Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2015.
július
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. június 25-én soros ülést tartott

Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Bizottságai,
melyen:
1, Makó Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály Apátfalvi Rendőrőrs 2014. évi
beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az
állomány tagjainak áldozatos munkájáért.
2, A Székkutasi Református Egyházközség
tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadta.
3, A Magyarcsanádi Román Ortodox Egyház
tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadta.
4,
Magyarcsanád
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete megállapította, hogy a
Magyarcsanádért
Közalapítvány
alapító
okiratában
megfogalmazott
céljainak
megvalósítása a megváltozott jogszabályi és
finanszírozási körülmények között hatékonyan
nem biztosítható.
A képviselő-testület a 2006. évi LXV. törvény 1. §
(4) bekezdése alapján kéri a Szegedi
Törvényszéktől a Magyarcsanádért Közalapítvány
megszüntetését, tekintettel arra, hogy feladatai a
bejegyzés alatt álló Magyarcsanádért Egyesület
működésén
keresztül
hatékonyabban
biztosítható.
Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket
tegye meg.

5, Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő
Testülete megköszöni a Kuratórium és a
Felügyelő Bizottság eddig végzett munkáját.
A képviselő-testület felkéri a kuratórium elnökét,
hogy:
a Közalapítvány nevében új kötelezettségeket ne
vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket rendezze,
az esetlegesen fennálló tartós jogviszonyok
megszűnéséhez szükséges intézkedéseket tegye
meg.
6,
Magyarcsanád
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
úgy
dönt,
hogy
a
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulásból 2015. december 31.
napjával kiválik.
7, A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást végző Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft-vel fennálló
közszolgáltatási szerződést módosítja.
8,
Magyarcsanád
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete támogatja a Csongrád Megyei
Egészségügyi Ellátó Központ (székhely: 6800
Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.,
képviseli: Dr. Kallai Árpád főigazgató) azon
elképzelését, mely szerint kerüljön beszerzésre
egy db BOSO ABI-100 PWV boka-kar index mérő
és egy db SONOST 2000 csontsűrűség csökkenés
rizikóját mérő készülék.
Magyarcsanád a Makói Kistérség Többcélú
Társulás tagjaként az eszközök beszerzését
támogatja.
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9.
Magyarcsanád
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete élni kíván a bankváltás
lehetőségével és a bankok által benyújtott ajánlat
alapján a Pillér Takarékszövetkezet ajánlatát
elfogadja és 2015. 08. 01.-től megbízza a
Magyarcsanád
Község
Önkormányzat
költségvetési számláinak vezetésével.

Dr. Czinder Péter Ferenc
(Fő u 19.)

élt 68 évet

TÁJÉKOZTATÓ
A MAGYARCSANÁDI RÓMAI KATOLIKUS
TEMETŐ
fenntartója az apátfalvi Szent Mihály Plébánia
(6931 Apátfalva, Templom u. 78.)
A sírhelyek éves bérleti díjai:
1 személyes: 1.500 HUF; 2 személyes: 2.500
HUF; 3 személyes: 3.500 HUF; 4 személyes:
5.000 HUF.
A temetési szertartás díja: 15.000 HUF. A
kötelező temető fenntartási hozzájárulás: 12.000
HUF.
Amikor a sírhely bérlete lejár, lehetőség van
hosszabbítani. Temetés esetén ez kötelező: 25 év
(koporsós temetés esetén) és 10 év (urnás temetés
esetén).
Sírhely építése, bontása, átépítése, felújítása
előzetes engedéllyel lehetséges, ezt a családnak
kérelmeznie kell a fenntartónak.

Nyugodjanak békében!

Házasságot kötöttek
Május hónapban
Prágai Mária és Raffai Antal
Simon Andrea és Borek Attila György
Június hónapban
Sztáncs Tímea és Vígh József
-----------------------------------------------------------

KULTURÁLIS HÍREK

--------------------------------------------ANYAKÖNYVI HÍREK

Május és június hónapban születés nem volt
Magyarcsanádon.

Elhunytak
Kővári András
(Táncsics sor 5.)

élt 66 évet

Farkas Mihály
(Széchenyi u. 22.)

élt 61 évet

Tamasi Ferencné
(Maros u. 5.)

élt 76 évet
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Tamás Valentina Denissza (4. osztály,
példamutató magatartásáért, szorgalmáért és
kiemelkedő tanulmányi eredményéért)

Makói Mozaik: „Szeretnénk felajánlani
a megsérült táblák ingyenes pótlását.
Nagyon szomorú, hogy ilyen emberek
vannak olyan helyen, ahol szinte
mindenki ismeri a másik embert!”

Berta Noémi Sztella (2. osztály, kiemelkedő
tanulmányi eredményéért, szorgalmáért,
közösségi munkájáért)
Szűcs Martin Pál (3. osztály, jeles tanulmányi
eredményéért)
Berta Dániel (1. osztály, jeles tanulmányi
munkájáért és szorgalmáért)
Apfel Roland Gábor (1. osztály, kitűnő
tanulmányi munkájáért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért)
Szilvási Boglárka (6. osztály, példamutató
magatartásáért, szorgalmáért és közösségi
munkájáért)

… Megdöbbentette mind a magyarcsanádiakat, de
a jóérzésű és magyarcsanádi történéseket figyelő
nem magyarcsanádiakat is a hír, hogy
Gyermeknap reggelére ismeretlen tettes derékba
tört két facsemetét és a fácskák tulajdonosainak
nevét tartalmazó valamennyi táblát felfeszegette a
betontalapzatokról.
A Föld Napja alkalmából, hagyományteremtő
kezdeményezésként
ültetett
Magyarcsanád
Község Önkormányzata fákat 2015. áprilisában, a
2014-ben
született
magyarcsanádi
lakosú
gyermekeknek, a szülőkkel, nagyszülőkkel
karöltve.

Simosca Marián (7. osztály, kitűnő tanulmányi
eredményéért, példamutató magatartásáért, a
versenyeken elért kimagasló teljesítményeiért)
Králik Edina (4. osztály, kiemelkedő tanulmányi
eredményéért és jó közösségi munkájáért))
Nadobán Izabella (1. osztály, jeles tanulmányi
munkájáért és szorgalmáért)
Szabó Patrik Roland (1. osztály, jeles
tanulmányi munkájáért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért)

A Makói Mozaik nemes gesztusa és
felajánlása segítségével sikerült pótolni
és helyreállítani a facsemetékhez tartozó
feliratokat,
melyért
Magyarcsanád
Község Önkormányzata ezúton is
köszönetét fejezi ki.

Bárdos Bianka (3. osztály, jeles tanulmányi
eredményéért)
Somodi Béla (1. osztály, jó tanulmányi
eredményéért)
Berta Vivien (3. osztály, a tanév során végzett jó
közösségi munkájáért és versenyeken való
részvételéért)

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

ISKOLAI HÍREK

Gán Tünde Ilona (4. osztály, a tanévben végzett
közösségi munkájáért és jó tanulmányi
eredményéért)

Akikre büszkék vagyunk
a 2014/15-ös tanévben Magyarcsanádon
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Póka Richárd Patrik (4. osztály, példamutató
magatartásáért, szorgalmáért és jó tanulmányi
eredményéért)

FIGYELEMREMÉLTÓ
MAGYARCSANÁDIAK
Kaposvári József

Barta Dániel Bendegúz (5. osztály, a tanév során
végzett közösségi munkájáért)
Luncz Levente (5. osztály, a tanév során végzett
közösségi munkájáért)
Nagy Nikolett (5. osztály, a tanév során végzett jó
közösségi munkájáért és versenyeken való
részvételéért)

Nagyapja is csizmadia volt, azért lett cipész, mert
kötelezőnek érezte folytatni a családi mesterséget.
1995 óta foglalkozik lábbelik javításával,
készítésével. A magyarcsanádi kis garázs-műhelyt
kinőve, immár Makón üzemelteti „Kipi-Kopi”
üzletét, melyben az egyedi, méretre gyártott cipők
a legjobb minőségű anyagokból készülnek, s a
munkaigényes
lábbelik
minden
részlete
hagyományos módon, valódi bőrből készített
darab. A szinte örök életű, masszív, gojzer varrott
cipő azon kívül, hogy az emberi láb finom
felépítésű szerkezetének is megfelelő védelmet
nyújt,
egyedisége
miatt
majdhogynem
iparművészeti alkotás számba menően kifejezi
viselője ízlésvilágát.

Hegedűs Máté (6. osztály, a tanév során végzett
jó közösségi munkájáért)
Varga Sándor (6. osztály, jó tanulmányi
eredményéért)
Berta Vanessza Natália (7. osztály, a tanév során
végzett jó közösségi munkájáért)
Bíró Annamária (7. osztály, a tanév során
végzett jó közösségi munkájáért)
Gyenge Inez (7. osztály, a tanév során végzett jó
közösségi munkájáért)

Józsi fő célja – annak ellenére, hogy nem egy
híresség büszkélkedhet már Kaposvári-cipővel,
így pl. Mező Misi, Caramell, Rákóczi Ferenc, Pál
Dénes, Lázár János, Berki Krisztián… - nem csak
a „nagy embereknek” készíteni cipőt, hanem
elsősorban azokat segíteni, akik járásukban
különböző deformitás miatt korlátozottak, s
nehézséget okoz, sőt olykor lehetetlen megfelelő
lábbelit vásárolniuk.

Tóvizi Ákos (7. osztály, példamutató
magatartásáért, szorgalmáért és jó tanulmányi
eredményéért)

A mozgásában szintén korlátozott, és éppen ezért
e problématerületet saját bőrén megélt cipész
munkái, kitartásának és remek munkájának
köszönhetően,
2015
szeptemberétől
már
Budapesten is megvásárolhatóak lesznek.
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Köszönetét soha nem felejti el kifejezni
mindazoknak, akik segítették a munkáját, és akik
a nehézségek ellenére is folyamatosan bíztak
benne: feleségének, édesanyjának, Mező Misinek,
Makó Város Képviselő-testületének, Farkas János
Polgármesternek,
Farkas
Éva
Erzsébet
Polgármester Asszonynak, Gilingerné Rádai
Krisztinának, a Makói Roma Önkormányzat
elnökének.

Adalékanyagok
E-621 Na-glutamát
A nátrium-glutamát széles körben elterjedt
ízfokozó adalékanyag, érdekessége, hogy teljesen
íztelen. Ízfokozó hatását úgy éri el, hogy
stimulálja az ízlelőbimbókat. Nem az ételre,
hanem az agyra hat, de az intenzív íz mellé fizikai
tüneteket is kap a gyanútlan fogyasztó.
A japánok évezredek óta a a tengeri hínárt
használták ízfokozónak, ez volt a glutamát. Idővel
a nyugati világba is eljutott ez a színtelen,
szagtalan, gyorsan oldódó kristályos por, ami az
íztelen ételek „feljavítására” volt hivatott. Az
élelmiszeripar a jelentős költségcsökkentés
reményében – minden komolyabb vizsgálat nélkül
– használni kezdte. A Na-glutamát használata
óriási növekedésnek indult az élelmiszerekben.
Ma már szinte mindenben megtalálható:
levesporok, leveskockák, mártások, konzervek,
fűszerkeverékek,
fűszersók,
fagyasztott
készételek, virslik, felvágottak, szójatermékek,
üdítőitalok, burgonya szirmok, snack-ek stb.
elengedhetetlen alkotóeleme. Ráadásul függővé
tesz bizonyos ételek fogyasztására. Nem véletlen,
hogy a természetes ízű zöldségek, gyümölcsök
nem ízlenek sok gyereknek, annyira hozzászoktak
ennek az ízfokozónak az ételekben való
jelenlétéhez.
Mi a gond vele? A Na-glutamát egy neurotoxin,
vagyis idegméreg. Tönkre teszi az agysejteket és
többek között az agyalapi mirigy által irányított
funkciókat. A következő tüneteket okozhatja:
migrénes fejfájás, hányinger, hányás, hasmenés,
asztmás rohamok, egyensúlyzavarok, mellkasi
fájdalmak, erős szívdobogás, gyerekeknél
viselkedési zavarok. Egyéni érzékenységnek
megfelelően van, akinél a legkisebb mennyiség is
azonnali reakciót vált ki, van akinél csendesen a
felszín alatt munkálkodik. A gyerekek vannak a
legnagyobb veszélynek kitéve, mert náluk a véragy gát fejletlenebb állapota miatt a mérgező
anyagok könnyebben találnak utat az agyba.
A legújabb kutatások szerint a Na-glutamát nem
egyszerűen csak allergiát okoz, hanem idegi
elváltozásokat is, pl. Parkinson-kór, Alzheimerkór. Számos kísérlet bizonyította sejtméreg
mivoltát.
A
Független
Egészségtanács
Fórumában
megjelent cikk szerint a glutamát kerülendő,
egészségkárosító hatású adalékanyag. Ha ezekkel
találkozol, ne vedd meg:

Józsi tanulók jelentkezését is várja, mindazon
14 éves, nappali tagozatos diákok személyében,
akik érdeklődnek ezen ritka és szép szakma
iránt. A 3 éves elméleti képzés Miskolcon
történik, melyhez a gyakorlati képzőhelyet a
Kaposvári-műhely biztosítja Makón.

WWW.handmadeshoes.hu

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

ISMERETTERJESZTÉS
FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG
Pappné Olga rovata
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E-621, hidrolizált növényi fehérje, élesztő
kivonat, autogénezett élesztő, ízfokozók, kalcium
kazein, nátrium kazein, texturált fehérje.
És ez csak egy a rengeteg ízfokozó,
térfogatnövelő adalékanyag közül. Vannak olyan
termékek, amelyek 8-10 ilyet tartalmaznak!
Készítsünk inkább házilag sütit és csokit a
gyermekeinknek, unokáinknak! A levesporok,
leveskockák helyett pedig friss zöldséget,
gyümölcsöt használjunk!
------------------------------------------------------------

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 Magyarcsanádon, a Táncsics sor 26 szám
alatti 2 szobás, összkomfortos ház.
Érd: 06 70 418 2424
------------------------------------------------------------------

KÖSZÖNET
Szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik megszervezték és
lehetővé tették a gyűjtést a lányom
megsegítésére.
Köszönetet
mondok
minden
adományozónak, azoknak akik e
nehéz lelkiállapotban velünk voltak
és vannak.
Köszönet minden imáért.
Hiszem és érzem, hogy hamarosan
velünk lesz KATA és ÁDÁM.
Kérem azokat, akik hisznek a
gondolat erejében továbbra is
segítsenek minket.

Eladó a Magyarcsanád, Péró J. Szegedinác u. 18.
szám alatti téglaház, nagy melléképülettel!
Érdeklődni a helyszínen.
Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi
Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 0620/886-0067

Hálás köszönettel:
Veréb Margit
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Erzsébet Kártyával érkező nyugdíjasok
részére
Napi belépőjegy
16:00 után érvényes belépőjegy

1360,- Ft
1200,- Ft

Szauna belépőjegy (érvényes
640,- Ft
fürdőbelépőjegy mellett)
-----------------------------------------Kistérségi
kedvezménnyel

AKCIÓK
Pénteki éjszakai fürdőzés a
gyógymedence használatával

1000,Ft

Szombati éjszakai fürdőzés a
gyógymedence használatával

1000,Ft

Felnőtt fürdőbelépő

1540,-Ft

Felnőtt fürdőbelépő szekrénnyel

1740,-Ft

Nyugdíjas, diák, gyermek (nyugdíjas,
illetve diákigazolvánnyal) szekrénnyel

1390,-Ft
-

Családi jegy egész napos (2 fő felnőtt, 1
fő 14 év alatti gyermek részére) szekrénnyel

5400,-Ft

Minden további gyermek (1 fő 14 év
alatti gyermek részére. 3 év alatt a belépés ingyenes.)

szekrény nélkül

16:00 után érvényes felnőtt
belépőjegy

Hagymatikum kamaszbérlet 2015

16:00 után érvényes kedvezményes
belépőjegy (nyugdíjas, diák, gyermek)

Felhasználási feltételek:







a bérlet 18 éves korig használható, azaz
18. életévét betöltött személy nem
látogathatja a fürdőt ezzel a bérlettel
csak hétköznapokon érvényes
pénteki éjszakai fürdőre belépőként nem
használható
napi egyszeri belépésre jogosít
a
gyerekek
fürdőben
történő
tartózkodására vonatkozóan a fürdő
házirendje érvényes

Ára: 6500 Ft, készpénzre nem váltható!
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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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