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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

2015. január 29-én tartották soros üléseiket 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete és Bizottságai 
 

Elfogadásra kerültek:  

- a 2015. évi Munkaterv és Ügyrendek,  

- a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okiratának módosítása,  
- Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása,  

- Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása, 

- a Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött 

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata, 

- Magyarcsanád Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetése. 

Elhangzott a  

Polgármesteri tájékoztató  

a 2014 év vége óta történt fontosabb 

eseményekről: 

 

- 2014 decemberében Pozsgai Péter, az OMS Kft 

főmérnöke, a csatorna-beruházás kivitelezési 

munkálatainak vezető cégéből ígéretet tett arra, 

hogy nem csak a garanciális javításokat fogják 

megtenni, hanem a Fő utcán felszedett szilárd 

padozatú belvízelvezető csatornákat is 

visszaállítják.  

 

- 2015. 01. 01-jétől újra van Magyarcsanádnak 

helyben, egy jól működő hivatala 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 

néven, Nagylak Községgel összefogva, 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyzőasszony 

vezetésével. Így Magyarcsanád Község lakosai 

már egy jól felkészült hivatali apparátushoz 

tudnak fordulni ügyes-bajos dolgaikkal. A közös 

hivatal szervezete tehát Magyarcsanád és 

Nagylak Polgármestereinek és 

Alpolgármestereinek együttműködésével, egy 

Jegyző vezetésével, két csoportra oszlik: a 

Pénzügyi csoportra, mely 1 pénzügyi 

csoportvezetőből, 1 főkönyvi könyvelőből, 1 

analitikus könyvelőből és 1 adóügyi ügyintézőből 

áll. Az Igazgatási csoport: 1 informatikai 

előadóból, 2 szociális és gyermekvédelmi 

ügyintézőből és 1 műszaki ügyintézőből áll. 

Mindebből Magyarcsanádon dolgozó 

köztisztviselők létszáma: 6 fő, Nagylakon dolgozó 

köztisztviselők száma: 2 fő.  

 

- Tárgyalások folynak Bibók Imrével, a 

Naturtrade Magyarország 2010 Kft. Cégvezető 

Igazgatójával, az Arundo Cellulóz Farming Kft. 

Dél-Alföldi Regionális Képviselőjével, egy 

Magyarcsanádon létesítendő, termelő 

beruházással kapcsolatban.  

 

- Egyeztetés folyt a Keviép Zrt. mérnökével, 

Telkes Lajossal a Magyarcsanádon jelenleg is 

folyó ivóvízminőség javító program 

rekonstrukciós munkálatainak ütemezéséről, és 

a javítási kötelezettségeikről. Ennek végső 

műszaki átadása 2015. 04. 31-én lesz. Eddig az 

időpontig kell minden felmerülő, a kivitelezés 

folyamán kialakult hiba javítását elvégeztetni.  

 

- Szó van arról, hogy Magyarcsanád, közmunka 

program keretében, a Dél-Alföld kizárólagos 

Arundo Donax energianád-dugvány előállítója 

legyen, így biztosítva a technikai-gazdasági 

alapot más, hosszú távú beruházásainkhoz is.  
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- Tájékoztatást kaptunk a Kövegyi Szent Gellért 

Komplex Pihenőnek a jelenlegi tendereztetéséről, 

mely júliusban fog véget érni, ez után hirdetnek 

majd eredményt. Magyarcsanád tekintetében 

azért fontos ez a pihenő, mert a közigazgatási 

területünkön fekszik és jelentős iparűzési adó 

befizető lesz. Létesülni fog ott benzinkút, 56 

ágyas szálloda, kamion és személygépkocsi 

pihenő, parkoló és egy szakrális imahely és 

játszótér is. 

 

- 2015 évben 2 kilométernyi járda fog 

megépülni Magyarcsanádon, melynek 

előkészítése és felmérési munkálatai már 

folyamatban vannak.  

 

- Felmérések folynak a falu területén a házak, 

házhelyek tekintetében. Erre részben a tavasszal 

kezdődő falurendezés miatt, részben a sok 

jogosulatlanul bejelentett lakcím és tartózkodási 

hely felderítése miatt van szükség.  

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat, 

a Magyarcsanádi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat és 

a Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületei 
 

január 30-án tartották meg soros üléseiket, 

melyeken a Nemzetiségi Önkormányzatok 

 - 2015. évi Munkaterveinek elfogadása,  

 - a 2015. évi Költségvetéseiknek megtárgyalása,  

 - a Szervezeti és Működési Szabályzatoknak a 

módosítása,  

 - a Magyarcsanád Község Önkormányzatával 

kötött megállapodásaiknak felülvizsgálata is 

megtörtént.  

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

FELHÍVÁS 
 

HIÁNYZÓ HÁZSZÁMOK 
Megkérjük a kedves Lakosságot, 

a hiányzó házszámokat 
ingatlanjaikon pótolni szíveskedjenek,   

hogy a MENTŐK mindenkit 
megtalálhassanak,  

valamint a postai és önkormányzati küldemények 

kézbesíthetősége miatt! 

 

 

RÁGCSÁLÓIRTÁS    
A 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletre hivatkozva, 

nyomatékosan kérünk minden háztulajdonost, 

hogy 

tegyen eleget rágcsálóirtási 
kötelezettségének! 

A lakóterületen minden ház- raktár-, gazdasági 

épület tulajdonosnak, bérlőnek és használónak, 

patkány és egér elleni védekezési kötelezettsége 

van. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a Járási 

Népegészségügyi Intézet a fenntartót a védekezés 

költségeinek megtérítésére kötelezheti. 

 

 

KÓBOR KUTYÁK 

Megszaporodott a faluban kóborló és a lakosokra 

veszélyt jelentő kutyák száma. Ezek miatt már 

számtalan lakossági és kutyatámadással 

kapcsolatos háziorvosi bejelentést kaptunk.  

Községünk jegyzője intézkedést kezdeményezett 

és tárgyalásokat folytat az illetékes hatóságokkal, 

a faluban kóborló kutyák befogásának ügyében, 

illetőleg eb-összeírások lesznek.  

Ezért felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, 

hogy saját kutyáikat a megfelelő megoldással 

elzárni és magánterületükön benntartani 

szíveskedjenek, ellenkező esetben a kóborló 

ebek befogásra kerülnek!  

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

 

BTC EGTC Fürdőprogram 

 
A mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és a 

makói Hagymatikum Gyógyfürdő, egymással 

együttműködve  

2015. február 1. - 2015. június 30. közötti 

időszakban 

kedvezményes fürdőhasználatot biztosít. 

Ebben az időszakban, a helyi lapokból kivágható 

és a   

www.btc-egtc.eu, 

www.erzsebetfurdo.morahalom.hu, 

www.hagymatikum.hu 

honlapokról letölthető fürdőjegy-kuponok 

felmutatói,  

2000 Ft kifizetése esetén mindkét fürdőt 

igénybe vehetik. 

 

http://www.btc-egtc.eu/
http://www.erzsebetfurdo.morahalom.hu/
http://www.hagymatikum.hu/
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Megszülettek 

 

 
 

KISALBERT ZSOLT    2015. 01.14.  

Gán Annamária és Berta Zsolt gyermeke  

(Budai Nagy A. u. 2.) 

 

RÁCZ LILI      2015. 01.19. 

Rácz Alexandra és Kaszián János gyermeke 

(Laktanya tér 25.) 

 

JANKÓ MELINDA AMIRA   2015. 01.19. 

Rácz Leila és Jankó Imre gyermeke  

(Árpád u. 13.) 

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 

 

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 

 

 

Elhunytak 

 
 

BARNA SZILVESZTERNÉ   élt 97 évet 

(Fő u. 81.) 

 

FEKETE JÓZSEFNÉ    élt 78 évet 

(Táncsics sor 28.) 

 
Nyugodjanak békében!  

 

 
 

Farkas János  

Magyarcsanád Község Polgármestere 

ezúton tisztelettel meghívja Önt 
 

a 2015. február 11-én (szerda) 13 órakor, 

az Apátfalvi Művelődési Házban tartandó,  

 
és a Károly Róbert Főiskola Fenntarthatósági Innovációs 

Technológiai Centrum és az Arundo Cellulóz Farming Kft. 

által prezentált  

 

ARUNDO ENERGIANÖVÉNY  

DÉL-ALFÖLDI KONFERENCIÁRA 

A rendezvény védnöke: Dr. Lázár János 

Országgyűlési Képviselő, Miniszter Úr 

 

A PROGRAM 
13.00  A konferenciát megnyitja Farkas János, 

Magyarcsanád Polgármestere 

13.10  Az Arundo Cellulóz Farming Kft. 

bemutatása  

           Komplex Arundo biomassza program   

ismertetése 

Szenesítő berendezés  

            Energia és földigény 

Kalkuláció, részletfizetési lehetőségek 

Garanciák 
/Előadó: Pákozdi Sándor - agrármérnök, 

közgazdász, MBA, az ACF ügyvezető igazgatója, az őssejt 

alapú Arundo mikroszaporítás szabadalom kizárólagos 

nemzetközi gyártási- és értékesítési jogának birtokosa./ 

14.10  Az Arundo termesztési és fűtési 

tapasztalata 

Különböző energianövények kísérleti 

eredményeinek összehasonlítása 

Arundo termesztéstechnológia és 

növényvédelmi tapasztalatok 
/Előadó: Gyói Gábor – agrármérnök, növényvédő 

szakmérnök, Tiszasas Polgármestere/ 

- Kávészünet – 

 14.45  Arundo, mint önálló ipari növény  
/Előadó: Bibók Imre – az Orosgroup Kft. 

ügyvezető igazgatója/ 

15.15  Értékesítési lehetőségek  

Fűtés- és energia előállítás biomasszáva 

A faapríték és Arundo Donax tüzelésű-, 

és a földgáz alapú rendszerek összehasonlítása 
/Előadó: Lesták Imre – agrármérnök, Brio-Massza 

Kft., ágazatvezető/ 

16.00 Kérdések-válaszok  
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KULTURÁLIS HÍREK 
 

Mozgalmak Csanád újjáélesztéséért 
 

2015 januárjában beindult a kulturális mozgolódás 

Magyarcsanádon. Több, a falu életére pozitív 

hatással bíró kezdeményezés is napvilágot látott. 

A Nemzetiségi Önkormányzatok és 

Magyarcsanád Község Önkormányzata 

Képviselő-testületeinek elképzelései a jövőről, 

meglátásai a jelen állapotokról, úgy tűnik egyezést 

mutatnak. Harmonikus együttműködés kezd 

kialakulni a vezetőségek tevékenységei és 

célkitűzései között, amit segít az egymással való 

kommunikáció élénkülése is. Egyetértés 

mutatkozik abban, hogy idős, fiatal, magyar, 

cigány, román, szerb számára élhető és szerethető 

falut, közösséget, csakis egymással összefogva, 

közös munkával lehet megteremteni. 

A kezdeményezések és ezek fogadtatása miatt jó 

reményünk lehet abban, hogy a  

65 millió Forintból újjáépülő Magyarcsanádi 

Művelődési Ház 

programokkal és élettel való megtöltése nem okoz 

majd gondot.  

Az építési tervek már készülnek, melyekben az új, 

nagyobb színpad és nézőtér mellett néhány kisebb 

terem, a könyvtárat befogadó helység, megfelelő 

öltözők és korszerű vizesblokkok, valamint egy 

babaszoba és egy konyha is helyet kap majd. 

Mindez lehetővé teszi, hogy méltó környezetben 

adhassák majd elő óvodás és iskolás gyermekeink 

és pedagógusaik a tőlük megszokott igényes 

ünnepi műsorokat; hogy ne kelljen 

szégyenkeznünk a meghívott vendégek előtt a 

körülmények miatt; hogy az idősebbek klubjai 

mellett, végre az ifjúság is megfelelő teret kapjon 

az igényes szabadidő eltöltésre, találkozásra; hogy 

közösségi vagy magánjellegű rendezvények 

gasztronómiai igényeit is ki tudja szolgálni ez a 

közművelődési színtér. Többé a parkolás sem lesz 

majd probléma, hisz a terveken a megfelelően 

kialakított udvarhelyiség mellett parkoló is helyet 

kapott. 

 

 
 

Működő körök, új kezdeményezések és 

tervek, melyek párhuzamosan fejlődnek 

majd az infrastrukturális fejlesztésekkel 
 

          
 

 
 

 

HAGYOMÁNYŐRZŐ CIGÁNY TÁNCHÁZ 

a Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat szervezésében kelt életre, ahol a 

hagyományos magyarországi  (szabolcsi) 

cigánytáncokat oktatják, tanulják és gyakorolják a 

táncolni szeretők. A tánctanítás hivatásos 

oktatóval és élőzene bekapcsolásával történik. Az 

energiák levezetése mellett a hagyományápolás, a 

közösségteremtés és a nevelés is célja ezen jó 

hangulatú alkalmaknak, melyeket hangsúlyozottan 

nemzetiségi hovatartozástól és kortól függetlenül 

hirdetnek. 

Alkalmaik: péntekenként 17 órától a Művelődési 

Házban vannak. A részvétel ingyenes. 

 

GITÁR TANFOLYAM 

a Magyarcsanád Község Önkormányzatának egy 

képviselője által szervezett órákon a klasszikus 

gitározás alapjait sajátíthatják el a résztvevők, 

méghozzá csoportos (felnőtt-gyerek vegyes) 
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képzés keretében. A további, egyéni fejlődés 

alapjait megadó gitár- és kottaismeret mellett 

nagyon fontos szerepet kap a zenei nevelésben az 

agyi képességek és az érzelmi intelligencia 

fejlesztése, a koncentrációs készség javítása. A 

csoportos képzés sajátos előnye még a terápiás 

jelleg is.  

A feladatra meghívott és a kihívásokat vállaló 

oktató: Rónai Dániel, aki a Makói Magán 

Zeneiskola tanára, diplomáit Magyarországon és 

Németországban szerezte, rendszeresen ad 

komolyzenei koncerteket, emellett az oktatás 

területén is gazdag tapasztalattal rendelkezik.  

Alkalmak: hétfőnként 16.30-17.30-ig, a 

Művelődési Házban. 900 Ft/alkalom, a 18 év 

alatti, magyarcsanádi lakhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező fiataloknak-gyerekeknek 500 

Ft/óra, mely összeget az Önkormányzat egészíti ki 

900 Ft-ra. 

 

MESEDÉLUTÁN, JÁTSZÓHÁZ  

amelyet a 7-10 évesek számára talált ki a 

Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat abból a célból, hogy a kisiskolás 

gyerekek gondolat- és érzelemvilágát a mesék és 

játékok segítségével fejlessze-rendezze, értelmes 

és hasznos kikapcsolódási lehetőséget adjon. 

Alkalmak: a Cigányházban, végleges időpontok a 

szülőkkel-iskolával való egyeztetés alatt. Ingyenes. 

 

KÉZIMUNKA-KÖR 

   
 

Bár nem új a kezdeményezés, hisz évek óta 

működik a Magyarcsanádi Román és Szerb 

Nemzetiségi Önkormányzat házában, talán sokan 

mégsem tudnak róla. Pedig régóta készítik 

szebbnél-szebb munkáikat a Túri Andrásné Mági 

néni által vezetett kézimunka-körös asszonyok, 

akik hagyományosan Halottak napja utáni héttől 

egészen Hamvazószerdáig, hetente egyszer 

összegyűlnek. Céljuk a hagyományőrzés, 

érdeklődésüknek megfelelően a hagyományos 

kézimunka-technikák felelevenítése, gyakorlása. 

Emellett a közösség élményének, az alkotás 

örömének átélése. Az egyedi alkotásokból, immár 

hagyományosan minden Húsvétkor, kiállítást is 

rendeznek.  

Összejöveteleik nyitottak, minden kedden 14 és 16 

óra között, kortól és nemzetiségtől függetlenül 

várják maguk közé a kézimunkázni szeretőket. 

 

 

AMIK ELŐKÉSZÜLETBEN VANNAK: 

 

 

GASZTRO-DÉLUTÁNOK  
Túri Andrásné szervezésében, ahol hagyományos 

nemzeti és nemzetiségi ételeket tanítanak-

tanulhatnak majd főzni az érdeklődők.  

 

A PIROS RÓZSA EGYÜTTES  
újraszervezése, Sztáncs Ferenc vezetésével, a 

hagyományőrző román és romániai cigány táncok 

művelésére. 

 

A SOMOGYI KÖNYVTÁR ELŐADÁSAI 

 
a Magyarcsanádi Könyvtár  szervezésében 

kerülnek megrendezésre, melyek felnőttek és 

gyerekek érdeklődésére is számot tartanak. Ezek 

az ismeretterjesztő témájú előadások és a 

nagyszerű előadók egyszeri lehetőségekként 

bukkannak fel időnként Magyarcsanádon. Bár a 

kora délutáni időpontok talán többeknek 

megnehezítik az előadásokon való részvételt, még 

náluk is többen vannak azok, akik – pl. nyugdíjas 

koruknál vagy állástalanságuknál fogva – élhetnek 

ezzel a látóhatárt tágító lehetőséggel.  

Az aktuális időpontokról plakátok és facebook-

megosztások segítségével értesülhetünk.  

 

AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT 
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a Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat szervezésében álltak össze. Hosszú 

távon viszont, nemzetiségi hovatartozástól 

függetlenül várják a csatlakozni kívánó, színpadi 

szerepléstől nem félő, lelkes leendő tagokat.  

 

 

 

KI MIT TUD? 

 
2015. március 21-én kerül megrendezésre 

Magyarcsanádon a II. Ki Mit Tud, melyet idén 

már kifejezetten jótékonysági célból hirdetünk 

meg, a magyarcsanádi tehetséges és igyekvő 

gyerekek, fiatalok fejlesztési, tehetséggondozási 

lehetőségeinek támogatására.  

A rendezvényre befolyó támogatásokat, és a 

belépőjegyek árát a Magyarcsanádért 

Alapítvány számlaszámára gyűjtjük, melyből 

kifejezetten a tehetséges és igyekvő gyermekek és 

fiatalok tehetséggondozását, fejlesztését, 

bemutatkozási lehetőségeit szeretnénk majd 

segíteni.  

A rendezvényre, a fő cél tekintetében, idén 

nemcsak a bemutatkozni és megmérettetésre 

vágyó jelentkezőket várjuk, hanem meghívást 

kaptak mindazon magyarcsanádi kötődésű 

művészek, előadók, együttesek is, akik egyéb 

színtereken, és már magas színvonalon űzik 

tevékenységüket. Tesszük mindezt azért, hogy 

azok, akik megtehetik, hogy másokat 

támogassanak, megismerjék azokat, akik 

támogatásra érdemesek.   

 

 
 

 

 

 

ISKOLAI HÍREK 
 

SIKEREK 

Az Erdők Hete alkalmából 2014 őszén „Tovább 

táncol a tobozmanó” címmel Békés- és Csongrád 

megye diákjainak szóló alkotópályázatot hirdettek 

Gyulán. A pályázaton  

- Szilvási Boglárka (6. osztályos) „Megy a 

gőzös” c. pályamunkája,  

- Tóth Mónika (5. osztályos) és Goda 

Tünde (8. osztályos) „Zsiráf” c. alkotása, 

- Beke György Mike (6. osztályos) 

„Horgász manókkal” c. műve egyéni díjat 

érdemelt. 
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Ugyan nem ért el helyezést, de szép és értékes 

pályamunkát készített Póka Klaudia, Berta 

Diána és Nagy Nikolett  is. 
Mészáros Lászlóné pedagógus példás felkészítő 

munkáját pedig külön köszönték meg a pályázatot 

elbírálók.                               

Az egyénileg díjazottak oklevelet és 

könyvjutalmat kaptak munkáikért. 

 

FARSANG 

 

Február 6-án 14 órától az iskola 

tornatermében farsangot rendeznek, ahol az 

osztályok egy-egy kis műsorral lépnek fel, de 

egyénileg is be lehet majd öltözni. Lesz 

tombolahúzás, zene és tánc. A farsangon fánk, 

sütemény és üdítő vásárlására is lehetőség lesz.  

A rendezvényre az iskolások hozzátartozóit is 

szeretettel várják. 

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

 

ÓVODAI HÍREK 
 

Idén az óvodában ünneplik a farsangot az 

ovisok, február 16-án, hétfőn délelőtt. 

 

Egy régebbi hagyományt elevenítenek föl ezzel, 

amikor még szűk körben, csak a maguk és egymás 

örömére öltöztek be a gyerekek jelmezekbe, és 

nem vette el az önfeledt szórakozás lehetőségét a 

nagyközönség előtti szereplés és a teljesítési 

kényszer izgalma.  

Lesz tánc és zene, eszem-iszom… 

Hadd érezzék jól magukat „csak úgy” az óvodás 

korú kisgyerekek, farsang alkalmából!  

 

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

ISMERETTERJESZTÉS 
 

FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG 

Pappné Olga rovata 

 
Víz 

Bolygónk 70%-a víz, de ebből csak 0,2% édesvíz, 

tehát iható. Nem véletlen, hogy folyamatos 

folyadék utánpótlásra van szükségünk, hiszen 

testünk 70%-a is víz. A megfelelő mennyiségű 

ivóvíz hidratálja a testet, de a méregtelenítésben is 

szerepet játszik, mely a test egyik legfontosabb 

funkciója. Fontos szerepe van a víznek: 

szükségünk van rá az agyunk, a tüdőnk, az 

anyagcserénk megfelelő működéséhez és a 

testhőmérsékletünk szabályozásához. Létünk 

egyik alkotóeleme. Étel nélkül sokkal többet kibír 

az ember, mint víz nélkül. 20%-os vízveszteségnél 

már az ember homályosan lát, nehezen nyel, 

száraz a szája. Az emberi szervezet napi 

vízvesztesége 2,5 liter, ami izzadás, légzés, ürítés 

miatt távozik. Ezt mindenképpen pótolni kell, 

méghozzá tiszta víz formájában.  

Vízhajtó hatása van a kávénak, egyes 

gyógyteáknak, és igazából az üdítő sem pótolja 

megfelelően a vizet.  

Lehet, hogy ha fáj a fejünk, csak 2 pohár vizet 

kellene inni és helyreállnak a szervezetünk 

anyagcsere-folyamatai. Hazánk nem szűkölködik 

édesvízben, palackozva is számtalan fajtája 

létezik, használjuk ki és igyunk ásványi 

anyagokban is gazdag vizet! 
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Só 

Nagyon fontos a szervezetünkben, nélküle 

ugyanis nincs élet. Étkezéshez elengedhetetlen, de 

csak módjával. A boltokban nagy választék van 

sóból, különféle tisztított formában is. Vannak, 

akik úgy tartják, hogy a legegészségesebb az 

asztali, mert ez nem tartalmaz adalékanyagokat. 

Ellentétben a tisztított vagy jódozott sóval, amit 

kálium-kloriddal dúsítanak, de a szervezetnek a 

nátrium-kloridra, vagyis a sóra sokkal nagyobb 

szüksége van. Régebben patikában lehetett kapni 

tiszta sót, de mostanság már nem adnak.  

Az erdélyi só, a parajdi só és a Himalája-só 

nagyon gazdag ásványi anyagokban, igaz 

drágább, mint a hagyományos.  

A só egyébként sok mindenre használható a 

háztartásban, pl. tartósításra, fertőtlenítésre is. Hús 

és zöldség tartósítására is kiváló. Az otthon 

termelt zöldségeket több napos szárítás után 

ledaráljuk vagy apróra vágjuk, üvegekbe rakva 

lesózzuk és megvan télire a finom vegetánk. De 

használjuk télen járdatisztításra, a háztartásban 

lefolyótisztításra, a hűtő leolvasztásakor a jég is 

hamarabb megindul, ha sót szórunk rá és hagyjuk 

állni pár percig.  

Torokfájás esetén nagyon hatásos 

torokfertőtlenítő: 1,5 dl langyos vízhez 1 kanál sót 

keverünk, majd ezzel naponta többször is 

gargalizáljunk! 

 

Méz 

A méhek ajándéka. Már több ezer évvel ezelőtt 

ismerték édesítőszerként és gyógyszerként 

egyaránt. Régen, a csatából hazatért harcosok 

sebeit is mézzel és lapuval gyógyították, mert 

ismerték antibiotikus hatását.  

Szakemberek azt mondják, ha a méhek eltűnnek, 

kihalnak, akkor az emberiségre is ez a sors vár, 

hiszen a növények és gyümölcsfák 90%-át a 

méhek porozzák be, így válnak termővé.  A mai 

nagyüzemi gazdálkodás pedig nem éppen madár- 

és méhbarát, mert rengeteg vegyszert használnak 

a földön és a levegőben is.  

A méz igazi csodaszer, hiszen a benne lévő 

propolisz enzimmel és vitaminnal táplál. A 

legyengült immunrendszert erősíti úgy, hogy nem 

terheli a hasnyálmirigyet. Szoktuk mondani, hogy 

ahányféle méz, annyiféle hatás: a hársméz 

idegnyugtató, az akác immunerősítő, a 

levendulaméz a tüdőt gyógyítja.  

Kozmetikumnak is kiváló. 1 kanál mézet 1 kanál 

sóval összekeverve kiváló bőrradír készíthető, de 

jótékony hatása révén a felhasználási lehetőségei 

számtalanok.  

 

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

EGÉSZSÉGÜGYI HIRDETÉSEK 
 

 
 

 

 

 
AZ ISKOLA TORNATERMÉBEN 

 

LAKOSSÁGI és 

APRÓHIRDETÉSEK 

 

 
Tisztelt Polgármester Úr!                        

 
Ezúton szeretném megköszönni, hogy engedélyezte 

azt, hogy közmunkások segítsenek a házam 
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helyrehozatalában, ami nem kis munka volt, mivel 

egy házfal és a tető egy része leomlott!  

Nagyon szépen köszönöm a Közmunkás 

Társaimnak:  

Szalai Istvánnak, Árgyelán Daninak, Ficsor 

Zsoltinak, Gyenge Csabának, Simon Aurélnak, 

Ván Lászlónak, Imre Jóskának és Nadobán 

Zolinak, hogy lelkiismeretesen, önzetlenül és jó 

szívvel segítettek! 

Köszönettel tartozom Tóth-Pál Lászlónak is, aki 

asztalos munkájával járult hozzá a javításhoz. 

Tudom, ebben a faluban nem szokás megköszönni 

a dolgokat, mert szinte minden segítséget 

természetesnek veszünk, de én mégis nagyon 

szépen megköszönöm.         

 Kovács Józsefné 

 

 

Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám 

alatti téglaház, rendezett udvarral, több 

mezőgazdasági épülettel, 2100 m2-es telken.  

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

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 

 

http://www.magyarcsanad.hu/

