Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2017.
November
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2017. október 26-án, 15:00 órakor
KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött

soros, nyílt ülést tartott,
melyen megtárgyalta és elfogadta:
- a Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
- tájékoztatót a környezet állapotának alakulásáról
(Közmeghallgatás)
- tájékoztatót az adóbevételek és az átengedett
bevételek alakulásáról (Közmeghallgatás)
Magyarcsanád
Községi
Önkormányzat
Közbeszerzési Tervének módosítását
- Pályázat benyújtását GINOP 3-3-1-16-00001 c.
pályázati felhívás tárgyában
- megalkotta a szociális célú tüzelőanyag
támogatásról szóló rendeletet
- Döntött az OTTHON INGATLANFEJLESZTŐ
Korlátolt Felelősségű Társaság ingatlanvásárlási
kérelméről
- Döntött a Művelődési Ház és Könyvtár iránti
helyiségbérleti kérelem elbírálása tárgyában
- Döntött a Magyarcsanád belterület 456/1 hrsz.-ú
ingatlan vételi ajánlattal kapcsolatban
- Döntött a Magyarcsanád belterület 818 és 862/2
hrsz.-ú ingatlanok adásvételével kapcsolatban
Magyarcsanád Község Képviselő-testülete döntött a
Fő u. 56 szám alatt található sarki romos épület
megvásárlásáról. A földhivatali ügyintézés után, az
épület lebontását követően, ezen a telken
rendezvénytér kerül kialakításra.
______________________________________________

__________________________________________________

A közvilágításról
Mindannyian tudjuk, hogy ha este kell
közlekednünk gyalogosan, kerékpárral, vagy
gépjárművel, mennyire fontos, hogy lássunk az
utakon, a járdákon, ezért nem mindegy, hogy egyegy utcában milyen állapotban van a közvilágítás,
világítanak-e az izzók vagy esetleg napokig, hetekig

2017. november
Önkormányzati tájékoztató lap

A gyülekezet tagjaink aktivitása az egyházi
ingatlanok felújításában, karbantartásában is
kiemelkedő.

vagy hónapokig sötétségbe borul egy adott
utcaszakasz.
Nemcsak a közlekedők számára szükségesek a jó
látási
viszonyok,
hanem
a
közbiztonság
szempontjából is elengedhetetlen a megfelelően
kivilágított közterület. Az sem utolsó szempont,
hogy az önkormányzat minden felszerelt lámpatest
után fizeti az áramdíjat attól függetlenül, hogy
világítanak vagy sem.
A fentebb felsoroltak miatt, felülvizsgáltattam a
közvilágítási lámpatesteket és megállapítottam, hogy
a Fő utcán, 19 lámpaoszlopon, míg a falu egyéb
utcáiban 5 lámpaoszlopon nem világítottak a
lámpák.
Jeleztük a hibákat az áramszolgáltatónak, melyeket
azóta már kijavítottak.
Érdekes tény, hogy a község egyetlen utcájában (Fő
utca) milyen sok hiba volt, míg az összes többiben
csak elenyésző. Úgy tűnik, hogy a mellékutcákban
lakók gyakrabban jelzik a hibákat, bejelentik azokat
az áramszolgáltatónak vagy az önkormányzatnak.
Kérem, hogy a Fő utca lakói is figyeljék a
közvilágítás meghibásodását és jelezzék a megfelelő
helyre, hogy azokat kijavítsa a szolgáltató.

Mivel az éves költségvetési bevételünk a működés
költségeit is szűkösen fedezi, ezért a feladatok
megvalósításához egyházi támogatásra, tagjaink
adományozására,
önzetlen
munkájára,
az
önkormányzat segítségére valamint minden jó
szándékú helyi lakos és elszármazott támogatására
volt, és van szükségünk.
E
szép
összefogás
eredményeként
valósulhatott meg a templomunk utcai kerítéseinek,
és egy melléképület megépítése, kapuk építése és
cseréje, a volt lelkészi lakás felújítása és még
sorolhatnám a saját kivitelezésben elkészült
munkákat.
Sajnos, a templomunk felújítása darabban
maradt. A tetőszerkezet, a külső-belső homlokzat, a
padlóburkolat és az épület szigetelése készült el.
Jelen állapotában nem tudjuk használni a szép,
neogótikus stílusban 1911-ben, Kövecs Antal makói
építőmester tervei alapján, épült templomunkat.
Nincsenek padok, nincs világítás (áram), nincs fűtés
a templomban, és nem működik az orgona.
A neogótikus szószék és a padok (229 ülőhely)
1912-ben készültek el és Kincses Sándor makói
asztalos mester munkáját dicsérik.
A kétmanuálos, tízváltozatú orgonát Barakovits
János építette 1941-ben.
Nagyon elkeserítette a gyülekezetet ez a
helyzet, ezért nem néztük tétlenül az üres
templomunkat, hanem elhatároztuk, hogy a
felszedett, halomra dobált padokat megpróbáljuk
helyreállítani, kijavítani és ismét elhelyezni a
templomban. A padok dobogókra voltak helyezve,
melyek az évtizedek alatt tönkrementek, a templom
felújításkor fel kellett azokat szedni, így a még
használhatók is meghibásodtak.
Úgy gondoltuk, hogy a padokkal berendezett
templomunkat legalább tavasztól- őszig használni
tudjuk.
Ezek a padok 100 éven át szolgálták a gyülekezetet,
de bízunk abban, ha megoldjuk a helyreállítást,
további 100 évig is betölthetik szerepüket.
A padok felújítási munkálatainak anyag
költségére egyházmegyei támogatást kaptunk, de a
konkrét munka elvégzését saját kivitelezésben
kellett megoldani.
Nagyon hálásak vagyunk minden segítségért,
amit nemcsak a gyülekezet tagjaitól, hanem a falu

Ne fizessünk feleslegesen, és lássunk, legyünk
biztonságban éjszaka is!
DÉMÁSZ telefon száma: 06 62 565 881
Önkormányzat telefon száma: 06 62 520 630
Farkas János polgármester
__________________________________________

Az összefogás ereje
Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét egy
szép és nemes cselekedetről tájékoztathatjuk
községünk lakóit.
Gyülekezetünk kis létszámú ugyan, de nagyon aktív
tagjai vannak. Az elmúlt évek során ez többször is
bebizonyosodott.
Különösen, amióta az óvoda és az iskola fenntartója
az egyház, szoros kapcsolat alakult ki a két oktatási
intézmény, az önkormányzat és a gyülekezet között.
Minden egyházi ünnepen közreműködnek a
gyerekek. Az Adventi vasárnapok, az ökomenikus
alkalmak, az ünnepek előkészítésében és
megtartásában a gyerekek, a pedagógusok, a
gyülekezet tagjai jelentős szerepet vállalnak. Ilyen
alkalmakkor a falu lakói is szép számmal látogatnak
el hozzánk, akiket nagy örömmel fogadunk.
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lakóitól is kaptunk. Segítettek katolikusok,
ortodoxok, mesterek és kétkezi munkások is.

Adománygyűjtés
Az idei évben is szeretnénk megajándékozni minden
magyarcsanádi lakcímmel rendelkező 14 év alatti
gyermeket.
Ehhez szeretnénk kérni minden adakozó kedvű
ember segítségét.
Olyan, már nem használt játékokat, könyveket
várunk
adományként,
melyekkel
örömet
szerezhetünk a gyermekeknek.
Az adományokat 2017. december 15-ig várjuk a
Művelődési Házban nyitvatartási időben.
Varázsoljunk együtt mosolyt a gyermekek
arcára!

Köszönjük!
A felújítási munka lassan elkészül, a padok a
helyükre kerültek, és Advent első vasárnapján
használatba vehetjük azokat, amikor is örömmel
fogadjuk a templomunkba látogatókat.
Szeretettel
várjuk
községünk,
szomszéd
településeink lakóit, elszármazottakat, katolikusokat,
baptistákat, ortodoxokat és minden jóakaratú
embert!
Magyarcsanádi Református Egyházközség
Presbitériuma

_______________________________________________________________

Baromfi osztás
2017. október 24-én az önkormányzat 115 embernek
osztott fejenként két baromfit. Azok a családok
kaptak csirkét, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben és/vagy lakhatási támogatásban
részesülnek. A baromfikat a régi presszó épületénél
vehették át az arra jogosultak a délelőtti óráktól
egészen délután 15:00 ig.

__________________________________________

Meghívó
A
Magyarcsanádi
Református
Egyházközség, a Református
Iskola és Óvoda tisztelettel és
szeretettel meghívja Önt és
kedves családját az Adventi várakozás délutánjaira a
magyarcsanádi Református gyülekezetbe, és a
Templom kertjébe.

_______________________________________________________________

„Ha egy jó célt tűzöl ki magad elé,
könnyen találsz jó embereket, akik
segítenek neked célod elérésében.”

Program Advent vasárnapjain
december 3-án, 10-én, 17-én, 24-én
15 órakor Istentisztelet
15.45 órakor Gyertyagyújtás a Templom kertjében.
16-órától Adventi készülődés, kézműves foglalkozás
a gyülekezeti teremben, és a közösségi teremben

Magyarcsanád soknemzetiségű község, ahol évszázadok óta jól megférnek egymás mellet cigányok,
magyarok, románok és szerbek. Összefogásukra
számos jó példa akadt. Ezek közül szeretném az
egyik számomra is kedves eredményt bemutatni.

_______________________________________________________________
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Magyarcsanádi emlőszűrés

A PERGOLÁT: amely olasz eredetű szó és nyitott
szabadon álló oszlopsorra helyezett favázszerkezetű
építészeti kiképzést, épületet jelent.
Hogy hol is kezdjem? Talán azon a vidám hangulatú
rendezvényen, ahol a társaság a tűző napon
üldögélve azon elmélkedett, hogy milyen jó is lenne
egy árnyékot nyújtó szellős kiülő ahol komoly és
néha komolytalan, sajnos néha szomorú és sokszor
vidám rendezvényt le lehetne bonyolítani.
Az elképzelés meglett, a hely is adva volt, már csak
a méretek szabtak határt, no meg a nagy kérdés hogy
mind ezt miből lehetne megvalósítani.
A jó cél azonban sokak fantáziáját megmozgatta.
végül a magyarcsanádi nagyönkormányzat a román
és a szerb nemzetiségi önkormányzatok közös
nevezőre jutottak.
Találtak jó mestert, aki megtervezte és a
famunkákban is járatos. Találtak jó kőművest, aki a
betonozást elkészítette és találtak hegesztőket és
gépi munkában járatos személyeket és a szó nemes
értelmében vett JÓ EMBEREKET, akik ha kellet
alapokat ástak, kubikoltak, talicskát toltak,
faoszlopokat
emelgettek,
festettek,
léceket
szögeltek, lemezeket rögzítettek, ebédet főztek a
segítőknek és még folytathatnám azokat a munkákat,
amelyeket elvégeztek.
És hogy kik voltak ők? CSANÁDI JÓ EMBEREK,
magyarok,
románok,
szerbek,
ortodoxok,
katolikusok és reformátusok.
És hogy mit csináltak? Egy PERGOLÁT egy
árnyékot nyújtó szellős kiülőt ahol most már komoly
és néha komolytalan, sajnos sokszor szomorú és
sokszor vidám rendezvényt le lehet bonyolítani.
Kollár Ferenc
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Magyarcsanád településre az idei évben két
alkalommal települt ki az emlőszűrű busz. A
szűrővizsgálatok sikeres lebonyolítása érdekében az
Egészségfejlesztési Iroda dolgozói a település
polgármesterével és háziorvosával is felvette a
kapcsolatot. Az év első felében a háziorvosokkal
megtörtént a behívandó hölgyek adatainak
egyeztetése annak érdekében, hogy a meghívott
hölgyek megkapják a meghívóleveleket az adatok
változása esetén is. A háziorvos számára a mobil
emlőszűrő állomáson végzett szűrések időpontja,
helyszíne,
helyi
kapcsolattartó
elérhetősége
megküldésre került. Az Egészségfejlesztési Iroda
dolgozói a háziorvostól kérték, hogy a személyes
megjelenések alkalmával invitálják az érintett
korcsoportba tartózó pacienseiket az emlőszűrésen
történő részvételre. A szervezésben két prevenciós
nővér az Egészségfejlesztési Irodából, a szűrésben 6
röntgen asszisztens a makói és hódmezővásárhelyi
radiológiáról, egy sofőr és két leletező orvos vett
részt.
Az idei évben az emlőszűrésen való részvétel
Magyarcsanádon a következőképpen alakult:
Dátum

Meghívót kapott

2017.04.29
2017.10.19

19
59

Meghívóval
megjelent
6
17

A meghívót kapott hölgyek összesen 29%-a vette
igénybe az ingyenesen biztosított, a településre
érkező mammográfiás szűrést, ebben az évben
összesen 55 nő nem adta meg magának az esélyt, ha
szervezetében emlődaganat van, akkor időben
kerüljön felfedezésre, még mielőtt a betegség
komolyabb tüneteket okozna.
TÁJÉKOZTATJUK AZON HÖLGYEKET, AKIK NEM
MENTEK EL EMLŐSZŰRÉSRE A TELEPÜLÉSEN,
HOGY A MAKÓI KÓRHÁZBAN MEGHÍVÓ
LEVELÜKKEL AZ INGYENES EMLŐSZŰRÉST
IGÉNYBE VEHETIK EGÉSZ ÉVBEN. IDŐPONT
EGYEZTETÉS A 62/511-151 és a MAMMOGRÁFIÁT
KELL KÉRNI.

_________________________________________
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Halloween party
2017.október 31-én tartottunk a Magyarcsanádért
Egyesület támogatásával egy halloween partyt a
Művelődési Ház és Könyvtárban. Az eseményre
ellátogatók részt vehettek arcfestésen, tökfaragáson
valamint egy zenés mulatságon a program
zárásaként. A jelmezben érkező vendégeknek egyegy kis csokoládéval kedveskedtünk.

Meghívó
Dr. Gyulai Iván ökológus, címzetes egyetemi
docens 2017. november 22-én délután 3 órakor
előadást tart a Községi Könyvtárban Mélymulcsos
gazdálkodás címmel. "Nem kapálok, nem öntözök
csak vetek és aratok"- vallja a Fenntartható falu
program alapítója.
Dr. Karancsi Zoltán SZTE-JGYPK Földrajzi és
Ökoturisztikai Tanszék tanszékvezető docense 2017.
december 5-én délután ½ 3 órakor képes
élménybeszámolót tart a csodás Plitvicei tavakról.
Mindkét eseményre szeretettel várjuk az
érdeklődőket.
________________________________________

_______________________________________________________________

Könyvtári hírek és programok
Az Országos Könyvtári Napok keretében október
első hetében különféle programok kerültek
megrendezésre. Horváth Éva ötletesen készített
újrahasznosított anyagokból szép tárgyakat,
amelyeket kiállítottunk. Az ambrózfalvi Jambrich
Pálné patchwork munkáiban gyönyörködhettek az
olvasók, foltvarrás technikával készült terítők,
táskák, párnák kerültek kiállításra. Képes élménybeszámolót hallhattunk Toscánáról. KönyvtárMozi
vetítés keretében az Ízőrzők című filmet néztük
meg.

Zöldhulladék gyűjtés tájékoztató
A zöldhulladék szállítási időpont: minden hónap
első hétfői napja.
(legközelebbi szállítás: 2017. 12. 04.)
A szelektív hulladék szállítási időpontja: minden
hónap második hétfői napja.
(legközelebbi szállítás: 2017. 11. 13.)
Alább
olvasható
a
Csongrád
Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. tájékoztatása a
bevezetésre kerülő házhoz menő zöldhulladék
gyűjtéséről.
A zöldhulladék a kertben vagy kertészeti
tevékenység során képződő növényi eredetű
települési hulladék (falevél, ágnyesedék, vágott fű,
gyom, őszi lombhulladék). A zöldhulladék a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről
szóló
385/2014.
(XII.
31.)
Kormányrendelet előírásai szerint 2015. január 1-től
helyben komposztálandó, ill. a hulladékudvarokban
ingyenesen leadható.
5
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Igyekszem minden célcsoportot megismerni a
településen, akikre a szolgáltatás kiterjed.
Munkámban törekedni fogok arra, hogy az ügyfelek
elégedetten távozzanak a szolgálattól.

Társaságunk - tapasztalva a zöldhulladékkal
kapcsolatban évről évre jelentkező egyre növekvő
számú lakossági panaszokat - bevezeti az Önök
lakóövezetében a házhoz menő zöldhulladék
gyűjtését.
Célunk, hogy megoldjuk a biológiailag lebomló
kerti „többlet” zöldhulladék problémakörét.
Társaságunk,
havi
rendszerességgel
tehát
térítésmentesen külön gyűjtőjáratban elszállítja a
kizárólag
háztartásnál
képződött
(nem
mezőgazdasági
termelésből
származó)
zöldhulladékot
a
kommunális
díjfizetési
kötelezettségének
eleget
tett
ingatlantulajdonosoktól, használóktól.
Gyűjtés módja: Saját háztartásban használatos
átlátszó, max. 120 l-es (max.2db/alkalom)
zsák(ok)ba gyűjtött zöldhulladék helyezhető el a
gyűjtési napon reggel 6 óráig, közvetlen a saját
ingatlanuk előtt - (a rendszeresen kihelyezett saját
kommunális hulladéktároló edény helyére) - úgy,
hogy az a gyalogos és járműforgalmat ne
akadályozza. A közterületet nem szennyező módon
a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig
és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve (max.
15 kg-ig) szintén elhelyezhetők a zsákok mellett.
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsák(ok)ba

Ügyfélfogadás

6932 Magyarcsanád, Fő utca
49.

Telefon:

06-20/258-68-35
Ügyfélfogadási idő

Hétfő

08:00-12:00; 13:00-15:00

Kedd

NINCS

Szerda

08:00-12:00; 13:00-15:00

Csütörtök

NINCS

Péntek

08:00-12:00

____________________________________
ISKOLAI HÍREK
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola
diákja olvas a legszebben
2017. október 18-án a Makó és térsége intézményei
számára „Szépen olvasok” címmel kiírt pályázaton
iskolánkat a harmadikosok közül Mátó Viktória
képviselte. A verseny délután 2 órakor kezdődött. A
zsűrit egy tanító néni, egy logopédus és egy
könyvtáros alkotta. A verseny első részében a
szabadon választott ismeretterjesztő szöveget kellett
felolvasni. Majd rövid szünet után tíz percig lehetett
ismerkedni az új, ismeretlen szöveggel. A verseny
végén a gyerekeket megvendégelték süteménnyel és
teával. Az uzsonnát az eredményhirdetés követte,
ahol örömmel értesültünk arról, hogy a mi iskolánk
diákja lett a legszebben olvasó harmadikos a
térségben.

kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben
munkatársaink a zöldhulladékos zsák(ok)ban
háztartási, vagy egyéb nem odaillő anyagot találnak,
akkor azokat nem szállítják el.
Kérjük, a zöld hulladékkal megtelt zsákokat a
gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki az
ingatlanuk elé.

Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjétől
Dorogi Beatrix vagyok, családommal Békés
megyéből
származom,
azon
belül
is
Medgyesegyházáról. Augusztus óta szegedi lakos
vagyok. Magyarcsanádon augusztus 7-től látom el a
családgondozói
feladatokat.
Végzettségeimet
tekintve szociálpedagógus és szociálpolitikus
vagyok. Családgondozóként közel 12 évig
dolgoztam ezt megelőzően, így nem ismeretlen
számomra ez a terület.
Fontos számomra, hogy a lakosság megismerje a
szolgálat munkáját, és tudják, hogy milyen
problémákkal fordulhatnak hozzám.
6
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Tök-jó nap
2017. október 27-én péntek délután került
megrendezésre a hagyománnyá vált „Tök-jó nap”
iskolánkban. A rendezvény délután két órakor
kezdődött,
amelyen
az
iskolába
készülő
nagycsoportosok és szülők is részt vettek.
A délután folyamán kézműves foglalkozáson
ügyeskedhettek a gyerekek.
A napot tökfaragással és egy közös tánccal zárták
Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek a készített és
vásárolt süteményeket, és az aktív részvételt!
Név szerint: Madarász Mariann, Mátó Józsefné,
Jankó Mónika, Bürgés Nikolett, Kovács Mária,
Takácsné Berta Aranka.
Köszönjük Gyenge Jánosnénak az óriás tököket,
melyekből a díszlet készült, és köszönjük Lánczné
Miklós Katalinnak az ötletes díszlet elkészítését és
összeállítását.

_______________________________________________________________

Óvodai hírek
„Ősz kincsei” nap az óvodában
Október 27-én „Az ősz kincsei” címmel színes és
tartalmas családi nyílt napot tartottunk az óvodában.
A délelőttöt a középsőcsoportos gyermekek és
szüleik mesejátékával nyitottuk. Ezt követte a
csapatok megalakítása, majd forgószínpad szerűen 6
állomáson tevékenykedhettek, versenyezhettek,
játszhattak a gyermekek szüleikkel. A délelőtt
folyamán készültek ajtókopogtatók, levélkukacok,
fejdíszek, gyurmafigurák is. A napot közös ebéddel,
sütizéssel zártuk, továbbá minden gyermek egy
lufiból készült tököt kapott ajándékba.
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Tisztelt focipálya használók!
Önkormányzatunk örömmel tapasztalja, hogy sok
gyerek és felnőtt használja a nemrég átadott
műfüves pályát. Szeretnénk, ha sokáig jó
minőségben használhatnánk, ezért mindenkit kérünk
arra, hogy az alábbi házirendet tartsa be, illetve
vigyázzon a pályát övező terület tisztaságára is!

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a
szülőknek, akik mutatós, finom, házi süteményeket
sütöttek és üdítőt hoztak a rendezvény
résztvevőinek.
Név szerint: Makuláné Jankó Tímeának, Kovács
Máriának, Kovács Évának, Kis-Jakab Csillának,
Kotis
Irinel
nagymamájának,
Plesovszki
Krisztiánnak,Jankó Mónikának, Apfelné Keresztúri
Mónikának, Manaszteriánu Valériának, Bitter
Ágnesnak, Paulheim Szintiának, Graur Szilviának,
Huszka Mónikának, Mészáros Nikolettának, Túri
Andrásnénak, Gán Anikónak, Moravszki Renátának,
Vánné Suhalyda Erzsébetnek, Bürgés Nikolettának,
továbbá
köszönjük
a
Szerb
Nemzetiségi
Önkormányzatnak az anyagi támogatást.
Az óvoda dolgozói és a gyerekek
_________________________________________________________

Virágültetés
A
Magyarcsanádért
Egyesület
faluszépítési
programján belül 500 tő árvácskát vásárolt, melyet
az önkormányzatnak adományozott. Közmunkásaink a község több pontján ültették el a virágokat.

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: Tóth-Pál Lászlóné, Fodor Bernadett, Ficsor János

Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
ISSN 2416-0016

8

2017. november
Önkormányzati tájékoztató lap

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK

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.

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

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.

Érdeklődni: Takács Gábor
Magyarcsanád, Szélső sor 4. Tel.: 06-70-398-8082
Gyógykrémek készítése házilag

Érdeklődi, időpontot egyeztetni:
Ficsor Zsolt
Település karbantartási vezetőnél
Tel.: +36-20-263-9889

Szívből ajánlom a saját magam által kevert krémeket,
sókat, szappanokat.
Emésztés segítőcseppek
Gyomorégés,savasság esetén.
Epés panaszokra: puffadás, fájdalom,
hasmenés, étkezési panaszokra,
székrekedés ellen.
hasnyálmirigy övszerű fájdalmára
Kitűnő fogyasztószer zsír, szénhidrát
fehérje bontása miatt.
Csecsemőknek hasfájásra
Vízben oldva 1 dl vízbe 1-5 cseppig
Immunerősírő gyerekekek és felnőteknek egyaránt
Szem-fül, orrcsepp
Nátha,orrdugulás, megszüntetésére
fülfájdalom,arcüreggyulladás
esetén,fülzúgásra, fülzsír oldására
Allergiára, szemgyulladásra
Hurutoldó, légút tisztító balzsam
Mellkasra, hátra, köhögés,
nátha esetén

Teafaolaj, Teafaolajos házi
szappan
Bőr,körömgomba ápolására
Lábszag, lábízadás ellen
Teafaolaj : Tetűfertőzés megelözéséhez (samponba
keverni)

Vállalok favágást sthillel. Kaszálást, rendsodrást,
gazos
kertek
földek
zúzását,
szántását,
kombinátorozást T25-ös traktorral
Érdeklődni: Takács Gábor, 06-70-398-8082
__________________________________________

Érdeklődni:
Németh Éva védőnő
Telefon: +36 20/260-9667
Házhozszállítással, vagy a ligában személyesen

Dió olcsón, héjastól eladó
Érdeklődni: 06-70-216-6665
______________________________________________________________
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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.

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

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

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

Mindenkit várunk szeretettel!
__________________________________________________
10

