Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2017
Július-Augusztus
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. június 29-én tartotta soros nyílt
ülését.
A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta:
1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
2.) Tájékoztatót a feladat-ellátási szerződés
keretében működő általános iskolai oktatásról,
óvodai nevelésről
3.) Helyiségbérleti szerződést a Magyarcsanád, Fő u.
49. szám alatti ingatlan nagytermére vonatkozóan
4.) Önkormányzati tagságú szociális szövetkezetek
támogatási programját

Az Önkormányzati választások óta, minden
költségvetési év eseményekben, fejlesztésekben
gazdag volt. Gondoljunk csak a szépen felújított,
bővített Művelődési Házra, a szilárd burkolatú utak
építésére, járdák felújítására, az orvosi rendelő
ideiglenes helyének kialakítására, vagy az idősek
ellátását szolgáló helyiség kialakítására. A több mint
1 hektár szilvás telepítésére, Bökényben a juhtartó
telepünk megvásárlására, kialakítására. Ezeken kívül
nagy értékű eszközökkel, ingatlan vásárlásokkal is
gyarapítottuk az önkormányzat vagyonát. (MTZ
traktor pótkocsikkal, Caterpillar rakodógép, szántók
és belterületi földek, telkek vásárlása, Bökényi
tanya, volt Presszó épületének megvásárlása stb.)
Így van ez ebben az évben is. A 2017-es év első
féléve már elmúlt, s az év elején elkezdett,
előkészített fejlesztéseknek mára már látható jelei
vannak.

5.) A Magyarcsanád 056, 060, 0119 és 0128hrsz.-ú
ingatlanok vonatkozásában a Körös Maros Nemzeti
Parkkal megkötött Együttműködési Megállapodás
megszüntetését és új megállapodás megkötését
6.) TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés
pályázat pénzügyi módosítását
7.) A településrendezési eszközök módosítását,
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot
8.) A Somogyi
beszámolót

Könyvtár

által

megküldött

9.)
Együttműködési
megállapodás
kötését
Magyarcsanád Községi Önkormányzat és a Szent
Gellért Plébánia között
10.) A III. Szent Gellért napok programtervét
_________________________________________

Megkezdődött az Orvosi rendelő épületének
felújítása, bővítése, ahol az orvosi rendelőn kívül a
Védőnői szolgálat és egy Gyógyszertár is helyet
kap. Ez az egészségügyi centrum várhatóan az év
végére átadásra kerül.
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Örömmel mondhatom, hogy az ÁBC parkolója és az
óvoda előtti szilárd burkolat hamarosan elkészül a
vízelvezető, szikkasztó árokkal együtt majd azt
követően elkezdi a kivitelező a D + D parkolót is
helyreállítani.
_________________________________________

Az Iskola udvarán előkészítettük a terepet a
kivitelező részére, ahol egy szabványos méretű
műfüves focipálya kivitelezési munkái már javában
folynak.

A terület nem volt elegendő a beruházáshoz, a
mobil lelátónak nem volt hely. Kérelemmel
fordultam Kiss-Rigó László Megyés Püspök Úrhoz,
a helyi Szent Gellért Római Katolikus Plébániához,
hogy az önkormányzat részére a templom és a
parókia kertjéből 10 m-es területet térítésmentesen
biztosítsanak számunkra. Örömömre szolgált, hogy
a kérelmemet pozitívan bírálták el. Együttműködési
megállapodást
kötöttünk
a
használattal
kapcsolatban. Köszönöm szépen a település nevében
a segítő szándékot!
Állandó bosszúságot okozott az ÁBC parkoló és a
D + D Üzletház előtti parkoló állapota.
Esőzésekkor óriási víztömeg miatt bosszankodhatott
mindenki, aki oda tévedt és balesetveszélyes volt.

A szennyvíz beruházásnak sok fa esett áldozatául a
faluban, de elsősorban a Fő utcán, ahol egyes fák
pótlását elkezdtük ebben az évben. Földlabdás gömb
kőrisfákat ültettünk a Fő utca egy szakaszára,
valamint a Református templom előtti utca
frontjára is kerül néhány gömb kőris, az
elöregedett, a vihar során letöredezett, dísz szilvafák
helyére. Az iskola belső udvarába is elültettünk
néhány fát.

A fásítást, a pályázati lehetőségek függvényében,
tovább folytatjuk.
Közmunkásaink az ÖNO dolgozói részére, egy
kerékpár tárolót alakítottak ki, valamint az épület
bejárati részét, a szolgálati lakások lépcsőházát és
az épület 43-as út felöli homlokzatát javították,
festették.
Sokan panaszolják a faluban, hogy az ÁBC előtt, a
spontán kialakult kis piac miatt, sokszor nem lehet a
járdán közlekedni, és valljuk be, hogy nem is
alkalmas a hely, árusításra. Az önkormányzat, a
volt olajkút helyén alakít ki egy piacnak
megfelelő helyet, ahol a lakosok a saját termékeiket
értékesíthetik, megfelelő körülmények között.
A Templom téren lévő volt Presszó helyiséget az
önkormányzat tavaly megvásárolta abból a célból,
hogy azt felújítva, bérbe adja vállalkozó számára,
kereskedelmi hasznosításra. Reményeink szerint ez
is megtörténik még ebben az évben.
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Júniusban vásároltunk egy alig használt Toyota
Dyna típusú kisteherautót, amely személy és
teherszállításra is alkalmas. A teherautót rendkívül
sokoldalúan tudja az önkormányzat hasznosítani, áru
beszerzésekre,
anyagszállításra,
munkások-,
munkaeszközök
szállítására
a
különböző
munkaterületekre stb.

A juh állomány az idénre 58 db-ra szaporodott.
Abban bízunk, hogy a nyár végére befejeződik a
juhhodály felújítása, tetőszerkezet cseréje, ami
biztosítani fogja a megfelelő téli körülményeket a
bárányszaporulatnak.
A választások óta megvalósult és most megvalósuló
beruházásokat, felújításokat, vásárlásokat pályázati
forrásokból és a közfoglalkoztatás kereten belül
tudtuk biztosítani. Fejlesztési elképzeléseinket
Lázár János miniszter úr, országgyűlési
képviselőnk ismerte, messzemenően támogatta és
támogatja mind a mai napig.
Támogatásáért, segítségéért, a magam, a képviselőtestület és a falu lakói nevében köszönetet ez úton is
köszönetet mondok.
Bízom abban, hogy a megvalósult és ezután
megvalósuló beruházásaink az önök életminőségét
javítani fogják! A Képviselő-testülettel közösen
azon dolgozunk, hogy munkánkkal a község
lakóinak igényeit kiszolgáljuk és megelégedésüket,
elismerésüket kivívjuk!

Mezőgazdasági programunknak köszönhetően a
gyümölcsösünk a zöldséges megfelelően gondozott,
rendezett
képet
mutat.
Az
itt
dolgozó
közfoglalkoztatottak sokat tettek annak érdekében,
hogy eséllyel induljanak a szép konyhakertek
pályázaton. Ezen felül termelünk sárgarépát,
gyökeret, kukoricát, árpát, seprűcirkot és számtalan
fajta konyhakerti növényt.

Farkas János
polgármester

Közmunkával kapcsolatos szóbeszédek
Mielőtt rátérnék a címben szereplő témára, egy
helyreigazítást közlök:
A „Magyarcsanádi Hírek” 2017. júniusi számában
tájékoztattuk a község lakóit a közhasznú
munkavégzésben résztvevő személyekről, és azokról
a tevékenységekről, ahová be vannak osztva.
Két fő kimaradt a listából, Raffai Ferenc és Raffai
Ferencné, akik közterületen látnak el feladatokat.
Magyarcsanád Község Önkormányzata, a térség
települései közül, a lakosság létszámához
arányosítva, a legtöbb közmunkást alkalmazza, a
munkanélküliek magas létszáma miatt. Ez a feladat
rendkívül nagy terhet ró ránk az adminisztráció, a
feladatelosztás, a munkáltatói feladatok, a
munkavégzés, az ellenőrzés területén egyaránt.
Több ember, több eszköz, több különböző helyen
lévő munkaterület, nehéz ellenőrizhetőség és még
sorolhatnám, mik a problémák okozói.
A közmunkások létszáma év közben változik, több
okból kifolyólag.
A több mint 100 munkavállaló egy középméretű
üzemnek felel meg, amit egy embernek lehetetlen
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irányítani. A feladatfajták szerinti csoportbontás
némileg segít a helyzeten, mégis előfordul, hogy a
munkamorál nem megfelelő. Ha az ellenőrzés nem
találja a dolgozót a munkahelyén, a második írásbeli
figyelmeztetés után elbocsájtásra kerül sor. Ebben az
évben, sajnálatos módon több személytől kellett ily
módon megválnunk.
Minden esetben elmondjuk a dolgozóknak, hogy
meg kell becsülni a közhasznú foglalkoztatást,
hiszen azért vannak itt, mert máshol egyelőre nem
kapnak megfelelő munkát, vagy egyéb más okból. A
közfoglalkoztatás nem végleges módja annak, hogy
megfelelő jövedelmet szerezzenek, de arra kiváló,
hogy minimálisan fedezze kiadásaikat. Akinek a
közmunkáért kapott bér nem megfelelő, kiléphet
bátran a civil munka világába és kamatoztathatja
tudását akár magasabb bérért is. Ez örömteli dolog
és ennek örülünk, mert ez azt jelenti, hogy
térségünkben is egyre több lehetőség adódik a
munkavállalásra, magasabb munkabérre, ezért a
családok is jobb anyagi körülmények között
élhetnek
Természetesen a közfoglalkoztatottak többsége
tisztességesen végzik a feladatukat, munkájuknak
látható eredményei vannak, értéket teremtenek

Tisztelt lakosok!
A júniusi újságban azért is közöltük a közmunkások
névsorát, hogy önök is tudják, kik azok, akik
közfoglalkoztatásban
vannak.
A
többség
becsületesen dolgozik és a rábízott feladatot
képességeinek megfelelően el is végzi. Sajnos
azonban vannak kivételek is.
Az a mondás is igaz, hogy „egy fecske nem csinál
nyarat”, ezért kérem önöket, hogy segítsék az
önkormányzat és az én munkámat is. Jelezzék, ha a
közmunkával kapcsolatos visszaélést tapasztalnak
(pl.: munkaidő alatti alkoholos ital fogyasztása,
alvás a fűben vagy éppen feketemunka végzése
önkormányzati eszközökkel. Szívesen veszünk
olyan bejelentést is, ahol önkormányzati vagyont
eltulajdonítanak, vagy kárt okoznak benne.)!
A község utcái, nagyon sok ingatlan előtt, igen
gazosak, a járdák, a csatornák gondozatlanok.
Közmunkában a falu főutcáját, az önkormányzati
ingatlanokat, az ingatlanok előtti területeket és a
mozgásukban korlátozott, idős emberek előtti
közterületet tudjuk rendszeresen karbantartani, füvet
vágni, sövényt nyírni stb. Az esetleges szabad
kapacitásban a Non-profit Kft vállal a lakosság

részére is fűnyírást. Egyre többen gondolják azt,
hogy a község bármely közterületén az
önkormányzat köteles a gazt, a füvet kaszáltatni.
El kell mondanom, hogy ez nem így van! Jogszabály
írja elő az ingatlan tulajdonos kötelezettségét az
ingatlana előtti terület karbantartására, ami
vonatkozik a fűnyírásra, a járda, a csatorna
gyomtalanítására, tisztántartására egyaránt. Ezen
rendeletek betartatására és az esetek felderítésére
hamarosan akciócsoportot fogunk létrehozni.
Kérem Önöket, hogy a fenti kötelezettségüknek
tegyenek eleget, legyen tisztább, rendezettebb
községünk!
Farkas János
polgármester

PILLÉR Takarékszövetkezet
Tisztelt Ügyfelünk!
Mint bizonyára értesült róla 2015. november 1-től a
Dél-Alföld legnagyobb Takarékszövetkezete jött
létre a PILLÉR Takarékszövetkezet, FONTANA
Credit Takarékszövetkezet, a PARTISCUM XI
Takarékszövetkezet, a Szatymaz és vidéke
Takarékszövetkezet, valamint a Kiszombor és
vidéke Takarékszövetkezet egyesülésével PILLÉR
Takarékszövetkezet néven.
Az egyesülés komoly lehetőséget teremt arra, hogy
az eddigieknél hatékonyabban működő, üzletileg
kiegyensúlyozott, megbízható pénzintézet jöjjön
létre. Célunk, hogy ügyfeleink - folyamatos fejlődés
eredményeinek köszönhetően - jövőben is magas
szintű kiszolgálásban részesüljenek.
Céljaink elérése érdekében a Magyarcsanád,
Állomás u. 22. szám alatt található fiókunk
tevékenységét 2017. augusztus 28-tól a Pillér
Takarékszövetkezet Apátfalva, Hunyadi u. 18. szám
alatti fiókjába helyezzük át.
A Magyarcsanád, Állomás u. 22. szám alatti
fiókunk utolsó nyitvatartási napja 2017.
augusztus 25.
2017. augusztus 28-tól a Apátfalva, Hunyadi u.
18. szám alatti fiókunkban várjuk ügyfeleinket.
A tevékenységünk áthelyezése ügyfeleink számára
számlaszám és egyéb változással vagy teendővel
nem jár, kizárólag az ügyfélfogadás helye módosul.
Itt szeretnénk felhívni a figyelmüket az Önhöz közel
eső fiókjaink ügyfélfogadási rendjére, melyről az
alábbiakban tájékoztatjuk:
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Kirendeltség
Apátfalva ATM
Hétfő - Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:30
Csanádpalota ATM
Hétfő - Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:30

Szabad

Tilos

Matrac
Ágy, Ágykeret
Műanyag SzékAsztal
Fa Szék- Asztal
Műanyag Gyerekjáték

Elektronikai Hulladék
Számítógép, Laptop
Hűtő

Bicikli- gumiabroncs

Makó ATM MFB pont
Hétfő - Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:30

Hungarocell
Egyéb bútorok
Háztartási tárgyak

A felmerült kérdésekkel kapcsolatban érdeklődjön
az Apátfalva, Hunyadi u. 18. szám alatti fiókunkban.

Szőnyeg
Dobozba csomagolt
befőttes üveg
Slag
Edények (Max. 30*30
Cm)
Könyv

Tájékoztatjuk, hogy a www.pillertksz.hu oldalon
bővebb információkat talál hálózatunkról.
Szeged, 2017. július 28.
Tisztelettel:
PILLÉR Takarékszövetkezet
Görög Tibor elnök-sk.
Jász Péter ügyvezető sk.

Szelektív Hulladékgyűjtés!
Augusztus hónapban a 240 l-es sárga szelektív
hulladékgyűjtő edényzetek kiosztásra kerülnek. A
falu lakosságát értesíteni fogjuk a gyűjtő edényzet
kiosztási módjáról és sorrendjéről.
Arra kérem Önöket, hogy csak a tájékoztatóban
megjelölt hulladékokat helyezzék bele a szelektív
edényzetbe. Ellenkező esetben a szolgáltató nem
fogja elszállítani a hulladékot!

Lomtalanítás
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit
Kft.
tájékoztatja
Magyarcsanád
Település
lakosságát, hogy 2017. Szeptember 02-án szombati
napon lomtalanítást végez a város területén. A
lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében
kérjük a lakosokat, hogy az elszállításra szánt
lomot legkésőbb Szeptember 02-án reggel 6 óráig
helyezzék ki az ingatlan elé úgy, hogy az ne
akadályozza a közlekedést.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a
lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál,
a későn kihelyezett lomok elszállítása nem áll
módunkban.

Folyékony Hulladék
Nyomás alatt lévő gáz,
gázpalack
Robbanásveszélyes anyag
Tűzveszélyes anyag
Maró, Korrozív anyag
Kórházi vagy más HumánEgészségügyi anyag
Állategészségügyi anyag
Személygépkocsi gumiabroncs
Aprított gumiabroncs
Előkezelés nélküli szennyvízcsap
Zöld hulladék, Kerti hulladék
Állati tetem
Fertőző hulladék
Vérrel szennyezett hulladék
Festékes vödör
Autó szélvédő üveg
Építési törmelék
Ételmaradék
Gyermekpelenka
Üveghulladék
Gipszkarton
Palatető
Föld, Kövek
Papír
Lakkok
Fémhulladék
Olajjal szennyezett hulladék
Éles, hegyes eszközök
Trágya

Örökös téma a kóbor ebek befogása!
A falu vezetése és jómagam is rendkívül sok
bírálatot kapunk, hogy ebben a kérdésben nem
teszünk semmit.
Ezt a vádat határozottan vissza kell utasítanom!
2017 első félévében közel 40 ebet szállítottunk el a
közterületekről megközelítőleg 600.000 Ft értékben.
Ezt a hatalmas összeget más, értelmes és sokkal
hasznosabb dolgokra is elkölthette volna az
önkormányzat (pl: útfelújítás önerejére, közterületek
karbantartására, fásításra, vagy téli tüzelő
beszerzésére)
Sajnos még nincs itt az év vége, így biztosra vehető,
hogy ez az összeg csak nőni fog. Arra kérem azokat
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a lakosokat, akik felelőtlenül tartanak kutyákat,
hogy ha eljut hozzájuk ez az információ, akkor
erőltessék meg magukat és gondolkozzanak el
ezeken a súlyos dolgokon. Nem beszélve arról, hogy
ezek az ebek veszélyt hordoznak magukban és akár
súlyos baleseteket, személyi sérülést is okozhatnak
embertársainknak.

kidőlt, letört fák darabolásában közfoglalkoztatott
munkatársaink kiválóan teljesítettek és becsülettel
helytálltak. A katasztrófavédelem munkatársai
jelesre vizsgáztak településünkön a kármentesítés
során. Legyen a munkafolyamat favágás, tető le
fóliázása, vagy a katolikus templom tetőhéjazatának
visszaállítása. Köszönet a segítőknek!

A hivatal munkatársaival kidolgozunk egy
cselekvési tervet, melyben súlyos büntetéseket
fogunk kilátásba helyezni a kóbor és szabadon
hagyott ebek gazdáival, tulajdonosaival szemben,
melyet szigorúan be is fogunk tartatni és
hajtani!!!

Magyarcsanád Községi Önkormányzat új
jegyzője!

Pályázatok
Önkormányzatunk sikeresen pályázott 145.000.000
Ft
pályázati
forrásra,
melyből
az
egészségcentrumunk
kialakításán
felül
a
gyermekvédelmi szolgálat épülete és a hivatal
épülete fog megújulni. További 50.000.000 Ft
forrásra nyújtottuk be a pályázatunkat, melyből
turisztikai fejlesztést kívánunk megvalósítani
Bökényben.

Viharkár!

2017. 06. 29-én csütörtökön, hatalmas orkán erejű
széllel elérte térségünket egy pusztító vihar, mely
jelentős károkat okozott a szomszédos Nagylak
község házaiban, de komoly károkat okozott
Magyarcsanádon is. A romok eltakarításában és a

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Jegyzői
álláshelye megüresedett, ezért pályázatot írt ki az
Önkormányzat.
A pályázók közül Izsákné Hetényi Valériát nevezte
ki a testület 2017 07.12-től Magyarcsanád új
jegyzőjének.
Izsákné Hetényi Valéria vagyok. Családommal
Békés megyéből származom azon belül is
Mezőkovácsházáról.
Végzettségeimnek hála rálátok mind a közigazgatás
mind a közművelődés folyamataira.
Kisebb megszakítássokkal lassan 30 éve dolgozom a
közigazgatás területén, ahol a szakma minden
lépcsőfokán dolgoztam már.
Fontosnak tartom, hogy minden ügyfél a maximális
odafigyeléssel és szakmai precizitással legyen
kezelve a hivatalban.
Munkámban odafigyelek arra, hogy a hivatalon
belül minden törvényesen és szakszerűen működjön.
Úgy gondolom, a helyi viszonyokat tekintve
elengedhetetlen a nemzetiségek hagyományainak
megőrzése.
Arra kérem, a lakosságot törekedjünk a rugalmas
együttműködésre.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző asszony
Csanádpalota
város
időközi
önkormányzati
választásán indult és nyert, melyhez szívből
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gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk
részére!
Megköszönjük Magyarcsanád lakói és az
önkormányzat részére végzett lelkiismeretes
munkáját.

FELHÍVÁS

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk elnézést kérni azoktól az
emberektől,
akik
munkájukkal,
anyagi
hozzájárulásukkal segítették a Gyermeknapi
programunk lebonyolítását, de az előző számban
nem lettek megnevezne.
Név szerint: Giba Vilmosné, Dancsi Istvánné,
__________________________________________

Mozgás Éjszakája
2017. június 23-án másodjára csatlakoztunk az
országos Mozgás Éjszakája programsorozathoz.
Községünkben egész estés táncmulatsággal vártuk
az embereket. A rendezvényen 127 ember vett részt,
akik közt kisorsoltunk egy ajándékcsomagot is.

__________________________________________

MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
AZ IDEI ÉVBEN IS TÁMOGATJA
AZOKAT A GYERMEKEKET AKIK:

Köszönő levél
Ezúton szeretnénk köszönetünket és hálánkat
kifejezni Farkas János Polgármester Úrnak, valamint
Kővári Róbert Képviselő Úrnak a segítségnyújtásért.
Egyúttal köszönjük Imre József, Nadobán Zoltán és
Szalai István segítő munkáját, a villámcsapás
következtében megrongálódott kéményünk és
háztetőnk megjavításában.

 Állandó bejelentett vagy tartózkodási hellyel
rendelkeznek Magyarcsanádon
 A helyi óvodában vagy iskolában kezdik
meg szeptemberben a nevelési évet
 Középiskolai tanulmányaikat nappali
tagozaton folytatják
 Speciális oktatást igénylő iskolában tanulnak

Köszönettel: Gyenge Jánosné és Gyenge Ferenc

 Előző tanévben az igazolatlan hiányzásuk
nem haladja meg a 30 órát

Darazsak irtása
Felhívjuk a tisztelt
lakosság
figyelmét,
hogy a postai és önkormányzati levelek zavartalan
kézbesítésének érdekében, legyenek szívesek
postaládájuk környékéről kiirtani a darázsfészkeket.

AZ ISKOLAI, ÓVODAI NEVELÉSI
TÁMOGATÁS
KÉRELMEZHETŐ
JÚLIUS 15. napjától AUGUSZTUS 15. napjáig
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A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Szociális irodájában
A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:
 ISKOLAI BIZONYÍTVÁNY MÁSOLATA
 ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS (csak
középiskolások és speciális oktatásban
részesülőknek!)

Szöletett: Sukó Noel Ármin
Szülő: Rádai Henrietta, Sukó János
Lakik: Árpád utca 39.

A TÁMOGATÁS GYERMEKENKÉNT 5000,FORINT
(ERZSÉBET UTALVÁNY FORMÁJÁBAN)

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

A legszebb konyhakertek program
Magyarcsanád idén csatlakozott „A legszebb
konyhakertek” országos programhoz, melyben 4
kategóriában
nevezhettek
a
kertművelők.
Magyarcsanádon négy magánszemély nevezett
vegyes
kert
kategóriában,
valamint
az
Önkormányzat közösségi kert kategóriában. Az első
betekintések már be is fejeződtek.

Zöldségcsomag osztás
2017. augusztus 3. 4. és 7. napján 7:00 ÓRÁTÓL
12:00 ÓRÁIG
MAGYARCSANÁD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KIOSZTJA A START MEZŐGAZDASÁGI
KÖZMUNKAPROGRAM KERETÉN BELÜL
TERMELT ZÖLDSÉGEKET
EGYSÉGCSOMAGKÉNT.
AZ EGYSÉGCSOMAG TARTALMA:
BURGONYA ÉS VÖRÖSHAGYMA
AZ EGYSÉGCSOMAGOK ÁTVÉTELÉHEZ
LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES
HÁZTARTÁSONKÉNT 1 EGYSÉGCSOMAG
KERÜL KIOSZTÁSRA.
Helyszíne: Templom tér 1. (régi presszó épülete)

_______________________________________________________________

Született
Szöletett: Zsigmond Lara
Szülő: Ifj. Zsigmond János, Langó Vivien
Lakik: Dózsa György utca 31.
Szöletett: Petrovics Nóra
Szülő: Paulheim Szintia, Petrovics Csaba
Lakik: Dózsa György utca 13.
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Terhességi csíkokra
Teafaolaj, Teafaolajos házi
szappan
Bőr,körömgomba ápolására
Lábszag, lábízadás ellen
Teafaolaj : Tetűfertőzés
megelözéséhez (samponba
keverni)
Érdeklődni:
Németh Éva védőnő
Telefon: +36 20/260-9667
Házhozszállítással, vagy a ligában személyesen
_________________________________________________

Tisztelt Lakosság!
Magyarcsanád
Településüzemeltetési
és
Fejlesztési Nonprofit Kft vállalja a lakosság
részére a magán ingatlanok és az ingatlanok előtti
zöldterület kezelését, valamint az ingatlanokon
található veszélyes fák kitermelését.
Érdeklődi, időpontot egyeztetni:
Ficsor Zsolt
Település karbantartási vezetőnél
Tel.: +36-20-263-9889

Masszírozás és csontkovácsolás
Vállalok csontkovácsolást és masszázst, amely
ajánlott gerincfájdalmakra, derék becsípődésre,
nyak lazítására, izomcsomók oldására. Gyerekeknél
gerincferdülés, lúdtalp tartásgyengeség esetén.
Figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két
fajtáját, lávaköves masszázst és köpölyözést
méregtelenítésre.
Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban.
Érdeklődni: Takács Gábor, Vérné Zsófika fia
Magyarcsanád, Szélső sor 4. Tel.: 06-70-398-8082

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Gyógykrémek készítése házilag
Szívből ajánlom a saját magam
által kevert krémeket, sókat,
szappanokat, melyek elkészítését
homeopátiás krémkészítő és
arcdiagnosztikai tanfolyamokon
tanultam meg.
A termékeket gyógyszertári alapanyagokból,
gyógynövényekből és „Schüssler-féle szöveti sók”-ból,
(mely Svájcból érkezik) készítem.
Baba ápolás
Fürdetéshez, testápolónak,
pelenka kiütéshez,
védőoltás utáni fájdalomcsillapításra
Hasfájós babáknak.
Csípésekre, bőr kiütésekre.
Hajra- bőrre, körömre
Hidratáló testápolónak
Hajpakolásnak, száraz töredezett hajra
Korpás, koszmós fejbőrre
(kamaszoknak is)
Hajhullásra
Töredezett körmökre
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Üdvözlöm!
Svéd-Frissítő
masszázst
vállalok,
kérésére
otthonához megyek!
Amit a masszázs hatásáról tudni érdemes: fellazítja
az izmokat; csökkenti a hát és gerincfájást; élénkíti a
vérkeringést; fokozza az anyagcserét ezáltal
elősegíti a test méregtelenítését; frissít; kondicionál;
oldja a stresszt.

A ház szocpol és hitelképes. Érd: A helyszínen
_____________________________________________________________

Eladó Magyarcsanád Nicolae Balcescu utca 25.
szám alatti összkomfortos 3 szoba, konyha,
fürdőszobás ház.
Érd.:06-20-344-5672

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés
Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig,
Vasárnap Zárva

Érdeklődni: Prágai Viktória, Magyarcsanád,
Széchenyi utca 7. Tel.: 06-30-588-6445

-

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
Vállalok favágást sthilel. Kaszálást, rendsodrást,
gazos
kertek
földek
zúzását,
szántását,
kombinátorozást T25-ös traktorral
Érd: Takács Gábor Vérné
Zsófika fia 06-70-398-80-82
__________________________________________

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!

Kreatív szerelő műhely
Vállaljuk: Kerékpárok (és görkorcsolyák) teljes körű
szerelését
javítását.
Kandallók
javítását,
karbantartását, felújítását…
Kések, ollók, vágóeszközök élezését
Elérhetőség: Joó Zoltán
H,K,CS,P : 7:00 – 16:00
Makó, Ibolya utca 23
Tel.: +36 - 70 – 573 - 2820
________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________________________

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.

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

_______________________________________________________________

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
Felelős szerkesztő: Farkas János
Szerkeszti: Fodor Bernadett, Ficsor János
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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.
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