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Önkormányzati hírek 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2018. június 28-án, 

16:00 órakor tartotta soros, nyílt ülését. 
 

Melyen megtárgyalta és elfogadta: 
 

1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről 

2.) A Somogyi Könyvtár által megküldött beszámolót 

3.) A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását 
________________________________________ 

 

 

50 éves osztálytalálkozó 
 

Az 1968-as évfolyam végzős diákjai úgy gondolták, 

hogy ismét szeretnék felidézni fiatalkori emlékeiket. 

Ezért úgy döntöttek az általános iskolai ballagásukat 

követő 50. évben osztálytalálkozót szerveznek, 

amelynek időpontja 2018.06.23. volt. A résztvevő 

diákok és tanárok az osztályfőnöki órát követően 

megemlékeztek elhunyt osztálytársaikról. Ezután a 

Magyarcsanádi Román – Szerb Nemzetiségi 

Önkormányzat házában beszélgetéssel, fiatalkori 

emlékek felidézésével töltötték a nap hátralévő 

részét. A megjelenteknek alkalmuk nyílt 

megtekinteni az iskola épületét, valamint az új 

Művelődési Házat és Könyvtárat. 

Az osztály létszáma 35 fő volt. Ebből a találkozón 

részt vett: 

Kádár Erzsébet, Sóki Magdolna, Benke Erzsébet, 

Hancsák Mária, Vígh Erzsébet, Boer Zoltán, Gedos 

Olga, Rakity Miroszláv, Dehelán Aurélia, Marjanucz 

László, Herczeg Éva, Kovács Olga, Vancsó Ferenc 

Tanáraink: Dr. Szok Istvánné, Dupta Etelka 
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Születésnapi Köszöntő 

Sipos Imréné Katica nénit 90. születésnapja 

alkalmából Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

nevében köszöntötte Farkas János polgármester. 

Katica néni nem unatkozik, mindig jár a keze: 

kislányként tanulta meg, hogyan kell a kötőtűkkel 

bánni. Sokan járnak hozzá a mai napig, hogy 

varrásban is segítsen. 

 

 

Sipos Imréné Hadobás Katalin 1928. június 27-én 

született Mezőhegyesen. Katica néni férje miatt 

került át Magyarcsanádra. 

Mint elárulta, családjával a békési tanyavilágban 

éltek és ott ismerte meg Imre bácsit is. A házasság 

után került át a Csongrád megyei településre. A 

mezőgazdasági munka után Katica néni a makói 

vasútállomáson dolgozott takarítónőként, azonban 

egy baleset miatt leszázalékolták – leesett a vonatról 

és eltört a lába. 

A fájdalmai a mai napig vannak, azonban ez nem 

hátráltatja. 

Ha egy kicsit lassabban és járókerettel is, de mindent 

megcsinál. A mai napig varr, horgol, köt és hímez. 

Még kislányként leste el a nővérétől, hogyan kell a 

kötőtűt használni, aztán szépen lassan magától jött rá 

a technikára is. Szívesen lett volna varrónő is, ezért 

vásárolt varrógépeket is – azonban a szakmát nem 

végezte el, de ha kell, odaül elé és használja a 

masinákat. A dolgozószoba a nappali, az ágyon 

üldögélve készülnek a művek. 

– Egyetlen dolog, ami idegesít, hogy hamar 

elfáradnak a kezeim, így lassan haladok az eltervezett 

dolgaimmal, pedig még nagyon sok dolgot szeretnék 

készíteni. Azonban akaratos vagyok, mindig 

véghezviszem, amit szeretnék – tette hozzá Katica 

néni, A hálószobája tele van szebbnél szebb 

darabokkal, amelyeket az elmúlt 9 évtizedben 

készített. A terítőktől a párnahuzatokig, a falvédőktől 

a képeken át mindent készített már. Sokszor 

ajándékként szánta a kész műveket, de van díjnyertes 

terítője is.”                            forrás: makohirado.hu 

Ez úton is kívánunk Katica néninek jó egészséget! 

_______________________________________________________________ 

A vérvétel ideje: 2018. 07. 18. szerda reggel 7.30  

Jelentkezési határidő: 2018. 07. 16. hétfő 
______________________________________________________________ 

Sport 
Akire büszkék vagyunk 

 

Magyarcsanádi 

Gólkirály 
 

2018 június 20.-án 

zárult a Csongrád 

megyei U16 

korosztályú bajnokság 

„B” csoportjának 18. 

fordulója. A bajnokság 

zárásával véglegessé 

vált, hogy a szezonban 

az Apátfalvi SC 

csapatában játszó Husztiák Tamás szerezte meg a 

gólkirályi címet 76 góllal. 

Ezúton is gratulálunk, az eredményhez további 

sikereket kívánunk Tamásnak 
______________________________________________________________ 

 
 

2018. június 30-án a délelőtti órákban tartottuk a 

többször elhalasztott amatőr labdarugó 

bajnokságunkat. 



      2018. július 

Önkormányzati tájékoztató lap                      Magyarcsanádi Hírek 

                                                                                                                                         

3 
 

Amelyen öt csapat vett részt. 

A bajnokság ezekkel az eredményekkel ért véget:  

1. Johnny Drink Bar 

2. Öregek 

3. Kis Csanád 

4. Sör Fc 

5. Királyi Gárda 

 
 

 
_______________________________________________________________ 

 

    Darazsak irtása 

Felhívjuk a tisztelt 

lakosság figyelmét, 

hogy a postai és önkormányzati levelek zavartalan 

kézbesítésének érdekében, legyenek szívesek 

postaládájuk környékéről kiirtani a darázsfészkeket. 
______________________________________________________________ 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Elhunyt 

 

 

Péli Katalin Mária   élt: 69 évet 

 

 
Nyugodjon békében! 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

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. 
 

Érdeklődi, időpontot egyeztetni:  

Ficsor Zsolt 

Település karbantartási vezetőnél 

Tel.:  +36-20-263-9889  

BIOREZONANCIA MÉRÉS  

Komplex vizsgálat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mért szervek: 

- Endokrin /pajzsmirigy, hasnyálmirigy/ 
- Immunrendszer/mandula, légző, 
emésztőrendszer/ 
- Vitaminok A B C D E K .. 
- Aminosavak,  
- Nyomelemek kalcium, vas, szelén 
- Gyomor-bélműködés, - Máj,- Epe, - Vese, - Tüdő, 
- Agy, - Szív- és érrendszer 
- Elhízás, BMI index 
- A csontok reumás megbetegedései 
- Csontozat ásványi anyag tartalma 
- Toxinok /nehézfém, növényvédőszer/ 
- Nőgyógyászat /gyulladások, hormonok/ 
- Férfiak /hormon szint, prosztata gyulladás,  
ivarsejtek 
-Bőr /rugalmasság, víztartalom, foltosodás/ 
 

Teljes körű állapotfelmérés felnőtteknek, 
gyerekeknek. 

Érdeklődni: Németh Éva védőnőnél, 
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ill. +36-20-260-9667-es telefonon 
 

Ház eladó:  

Magyarcsanád, Jókai Mór u. 26. szám alatti jó 

állapotú téglaház eladó. 

Érdeklődni: Ross Györgyné, Pero J. Szegedinác u. 

32. 

__________________________________________ 
 

Ház eladó: 

Magyarcsanád Nicolae B. u. 25 szám alatt 

összkomfortos családi ház eladó. 

Érdeklődi telefonon: +36-20-274-9330  

__________________________________________ 

 

Eladó villanymotoros kukoricamorzsoló, és zsírsütő 

vasüst. 

Érdeklődni telefonon: 62/261-957 

__________________________________________ 
 

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 
 

 

 

Vállalok favágást sthillel. Kaszálást, rendsodrást 

gazos kertek földek zúzását, szántását, 

kombinátorozást T25-ös traktorral 

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

 

 

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.  

 

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 

________________________________________________________________________ 

 

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! 

Érd.:06-70-704-8071 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

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, Ficsor János 

Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely 
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