Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2015.
OKTÓBER
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete szeptember 24.-én tartotta
soros ülését
1.) Elhangzott a polgármesteri tájékoztató a két
ülés között történt fontosabb eseményekről.
2.) Az egészségügyi ellátás helyzetéről Dr. AboulHosn Hussein háziorvos tájékoztatta a képviselő
testületet.
3.) A védőnői szolgáltatás helyzetéről Németh
Éva védőnő tájékoztatta a képviselő testületet.
Mindhárom tájékoztatót elfogadta e testület.
4.1.) Magyarcsanád Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította
a képviselő testület.
4.2.) A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása:
A Rendelet 8. § (2) bekezdése az alábbi ponttal
egészül ki:
„e) újszülött gyermek fogadására.
A Rendelet 8. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) Nem állapítható meg rendkívüli települési
támogatás annak a lakhatási támogatással
rendelkező
kérelmezőnek,
aki
közüzemi
számláinak kiegyenlítése érdekében kér anyagi
támogatást.”
(3) Rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel
e rendeletben szabályozott jogosultsági feltételek
alapján tárgyévben legfeljebb három alkalommal
állapítható meg.”
A Rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép, és a 9. § az alábbi új (7)-(8)
bekezdésekkel egészül ki:

„(6) A 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben
a támogatást jövedelmi értékhatártól függetlenül
annak a kérelmezőnek kell megállapítani, aki
gyermeke születése időpontjában, valamint azt
megelőzően folyamatosan legalább egy évig
magyarcsanádi lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezett. Az újszülött gyermek
fogadására nyújtott támogatás a születési
anyakönyvi
kivonatban
szereplő
szülők
valamelyike részére állapítható meg.
(7) Az újszülött gyermek fogadásának céljára
igényelt települési támogatási kérelemhez csatolni
kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
fénymásolatát.
A
támogatás
mértéke
gyermekenként
10.000,-Ft,
mely
pénzbeli
támogatásként kerül kifizetésre.
(8) A rendkívüli települési támogatásra való
jogosultságot és a támogatás módját a 8. § (2)
bekezdés a)-b) pontjában foglalt esetekben a
Szociális Bizottság állapítja meg. A 8. § (2)
bekezdés
c)-e)
pontjaiban
meghatározott
támogatások esetében a hatáskör gyakorlója a
polgármester.”
A Rendelet 11. §-a az alábbi bekezdéssel egészül
ki:
„(9) A lakhatási, a rendkívüli települési
támogatás, valamint a gyógyszertámogatás iránt
benyújtott kérelmet el kell utasítani, amennyiben a
környezettanulmány során megállapításra kerül,
hogy a kérelmező életvitelszerűen nem az adott
ingatlanban tartózkodik.”
4.3.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól,
valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló
rendeletet megalkotta a képviselő testület
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4.4.) A Közterület használatáról és a közterület
használat díjáról szóló, többször módosított
12/1998. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése és új rendelet
megalkotása:
(teljes rendelet olvasható a honlapon, itt néhány
fontosabb részt szeretnénk ismertetni)
A közterület rendeltetésétől eltérő használathoz
(a továbbiakban közterület-használat) engedélyt
kell kérni. (Nyomtatvány a hivatalban)
(2)
Közterület-használati
engedélyt
kell
beszerezni, ha
a)
közterületbe nyúló építményrészekre (pl.:
lépcső, kirakatszekrény, üzleti védőtető ernyő
szerkezet, hirdető berendezés, cég- és címtábla),
ha a benyúlás több mint 10 cm,
b)
üzlet, árusításra alkalmas pavilon, egyéb
létesítmény (árusító asztal, állvány stb.)
elhelyezéséhez, fennmaradásához,
c)
építési munkával kapcsolatos anyagok,
szerkezeti elemek elhelyezésére, valamint épület
állékonyságával kapcsolatban igénybe vett terület,
d)
alkalmi és mozgóárusításra,
e)
vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti
szállítás az rakodás alkalmával göngyölegek
elhelyezésére, árukirakásra,
f)
kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport,
kulturális és cirkuszi rendezvények, továbbá
mutatványos tevékenységek, reklámtevékenységet
kísérő kulturális és sporttevékenység céljára,
g)
áruminta
közterületen
történő
elhelyezésére (árumintát esztétikusan és oly
módon lehet elhelyezni, hogy se közúti, se
gyalogos forgalmat nem akadályozhat),
h)
közhasználatra még át nem adott
közterület ideiglenes hasznosítására (pl.: meg nem
nyitott utca),
i)
ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére,
kialakítására (pl.: felvonulási épület, lakodalmas
sátor),
j)
távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő
készülék, postai levélszekrény elhelyezése
k)
hirdető-berendezések, cég- és címtáblák és
egyéb táblák elhelyezéséhez, ha azokat nem épület
falán helyezik el,
l)
mozgó
hirdető-berendezésekhez
(pl.:
autóról történő árubemutatás),
m)
hangosbemondó
közterületen
történő
használata céljára, ha az üzleti célokat szolgál,
n)
közműbekötések elkészítéséhez, közmű és
egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő,

csatorna stb.) közterület-használattal járó
karbantartása, építése,
o)
totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett
szerencsejáték célját szolgáló láda, továbbá az
utcai
árusító
automaták
elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
p)
közúti
közlekedéssel,
fuvarozással
kapcsolatos állomáshely (pl.: taxi), valamint
állandó helyhasználatot igénylő gépjármű által
elfoglalt hely,
q)
mezőgazdasági
termékek
48
órát
meghaladó tárolására (pl.: gyökér, répa, stb.)
kivéve éghető termékek,
r)
közterületen elhelyezett garázsokra,
s)
közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő
edényre, konténerre.
t)
promóciós tevékenység céljából elfoglalt
terület használatára
Nem kell közterület-használati engedélyt
beszerezni
a)
járda, közút javításával, építésével
kapcsolatos tevékenységre,
b)
a település- üzemeltetéssel kapcsolatos
tárgyak elhelyezésére (pl.: pad, figyelmeztető és
tájékoztató
táblák,
közvilágítási
lámpák,
tartóoszlopok),
c)
hirdető táblák elhelyezésére, ha azokat
épült falán rögzítik, amennyiben az 1 m2-t
meghaladja, építési engedélyt kell kérni,
d)
építési anyagok 48 óránál rövidebb
tárolásánál,
e)
közmű és egyéb vezetékek hibaelhárítási
munkálataira, ha az halasztást nem tűr, de a hiba
észlelhetőségétől számított első munkanapon
köteles bejelenteni a közmű üzemeltetője,
f)
költözködés során bútorok fel- és
lerakodásához, ha az 24 órát nem haladja meg,
g)
közművezetékeknek,
távbeszélő
létesítményeknek, átadás utáni üzemeléséhez,
h)
tüzelőanyag
közterületen
történő
tárolásához, ha az nem haladja meg a 24 órát,
i)
kereskedelmi
és
vendéglátó-ipari
tevékenységgel kapcsolatos áruk és göngyölegek,
szállításakor közterületen történő elhelyezésére,
ha az a 24 órát nem haladja meg.
(4) Nem adható közterület-használati engedély
a)
környezetvédelmi vagy balesetvédelmi
szempontból is kifogásolható tevékenység
gyakorlásához, anyagok elhelyezéséhez,
b)
lakókocsiból, járműből történő árusításra
a 43-as főközlekedési út teljes községi szakaszán,
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c)
gépkocsi
várakozóhelyen
bármiféle
létesítmény kialakítására (pl.: ponyvagarázs,
hullámpala garázs stb.)
d)
ha a kérelmező a közterület-használat
engedélyezéséről szóló rendelet előírásait – a
kérelem beérkezésétől számított 1 éven belül,
vendéglátó-előkert működésével kapcsolatban 2
éven belül - az engedélyező hatóság
nyilvántartásából megállapíthatóan megszegte,
e)
használaton
kívüli,
vagy
szemmel
láthatóan
üzemképtelen
gépjárművek,
mezőgazdasági eszközök közterületen történő
tárolására,
f)
3500
kg
legnagyobb
össztömeget
meghaladó
súlyú
jármű
–
autóbusz,
tehergépkocsi,
mezőgazdasági
vontató,
lassújármű, járműszerelvény, nehéz-pótkocsi,
lakókocsi, valamint munkagép – közterületen
történő tárolására. Tárolásnak minősül, ha a
jármű 1 napnál hosszabb ideig folyamatosan
közterületen várakozik.
g)
éghető
mezőgazdasági
termékek
közterülten történő tárolására,
h)
24 órát meghaladóan tüzelőanyag
közterületen történő tárolására,
i)
gépjárműjavító, karbantartó, kölcsönző és
kereskedő tevékenység végzésére, alkatrészek
tárolására,
j)
mozgó árusító hely tárolására,
k)
ha
vendéglátóüzlet
működésével
összefüggésben a kérelem beérkezését megelőzően
az üzemeltetővel szemben 1 éven belül
szabálysértési hatóság jogerősen csendháborítás
vagy környezetvédelmi szabálysértés tényét
állapította meg,
l)
a kérelmező olyan tevékenységet kíván
közterületen folytatni, melynek gyakorlását
jogszabály tiltja.

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, a
2015. október 22-én 12 órakor kezdődő

1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre.
Ünnepi beszédet mond:

Farkas János polgármester
A Magyarcsanádi Református Általános
Iskola ünnepi műsora
Helyszín: Iskola tornaterme

Kulturális Hírek
Október 6.
2015. október 6-án az Aradi vértanúk
kivégzésének 166. évfordulóján a magyarcsanádi
általános iskolában ünnepi megemlékezést tartott.

4.5.) A képviselő testület elfogadta a
köztisztviselőkkel
szembeni
hivatásetikai
alapelvek részletes tartalmának, valamint az etikai
eljárás szabályait
4.6.) A képviselő testület elfogadta az
ingatlanok házszámozásáról és a közterületek
elnevezéséről szóló rendeletet
4.7.) A képviselő testület megszavazta a 2016.
évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozást
4.8.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
szóló rendelet megalkotása

Rendőrségi bemutató
2015. október 2-án 14:00 órától a Makói
Rendőrkapitányság
szervezésében
a
ismeretterjesztő napot tartott a bűnmegelőzés,
áldozattá,
bűnelkövetővé,
illetve
szenvedélybeteggé válás elkerülése érdekében.

Magyarcsanád Község Önkormányzata
3
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A gyerekek megtekinthették a rendőrség
fegyverzeti és intézkedéstaktikai, valamint a
kábítószer kereső – kutyavezetők bemutatóját.
Ezen felül bűnmegelőzési tanácsokat hallgattak,
részt vettek a két keréken biztonságosan – baleset
megelőzési tanácsadáson. Ezek után a gyerekek
kipróbálhatták a bűnügyi technikai bemutatón
látott eszközöket és saját ujjlenyomatukkal ellátott
emléklapot kaptak.

Idősek Világnapja
2015. október 1-én megrendezésre került a
mostanra hagyománnyá vált Idősek Világnapi
ünnepség.
A rendezvényt az iskola aulájában tartották meg.
Az időseket Farkas János polgármester
köszöntötte, majd a helyi óvodások örvendeztették
meg a jelenlévőket. A jó hangulatot Nótás Jana
emelte, aki dalaival szórakoztatta a közönséget.
Az előadások alatt a falu idős embereit pogácsával
és kaláccsal vendégelték meg a szervezők.

Egészségnap
2015.
október
3-án
Magyarcsanádon
megrendezésre került egy egész délutánt lefedő
egészségnap.
A látogatók ingyenes szűréseken vehettek részt,
valamint meghallgathattak egy drog prevencióról,
egy
egészséges
táplálkozásról
és
egy
elsősegélynyújtásról szóló előadást.
Ezen felül fél háromtól minden érdeklődő
kipróbálhatta a helyszínen rendezett boksz, asztali
tenisz,
fitt
torna,
nordicwalking
joga
lehetőségeket.
4
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Néptánc

Kormány ablak

2015. október 07-én kezdetét vette a néptánc
oktatás Magyarcsanádon.
Az indulást követően minden szerdán 16:30 –
18:00-ig lesznek az órák az iskola tornatermében.
A foglalkozást Prém Brigitta tartja.

Modern Tánc

2015. október 12-én kezdetét veszi a modern tánc
oktatás Magyarcsanádon.
A foglalkozás minimum 10 főnél indul.
A kezdést követően
minden hétfőn 16:30 -18:00-ig lesznek az órák az
iskola tornatermében.
Jelentkezni Prém Brigittánál és Ficsor Jánosnál a
hivatalban.

Kormányablak nyílik Makón
Több mint 400 féle ügyben fordulhatnak az
állampolgárok a járási ügyfélszolgálathoz

Könyvtár mozi

Teljes körűen akadálymentesített, okmányirodai
szolgáltatásokkal
is
rendelkező
kormányablak kezdi meg működését október
16-án, Makón, a Városháza épületében lévő
Járási Hivatalban. Az új ügyfélszolgálaton 12
munkaállomást alakítottak ki, ahol több mint
400 féle ügykörben várja az állampolgárokat, a
hivatal 13 magasan képzett munkatársa.

Várhatóan 2015. október közepétől Magyarcsanád
Csongrád megyében elsőként kezdheti meg az
országos könyvtár mozi szolgáltatást.
A tervek szerint minden héten lesz vetítés,
hetenként más korosztály számára.

Már csak az utolsó simítások vannak hátra és
megkezdi működését Csongrád megye egyik új
kormányablaka. Az okmányirodai szolgáltatásokkal is rendelkező makói ügyfélszolgálat
építészeti, technikai kialakítására hazai és uniós
forrás biztosított fedezetet, mintegy 60 millió
forint értékben. Az év végégig 100 új típusú
kormányablak
átadását
tervezi
a
Miniszterelnökség, ezek közé tartozik a Makó

TÁJÉKOZTATÓ
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Járási Hivatali is. A Kormányablak Program
eredményeképpen az idei év végére az országban
összesen 278 helyszínen lesz elérhető az egy
helyen történő ügyintézés.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal még 2013ban nyert 390 millió forint uniós támogatást a
TIOP – 3.3.1/A-12/2 – „A közszolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése:
akadálymentesítés” című pályázat keretében. A
megyében összesen 11 helyszínen valósul meg
kormányablak ennek köszönhetően.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az
állampolgároknak nem kell különböző nyitva
tartási rend szerint működő, más-más helyszínen
lévő irodákba menniük ahhoz, hogy olyan ügyeket
intézhessenek, mint például a személyi
okmányok, a gépjárművekkel kapcsolatos ügyek,
a szociális és családügyek, az egyéni
vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés vagy a
TAJ és EU kártya igénylése. A Kormányablakban
az állampolgár egyszerre elintézheti, elindíthatja
mindezt, fejlett informatikai ellátottsággal,
ügyfélbarát nyitva tartási időben, modern
környezetben.
Az ügyfelek fogadására szolgáló terek teljes
körűen
akadálymentesek,
fizikai
és
infokommunikációs szempontból is alkalmasak
arra, hogy fogyatékos személyek, mozgásukban
vagy kommunikációjukban akadályozott emberek,
illetve babakocsival érkezők is egyenlő eséllyel
hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz.

Emlőszűrés
2015. szeptember 14-én falunkban is ingyenes
emlőszűrés volt.
2015. október 13-án az ÖNO parkolóban újabb
szűrés lesz, délután 13:00-tól 17:00-ig.
Megkérünk minden 45 évet betöltött női lakost,
aki még nem vett részt idén emlőszűrésen, hogy
saját egészsége érdekében használja ki ezt a
lehetőséget!

Cirokszedés
2015. szeptember 14-én elkezdődött a seprűcirok
szedése, amelyből a télen seprűket fognak kötni a
közmunkásaink. A betakarítás és feldolgozás
nagyban folyik.

Kormányablak a lakosság szolgálatában

Szelektív hulladékgyűjtés
Felhívjuk a lakók figyelmét arra, hogy októbertől
minden 3. szerdán szelektív hulladékgyűjtés veszi
kezdetét.
Konyhai szemetet nem szállítanak el.

Papír és PE palack gyűjtés
________________________________________
Felhívjuk a lakók figyelmét arra, hogy a
Magyarcsanád területén való

Az óvoda és az iskola gyermekei papír és pe
palack gyűjtést szerveznek október 20-ig.
Kérjük, aki tudja segítse a gyűjtő munkát!
A bevételt programok szervezésére fordítják

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
októberben és novemberben is érvényben van!
6

2015. október
Önkormányzati tájékoztató lap

Értesítjük a szociális kérelmeket benyújtó
ügyfeleinket, hogy a

Közben a rendezvénysátrakban kezdetét vette a
kézműves foglalkozás a gyermekeknek és az
arcfestés Rotárné Nagy Edit közreműködésével.
A nagyobbak megméretethették magukat az iskola
előtti téren az Egy perc és nyersz vetélkedőn,
valamint az érdeklődök kipróbálhatták Takács
Gábor csontkovács szolgáltatásait.
Késő délután a Rock and Roll party előadása
készítette fel a nézőket a hajnalig tartó utcabálra
melyen Botás János és Kucsora Imre zenélt.

Szociális Bizottság
2015. október 28. napján (szerdán)
tartja következő soros ülését.

A kérelmek beérkezési határideje:
2015, október 21. (szerda) 16 óra
A határidő után beérkezett kérelmeket a bizottság
a novemberi ülésén bírálja el!

A rendezvény összesen 1. 526. 205 forintba
került mely 360.000.-Ft támogatásból és
1.166.205.-Ft önkormányzati forrásból jött
létre.

Megértésüket köszönjük!

I. Szent-Gellért Napok
2015. szeptember 18-19-én megrendezésre került
az I. Szent Gellért Napok rendezvénysorozat. A
rendezvénysorozatra
ellátogatott
testvértelepülésünk Szőkefalva delegációja is.
A rendezvény pénteki napján a szerep a
nemzetiségeké volt. Képviseltette magát a falu
mind a négy nemzetisége. Kezdésként az „Ős
Csanád”-ról (Cenad) érkező Temesvárszki
Szpomenárki teremtett remek hangulatot majd
rögtön ez után a Csanádpalotai Hagyományőrző
néptánccsoport táncai következtek, őket az
apátfalvi Károlyi Trio követte. Folytatásként az
„Ős Csanád”i banda fokozta a hangulatot, majd a
Csanádpalotai néptáncosok zárták a sort mezőségi
táncukkal.
A szombati nap Rácz István festőművész
kiállításának megnyitásával kezdődött az iskola
aulájában, ezt követte a legek köszöntése, melyen
a képviselő testület köszöntötte a falu legidősebb
hölgyét, férfijét, a leghosszabb ideje házasságban
élőket, valamint a falu legifjabb gyermekét.
A műsort Csikota József által vezényelt Makói
Magán zeneiskola fúvós zenekara folytatta,
melyet az óvódások és iskolások táncos előadása
követett.
A gyerekek táncos produkcióival zárult a délelőtt.
Délben a vendégek és látogatók is marhapörköltet
ebédelhettek.
A délután eseményeit Forgács Gábor színészhumorista műsora nyitotta meg, aki fergeteges
hangulatot varázsolt produkciójával. Ezután az
Európa gyermekszínház zenés gyermekműsora
jött Ágoston Anita előadásában.
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Ezúton szeretnénk megköszönni minden
segítséget, fáradságos munkát, amelyet az I.
Szent Gellért Napok létrejöttéért tettek!

Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám
alatti téglaház, rendezett udvarral, több
mezőgazdasági épülettel, 2100 m2-es telken.
A ház szocpol és hitelképes.
Érd: A helyszínen

A Szent Gellért Napokra a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt nyertes „Testvér Települések Programok és
Együttműködés” című pályázat támogatásából
látogatott
el
községünkbe
Szőkefalva
testvértelepülésünk delegációja.

Eladó Magyarcsanádon az Ady Endre u. 24. szám
alatti családi ház. Háromszobás, fürdőszoba,
konyha, kis-és nagy folyosó, összkomfortos.
Tetszés szerint ki lehet építeni plusz 1 szobát. Kis
udvarral és kerttel rendelkezik, csatorna
bevezetve. Tehermentes, szocpol képes.
Ár: 3.000.000. Ft.
Érd: 30/523 7772

Név szerint:
Apfel Zoltánné, Balázs Iolika, Balogh Csaba, Bori
Edit, Botás Bianka, Botás János, Botás Nikolett,
Bozó László, Bustya Miklós, Czinder Krisztina,
Darócz Andrea, Darócz Károly, Dékány Elvira,
Dobra Bernadett, Dr. Kovácsné Debreczeni Erika,
Farkas Jánosné, Farkas Máté, Farkasné Kórodi
Tünde, Fazekas Márton, Ficsor Zsolt, Ficsor
Zsoltné, Fodor Ádám, Gán László, Gán Magdolna
Gyenge Csaba, Gyenge Jánosné, Hangai Zsolt,
Higyisán Aurélné, Horváth Éva, Husztiák
Józsefné, Jancsik Sándor, Jancsik Sándorné,
Jánosi Szabolcs, Kardos Tamás, Kollár Ferenc,
Kovács Gábor, Kovács Józsefné, Králik Lászlóné,
Lánczné Miklós Katalin, Locskai Zoltánné, Mezei
József, Minyó Dávid Márk, Mohácsi András,
Nadobán Irén, Nagy Anita, Németh Éva, Pálfi
Katalin, Pásztor Zoltán, Pipiczné Prágai Judit,
Pisech Borbála, Pólya Ágnes, Prém Aletta,
Rakonczay János, Rácz István, Rácz Istvánné,
Répa Renáta, Rotár László, Rotárné Nagy Edit,
Ruzsity Máté, Sallai Szabina, Sallai Vivien, Sánta
Erika, Simosca Marián, Simosca Marinné, Sóki
Csaba, Sóki László, Somodi Lajosné, Szalai
István, Szalai Istvánné, Szilvási Gézáné, Tóvizi
Béláné, Varga Jelena, Varga Györgyné
_______________________________________

Magyarcsanádon eladó elektromos körfűrész
gyaluval.
Érd: Ady Endre u. 23/A
_______________________________________
Magyarcsanádon a Budai Nagy Antal utca 37.
szám alatti épület bontásra eladó. Irányár: 120.000
Ft.
Érd: Ady Endre u. 2. vagy a helyszínen
Sztojka László
Eladó Magyarcsanádon a Széchenyi u. 29. szám
alatti 3 szoba összkomfortos családi téglaház, 160
m2 –es melléképülettel, betonozott udvarral.
Érd: 20/260-9369
________________________________________
Eladó Magyarcsanádon: 15” SAMSUNG LCD
monitor, emeletes ágy (190x90 cm), gyermek fali
szőnyeg (maci mintás, 200 cm), étkező asztal
(négy székkel), olajfestmények (Erdélyi tájképek).
Érd: Az óvodában Prém Tündénél
________________________________________
Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a
Magyarcsanádi Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-19-01-es telefonszámon

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Magyarcsanádi Hírek
Korrepetálást, felkészítést vállalok angol nyelv
és történelem tantárgyakból, általános és
középiskolás gyerekek számára.
Érd: Ady Endre u. 6. szám alatt
________________________________________
Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos. Szocpol is
igénybe vehető.
Érd:70/418- 2424

Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
a
Email cím: mcsanad6932@gmail.com
Felelős szerkesztő: Farkas János
Szerkeszti: Ficsor János, Prém Brigitta
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda., Hódmezővásárhely,
ISSN 2416-0016

8

