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Magyarcsanád Község 

Képviselő- testülete a 

közelgő ünnepek alkalmából 

örömteli készülődést, 
BÉKÉS, 

SZERETETTELJES 

KARÁCSONYT 

és SIKERES, 

BOLDOG ÚJ ÉVET 
kíván községünk 

minden lakójának! 
__________________________________________________ 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2021. október 6 és 20. napján 

14:00 órakor soros, nyílt ülést tartott, 

melyen megtárgyalta és elfogadta: 

 

1, Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Közbeszerzési szabályzatának hatályon kívül 

helyezését: 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzatát a Képviselő-testület a 

legutóbb a 2018. december 4-ei Képviselő-testületi 

ülésen fogadta el. A szabályzat tartalmazta az akkor 

hatályos jogszabályi előírásokat. Tekintettel arra, 

hogy a folyamatban lévő „Belterületi belvíz,- és 

csapadékvíz elvezetés” pályázat I. üteme 

vonatkozásában közbeszerzési eljárás megindítása 

szükséges, ezért Dr. Herczeg Ágnes felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadótól kértük a 

hatályos szabályzat felülvizsgálat. E felülvizsgálat 

során számos észrevételt tett a tanácsadó, ezért 

célszerű a régi szabályzat hatályon kívül helyezése 

és egy új szabályzat elfogadása. 

Az új szabályzat hatályba lépésének ideje: 2021. 

október 7. 

2, A „Belterületi belvíz,- és csapadékvíz 

elvezetés” kivitelezésére vonatkozó új 

közbeszerzési eljárás megindítását: 

A Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2020. 

évben kötötte meg a Támogatási Szerződéseket a 

TOP pályázatok keretében Magyarcsanádon a 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés beruházás 

finanszírozására. Tekintettel arra, hogy a tervezői 

költségbecslés alapján a leendő beruházások összes 

költségének nagysága meghaladja a közbeszerzési 

értékhatárt, az önkormányzat az építési munkák 

kivitelezésére közbeszerzési eljárást kell, hogy 

kiírjon. 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) 

pontjában foglaltak szerinti tárgyalás nélküli 

közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a fenti munka 

kivitelezése tárgyában. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értéke a 

tervezői költségbecslés alapján nettó 142.562.886,- 

Ft, a tervezett II. ütem kivitelezésének becsült értéke 

nettó 141.940.847,- Ft. Fentiek alapján a Kbt. 112. 

§ (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás a Kbt. 19.§ 

(3) bekezdése szerinti egybeszámítási szabályokat 

figyelembe véve is megfelelő. 

A tárgyi beruházás megvalósítására rendelkezésre 

álló fedezet nettó 139.462.889,- Ft. 

A közbeszerzési eljárás lefolytatását közbeszerzési 

szakértővel bonyolítjuk le. 

Az eljárások dokumentációi részletesen tartalmazzák 

az eljárás fajtáját, ajánlati dokumentációt, műszaki 

tartalmat, stb. Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat rendelkezik Közbeszerzési 

Szabályzattal, amely szerint a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárások 

megindítása, és a döntés. 

3, A polgármesteri tájékoztatót a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről. és a jelentést a 

lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról: 

Polgármester úr a két ülés közt 2020.október 1-én 

DAREH társulási ülésen vett részt ahol 

határozatképesek voltak. Ugyanezen a napon részt 

vett a településünkön rendezett idősek napján. 

2021. október hatodikán és nyolcadikán az óvoda 

felújításával kapcsolatban egyeztetett kivitelezőkkel, 

egyelőre árajánlatkérések zajlanak. 

2021. október 13-án VP-s külterületi útfelújítással 

kapcsolatos helyszín bejáráson vett részt. 
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4, A Temető használati díjak felülvizsgálatát: 

A temetőkről es a temetkezésről szóló 616/1999. évi 

XLIII. törvény (a továbbiakban: törvény), illetve a 

temetőkről es a temetkezésről sz616 1999. évi 

törvény vegrehajtasar6l sz616 145/1999. (X. I.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

szabályozza a temetkezési szabályokat. 

Magyarcsanád községben az önkormányzatnak 

osztott közös tulajdonában levő temetője a 

Magyarcsanád 6-/.f.. hrsz. alatti temető. 

A törvény 40. § (2) bekezdése alapján: 

,, (2) A temető tulajdonosa, köztemető eseten az 

önkormányzat a temető üzemeltetésével és 

fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és 

indokolt költségek alapján állapítja meg 

a) a temetési hely. illetőleg az újraváltás díját, 

b) a temetkezési szolgaltat6k kivételével a 

temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 

fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díját, 

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető 

által biztosított szolgáltatások igénybevételért a 

temetkezési szolgallat6k által fizetendő díjat. 

d) a temetőbe való behajtás díját, . 

A törvény 40. § (3) bekezdése szerint: 

,,(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon 

belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértéket az 

önkormányzat rendeletben állapítja meg. A 

díjmértékét évente felül kell vizsgálni. " 

A temetőről es temetkezésről szóló 13/2005. (XI. 30.) 

Ör. rendelet szabályozza az önkormányzat 

temetőhasználat rendjét. A díjtételek merteket a 

rendelet 8.§ tartalmazza, melyet a képviselő-testület 

a 8/2008.(Vl.14.) számú önkormányzati rendeletével 

m6dositott az álabbiak szerint: 

,, 8.§ (1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt 

hozza tartozójának, illetve az eltemetésre 

kötelezettnek az Egyház részére díjat kell fizetni. A 

díj merteket az Egyház Temetőszabályzata 

tartalmazza. 

(2) A ravatalozó bérleti díja 6.000 Ft/temetés. " A 

díjtételek változtatása egyelőre nem indokolt. 

5, A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról 

szóló rendeletet:  

A helyi Önkormányzatokért felelős miniszter 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2021.évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 3. melléklet 1. 2.2.1. pontjában szereplő 

helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igénylésére. Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 39/2021 (VIII.12.) 

képviselő- testületi határozata alapján a pályázatot 

benyújtotta, vállalva a pályázati kiírásban szereplő 

feltételeket. A belügyminisztérium a pályázatot 

pozitívan bírálta el, és megküldte a támogatói 

Okiratot.  

A település 190 erdei köbméter kemény lombos 

fafajta beszerzésére kapott támogatást 3.760.800 Ft 

összegben. A vásárolt tüzelőanyagot 2022. február 

15. napjáig ki kell osztani a rászorulóknak.  

 

A rendeletek teljes szövegét a nemzeti 

jogszabálytárban vagy településünk honlapján 

tekinthetik meg. 

Tisztelt Lakosok, kedves Gyerekek! 
 

Örömmel értesítjük a 14 

év alattiakat, hogy 

Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat, a 

Baptista 

Szeretetszolgálat, és a 

Magyarcsanádért 

Egyesület jóvoltából az 

idén is lesz cipős doboz ajándékosztás! 

Kérjük, azon 0-14 éves kor közötti gyerekek szüleit, 

akik magyarcsanádi lakosok, és életvitel szerűen itt 

élnek, hogy 2021. december 22-én 10-15 óráig 

vegyék át a Művelődési Házban az ajándékokat. 

Akik ezen a napon nem veszik át gyermekeik 

ajándékát, azok január 3-án kaphatják meg. Később 

a csomagok eltárolásra kerülnek, az édességet a 

dobozokból az óvodások kapják meg. 

Karácsonyi felekezeti alkalmak 
 

Szent Gellért Plébánia 
 

A Magyarcsanádi katolikus templom miserendje a 

következő: 

December 24.-én 17:00 órakor, 25-26-án 

11 órakor kezdődik a szentmise. 
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Református Egyházközség 
 

Istentiszteleti alkalmakat december 19-én 11 

órakor Advent 4. vasárnapján, és Karácsony első 

napján, december 25-én 11 órakor tartja. 

 

Román Ortodox Templom 
 

A karácsonyi szentmisék december 25 -26-án 

szombaton és vasárnap 9:30 kor kezdődnek 

 

Szerb Ortodox Templom 
 

A karácsonyi ünnepi liturgia 2022. január 8-án 

9:00-kor kezdődik. 

_________________________________________ 

Adventi Forgatag 
 

2021.12.11-én Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat és a Magyarcsanádért Egyesület 

Advent alkalmából Adventi előadást szervezett a 

rendezvénytérre. A színpadon Kökény Attila lépett 

fel és varázsolta el a közönséget. A rendezvényre 

kilátogató embereket sült kolbásszal és hurkával 

valamint forral borral láttuk vendégül.  

A rendezvény megvalósulását az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő és a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-

00009 Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és 

Magyarcsanádon, és az EMT-E-CIVIL-21-0356 

Kulturális és közösségépítő programok 

Magyarcsanádon projektek tettek lehetővé.  

 

 
 

 

 

 
 

Betlehem a Művelődési Háznál 
 

2021.12.10-én felállítottuk településünk Betlehemét 

a Művelődési Ház udvarán, mely ünnepi világítást is 

kapott. Az installáció megtekinthető lesz az év 

hátralévő részében. 

Ezúton is köszönjük Lánczné Miklós Katalinnak a 

bábuk elkészítését és a felállításban nyújtott 

segítségét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvoda nyílászáró cseréje 
 

A Magyar Falu Program „Óvodaépületek felújítása, 

korszerűsítése, új óvoda építése” pályázata által 

megnyert támogatásból befejeződött az épület 

nyílászáróinak cseréje. A munkálatok az óvoda 

tetőszerkezetének cseréjével folytatódnak, az ehhez 

szükséges alapanyagok beszerzésre 
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kerültek.

 
 

Bökényi út felújítása 
 

Örömmel értesítjük településünk lakosságát, hogy a 

Magyar Falu Program által meghirdetett "Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" 

című pályázati kiírás keretében megnyert 

38.226.675 Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatásból a Bökényi utat felújítottuk. 

 

 
 

 

 

Szociális tűzifa 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzata 2021-ben is 

szociális tűzifával segített a rászoruló családoknak a 

téli időszakban.  

Idén 191 családnak osztottunk tüzelőt, akik közül 

117 családot 5 mázsa fával, 74 családot pedig 10 

mázsa fával tudtunk segíteni a téli időszakban.  

 

 

 

Ajándék utalványok 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete - az Önkormányzat lehetőségeit mérlegelve 

- úgy döntött, hogy 2021-ben, minden 

életvitelszerűen a településen élő lakost 3.000,-Ft 

értékű vásárlási utalvánnyal ajándékoz meg, melyet 
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2021. december 24. napjáig lehet felhasználni az 

utalványon feltüntetett kereskedelmi egységek 

egyikében. Munkatársaink 1102 utalványt 

kézbesítettek a településen élők számára. 

A Képviselő-testület, valamint munkatársaim 

nevében ezúton kívánok Önöknek és szeretteiknek 

jó egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket, és 

sikerekben gazdag, boldog új évet!  

Üdvözlettel, Farkas János polgármester 

 

 
 

 

Október 23-i megemlékezés 
 

2021 október 22-én 16:00 órakor községünk 

önkormányzata és nemzetiségei koszorúzással és 

gyertyagyújtással emlékeztek 1956 hőseire. 

 

 

Hallottak napi megemlékezés 
 

2021. október 29-én szokásos módon koszorúzással 

és gyertyagyújtással emlékezetünk a két 

világháborúban elesett Magyarcsanádi hősökre.  

 
 

Badár Sándor humorista estje 
 

2021. október 16-án 18 órai kezdettel a 

Magyarcsanádért Egyesület az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő támogatásával humorestet 

szervezett. Az est fellépője Badár Sándor humorista 

volt, aki remek hangulatot teremtett a mintegy 75 

érdeklődő számára. 

 

 

Iskolai Hírek 

Magyarcsanádi siker a szegedi technikumban 

A tavalyi, 2020/2021-es tanévben a szegedi Déri 

Miksa Műszaki Technikumlevelezős versenyt 

hirdetett meg 5 fordulóban „Agyadat eldobod!” 

címmel. A Magyarcsanádi Református Általános 

iskolából 3 tanuló jelentkezett. A verseny során a 

diákok reál és humán kategóriákban oldottak meg 

feladatokat. 
Annak ellenére, hogy a műszaki kategóriában nem 

versenyeztek, az összetett versenyben is 

kimagaslóan teljesítettek diákjaink. 

Humán: 
3. helyezés: Ferencsik Vivien (8. osztály) 
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4. helyezés: Kisalbert Kíra (7. osztály) 

5. helyezés: Csurkui János (6. osztály) 

Reál: 
5. helyezés: Csurkui János (6. osztály) 

6. helyezés: Ferencsik Vivien (8. osztály) 

7. helyezés: Kisalbert Kíra (7. osztály) 

Összetett: 
7. helyezés: Csurkui János (6. osztály) 

8. helyezés: Ferencsik Vivien (8. osztály) 

9. helyezés: Kisalbert Kíra (7. osztály) 

Minden résztvevő diák oklevelet kapott, az összetett 

verseny első három helyezettje részesült 

tárgyjutalomban. 

Gratulálunk az elért szép eredményekhez, valamint 

további sok sikert kívánunk diákjainknak és a 

felkészítő pedagógusnak, Kanton Eszternek! 

 
 

Őszi suliváró délután 

2021. október 20-án, szerdán délután került 

megrendezésre, iskolánk második suliváró 

programja. Gyönyörű, napsütéses délután fogadta 

Eszter néni és Orsi néni a gyerekeket, Óvónéniket és 

szülőket egy vidám játékos délutánra. 

A téma az ősz, mint évszak köré épült.  

A varázslatos őszi erdőből senki nem ment haza üres 

kézzel: üdítő, csoki, cukorka, színező, őszi dísz volt 

mindenkinek a jutalma. 

Kipirult arccal, mosolyogva, integetve ígérték meg a 

nagycsoportosok, hogy legközelebb is eljönnek 

hozzánk egy közös játékra. Örülünk, hogy mindenki 

jól érezte magát, és továbbra is várjuk a kedves 

szülőket is, gyermekeikkel a Suliváró 

foglakozásainkra. 

 

Márton Napi mesevár 

2021. november 11-én, Márton napján rendezte meg 

iskolánk alsó tagozata a hagyományos Mesemondó 

versenyt. Ennek a napnak a tiszteletére, egy rövid 

mese megtekintésével, Márton püspök történetével 

és az ehhez tartozó hagyománnyal ismerkedhettek 

meg a gyerekek és vendégeink. 

Először az óvodások meséltek, akik nagyon 

ügyesen, bátran, hosszú mesével álltak ki a 

közönség elé: 

 Márki Annabel, Nagy Hanna, Popovics Emília, és 

 Rézműves Mária Nikolett. 

Iskolánkból 8 tanuló mérettette meg magát két 

kategóriában. A zsűri tagjait igen nehéz döntés elé 

állították a tanulók, ezért több helyen is holtverseny 

született. 

1-2. osztály: 

I. helyezett:Szecskó Csaba Szebasztián   

II.helyezett: Czékmán Diána  

III. helyezett: Hustiák Brenda Antónia és Pálfi 

Vanessza  

Különdíjat kapott: Veder Benjamin László  

3.-4. osztály: 

III. helyezett: Felcsuti Milán és Németh Roland 

Rikárdó  

II.helyezett: Gaspar Roxána Mária        
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Gratulálunk a versenyzőknek és további sok sikert 

kívánunk nekik és felkészítő pedagógusaiknak! 

 

 

Ezüst ceruza díj a Kárpát-medencében 

A pályázat „Szent László nyomában” címet viselte.  

Csurkui Szabina 6. osztályos tanulónk, a „tárnicsos„ 

Szent Lászlóról alkotott képet. A monda szerint, 

hatalmas termetű László király, amikor a pestis 

pusztítani kezdett katonái között, kilőtte nyilát. Ami 

a gyógyító tárnicsnál állt meg. Ettől a 

gyógynövénytől viszont csodás gyógyulás kezdődött 

a katonák között. 

Szabina ezt rajzolta meg és ezzel az alkotásával, 

több mint ezer pályamű közül kiválasztva kapta meg 

az ezüstceruza díjat. 

 

Gratulálunk a szép eredményhez és további sok 

sikert kívánunk neki és felkészítő pedagógusának, 

Hadár Lászlónénak! 

 

Sportolj velünk! Suliváró délután 

2021. november 25-én, Katalin névnapkor, vártuk az 

óvodásokat –iskolakóstolgató programunk 

keretében- egy sportos délutánra. Két csapat 

versenghetett egymással a tornateremben. A 

gyerekeket Kőszeginé Gabi tanító néni és segítője, 

Jankó Márkó jól átmozgatta a lelkes kis csapatokat 

majd elkezdődött a játékos versengés. A feladatok 

nagyon tetszettek mindenkinek, jó hangulatban telt a 

délután, még egyik idelátogató anyuka is kedvet 

kapott a játékos sportos tevékenységhez. 

Örülünk, hogy egy újabb kellemes délután 

tölthettünk a nagycsoportos óvódásokkal és 

idelátogató szüleikkel! 

 

 

Országos különdíj Újfehértón  

Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda 

által negyedik alkalommal meghirdetett „Kicsiny kis 

fényemmel világítani fogok…” címet viselő 

országos szépíró versenyre több iskola vállalta a 

megmérettetést, ami rendhagyó módon az online 

térben került megrendezésre. A mi iskolánkból 1 

diák nevezett a jeles versenyre: Tóth Laura 6. 

osztályos tanuló. 

A sok kiváló pályaművet, szakértő zsűri bírálta el, 

mely szerint Tóth Laura, a Magyarcsanádi 

Református Általános Iskola és Óvoda 6. osztályos 

tanulója országos különdíjat kapott. 

Gratulálunk a szép eredményhez Laurának és a 

felkészítő pedagógusnak, Pálfi Katalinnak! 
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Hopp Juliska! Zenés, táncos Suliváró 

Az iskolakóstolgató programsorozatunk alkalmával, 

december 9-én újra izgalmas élményben lehetett 

része az iskolánkba látogató nagycsoportos 

óvodásoknak. 

Ezúttal is a tornateremben gyűltek össze a kis 

vendégek és kísérőik, ahol az iskolás tanulókkal 

együtt meghallgatták a Csürhe Banda nevű zenekar 

előadását.  Szebbnél szebb, Mezőköltényi, 

Kalotaszegi és Szászcsávási dallamok szólaltak meg. 

A zenekar tagjai, Hajnal János tanár úr 

magyarázatával bemutatták hangszereiket is: 

hegedű, harmonika, nagybőgő, brácsa. 

Fergeteges hangulat kerekedett, a zenekar egyre 

pörgősebben játszotta a zenét, mindenki rendkívül 

jól szórakozott és talán egy kicsit el is fáradt. 

Reméljük, ez az élőzenés táncház és az együtt töltött 

délután mindenkinek egy kis melegséget lopott a 

szívébe! Köszönjük Hajnal János tanár úrnak, 

Gecsei Zita tanító néninek és a Csürhe Banda 

Zenekar fiatal zenészeinek ezt a kellemes, vidám 

délutánt! 

A következő Suliváró programunka is szeretettel 

várjuk a nagycsoportosokat, szüleiket, és óvó 

néniket! 

 

 
 

Részletesebb információkért látogassanak el a 

https://mcsrefaltisk.edu.hu/ oldalra 

 

A Magyarcsanádért Egyesület sikeres 

pályázata 

 
A Magyar Falu Program Falusi 

Civil Alap keretében „Civil 

közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatása” 

pályázati kiírásra sikeresen 

pályázott a Magyarcsanádért 

Egyesület. Az elnyert összeg 6 

millió forint. 

A pályázat lehetővé teszi, hogy 

a régi védőnői szolgálat és 

lakás (liga) épületének felújítását elkezdjük. 

A pályázat beadásának feltétele volt, hogy az 

épületet bérbe kapjuk az Önkormányzattól.  

A legfontosabb az épület talajvízelleni 

szigetelésének elvégzése, és a beázások 

megszüntetése érdekében, a tető javítása, és az 

ereszcsatorna kicserélésre. Megújulnak a belső 

terek, a Fő utcára néző 3 helységet egybenyitjuk, 

hogy később közösségi rendezvényeket tudjunk 

tartani. 3 mosdó helység kerül kialakításra. Terveink 

szerint megújul a konyha és egy kisebb étkezőt is 

kialakítunk. 

Célunk, hogy olyan közösségi teret alakítsunk ki, 

ahol különböző programokat, képzéseket, táborokat, 

előadásokat, kisebb rendezvényeket lehet tartani. 

 _________________________________________ 

https://mcsrefaltisk.edu.hu/
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Anyakönyvi Hírek 
 

Született 
 

Mezei Benjámin Lajos 

Szülő: Mezei Erzsébet Erika, Kolompár Tibor 

Született: 2021.10.05 

Magyarcsanád, Búza sor 7. 
 

 

 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

 

Elhunyt 
 

Prém János  élt 72 évet 

Termál utca 18. 
 

Simosca Marin  élt 50 évet 

Ady Endre utca 20. 
 

Putárik Jánosné  élt 72 évet 

Bánát utca 21. 

 

Valach Jánosné  élt 65 évet 

Jókai Mór utca 28. 
 

Ardelean Irina   élt 82 évet 

Szegedinác Péró utca 21. 

 

Nyugodjanak békében! 

 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 
 

 

Ágdarálás 
 

A Matüf Kft. ágaprító géppel vállal levágott faágak, 

gallyak darálását. 

A keletkező darálékot igény esetén elszállítjuk. 

Érdeklődni személyesen irodánkban lehet: 6932 

Magyarcsanád, Fő utca 43.sz., vagy az alábbi 

telefonszámon: +36-70/502-49-23. 

 

 
(a kép: illusztráció) 
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TEMETKEZÉS 

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 

 
 

 

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 

 

 

 

 

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 
 

- Cement Mész 

- Téglák, Cserepek 

- Gipszkarton – Hőszigetelők 

- OSB Lapok 

- Fenyő fűrészáru, Szögek, Csavarok 

- Kerítésléc, Ól deszka 

 

Bíró Antal 

Apátfalva, Aradi u. 16/a. 

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

 

Ácsmunka, tetőfedés 
Számlaképes tetőfedést ácsmunkát vállalok 
Új tető készítését vállalom. 

Vállalom: tetők – javítását 

  - szegését 

  - átalakítását 

Díjmentes állapot felméréssel  

Érd.: Kardos Krisztián 06-20-421-8617  

 

 
 

Magyarcsanádi Hírek 
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