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Magyarcsanád Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-án, 

15:00 órakor tartotta soros, nyílt ülését, 
melyen megtárgyalta és elfogadta: 

  
- a Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, 
- az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló 
tájékoztatót, 
- a védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló 
tájékoztatót, 
- a Magyarcsanád Településüzemeltetési és 
Fejlesztési Nonprofit Kft. beszámolóját,  
- a MATÜF Kft. 2017. évi üzleti tervét, 
- a gördülő fejlesztési tervet. 
 
Bursa hungarica pályázattal kapcsolatos beadási 
határidő a község honlapján lesz elérhető október 
végétől. 

Sikeres pályázatok 
 

Községháza épületének energetikai 
korszerűsítése 

 Magyarcsanád Községi Önkormányzat 37 057 329,-
Ft támogatást nyert a TOP-3.2.1-15 elnevezésű 
pályázaton. A támogatás mértéke 100%-os 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31. 
Projekt tartalmának rövid bemutatása:  
A projekt során Magyarcsanád Községháza 
épületének energetikai felújítása fog megtörténni. 
Az épület állapota megfelelő, azonban az 
energetikai korszerűsítése kiemelten fontos feladat. 
Jelenleg még nem megoldott a megfelelő külső 

homlokzati hőszigetelés, valamint a külső 
nyílászárók állapota sem megfelelő, ezek megoldása 
a projekt elsődleges feladatai közé tartoznak. A 
projekt során az épületen napelemes rendszert 
fognak kiépíteni, mely a megújuló energiahasználat 
bővítése céljából mindenképpen indokolt. Mindezek 
mellett a jelenlegi fűtési rendszer állapota is igényli 
a korszerűsítést, ezért megújítása is megtörténik.. A 
projekt keretein belül, a kötelező akadálymentesítés 
az előírásoknak megfelelően megtörténik.  

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
infrastrukturális fejlesztése Magyarcsanádon 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 43 578 038,-
Ft támogatást nyert a TOP-4.2.1-15 nevű pályázaton 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30. 
A támogatás mértéke 100%-os 
Projekt tartalmának bemutatása:  
A projekt megvalósítása során a Magyarcsanád, Fő 
utca 49. (hrsz.: 932) alatti meglévő épület 
átalakításával, bővítésével a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztése 
valósul meg. A jelenleg 120,13 m2 összterületű 
épület átalakítása során nem használt helyiségek 
használatbavétele, a bővítéssel nemenkénti vizes 
blokk kialakítására nyílik lehetőség, így az 
összterület 136,95m2-re nő. Az akadálymentes 
mosdó-fürdő pelenkázóval történő felszerelése, az 
akadálymentes közlekedés rámpával történő 
kialakítása családbarát funkciókat is ellát. A 
mosókonyha kialakítása lehetővé teszi, hogy a 
mosógéppel nem rendelkező családok is tisztán 
tarthassák ruháikat. A korábbi fölöslegessé vált 
irodából váró, az irattárból teakonyha kiépítése 
történik. A kisebbik iroda az iratok tárolására, illetve 
a nagylaki családsegítő szakember Magyarcsanádon 
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történő tartózkodását szolgálja. A nagyterem 
felújításával és berendezésével lehetőséget 
biztosítunk a nyári táborok és egyéb 
csoportfoglalkozások lebonyolításához, szakmai 
összejövetelek megrendezéséhez. 
Az infrastrukturális fejlesztés során energia 
hatékony megoldásokat alkalmazunk és megújuló 
energiaforrás elhelyezésére is sor kerül. 
 

Csanád megye ismét Magyarország 
térképére kerül 

Nyilatkozat 
Makó Város Önkormányzata és az egykori Csanád 
vármegye Csongrád megyéhez csatolt településeinek 
önkormányzatai nevében nagy örömünket és 
köszönetünket fejezzük ki a Magyar 
Országgyűlésnek a 2017. október 3-án, 
ellenszavazat nélkül meghozott határozatáért, 
miszerint 2020. június 4-étől, a méltatlan és 
igazságtalan trianoni békediktátum 100. 
évfordulójának napjától Csongrád megye elnevezése 
Csongrád-Csanád megyére változik. 
Térségünk polgárainak a lelkében régóta él a vágy a 
majd ezeréves Csanád vármegye emlékének 
megőrzésére. Éppen ezért örömmel fogadtuk a 
Csongrád Megyei Önkormányzatnak a 
rendszerváltozás után, 1990-ben a megye címeréről 
hozott döntését, miszerint Csongrád megye új 
címerének elemei között Csanád megye címere is 
megjelent. Hasonló módon támogattuk a megyei 
közgyűlés 2017. június 30-án hozott határozatát, 
melyben a testület is javasolta a névváltoztatást. 
Lázár János, térségünk országgyűlési képviselője 
megértve az itt élők törekvését fölkarolta és sikerre 
vitte az ügyet, hiszen javaslatára a Magyar 
Országgyűlés Csongrád megye elnevezését 
Csongrád-Csanádra változtatta. 
A döntés az ezeréves örökség, a Csanád elnevezés és 
a hozzá kapcsolódó értékek és hagyományok 
megőrzését segíti. Tisztelgés ez a határozat egykor 
itt élt őseink előtt, akik hazánkért, népünkért oly 
sokat fáradoztak, ugyanakkor bizonyos elégtétel is 
azokért a sérelmekért, amelyeket elszenvedtünk a 
méltatlan és igazságtalan békediktátum, valamint az 
1950-es, a megyénk fölszámolásáról hozott 
határozat miatt. 
Az Országgyűlés döntése értelmében az ősi, az 
ország számára lassan feledésbe merülő, de nekünk 
a múltunkat, a hagyományainkat, az értékeinket 

szimbolizáló és az előttünk járó generációk emlékét 
az utókor számára is megőrző Csanád név 
visszakerül Magyarország térképére. Ezzel együtt a 
magyar közvélemény figyelme is ráirányul 
mindarra, amit a magyarság számára Csanád, a 
csanádi térség és az itt élő emberek jelentenek.  
Makó, 2017. október 5. 

Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere 

Csirik László, Ambrózfalva polgármestere 
Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere 
Dr. Martonosi György, Maroslele polgármestere 
Farkas János, Magyarcsanád polgármestere 
Galgóczkiné Krobák Mária Anna, Kövegy polgármestere 
Hajnal Gábor, Földeák polgármestere 
Horváth Lajos, Királyhegyes polgármestere 
Locskai Zoltán, Nagylak polgármestere 
Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere 
Nyergesné Kovács Erzsébet, Csanádpalota polgármestere 
Radó Tibor, Pitvaros polgármestere 
Simonné Sinkó Erika, Óföldeák polgármestere 
Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere 
______________________________________________ 

 

MEGHÍVÓ 
 

 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, 

 
 a 2017. október 20-án 12 órakor tartandó  

 

1956-os forradalom és szabadságharc  
61. évfordulója tiszteletére rendezett 

ünnepi megemlékezésre.  
 

Ünnepi beszédet mond: Farkas János polgármester 
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola 

ünnepi műsora teszi emlékezetessé a rendezvényt. 
Helyszín: Művelődési Ház 
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_________________________________________ 
 

MATÜF Kft. helyzetjelentés 
Az cég indulása óta, összesen 62 főt foglalkoztat az 
alábbi felosztásban: 
-19 főt közfoglalkoztatásban, három szerződés 
keretében. A közfoglalkoztatottak napi 6 és 8 órás 
munkarendben dolgoznak. GINOP pályázat által 1 
főt, a vezetés menedzsmentben 2 főt, a 
közétkeztetésen belül 5 főt, Békéscsabán kézi 
hulladék válogatóban, két műszakban 25 főt, 
valamint a szegedi kézi hulladék válogatóban 10 főt 
foglalkoztatunk. 

 

Értékteremtő közmunka 
 

Közmunkaprogramunk keretén belül szeptember 
hónapban megújult az ÖNO és az ebédlő, valamint a 
felettük lévő szolgálati lakások homlokzati festése. 
Még augusztusban elkészült a konyha, az óvoda és 
az iskola belső tisztasági meszelése. 
Betermeltük az önkormányzat földjeiről a seprű 
alapanyagát.  
Megkezdődött a juh hodály tetőszerkezetének 
cseréje. 

  
 
Járdaépítési programunk keretén belül több 
járdaszakaszt is felújítottunk a Fő utca Petőfi és 
Árpád utca közti szakaszán, valamint a műfüves 
pályához vezető járdaszakasz is megépült. 
_______________________________________________________________ 

 

III. Szent Gellért Napok beszámoló 
 

2017. szeptember 22-23-án került megrendezésre a 
III. Szent Gellért Nap rendezvénysorozat. 
Az eseményeket 22-én, pénteken a műfüves futball 
pálya ünnepélyes átadásával nyitottuk meg. A 
beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség 
pályázatán nyert 33.500.000.-Ft-ból készült el.  
Kiss – Rigó László, a Szeged-Csanád egyházmegye 
püspöke, Lázár János, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, országgyűlési képviselő,Farkas János 
polgármester és Nógrádi Tibor, az Magyar 

Labdarúgó Szövetség Csongrád megyei igazgatója 
adta át a létesítményt. 
 

 
  
A nap eseménye az I. Szent Gellért amatőr 
labdarúgó vándorkupa tornával folytatódott. Hét 
csapat versengett az első helyért, de végül csak 
három csapat állhatott a dobogóra. Szoros 
mérkőzések után megosztott első hellyel és egy  
második hellyel díjaztuk a versenyzőket. Az első 
helyen a Kiserdő Csárda csapata, valamint a Johnny 
Drink Bár csapata osztozott a második helyet pedig 
a Nagylaki focisták szerezték meg. Mindhárom 
csapatott érmekkel, valamint egy-egy 5 literes party 
sörhordóval jutalmaztuk. Mivel a későbbiekben 
szeretnénk ezt az amatőr bajnokságot hagyománnyá 
tenni, így kiosztásra került egy vándorkupa is, 
amelyet a legtöbb gólt lövő Kiserdő Csárda csapata 
vihetett el ebben az évben. 
A második napon 23-án, szombaton kilenc órakor 
kezdődtek a programok. A nap nyitásaként a 
látogatók egy Todor Manoljovic életéről szóló 
kiállítást tekinthettek meg. Ezt követően kezdődött a 
hivatalos megnyitása a napnak, ahol Farkas János 
polgármester úr nyitó beszéde után köszöntöttük a 
falu „legjeit”. A falu legidősebb házaspárját Kászián 
Miklóst és feleségét Babó Katalint, a legidősebb nőt 
Unk Szvetozárnét, a legidősebb férfit, Jani Mihályt 
és a legfiatalabb lakost Rotár Mátét. 
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Ezt követte a Makói Magán Zeneiskola fúvós 
zenekarának színvonalas előadása. A zenekart 
Csikota József karnagy úr vezényelte. Ezt követte a 
helyi iskolások és óvodások vidám, táncos műsora. 
A délelőttöt a nagylaki táncosok produkciójával 
zártuk. Az ebéd előtt kihirdettük az előző napi Szent 
Gellért focikupa eredményeit és átadtuk a csapatok 
képviselőinek a díjakat. 
A rendezvényen egész nap lehetőség volt egy profi 
fodrász ingyenes szolgáltatását igénybe venni. 

 
 
A délutánt a Magyarcsanádi Amatőr Színjátszók 
előadásával nyitottuk. Őket Bokor Marianna zenés 
műsorra követte. Ezután kezdődött a nemzetiségi 
blokk ahol fellépet a Deszki Szerb Bánát 
táncegyüttes, a Gilas együttes, valamint a 
Magyarcsanádi Román Hagyományőrző tánccsoport 
és a Doina Bihorului néptáncegyüttes. 
 

 
 
Az estét Dömötör Balázs és Rebeka zenés előadása 
nyitotta. Őket egy ifi- disco követte, ahol a zenét DJ 
Kaos keverte. Az est fő fellépői a Két Zsivány volt. 
Utánuk egy éjfélig tartó Retro discoval zártuk a 
napot ahol megint csak Dj Kaos volt a keverőpult 
mögött. 
Tíz órától a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
tartott nemzetiségi bált a helyi Művelődési Házban. 
 

 
 

Köszönetmondás: 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden-
kinek, aki támogatásával hozzá járult a III. Szent 
Gellért Napok rendezvénysorozatunk létrejöttéhez.  
Név szerint: 

‐ az Emberi Erőforrások Minisztériumának  
‐ Lázár János – Országgyűlési képviselőnknek 
‐ a Magyarcsanádért Egyesületnek 
‐ Községünk Önkormányzatának 
‐ a Román és Szerb Nemzetiségi 

Önkormányzatnak 
‐ Vad Sándornak 
‐ Czagány Józsefnek 
‐ Bíró Antalnak 
‐ a makói Hanki Ker Kft-nek  
‐ a makói M Profilnak 
‐ Popa Györgynek 
‐ Pásztorné Mazuch Annának 
‐ a D+D Kft-nek 
‐ a Givaudan Kft-nek 
‐ Rakity Györgynének 
‐ a Vet Express kft-nek 
‐ a Maros Vadásztársaságnak  
‐ a Torrente Security-nek  

és nem utolsó sorban egyesületi tagjainknak. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki munkájával hozzá járult a III. 
Szent Gellért Napok rendezvénysorozat 
létrejöttéhez.  
Név szerint: 
Babolek József, Bánfi Andrea, Bíró Annamária, 
Bori Edit, Burai Petra, Bustya Miklós, Ficsor János, 
Ficsor János Zsolt, Ficsor Zsoltné, Fodor Ádám, 
Fodor Bernadett, Fodor Zoltánné, Gán Henrietta, 
Gán Mihály, Gán Lászlóné, Gera Boglárka, 
Göbölyös Vilmos, Hegedűs Máté, Horváth Angéla, 
id. Berta Erika, ifj. Berta Erika, Jivoin Jenő, Kardos 
Anett, Koszta Anita, Kovács Józsefné, Králik 
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Lászlóné, Lánczné Miklós Katalin, Mohácsi András, 
Nadobán Renáta, Nagy Istvánné, Nagygyörgy 
Aletta, Németh Éva, Pásztor Zoltán, Péli Zoltán, 
Pisech Borbála, Raffai Antal, Raffai Antalné, 
Rakontzay János, Rotár Lotti, Simosca Marinné, 
Szabó Beatrix, Szalai István, Szalai Istvánné, Széles 
Aletta, Szilvási Boglárka, Szilvási Franciska, 
Szilvási Gézáné, Sztáncs Bettina, Tamás Lászlóné, 
Téglásné Molnár Barbara, Tímár Zoltán, Tóvizi 
Ákos, Tóth-Pál Lászlóné, Valach Marianna, Vígh 
Tamás. 
_________________________________________ 

 

 

Egy ember, 

akinek szenvedélye a 

vezetés  

 
 
 

      Velünk, emberekkel szokott olyan előfordulni 
egy közösségen belül, hogy nap, mint nap 
összefutunk ismerősünkkel, üdvözöljük őt, ismerjük 
képességeit is és még így is érhetnek 
meglepetésszerű élmények a másikkal szemben. 
Ilyen pozitív élmény lehet Graur Csaba személye, 
aki 2016-tól olyan „klubban” kapott helyet, amibe 
nagyon kevesen lehetnek. 2.000.000 km-t vezetett le 
balesetmentesen mindenki megelégedésére. 
Rövid riportunkat ajánlom szíves figyelmükbe: 
 

Üdvözöllek Csaba! 
Első kérdésem az lenne, hogy mi volt az 
indíttatásod a pályaválasztásoddal kapcsolatban? 
Az elképzelés édesapám munkája miatt jött, hiszen ő 
is buszsofőrként dolgozott, mondhatni én bele 
nőttem ebbe a szakmába. 
Mióta dolgozol a szakmában? 
Mikor kikerültem a középiskolából nem volt 
kérdéses, hogy munkába kell állnom! Ezt a nevelést 
kaptam, így ez természetes volt. 
A középiskola elvégzése után a makói Lenin TSZ-
ben dolgoztam kettő évet. Majd, 1989-ben 
lehetőséggel élve buszsofőr lettem a Tisza Volánnál. 
A pályafutásom akkor kezdődött el. Kettő év után, 
1991-ben átkerültem a Volánbusz Zrt.-hez, és attól 
kezdve a Makó-Budapest járaton vagyok buszsofőr. 

Magyarcsanádról is rengeteg embert szállítottam, 
olyanokat is, akiknek ma már a gyereke vagy az 
unokája jár azzal a busszal, amit én vezetek. 
Voltak e műszaki problémáid a 28 év alatt? 
A Volánbusznál mindig jó műszaki állapotú 
buszokat vezettem, de ami el tud romlani az el is 
romlik egy idő után. Velem is előfordult néhányszor, 
mikor műszaki problémát kellett megoldani. 
Ilyenkor a legfontosabb feladat az, hogy ha helyben 
nem tudom a műszaki hibát orvosolni, intézkedjek 
egy helyettesítő járat kéréséről. Az utasok 
megnyugtatása ebben az esetekben nagyon fontos, 
hiszen mindenki időben és épen szeretne A pontból 
B pontba eljutni. Az utasaim megbíznak a 
döntéseimben és így szívesen utaznak velem. 
Ahhoz, hogy a 2.000.000 km-t balesetmentesen 
levezessek nem csak jó vezetési érzék kell, hanem 
szerencse is.  Ez idáig elkerültek a mások által 
okozott balesetek is! 
Mit szeretsz a munkádban, mi teszi 
megunhatatlanná? 
Először is az a fajta kötelesség tudat, ami az 
mondatja velem, hogy dolgoznom kell. Ehhez értek, 
ezt kell csinálnom, ez számomra nem kérdés. Ezen 
felül természetesen az autóbusz szeretete is dominál. 
Ha valakit „megmérgez” az autóbuszok iránti 
szeretett nehezen engedi el. Sok pozitív visszajelzést 
kapok az utasoktól. Vannak olyanok, akik 
megköszönik a biztonságos utat és olyanok is, akik a 
buszom tisztaságát dicsérik. Ez mindenképp ad egy 
tartást, egy motivációt a munkámhoz. 
Mit érzel, mi az, ami miatt sikerült elérned ezt az 
eredményt? 
Egyrészről ott vannak a Volánbusz állandó, szinten 
tartó képzései, másrészről a biztos családi háttér is 
elengedhetetlen a megfelelő munkahelyi 
koncentrációhoz. A tudat, hogy döntéseimben a 
családom maximálisan támogat, nagyban segítette a 
jó munkavégzést. 
 
Mit tanácsolnál egy pályakezdő buszsofőrnek? 
Legyen felkészült. Naprakésznek kell lenni. Ebben a 
munkában a lényeg, hogy eljussunk A pontból B 
pontba. Az út közben felmerülő problémát, buktatót 
meg kell oldani úgy, hogy az utasokat egyáltalán ne 
érje kellemetlenség és jelentősebb hátrány. 
Végül szeretném megköszönni a sok pozitív 
szeretetteljes visszajelzést, biztatást, amit a 
Délmagyarország napilapban megjelent cikk óta 
kaptam. Sokat jelent számomra az, hogy mások is 
értékesnek találják a munkám. 
__________________________________________ 
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Idősek világnapja 
 

Községünkben 2017. 09. 29-én, pénteken tartottuk 
az Idősek Világnapja alkalmából szervezett 
ünnepségünket. A rendezvény délután 16:00 - 
órakor kezdődött Farkas János polgármester úr 
köszöntő szavaival. Ezután a vendégeket a  
óvodások köszöntötték egy vidám és nagyon szép 
tánccal, majd a Magyarcsanádi Református 
Általános iskola 2-3. osztályos tanulói adták elő 
"Nagyanyáink is erre táncoltak" című műsorukat. A 
rendezvényen az időseket Urbán László, M. 
Legrand,  és Óbécsey István versekkel fogadták a 
helyi iskola egykori diákjai. Az óvodások egy-egy 
köszöntőlappal kedveskedtek a falu idős lakóinak. 
Ezen felül minden időset megvendégeltünk túros 
lepénnyel valamint sajtos pogácsával, üdítővel.  A 
délután zárásaként táncos mulatságot tartottunk ahol 
a jó hangulatról Csonka János gondoskodott.  
 

 
_______________________________________________________________ 

ISKOLAI HÍREK 
 

TÁNCTÁBOR 
 

2017. július 7-17-ig 4 tanulónk: Higyisán Daniella, 
Nagy Nikolett, Kórodi Mihály és Lole Brendon vett 
részt a Tomesti-i román tánctáborban. A Grósz 
György által szervezett táborban 24 diák, fiatal 
tanulta a különböző koreográfiákat. A kitartó 
fegyelmezett próbák mellett jutott idő fürdőzésre, 
sportolásra, kirándulásra. Köszönjük, hogy diákjaink 
részt vehettek a táborban, és reméljük, hogy jövő 
nyáron ismét többen eljuthatnak erre a szép helyre. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a Román 
Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy támogatta a 
tábor megszervezését. Szeptembertől keddi napokon 
du. 15 órai kezdettel folytatódik iskolánkban a 
román néptáncok tanítása, ahova szeretettel várunk 
érdeklődő, hagyományaikat őrző fiatalokat. 
 
 

 
 

 
 

Erzsébet tábor 
 

Mint ahogy azt korábban megírtuk iskolánk 
harmadik alkalommal is sikeresen pályázott az őszi 
Erzsébet táborra. Az idei évben 33 tanuló és hat 
kísérő utazott külön busszal Fonyódligetre. A 
gyerekeket sok új program várta, (óriás trambulin, 
kalandpark, gokart pálya, kézműves foglakozás, 
játszótér) melyeken igyekeztünk részt venni.  
Sajnáltuk, hogy a viharos szél miatt a sárkány-
hajózás és a sétahajózás elmaradt. Helyette 
átutaztunk kisvonattal Balatonboglárra és 
megnéztük a Balatoni kilátást a Gömbkilátóból. 
Támogatóink segítségével eljutottunk a veszprémi 
állatkertbe, mely megkoronázta kirándulásunkat.  
Köszönjük támogatóink segítségét, mellyel 
támogatták a gyerekek táborozását és plusz 
programokon való részvételét. 
Támogatók: Magyarcsanád Községi Önkormányzat, 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Román 
Nemzetiségi Önkormányzat, Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat. 
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Papír gyűjtési akció 
 
A helyi iskola és óvoda papír, pet palack, használt 
elem és telefon akkumulátor gyűjtést rendez. Azok, 
akik segíteni szeretnék, az akciót október 16-17-ig 
adhatják le az összegyűjtött mennyiséget. 
__________________________________________ 

 
Mammográfiai szűrés 

 

2017. Október 19-én (csütörtök) 8:00 – 12:00- ig 
mammográfiai szűrést tart a Makói 
Egészségfejlesztési Iroda. A szűrés helyszíne 
Magyarcsanádi Művelődési Ház és Könyvtár 
parkolója. A szűrésen részt vehetnek azok, akik 
külön meghívót kaptak, valamint mindenki, aki kér 
egy beutalót házi orvosától.  
A szűrésre időpont egyeztetés a Művelődési Házban 
Fodor Bernadettnél és Ficsor Jánosnál személyesen, 
vagy a 06-62-611-001-es telefonszámon nyitvatar-
tási időben: 8:00 – 12:00-ig. 
 

 
A Magyar Vöröskereszt 2017. október 17-én 
(kedden) véradást szervez.  
Helyszín: Magyarcsanád Művelődési Ház és 
Könyvtár nagyterme  
Időpont: 8:00 – 11:00-ig 
 
 

 
 
 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
 

TÜDŐSZŰRÉS 
 

lesz az alábbi időpontokban: 
2017.10.31 kedd, 09:30-14:30; 

2017.11.02. csütörtök, 09:30-14:30; 
2017.11.03. péntek, 09:30-14:30. 

 
Helye: Művelődési Ház udvara 

(Magyarcsanád, Fő utca 54.) 
 

Kérjük, hogy saját érdekében  szíveskedjék megjelenni! 
Személyi igazolványát és TAJ- kártyáját hozza 

magával! 
______________________________________________ 

 

Anyakönyvi hírek  
 

Helyesbítés 
 
Ezúton szeretnénk elnézést kérni a szülőktől a múlt 
havi újságban tévesen közölt adatok miatt.  
A helyes adatok a következők:  
 
Született: Császár Adrián  
Szülő: Sziklási Vivien, Császár Roland  
Lakik: Táncsics sor 26. 
 
Született: Rotár Máté  
Szülő: Tóth Bernadett, Rotár Aurél 
Lakik: Szegedinác Péró utca 20. 
__________________________________________ 
Szeptember hónapban nem volt házasságkötés. 
 
Szeptember hónapban nem született kisbaba. 

 
Szeptember hónapban nem történt haláleset. 
__________________________________________ 

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 
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LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 
 

A gazdasági alapon történő, rendszeres bevételt 
jelentő ingyenes hirdetési lehetőség november 
hónaptól fizetőssé válik. 
Hirdetésfelvétel, és egyeztetés az új feltételekről: 

06-62-611-001-es telefonszámon. 
A művelődési Ház nyitvatartási idejében 

8:00 -12:00 ig 
_________________________________________________  
Dió olcsón, héjastól eladó 
   Érdeklődni: 06-70-216-6665 
______________________________________________________________
Vállalok favágást sthilel. Kaszálást, rendsodrást, 
gazos kertek földek zúzását, szántását, 
kombinátorozást T25-ös traktorral 

Érdeklődni: Takács Gábor, 06-70-398-8082 
__________________________________________ 

 

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

 

 
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.  
 
Érdeklődni:  

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

 

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! 
________________________________________ 

 

 

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 
 

________________________________________________________________________ 
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 

_______________________________________________________________ 
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 
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