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Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2016. október 27-én tartotta 

közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülését, 

melyen az alábbi napirendi pontok kerültek 

megtárgyalásra és elfogadásra: 

 

- Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről. 

- Tájékoztatót Magyarcsanád község környezeti 

állapotáról. 

- Tájékoztatót az önkormányzat 2016. évi 

adóbevételeinek és átengedett bevételeinek 

alakulásáról. 

Magyarcsanád Településfejlesztési Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (MATÜF) 

megalapítását. 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 6/2016. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet módosítását 

 

____________________________________ 
 

MATÜF Kft. ügyvezető igazgatójának 

köszöntője 

 
Timár Zoltán vagyok 1969. októberében születtem. 

Négy gyermekes családapaként nevelem gyönyörű 

gyermekeimet, Anitát, aki 23 éves, Dánielt ő 21 

éves, Zsombort ő 16 éves, és a legkisebb Ágoston, 

aki 9 éves. Feleségem Mónika, aki az 

államigazgatásban dolgozik. 

Állattenyésztő-szaporodásbiológus mérnöki  

diplomával rendelkezem, ám sajnos diplomám 

megszerzésének időpontjában a mezőgazdaság 

mélypontra került, mivel a nagyüzemi állattenyésztő 

telepek jelentős része megszűnt. Édesapám, aki 

sajnos már nincs közöttünk neves közgazdász - 

adószakértő volt, az ő segítségével helyezkedtem el 

az APEH Csongrád Megyei Igazgatóságán, mint 

revizor. 

Így lettem a Csongrád megyei igazgatóság revíziós 

munkáinak első agrár szakembere. Tizenhárom évig 

főrevizorkén dolgoztam, mezőgazdasági 

beruházások adóellenőrzésével foglalkoztam. Nem 

hagyott nyugodni, hogy nem a szakmában 

tevékenykedem, és sikeres pályázat útján a 

mezőgazdaság közigazgatásában sikerült 

elhelyezkednem a Földművelésügyi Minisztérium 

Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatalába, 

mint megyei vezető falugazdász. Az ellenőrzésben 

eltöltött évek, és a jelentős szakmai tapasztalatnak 

köszönhetem, hogy a minisztérium felkért egy 

ellenőrzési osztály felépítésére. Az így létrehozott 

osztály mintájára jött létre az ország többi megyei 

hivatalában az ellenőrzési osztály. Az Európai Unió 

által akkreditált új hivatalban a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalban vezető helyszíni 

ellenőrnek neveztek ki. Életemben bekövetkezett a 

nagy kihívások időszaka, mert 2006 októberében 

Sándorfalva Város új polgármestere Kakas Béla 

felkért az ő, és testületének elképzelése alapján 

létrehozott Városüzemeltetési kht-nak legyek az 

ügyvezető igazgatója. Az jogszabályok törölték a 

kht cégformát, így később átalakult közhasznú 

nonprofit kft.-vé a társaság. 

Az üzemeltetés után a fejlesztési feladatokat is 

megkaptam, melybe bele tartoztak a várost érintő 

pályázati koordinálási feladatok is. A 10 éves 

település üzemeltetési szakmai múltamból a 

legnagyobb kihívást, a Nádastó Szabadidőpark 
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létrehozása jelentette. Megépült a dél-alföld 

legszebb és legtisztább élővizes szabadtéri strandja, 

horgásztava - ami jelenleg is a városnak az egyik 

jelentős árbevételt produkáló tevékenysége. Az 

elmúlt nyáron is 80-100 ezer ember érezte jól magát 

a szabadidő parkban. A nagy álmom egy kemping 

létrehozása volt a parkban, azonban a pénzügyi 

keretek már nem engedték ezt meg. 

A gazdasági társaság végezte irányításom alatt az 

ivóvíz szolgáltatást, piacüzemeltetést, kültéri és 

beltéri utak javítását helyreállítását, közterületi 

parkok gondozását és még sok-sok kötelező 

önkormányzati feladatot. 

Létrehoztam különféle szakemberekből álló szakmai 

csoportot, akik a város beruházásaiban vettek részt - 

produkálva jelentős árbevételt a gazdasági 

társaságnak.  

 Úgy gondolom az önkormányzati szférában ez a 

jövő útja. Hiszen az önkormányzat nem végezhet 

vállalkozói gazdasági tevékenységet, de az 

önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő 

gazdasági társasága annál többet. 

Véleményem szerint Farkas János Polgármester Úr, 

és képviselő testülete helyesen döntött, amikor 

létrehozta 2016. november elsejével a 

Magyarcsanád Település Üzemeltetési és Fejlesztési 

Nonprofit Kft-t. Nagyon örültem mikor 

polgármester úr szakmai múltamra való tekintettel 

felkért a gazdasági társaság igazgatói feladatainak 

ellátására. Farkas János Polgármester úrban, egy 

olyan település vezetőt ismertem meg, akiben 

nagyon jó ötletek és gondolatok rejlenek a 

fejlesztések tekintetében. 

Magyarcsanádon is megvalósíthatóak gazdasági 

társasága révén a jelentős árbevételt produkáló 

tevékenységi körök, amelyek sokat lendítenének a 

település jövőjén. 

Azért is vállaltam el ezt a szakmai kihívást és 

feladatot, mert aktívan akarom őt segíteni  ebben a 

munkában, illetve a település üzemeltetés szakmai 

munkája révén az Önök jó közérzetét javítani. 

Célom, hogy mindenki szeressen itt élni, egy jól 

élhető gyönyörű kis Csongrád megyei települést 

hozzunk létre. A testületi ülésen is megígértem, 

hogy szakmai tudásomat, kapcsolataimat 

Magyarcsanád szolgálatába szeretném állítani, és ezt 

Önök felé is megerősíteni. Én egy olyan típusú 

embernek vallom magam, aki akkor érzi jól magát, 

ha csapatban dolgozhat olyan emberek mellet, akik a 

kitűzött célt együtt tudják megvalósítani, együtt 

tudnak a küzdeni a célért, és együtt tudnak örülni a 

sikernek. 

 Nagy tisztelettel kérem a lakosságot, hogy a 

település üzemeltetés során felmerült gondolatokat, 

problémákat, ötleteket mondják el, beszéljük meg, 

és munkámat segítsék, támogassák, mert ezt 

Önökért teszem! 

 

Timár Zoltán 

ügyvezető  igazgató 

__________________________________________ 
 

Tisztelt Adózók! 
 

Tájékozatjuk Önöket, hogy 2017.01.01 napjától 

hatályba lép Magyarcsanád Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelet 6. § b) pontja miszerint: „Mentes az adó 

alól: b) a magánszemélyek tulajdonában álló, a 

földhivatali ingatlannyilvántartásban beépítetlen 

területként szereplő telek – kivéve a vállalkozó 

üzleti célt szolgáló telkét – amennyiben annak 

területe a 2000 m
2
-t nem haladja meg.” 

Megkérünk mindenkit, hogy akinek van a 

tulajdonában 2000 m
2
-t meg nem haladó beépítetlen 

telke és az ingatlannyilvántartásban is e ként 

szerepel, a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 

Hivatal Adócsoportjára, ügyfélfogadási időben 

jelentse be. 
Együttműködésüket köszönjük! 

____________________________________ 
 

Tájékoztatás a szemétszállítás 

kiszámlázásáról 

 
 

A Csongrád Megyei Településtisztasági 

Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 

hogy a 2016. évi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási számlák kibocsájtását Társaságunk, 

bérszámlázás keretében, az NHKV Zrt. nevében 

fogja elvégezni.  

 

Az idei évben is a korábbi gyakoriság szerint, 

vagyis negyedéves számlákat állítunk ki, melyeket, 

hogy ne egyszerre jelentsenek megterhelést, az 

alábbiak szerint ütemezünk:  

- a második negyedévre vonatkozó számlákat 

novemberben postázzuk 

- a harmadik negyedévit decemberben 

- az utolsó három hónapra vonatkozót pedig 

januárban fogják megkapni.  
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A számlák fizetési határideje minden esetben 15 

nap lesz. 

 

2017. január 1-től kezdődően, a jogszabályi 

előírások értelmében mindenhol negyedéves 

számlákat kell kiállítani, az időszakot követően, 15 

napos fizetési határidővel, tehát az első negyedévi 

számlára április hónapban számíthat a tisztelt 

lakosság. 

Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel nyugodtan 

forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz! 

ttkft@telepulestisztasag.hu * 

www.telepulestisztasag.hu   

 

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat  

(6728 Szeged, Városgazda sor 1.) 

ügyfélfogadási ideje:  

hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00 

csütörtök: 7:00-19:00 

péntek: 8:00-13:00 

Telefon: 62/777-111; Fax: 62/777-112 

____________________________________ 
 

SZOCIÁLIS CÉLÚ 

TÜZELŐTÁMOGATÁS 
 

Tisztelt Lakosság! 

 

Értesítjük Önöket, hogy Magyarcsanád Község 

Önkormányzata 2016. évben szociális célú 

tüzelőanyag támogatásként barna kőszenet 

igényelt. A tüzelőanyag kizárólag 5kw feletti 

teljesítményű tüzelőtesteknél alkalmazható!  

 

A tüzelőtámogatás iránti kérelmet az erre a célra 

kiállított formanyomtatványon 2016. november 

14-től 2016. november 24. napjáig lehet 

benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő! 

 

A kérelmeket kizárólag személyesen vagy a 

szociális osztály által kiadott meghatalmazás 

ellenében lehet benyújtani a családsegítő-, 

védőnői szolgálatnál vagy a szociális irodában. A 

kérelem benyújtásakor minden esetben átvételi 

elismervényt kell készíteni.  

 

Szociális célú tüzelő juttatásra az a kérelmező 

jogosult, aki szociális helyzete, egészségi állapota 

miatt a tüzelőanyag szükségletéről önállóan nem tud 

gondoskodni, vagyis az alábbi feltételek közül 

legalább egy teljesül:   

 

1. időskorúak járadékára,  

2. aktív korúak ellátására,  

3. lakhatási támogatása,  

4. ápolási díjra,  

5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,  

6. fogyatékossági támogatásra vagy vakok 

személyi járadékára jogosult.  

7. Tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossági 

állapota miatt cselekvőképességében 

korlátozott.  

8. A háztartásban élő személyek egy főre jutó 

jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

nyugdíj legkisebb összegének 250%-át 

(2016. évben: 71.250,-Ft) 

 

Nem állapítható meg támogatás abban az esetben, 

ha: 

a)az ingatlan szénnel nem fűthető 

vagy 

b)az ingatlanban életvitelszerűen nem 

laknak. 

 

Amennyiben a környezettanulmány során 

megállapításra kerül, hogy az adott lakcímen 

ingatlan nem található/életvitelszerűen senki sem 

tartózkodik, vagy fával/szénnel az ingatlan nem 

fűthető, úgy a kérelem szociális rászorultságtól 

függetlenül elutasításra kerül. 

 

Egy háztartásra legfeljebb 5 q tüzelőanyag 

támogatás kerülhet megállapításra. 

 

A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott 

ingatlanra csak egy jogosultnak egy jogcímen 

állapítható meg, függetlenül a lakásban lakó 

személyek és háztartások számától. Ugyanazon 

lakcímen lakó kérelmezőktől beérkező kérelem 

esetén elsődlegesen a kiskorú gyermek eltartásáról 

gondoskodó részére kell a támogatást megállapítani. 

 

A kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

 A jogosultságot megalapozó ellátás 

megállapításáról szóló igazolás vagy határozat 

másolata vagy 

 Kérelmező és a vele közös háztartásban élők 

jövedelmének igazolására szolgáló 

jövedelemigazolások 
 

 

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a 

szociális tüzelő iránti kérelem a csatolandó 

mellékletek hiányában érdemben nem bírálható 

el! 

mailto:ttkft@telepulestisztasag.hu
http://www.telepulestisztasag.hu/
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Halottak napi megemlékezés 

 
Az idén a kultúrház építési munkálatai miatt nem 

tudtuk megtartani a szokásos november 1-i 

megemlékezést. 

Egy későbbi időpontban méltó módon emlékezünk 

meg az első és második világháborúban elesett 

magyarcsanádi hősökről. 

__________________________________________ 

Gyümölcsös telepítése 
 

Önkormányzatunk november első felében kialakít 

egy gyümölcsültetvényt -szilvást- 1,2 hektár 

területen a falu határában. Jelenleg a terület 

bekerítési munkálatai folynak. 

 

 

Kulturális Hírek 

 

Adománygyűjtés 
 

Az idei évben is szeretnénk megajándékozni minden 

bejelentett magyarcsanádi lakcímmel rendelkező 

gyermeket. 

Ehhez szeretnénk kérni minden adakozó kedvű 

ember segítségét. 

Olyan már nem használt játékokat, könyveket 

várunk adományként, melyekkel örömet 

szerezhetünk a gyermekeknek. 

Az adományokat 2016. december 16-ig várjuk a 

Gyermekvédelmi szolgálat nagytermében 

ügyfélfogadási időben. 

Varázsoljunk együtt mosolyt a gyermekek 

arcára! 

__________________________________________ 
 

Iskolai hírek 
 

Tök-jó nap 
  

2016. október 28-án pénteken délután került 

megrendezésre a mára már hagyománnyá vált „Tök-

jó nap” iskolánkban. A rendezvény délután két 

órakor kezdődőt az iskola aulájában ahol az 

intézményvezető asszony köszöntötte az érdeklődő 

óvodás és iskolás gyermekeket. 

A programon résztvevők kézműves foglalkozásokon 

vettek részt. 

A napot tökfaragással és egy közös tánccal zárták 

Köszönjük a szülőknek a sok-sok süteményt, és az 

aktív részt vételt! 

 

  
 

 
 

 
 

 

“Ősz kincsei” nap az óvodában 
 

 

A “Nyitott kapuk” keretében 2016. október 14-én. 

“Az Ősz kincsei” címmel a szülők aktív 

közreműködésével, játékos, vidám délelőttöt 

szerveztünk az óvodásoknak s a megjelent felnőtt 

vendégeknek Az eseményre gyermekenként egy 

gyümölcs és egy zöldség volt a belépő. A program 

őszi totóval indult. A kérdésekre adott helyes 

válaszok jutalma egy-egy csoki volt. Ez után a 

szülők, nagyszülők adták elő az általuk betanult 

mesejelenetet, mely a királyi pár egybekelésével, 

tánccal zárult. Ezen csak az, vehetett részt, aki 

teljesítette a próbát és megszerezte a Sünkirály 

lakodalmára a belépő kártyát. Ezt mindenki ügyesen 

teljesítette, és kezdetét vette a táncos mulatság, 

melyet közös sütizéssel zártunk. A süteményeket a 

kedves szülők készítették. Olyan mennyiségben, 

hogy még két napig minden délben desszertként 

kínálhattuk vele a gyerekeket. A behozott 
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zöldségekből és gyümölcsökből a következő héten 

minden nap, zöldség és gyümölcssaláta készült, amit 

a gyerekek örömmel, és jóízűen fogyasztottak el. 

Egy jó hangulatú, élményekkel teli, vidám napot 

töltöttünk együtt. 

Ez úton szeretnénk megköszönni a szülők aktív 

részvételét, támogatását.  

A mesejelenet szereplőinek, név szerint: Aboul 

Hosn Adriána, Balázs Jánosné, Graur Szilvia, Graur 

Józsefné, Kovácsné Füredi Noémi, Nadobán Renáta, 

Berta Erika, Mándoki Tamás, Raffael Anita, Jankó 

Mónika, Apfel Vendelné, Králik Anett 

A süteményt sütő anyukáknak, név szerint: Iszlai 

Tünde, Vörös Mária, Kovács Mária, Aboul Hosn 

Adriána, Gera Ildikó, Makuláné Jankó Tímea, 

Kolompár Anikó, Csányi Franciska, Árgyelán 

Györgyné, Kis-Jakab Csilla, Túri Andrásné, Králik 

Csilla, Kolozsvári Edina, Németh Brigitta, Hodop 

Franciska, Gán Anikó, Ván Demeterné, Babosi 

Paszkálné, Czibak Mária, Králik Anett, Dinka Éva, 

Balázs Jánosné, Keresztúri Mónika, Berta Erika, 

Nadobán Renáta.  

Köszönettel: a gyerekek és az óvoda dolgozói 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Támogatással, összefogással szépül az 

óvoda utcafrontja. 
 

A térség egyik legszebb óvodája a Magyarcsanádi 

Hétszínvirág Református Óvoda. A benne dolgozó 

pedagógusok munkája is elismert. Sokan jönnek el 

megcsodálni az épületet, az óvó nénik kreatív 

alkotásait és nevelő munkáját. A hozzánk érkezőt 

azonban nem igazán szép utcakép fogadja. Árnyékot 

adó tujáink kiöregedtek, felkopaszodtak, virágaink 

elburjánzottak, eső esetén sár és víztenger fogadja a 

hozzánk érkezőket, az autóval történő parkolás 

lehetősége minimális. Szűkös költségvetésünk a 

szépítésre, parkoló kialakítására nem biztosít anyagi 

keretet, ezért az óvoda vezetőjeként a község 

vállalkozóit, és az Önkormányzatot kerestem meg, 

hogy tudnának e támogatásukkal segíteni abban, 

hogy a kiöregedett tuják helyére díszfákat 

vásárolhassunk, és parkolót alakíthassunk ki. 

Mindannyian örömmel, példaértékű összefogással 

segítettek.  Ennek köszönhetően egyszerre meg 

tudtuk vásárolni a hat fát, melyek elültetéséhez a 

szülők ajánlották fel segítségüket. A helyi 

vállalkozókon kívül a Deszki Faiskola vezetője 

Balázs Antal a fák árából tett árengedménnyel 

szponzorálta intézményünket.  Az utcakép 

rendezése, a parkosítás, a parkoló kialakítása több 
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lépcsőben fog megvalósulni, melyhez az 

Önkormányzattól is kapunk segítséget. Tavaszra 

szeretnénk, ha egy esztétikusabb, használhatóbb, 

utcaképpel gazdagodna óvodánk.  

Köszönetünket szeretnénk kifejezni: Balázs Antal, 

Beke Tibor, Dancsi Györgyné, Jesity Márkó, 

Pásztorné Mazuch Anna, Pópa György, Rakity 

György, Takács Mihály vállalkozóknak és 

Manastireanu Valéria szülőnek az anyagi 

támogatásért. Ifj. Pásztor Zoltánnak a szállításért. 

Márki István, Plesovszki Krisztián szülőknek, 

Plesovszki József nagyszülőnek és Göbölyös 

Vilmosnak a fák elültetéséért.  

A gyerekek és az óvoda dolgozói   

__________________________________________ 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

 
 

Házasságot kötött 
 

Kovács Pál és Füredi Noémi 
2016. október 14. 

 

 
Sok boldogságot kívánunk! 

 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a száz láda 

almáért a Magyarországi Református Szeretet 

szolgálatnak. Az adományt a Magyarcsanádi 

Református Iskola és Hétszínvirág Református 

Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde kapta, melyet 

szétosztottak az intézményekbe járó gyerekek 

családja közt. Az almákból az iskolások és óvodások 

családjain kívül Gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő 16 évnél fiatalabbak is részesültek. 

Összesen 119 család jutott friss gyümölcshöz. 

November első hetében szintén felajánlás érkezett a 

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat jóvoltából. Ebben 

az esetben 40 láda almát osztottunk szét a 75 évnél 

idősebb lakosok között. Ezúton is köszönjük a 

felajánlásokat! 

__________________________________________ 

 

 

Ki sepri a kéményt?  
 

A legfontosabb tudnivalók 

a kéményseprésről 

 
A lakossági kéményseprést több megyében 

átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, 

hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a 

sormunkát változatlanul kéményseprő 

szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy 

ahol a megyei jogú városok nem vállalták a 

feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében 

valósul meg a kéményseprés. 

Mikor jön a kéményseprő? 

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési 

időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján 

érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és 

zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén 

kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében 

évente történik meg. 

Mennyibe kerül a kéményseprés? 

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol 

a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A 

kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a 

postaládába dob egy értesítőt. Ha a a megadott 

időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, 

újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a 

kéményseprő a második időpontban sem tudja 

elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon 

belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, 

amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, 

közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért 

már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 

forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy 

átutalással. Soha ne adjon készpénzt a 

katasztrófavédelem kéményseprőinek! 

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába? 
A sormunka magában foglalja a kémény és az 

összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-

utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló 

műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, 

továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, 

illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-

érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A 

sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két 

sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért 

fizetni kell. 
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Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni? 

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést 

rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. 

Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as 

telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es 

menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-

óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig 

érhető el. További információkat talál a 

kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon. 

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a 

kéményt... 
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol 

tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a 

kéményseprő semmilyen mérést nem végez a 

kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet 

tapasztalna, kérjük, jelezze ezt 

ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a 

kéményseprő készpénzt fogad el. 

____________________________________ 

Lezárult a szavazás 
 

Lezárult a az új közösségi „tér” elnevezéséről szóló 

internetes szavazás. 120 személy adta le a voksát. 

A szavazatok az alábbi módon oszlottak el 51,7%  a 

Művelődési ház névre, míg 28,3% a Kultúrház névre 

és további 20% a Közösségi Ház névre szavazott.  

Így az új létesítmény a Művelődési ház nevet fogja 

viselni. 

Időkapszulát fogunk elhelyezni a Művelődési 

házban. Aki szeretne üzenni a jövőnek, az megteheti 

2016. 11. 16.-ig egy 10X10 cm-es papírlapon. Az 

üzenetek leadhatók szerda délig Ficsor Jánosnál 

vagy Fodor Bernadettnél. 

 

Köszönet 
 

Köszönjük Szalma Károlynénak a jelentős 

mennyiségű liliomot, amelyet az önkormányzati 

területek parkosítására ajánlott fel. 
 

Egészségügy 
 

Háziorvosi rendelés:  
Dr. Aboul-Hosn Hussein 

Hétfő:  09-13 

Kedd:  11-15 

Szerda: 09-13 

Csütörtök: 10-14 

Péntek: 09-12 óráig 

Rendelő száma: 06 62 / 261-718 

Mentők száma: 104 
 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

_ 

Gyógykrémek készítése pattanásra, sebekre, 

gyulladásra, fájdalomra. 

Ápolókrémek arcra, hajra, bőrre, körömre, visszérre 

természetes alapanyagokból gyógynövényekkel. 

 

 

 

Érdeklődni: Németh Éva 

+36 20/260-9667 

 
 

____________________________________ 

Csontkovácsolás és Shiatsu masszázs 
 

Vállalok csontkovácsolást, amely ajánlott 

gerincfájdalmakra, derék becsípődésre, fejfájásra, 

elfeküdt nyak lazítására, izomcsomók oldására a 

lapockák körül, kéz és lábzsibbadás 

megszüntetésére, gyerekeknél gerincferdülés, 

lúdtalp tartásgyengeség, hiperaktivitás esetén.  

Figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két 

fajtáját, lávaköves masszázst stressz oldására és 

köpölyözést méregtelenítésre. 

Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban. 
 

Érdeklődni: Takács Gábor 

 Magyarcsanád, Szélső sor 4.Tel.: 06-70-398-8082 
 

 

Eladó Magyarcsanád Béke utca 10 alatt 1,5 szoba, 

konyha, kamrával rendelkező ház. Víz, villany, gáz 

bevezetve. 

          Érd: 06 70/ 610 1172  

                                vagy a Szegedinác Péró 14 alatt. 
 

 

Eladó Magyarcsanád Széchenyi 68 szám alatti ház. 

Víz, villany, csatorna bevezetve.  

Érd.: Magyarcsanád  

Budai Nagy Antal utca 40. 
 

 

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet 
 

Árnyékolás technika 

Tel: 06-30-525-1708 

06-62-209-122 

6900 Makó, Csanád vezér tér 16. 

Nyitva tartás  Hétfő-Péntek  8.30-17.00 

Szombat         8.30-11.30 

Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket! 
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Eladó barna Zománcozott üveg előlapú kályha.  

15.000 Ft 

    Érd.: 06-70-216-6665 
 

Magyarcsanádon, jó helyen, 1054 m²-es építési telek 

eladó.  

Érd: 36/30 983-4323 
 

Magyarcsanádon csendes környezetben 

tehermentesen összkomfortos rendezett téglaház 

eladó, vagy kisebbre cserélhető. 

 Érd: 36 70 216 6665 
 

 

Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26. 

szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is 

igénybe vehető. 

Érd:70/418- 2424 
______________________________________________________________ 

 

 

Kaszálást, 

rendsodrást, gazos 

kertek földek zúzását, 

szántását, 

kombinátorozást, 

vállalom T25-ös 

traktorral 

Érd: Takács Gábor Vérné Zsófika fia  
06-70-398-80-82 

__________________________________________ 

Kerékpár javítását kompletten (gumiragasztás, 

külsőcsere, csapágycsere stb.), motorbicikli 

szerelést, motoros fűkasza javítását, láncfűrész 

szerelést, rotátor, robogó javítást, és láncélezést 
vállalok. 

 

Érd.: Magyarcsanád Fő utca 74.  

tel: 30/6406968 

Ferenczi Gyula 

______________________________________________________________________ 
 

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: 06/20 326-48-26, 06/20 431-96-29 

____________________________________ 

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 
_______________________________________________________________ 
 

Magyarcsanádon eladó elektromos körfűrész 

gyaluval. 

Érd: Ady Endre u. 23/A 

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 
 

 

TEMETKEZÉS 
A Csongrád Megyei  

KEGYELETI KFT. 
 

Temetkezési üzlete és irodája 

Vállaljuk a temetések  

teljes körű lebonyolítását. 

Makó, Verebes u. 2/a.  

(a Református Ótemetőnél). 

Telefon: +36 62/ 212 840 

Éjjel – nappal hívható ügyelet:  

+36 30/ 565 8384 
_______________________________________________________________ 

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi 

Hírek lehetőséget biztosít. 

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 
 

Magyarcsanádi Hírek 
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.  

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.  

Tel: (62) 520-630 
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