Magyarcsanád Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató havilapja
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HÍREK

2020.
március - április
egy teljesen más címen! Több lakosról tudjuk, hogy
nincs bejelentkezve a településre, így azok valószínű
nem is kaptak szájmaszkot. Ha valaki ezen okok
folytán nem kapta meg, kérjük, jelezze a
Polgármesteri Hivatalban.
Vigyázzanak magukra, és másokra is!
__________________________________________

Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Lakosok!
Március 30-án kértük településünk varrni tudó lakóit,
hogy fogjunk össze, és minden lakosnak varrjunk
szájmaszkot. Az anyagot az Önkormányzat
megvásárolta, és április 1.-én megkezdődött a munka.
Itt az újság hasábjain szeretnénk megköszönni a
szájmaszkot varró önkénteseknek az áldozatos több
napos munkáját, akik teljesen ingyen vállalták a
feladatot! A maszkokat szabta, varrta: Lánczné
Miklós Katalin, Horváth Jánosné, Farkas Jánosné,
Hangai Ferencné, Téglás Lászlóné, Tamás
Magdolna, Koszta Györgyné, Varga Györgyné,
Rotárné Nagy Edit, Szilvási- Králik Anett. A
maszkok kiosztása sem volt egyszerű feladat, hiszen
sokan nem az állandó lakcímen élnek, de még a
bejegyzett tartózkodási címen sem laknak ott, hanem

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Korona vírus járvány
miatti
megelőző
intézkedések
értelmében,
Magyarcsanád Község Önkormányzata, kizárólag
akut és halaszthatatlan ügyekben ELŐZETES
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN fogadja ügyfeleit.
Vigyázzunk egymásra! Megértésüket köszönjük!
__________________________________________
ADOMÁNY
Tisztelt Lakosok!
Önkormányzatunk adományt kapott a KOCHs Torma
Kft. által gyártott termékekből. (torma, salátaöntetek,
majonéz, mustár) Aki szeretne részesülni ebből az
adományokból, személyesen átveheti a Művelődési
Házban április 20-24 között délelőtt 8-11 óráig. (a
készlet erejéig)
_________________________________________
Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
2020. február27. napján 16:30 órakor
soros, nyílt ülést tartott,
melyen megtárgyalta és elfogadta:
1.) A polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
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2.) Farkas János polgármester 2019. évi
szabadságának
igénybevételét,
2020.
évi
szabadságának megállapítását, ütemezését
3.)
Magyarcsanád
Településüzemeltetési
és
Fejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét
4.) Az Önkormányzati társulások Társulási
Megállapodásainak módosítását
5.) A Magyarcsanád Községi Önkormányzat
tulajdonában álló 143/21. hrsz-ú kivett közterület 250
m2-es területének értékesítése tárgyában meghozott,
16/2020. (II.13.) képviselő-testületi határozat
visszavonását
4.3. A képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (X.22.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezését, valamint új
rendelet megalkotását
4.4. A cafetéria éves keretösszeg meghatározását
Magyarcsanád Község Polgármestere részére
__________________________________________

járdaszakaszok egy részének felújítása márciusban
megkezdődött.

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2020. március 25. napján, 14:00 órakor
soros nyílt ülést tartott, melyen megtárgyalta és
elfogadta:

Orvosi eszköz és önkormányzati tulajdonban lévő
út-, hídépítés/felújítás pályázatok benyújtása

A járdafelújítás várható befejezésének ideje:
2020. június 16.
A
felújítás
során
felmerülő
esetleges
kellemetlenségekért elnézésüket és szíves türelmüket
kérjük!

Magyar Falu Program

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot
hirdetett a Magyar Falu Program keretében 5000 fő
alatti lakosságú települések részére orvosi eszközök
beszerzésének, valamint önkormányzati tulajdonban
lévő út-, hídépítés/felújítás támogatására.
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó
lakosságszámú települések számára az egészségügyi
alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a
megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének
biztosítása, illetve a települési önkormányzatok
tulajdonában lévő utak, hidak építése, felújítása,
ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak
mérséklése.
A képviselő-testület 2020. március 25. napján
tartott ülésén döntött arról, hogy az orvosi
eszközállomány
gyarapítása,
valamint
korszerűsítése érdekében, illetve a Táncsics utca
és a Bánát utca egy részének kiépítésére és
felújítására a pályázatokat benyújtja.
Az orvosi eszköz pályázat esetében az elnyerhető
támogatás összege 3.000.000,-Ft, míg az útfelújítás
esetében az elnyerhető maximum támogatás
összege 30.000.000,-Ft.
Bízunk a pályázatok pozitív elbírálásában!

1.) Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
2.) A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi
munkájáról szóló beszámolót
3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz
kapcsolódó szakmai munkáról szóló beszámolót
4.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2020. évi
Közbeszerzési Tervét
__________________________________________

Járdafelújítás
A Képviselő-testület 2019. évben döntött arról, hogy
az
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra
pályázatot nyújt be. A Belügyminisztérium a
benyújtott pályázat alapján 12.109.432,- Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatásban részesítette
Magyarcsanádot.
Az önkormányzat vállalta a pályázathoz szükséges 15
% önerő, azaz 2.136.959,- Ft biztosítását, így a Péró
Szegedinác, Ady Endre, Fő utcai és a Templom téri
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A család- és gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadása
Magyarcsanádon:
Hétfő
8.00 - 12.00; 13.00 - 15.00
Kedd
NINCS
Szerda
8.00 - 12.00; 13.00 - 15.00
Csütörtök
NINCS
Péntek
8.00 - 12.00;
Nincs
A szolgálat telefonos elérhetősége: +36-70/796-9361; +36-62/611-730
A szolgálat email címe:
csaladgondozo@magyarcsanad.hu
Az egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel
jelenleg a fentiektől eltérően a személyes
ügyfélfogadás szünetel. Ügyfélfogadás csak
rendkívül indokolt esetben, telefonon vagy
emailen történt előzetes bejelentkezés esetén
lehetséges, egyéb esetben nem.
Befejeződött a Reformátustemető felújítása
A Magyarcsanádi Református Egyházközség
2019.évben pályázatot nyújtott be a MAGYAR
FALU PROGRAM „Egyházi közösség tulajdonában
lévő temetők fejlesztése” című alprogramjára.
A pályázaton 4.999.890.-Ft, vissza nem térítendő,
támogatást nyertünk.

________________________________________

Bemutatkozás
Tisztelt Olvasó!
Erdélyi Katalin vagyok az
Apátfalvi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatának családsegítője.
2020. február 20. napjától én
látom el a család- és gyermekjóléti feladatokat
Magyarcsanád és Nagylak településeken. 1998-óta
dolgozom a gyermekvédelem területén.
A kötelezően ellátandó gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatokon túlmenően az alábbi
ügyekben tudok segíteni a hozzám fordulóknak:
- ügyintézés segítése (pl.: családtámogatási ellátások,
nyugdíjszerű
ellátások
igénylése,
közüzemi
óraállások jelentése stb.),
- információ nyújtás (pl.: ellátásokhoz való
hozzájutás ügyében stb.)
- tanácsadás (gyermeknevelési, életmód- és
életvezetési stb.)

Minden Magyarcsanádi lakos előtt ismeretes, hogy a
temetők többsége, szinte egymás mellett, a falu
Nagylak felöli, végén helyezkedik el, csak a
reformátustemető található a falu másik, Apátfalva
felöli részén. Ennél fogva logikus volt a döntés 1986ban, hogy a ravatalozó is az öt temető területén,
illetve azok közelében épüljön fel.
A reformátustemetőhöz a ravatalozó két kilométerre
található.
A temető egy része nagyon elhanyagolt volt, nem volt
bekerítve, így a vadak sok kárt tettek a sírokban. Nem
volt egy rendes, sík terület, ahová a búcsúztatás
idejére a koporsót biztonsággal, a végtisztességet
megadva, el lehetett helyezni.
Mivel községünkben a hamvasztásos temetésekhez,
az urna elhelyezésére nincs egy temetőben sem
urnafal, ezért ezt az elképzelést is beépítettük a
pályázatba.
3
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A 37 gyülekezeti tagot számláló egyházi közösség
saját erőből nem lett volna képes ezeket a nagyon is
időszerű, szükséges fejlesztéseket megvalósítani.
Köszönjük a Magyar Kormánynak ezt a lehetőséget.
A támogatási szerződés aláírását követően, még az
ősszel, azonnal elkezdődtek a munkálatok.
A kivitelező megkezdte az elhanyagolt, gazos terület
rendezését, megépült egy 32 négyzetméteres
betonozott terület, a búcsúztató hely.
A sírok, a búcsúztató hely és az urnafal
megközelítését szolgáló közel 70 méter hosszú, 1,5 m
széles sétány, 100 m drótkerítés, valamint az urnafal
alapja is elkészült.
Tavasszal, amint az időjárás megengedte, folytatódott
az urnafal építése és a tereprendezés.
Az urnafal 36 férőhelyes, márványlappal ellátott,
esztétikus építmény. Egy férőhelyben két urna
elhelyezésére van lehetőség.
A községünkben lévő valamennyi felekezet részére
biztosítjuk az urnafalas temetkezés lehetőségét.
_______________________________________

A temető – pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztése befejeződött, a műszaki átadás 2020.
március 18-án megtörtén.

Iskolai Hírek
Az
iskolai
híreket
bővebben
a
https://mcsrefaltisk.sulinet.hu/ weboldalon és az
iskola facebook oldalán olvashatják.

Köszönjük a pályázatírók, lebonyolítók és a
kivitelezők lelkiismeretes munkáját!

A magyarcsanádi gyerekek is jártak a
világűrben…

Magyarcsanádi Református Egyházközség
Presbitériuma

A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda összes kis óvodása és tanulója részesülhetett a
Partiscum Mobil Planetárium TANTEREMBŐL A
VILÁGŰRBE elnevezésű programjában, melynek
keretében
az
ország
legnagyobb
mobil
planetáriumával
kihelyezett
csillagászati
ismeretterjesztő előadásokon vehettek részt 2020.
január utolsó napján.
A program a HEKS (Svájci Protestáns
Segélyszervezet) és a Magyarországi Református
Egyház közös roma programja keretében az MRE
Cigánymissziós
Iroda
által
az
inkluzív
iskolafejlesztési projektek támogatására kiírt
„Inkluzív
református
iskolák”
(20182020) pályázatból valósult meg. Köszönjük!
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Suliváró program: Meseországban
2020. február 13-án a Suliváró program következő
állomásán Meseországba invitálta a Magyarcsanádi
Általános Iskola és Óvoda a leendő első
osztályosokat. A kesztyű című mesét dolgoztuk fel.
Már az iskolába invitáló meghívó is kesztyű alakot
öltött.
A délután fénypontja volt, mikor hangszereket
varázsoltunk elő a padokból és együtt énekeltünk és
zenéltünk egy víg nótára. A foglalkozás végén
megvendégeltük a kis ovisokat, óvó néniket és a
szülőket is a meséhez kapcsolódva, állatfigurás
sütivel. Jól érezték magukat a gyerekek ezen a
délutánon is, ígérték, szívesen jönnek máskor is
iskolánkba.

Újra nyílt néptánc órák az első félév zárásaként
Az idei tanév félévét is nyílt táncórával zárta a
Magyarcsanádi Általános Iskola és Óvoda minden
diákjai, 2020. február 4-én. A nyílt órákon számot
adtak tudásukról és a tánc szeretetéről. Hajnal János
tanár úr keze alatt gyermekeink megnyílnak és
örömmel veszik fel minden órán azt a lendületet, amit
az oktatójuk sugároz feléjük.
Öt nyílt órát láthattak az érdeklődők a nap folyamán:
Csikota József a Makói Magán Zeneiskola igazgatója
és Csókási Csaba néptánc pedagógus is megtisztelt
bennünket egésznapi jelenlétével. Igazgató úr és
Baranyi Bettina igazgató asszony elismeréssel szólt
minden évfolyamon illetve az óvodában is a gyerekek
produkciójáról az órák zárásaként. Nagyon szépen
köszönjük a szülőknek is, hogy ilyen szép számmal
megtisztelték a gyerekeket a jelenlétükkel.

Angoloztak az ovisok a Magyarcsanádi
Református Általános Iskolában
Március 10-én ebben a tanévben már tizenegyedik
alkalommal kóstolhattak bele az ovisok a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola életébe.
Ezúttal Ovi Angol iskolakóstolgatóra invitálta az
iskola kicsiny óvodásait. az angol foglakozáson
tanultak dalokat, megtanultak bemutatkozni,
5
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köszönni, elköszönni, 10-ig számolni és betekintést
nyertek
a
színek
világába
is.
A játékos foglalkozáson énekeltek, mozgásos
feladatot hajtottak végre, beszélgető körben
kommunikáltak egymással, használták az interaktív
táblát, színeztek, rajzoltak a leendő elsősök.
A tartalmas kompetencia alapú óra után a
fáradalmakat a tipikusan „angol teadélután”
alkalmával pihenhették ki a nagycsoportos óvodások.
Megkóstolhatták a teát angolosan, azaz tejjel ízesítve
finom angol keksz kíséretében. Ajándékként angol és
amerikai zászlót vihettek magukkal emlékbe a leendő
elsősök.

A zsűri döntése után a következő eredmények
születtek:
Óvodások: Czékmán Diána, Jesity Szvetlána,
Keresztes Dominik Noel, Németh Noel Viktor, Tóth
Annaróza,
Ván
KittiSzép
versmondásukért
mindegyikük emléklapot, kifestőt, könyvjelzőt
kapott. Felkészítő: Mátó Gáborné óvónő
1.-2. osztály:I. helyezett: Felcsuti Milán és Németh
Roland Rikárdó1. osztályos tanuló
II. helyezett: Jankó Tifani1. osztályos tanuló és
Gaspar Roxána Mária 2. osztályos tanuló,
III. helyezett: Jankó Márkó 1. osztályos tanuló
IV. helyezett: Kis-Jakab Levente 2. osztályos tanuló
felkészítő pedagógus: Kőszeginé Szűcs Gabriella
3.-4. osztály:I. helyezett: Demeter Szemira 4. oszt.
II. helyezett: Veréb Kevin 4. osztályos tanuló és
Szabó Krisztián Dániel 4. osztályos tanuló
III. helyezett: Berta Jázmin Zsuzsanna 4. osztályos
Csurkui Szabina 4. osztályos tanuló
IV. helyezett: Raffael Ramón 4. osztályos tanuló
felkészítő pedagógus: Sztáncs Erika
5.-6.-7. osztály:I. helyezett: Berta Noémi 7 osztályos
Nadobán Izabella 6. osztályos tanuló
II. helyezett: Salyi Attila Alex 5. osztályos tanuló
III. helyezett: Ferencsik Vivien 7. osztályos tanuló
IV. helyezett: Csurkui János 5. osztályos tanuló
felkészítő pedagógus: Pálfi Katalin
Kellemes délutánt tölthettek el az intézményben. A
helyezést elért tanulók oklevelet és könyvet kaptak
jutalmul. Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük a
felkészítők és a zsűri munkáját, valamint a szülők és
vendégek megjelenését.

Szeged jártunk a Nemzeti Színházban
2020. február 20-án dél körül nagy izgalommal indult
a Magyarcsanádi Református Általános Iskola kis
csapata Szegedre. Újra egy óriási lehetőséget kapott
az intézmény, bekerültek a Lázár Ervin Programba,
amelynek célja, hogy évente legalább egy
alkalommal minden magyarországi általános
iskolás 1-8. évfolyamon , szociális helyzettől és
lakóhelytől
függetlenül tanévenként
egyszer
térítésmentesen juthasson színházi élményhez.
A Lúdas Matyi című két felvonásos zenés előadást
nézhették meg gyermekeink a színház második
emeleti páholyaiból.
Bóbita szavalóverseny a nagycsoportos
óvodásokkal
Február utolsó hetében rendezte meg a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola a
hagyományos Versmondó versenyét, melyen 6
nagycsoportos óvodás, 17 alsó tagozatos és 5 felső
tagozatos tanuló mérette meg magát. A rendezvényen
korcsoportonként szavalták el a tanulók a szebbnél
szebb, hangulatos verseiket. A zsűri tagjai: Baranyi
Bettina igazgató, a zsűri elnöke Tóth Orsolya
igazgatóhelyettes Konti Ibolya fejlesztő pedagógus.

Kárpát-medencei rajzpályázat
A dobogó legfelső fokain a magyarcsanádi
gyerekek
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda tanulói ismét bebizonyították, hogy milyen
tehetségesek a képzőművészetben, ugyanis megint a
dobogó legfelső fokaira állhattak egy újabb rangos
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megmérettetésen. A Szenczi Molnár Albert
Református Általános Iskola, valamint a Református
Pedagógiai Intézet által szervezett ” Jézus élete”
elnevezésű Kárpát-medencei rajzpályázat ünnepélyes
díjkiosztójára és a művekből rendezett kiállítás
megnyitójára 2020. február 21-én került sor
Budapesten.
Hadár Lászlóné kapott meghívást e rangos
eseményre, mert a következő igen szép eredményeket
érték el:
Somodi Béla 6. osztályos tanuló
I. hely
Kovács Tamás 6. osztályos tanuló
II. hely
Emléklapot kaptak magas szintű teljesítményükért és kiállításra javasolt munkájukért:
Szabó Patrik, Apfel Roland, Zsigmond
Szeréna 6. osztályos tanuló

Első helyezés versmondásban a XXII. Deszki
Maros Menti Fesztiválon
2020. március 6-án három magyarcsanádi diák
(Németh Roland Rikárdó, Jankó Tifani Fatima és
Felcsuti Milán 1. osztályos tanulók) mutatta meg
tehetségét a XXII. alkalommal megrendezett Deszki
Maros Menti Fesztivál vers-és prózamondó
versenyén.
A Faluház Kupolatermében adták elő verseiket a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda tanulói. Az alsó tagozatos versmondó
kategóriában a neves szakmai zsűri: Barnák László (a
Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója) és Csorba
Kata szegedi színművésznő jutalmazta az ifjú
tehetségeket. Az erős mezőny ellenére sikerült a
dobogó legfelső fokára állni, ugyanis Felcsuti Milán
1. osztályos tanuló 1. helyezést ért el a versmondók
között. Felkészítő pedagógusa: Kőszeginé Szűcs
Gabriella.
Elismerő szavakkal, oklevéllel, emléklappal, könyvés édességcsomaggal, fülig érő mosollyal tértünk
haza kis falunkba.

Országos Labdarúgó Farsang Kupa Lőkösházán
A Lőkösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a
Magyarországi
Románok
Országos
Önkormányzatával közösen, Lőkösházán rendezte
meg február 28-án, a hagyományos Farsang Kupát az
5. – 6. osztályos tanulók részére.
Az immár XIX. alkalommal megrendezett országos
megmérettetésen a Magyarcsanádi Református
Általános Iskola is képviseltette magát. .
Hasonlóan az elmúlt évekhez, idén is a kilenc
megjelent, román nemzetiségi nyelvet oktató iskola
tanulói, két csoportban mérkőztek meg.
A magyarcsanádi fiúk az öt csapatot alkotó
csoportjukban az előkelő III. helyen végeztek.
A csapat tagjai voltak: Szabó Patrik 6. o.,Apfel
Roland 6. o., Somodi Béla 6. o., Kaprinay Milán 5.o,
Csurkui János 5. o., Szabó Krisztián 4. o. és Rádai
Dávid 4. o.
A gólokat Kaprinay Milán lőtte.
Felkészítő testnevelő tanár: Molnár László
A serleget és az oklevelet a csapat tagjai büszkén
vették át. Gratulálunk!
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Anyakönyvi Hírek

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet
Árnyékolás technika
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122
6900 Makó, Kossuth utca 12. OMV benzinkút mellet.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:30 -17:00
Szombat 8:30 -11:30
Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket!
Érd.:06-70-704-8071

Született
Ábrahám Kristóf
Szülő: Erdei Ágnes Katalin, Ábrahám Zsolt
Született: 2020.03.24
József Attila utca 22.

____________________________________________________________

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
Apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre
- Koporsós és urnás temetések lebonyolítása,
otthoni és kórházi elhalálozás esetén is.
- Kegyeleti tárgyak értékesítése.
- Gyászjelentés újságban való megjelenítése.
- Ügyelet a nap 24 órájában.
Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 06-20-326-4826, 06-20-431-9629
Bíró–KER Építőanyag Kereskedés
Nyitva:hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig,Vasárnap
Zárva

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunyt
Katona János
élt 68 évet
Budai Nagy Antal utca 8.
Raffai Ferenc
Maros utca 6/b

élt 70 évet

Lichtenfeld Tamás
Laktanya tér 20

élt 78 évet

-

Cement Mész
Téglák, Cserepek
Gipszkarton – Hőszigetelők
OSB Lapok
Fenyő fűrészáru, Szögek, Csavarok
Kerítésléc, Ól deszka
Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

Nyugodjanak békében!

TEMETKEZÉS

06/20 473-32-36, 06/20 326-48-26

A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések teljes körű lebonyolítását.
Makó, Verebes u. 2/a. (Református Ótemetőnél)
Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384
_______________________________________

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon
Magyarcsanádi Hírek
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
Email cím: kultura@magyarcsanad.hu
Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné, Ficsor János

Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
IS

Méz kapható (akác, vegyes, repce)
Érdeklődni: Németh Évánál ill. +36/20 260 9667-es
telefonon
8

2020. március-április

Önkormányzati tájékoztató lap

Magyarcsanádi Hírek

1

