnepség, ajándékozás és
szeretetvendégség is lesz a Templomban.

Szent Gellért Plébánia
A magyarcsanádi katolikus templom karácsonyi
miserendje a következő:

December 24-én 17 órakor, 25-én 11
órakor kezdődnek az ünnepi szentmisék.
December 28-án a Szent Család vasárnapját
tartják 11 órai kezdettel, melynek során a
családok megáldása is történik.

Román Ortodox Templom
A Karácsonyi Szentmisék december 25-én és
26-án 9.30 órakor kezdődnek.
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Magyarcsanádi Baptista Gyülekezet

FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG

Az Adventi várakozás vasárnapjain is a
megszokott időben, de. 10 órakor és du.
14.30 órakor tartja Istentiszteleti alkalmait,
(magyar és román nyelven annak függvényében,
hogy az ide érkező Lelkipásztor magyar vagy
román ajkú-e). Karácsonykor 25.-én jön
össze a gyülekezet 10 és 14.30 órakor.

Pappné Olga rovata
A mák
Az emberiség már több évezrede használja a
mákot, Kr. e. 400-ban is ismerték gyógyító
hatását. A pici fekete magban gazdagon
megtalálható a magnézium, foszfor, kalcium és a
vas. A benne található növényi zsírsav lassítja az
öregedést, csökkenti a vérnyomást, de erősíti az
immunrendszert is. A mákot nemcsak a
konyhában
használjuk,
de
gubója
gyógyszeralapanyagként is szolgál (morfium).
Kedvező élettani hatásai miatt érdemes több
mákot beiktatni az étrendünkbe – főleg nőknek 50
év felett, mert gátolja a csontritkulást. Itt a jó
alkalom, hiszen a mákos guba, mákos bejgli nem
hiányozhat az ünnepi asztalról.
A dió
Sokan mondják, hogy nincs kellemesebb, mint
nyári kánikulában egy nagy diófa alatt hűsölni.
Enyhet adó nagy lombjai nyugalmat árasztanak. A
diófa minden része értékes. Leveleit júliusban kell
begyűjteni és megszárítani, mert leforrázott
leveleiből készült tea a torokfájás és
fogínygyulladás gyógyítója (öblögetéssel). A
fáradt szemet is megnyugtatja, ha vattacsomót
beáztatunk diólevél teába és 10 percig a
szemünkön hagyjuk. Ha 2-3 levelet a szekrénybe
teszünk, erős illóolaj tartalma miatt elűzi a
molyokat. Ha a diót úgy törjük fel, hogy a belseje
szép egészben maradjon, azt látjuk, hogy a dióbél
az emberi agyat formázza. Nem véletlen, hisz
serkenti az agyműködést, javítja a memóriát,
erősíti az idegrendszert. Gazdag vasban, rézben és
cinkben. Használjuk a konyhában is, elsősorban
tésztákra, de a szépségiparban és a likőriparban is
népszerű erős illóolaj tartalma miatt. „Holtában”
is hasznos, hiszen a legjobb bútoralapanyagok
közé tartozik.
Az alma
A legértékesebb gyümölcsünk. Megfelelő
tárolással egész évben ehetjük. Több ezer fajtája
létezik a világban. Kevés a fehérje- és
szénhidráttartalma,
de
sok
vitamint
és
nyomelemet tartalmaz. A héjában különösen sok a
C-vitamin, ezért inkább ezzel együtt együk! Az
alma alkotórésze a pektin, megköti a
méreganyagokat, védelmet nyújt a vastag- és

Bökény Népe Hagyományőrző Egyesület
December 5-én 14 órai kezdettel
Mézeskalács-díszítő kézműves foglalkozást tart
az apátfalvi Szikvíz üzemnél (Korom-féle CBA
üzlet mellett), melyre szeretettel hívnak minden
magyarcsanádi és bökényi érdeklődőt is, hozott
alapanyaggal.
Legutóbb november 28-án jöttek össze hasonló
céllal, akkor karácsonyi asztaldíszeket és adventi
koszorúkat készítettek termésekből és természetes
alapanyagokból.

December 21.-én, a téli napforduló
alkalmából, 16 órakor összejövetelt tartanak,
melynek során nyílzáport lőnek a lemenő nap felé
és ősi magyar imádságokat is hallhatnak a
megjelent érdeklődők, akiket az egyesület tagjai
már 15 órától várnak az apátfalvi focipályánál
lévő kisház mellett.

---------------------------------------------------KÖNYVTÁR
Nyitva tartás:
kedd, péntek: 15-17 óráig
szerda: 11-15 óráig

Az Országos Könyvtári Napok
következő alkalmai:

December 11-én „Író-olvasó találkozót”
tartanak a gyerekek számára, melynek során a
népi hangszerekről is beszélgetnek majd.

December 12-én, 15 órakor Pintér István
történész-őrnagy tart előadást „Katonáink
vitézsége az I. világháborúban” címmel.

----------------------------------------------------
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végbéldaganatok ellen, de a vércukorszintet is
csökkenti.
Felhasználási
módja
ezerféle.
Készülhet belőle befőtt, lekvár, rostos lé, chips…
Minden formájában aranyat ér. Az alma
erjesztésével ecetet tudunk készíteni, de boltban is
kapható. Minden nap 1 pohár vízbe 1 kanál
almaecet helyreállítja a gyomor működését.
Természetesen az alma sem hiányozhat az ünnepi
asztalról, mert ősidők óta az egészség jelképe.

---------------------------------------------------EGÉSZSÉGÜGY
Már felvehető az Influenza elleni védőoltás!
Háziorvosi rendelés:
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Hétfő: 9-13
Kedd: 11-15
Szerda: 9-13
Csütörtök: 10-14
Péntek: 9-12 óráig
Rendelő száma: 06 62 / 261-718
Mentők száma: 104

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.

AEROBIK
Kedden és csütörtökön 17.30 órától, az iskola
tornatermében. (500Ft/alkalom)

---------------------------------------------------ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:

TÓTH ANNARÓZA
2014. 11. 18.-án (Széchenyi u. 29.)
Mészáros Nikolett és Tóth János gyermeke

FELDMAN ÁRMIN TIBOR
2014. 11. 19. (Árpád u. 7.)

Kukk Éva és Feldman Tibor gyermeke

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Elhunyt:

Simon Miklós (Petőfi u. 1/a)
Nyugodjon békében!

Házasságot kötött:
Gyuró Fanni Krisztina és Atama Godson Nonso
2014. 11. 28.-án

Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

---------------------------------------------------ELNÉZÉST KÉRÜNK…
Előző lapszámunkban hibásan közöltünk néhány
nevet az iskolai hírekben!
A nevek helyesen: Molnárné Ruzsa Éva tanárnő
(Ruzsa Éva tanárnő helyett), Mészáros Lászlóné
tanárnő (Mészárosné Marika tanárnő helyett),
Beke György Mike (Beke Mike helyett), Simosca
Marián (Simosca Marian helyett), Tamás
Valentina Denissza (Tamás Denissa helyett) és
Berta Noémi Sztella (Berta Noémi Stella helyett).
Valamint Kreatív szakkör (Barkács szakkör
helyett).(A szerk.)

---------------------------------------------------APRÓHIRDETÉS
Magyarcsanád központjában, az Állomás
utcában teljes körűen felújított, 120 m2 fűtött
lakótérrel rendelkező családi ház, 2 garázsos
beállási lehetőséggel eladó. Tel.: 0620/2609346.
Jó állapotban lévő, vegyes tüzelésű kazán eladó.
Irányár: 35.000 Ft. Érd.: 0630/2184764
Barna, zománcozott, üveg elejű kályha eladó. Érd.
0670/2166665
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
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