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2019.
Május
Önkormányzati Hírek
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. április 25-én
(csütörtök), 16:30 órakor tartotta soros nyílt
ülését, melyen megtárgyalta és elfogadta a:
1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
2.) A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló
tájékoztatót
3.) A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság beszámolóját
3.1.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat
tulajdonában álló 056 és 060. hrsz-ú ingatlanok
vázrajzainak változásait
3.2.) Tájékoztatót a szociális célú normatívák 2019.
I. negyedévi alakulásáról

Néhány dolog, hogy miért kell elmenni
május 26-án szavazni!
4 év alatt 31 terrortámadás, több mint 300 halott és
1300 sérült Európában
Ezek csak azok az esetek, amelyeknél konkrétan
kiderült: iszlamista erők álltak mögöttük.
Egyértelmű, hogy a bevándorlási válság kezdete
óta ugrásszerűen megnőtt az erőszakos
bűncselekmények száma, hiszen a terroristák
tudatosan és jól szervezetten arra használják az
ellenőrzés hiányát, hogy elvegyüljenek a
bevándorlók között.
Ezt bizonyítják a terroristáknál talált hamis útlevelek
is, azonban a brüsszeli bürokrácia le akarja tagadni a
bevándorláspárti terveket. Az Európai Parlament és
az Európai Bizottság korábbi döntései és

állásfoglalásai azonban lebuktatják őket. Ezek a
tervek mind egy irányba mutatnak: fokoznák a
bevándorlást Európába. Továbbra is a kvóták alapján
akarják szétosztani a bevándorlókat, gyengíteni
akarják a tagállamok határvédelmi jogait,
migránsvízummal és további anyagi támogatással
könnyítenék, a bevándorlást- erre utalnak a kiosztott,
névtelen bankkártyák is.
Az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én
közzétett állásfoglalásában azt javasolja a
tagállamoknak, hogy az afrikai országokkal közösen
indítsanak kísérleti programokat a bevándorló
munkavállalók számára.
A magyar kormány szerint azonban a segítséget kell
odavinni, ahol baj van. Az üldözött keresztényeket
segítő támogatásokkal eddig 35000 embert értek el,
köztük több mint 8000 helyben maradását lehetővé
téve az elvándorlás helyett. Ez azért is nagyon fontos,
mert az ENSZ adatai szerint Afrikában és Ázsiában
is további népességrobbanás várható, míg 1980-ben
még csak 477 millió ember élt Afrikában, ez mára
1,288 milliárdra emelkedett, 2050-re pedig 2,5
milliárdra fog nőni.
Éppen ezért Európa május végén jövőt választ
magának. A május 26-i európai parlamenti
választás sorsdöntő lesz. A tét pedig az, hogy
bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes vezetői
lesznek-e az uniónak. Arról rendelkezünk, hogy
Európa maradjon-e az európaiaké, vagy adjuk át a
helyet egy más kultúrából, más civilizációból érkező
tömegnek. Arról döntünk, hogy megvédjük-e a
keresztény, európai kultúránkat, vagy átadjuk a
terepet a multikulturalizmusnak.
Ez Önön is múlik! Támogassa május 26-án Orbán
Viktor programját!
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Orbán Viktor programja a bevándorlás
megállításáért
1. A migráció kezelését el kell venni az Európai
Bizottságtól és vissza kell adni a nemzeti
kormányoknak!
2. Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok
befogadására akarata ellenére!
3. Senkit ne engedjenek be Európába érvényes
igazolvány, dokumentumok nélkül!
4. Szüntessék meg a migránskártyákat és a
migránsvízumot!
5. Az Európai Unió ne finanszírozza Soros György
bevándorlást segítő szervezeteit, ehelyett térítsék
meg a határvédelem költségeit!
6. Európában senkit ne érhessen hátrányosmegkülönböztetés azért, mert kereszténynek valljamagát!
7. Bevándorlást ellenző vezetők legyenek az uniósintézmények élén!
Éljenek
állampolgári
kötelezettségükkel
és
mindenképpen menjenek el szavazni!
-

Ha a szavazás napján az értesítőben szereplő
szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország
területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló
kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a
kérelmében megadott magyarországi településen
szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 2019. május
22-én l6:00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodába.
Ha egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be.
A mozgóurna igénylésének feltételei:
Online igénylés határideje:
ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019. május 22. 16:00
óra
ügyfélkapus azonosítással: 2019. május 26. 12:00 óra
Személyesen történő igénylés határideje: 2019.
május 24. 16:00 óra
Postán történő igénylés határideje: 2019. május 22.
l6:00 óra
Írásbeli
meghatalmazással
rendelkező
meghatalmazott útján történő igénylés határideje:
2019. május 24. l6:00 óra a helyi választási irodához,
vagy a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottsághoz l2:00 óráig.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező
kézbesítő (hozzátartozó, vagy egyéb személy) útján
történő igénylés határideje: 2019. május 22. 16:00 óra
a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján
l2:00 óráig szavazatszámláló bizottsághoz.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna
igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri,
akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét
kéri.
Fontos, hogy a kérelemben feltüntetett személyes
adatoknak meg kell egyezniük a kérelmező
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező
esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti,
hogy választójoga gyakorlásának segítésére
akadálymentesített
szavazóhelyiségben
szavazhasson,
határidő: 2019. május 22. 16:00 óra
A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten
keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján:
www.valasztas.hu, ahol a kérelmek letöltésére is
lehetősége van.
A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.

-

Magyarcsanád Helyi Választási Iroda
Tájékoztatója
A köztársasági elnök 2019. május 26. napjáratűzte ki az Európai Parlament tagjainak
magyarországi választását.
Magyarcsanád
községben
szavazni
két
szavazókörben lehet.
l. szavazókör - Magyarcsanád Fő u. 54. sz.
Művelődési Ház
2. szavazókör - Magyarcsanád Fő u. 41. sz.
Főzőkonyha-étkezde
Mindenki a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló
értesítőben szereplő szavazókörben szavazhat.
A szavazás ideje: 2019. május 26. (vasárnap)
06:00-19:00 óra között.
Szavazni csak személyesen lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát
igazolja a következő érvényes igazolványokkal:
A.
lakcímet igazoló hatósági igazolvány és
személyazonosító igazolvány, vagy
útlevél, vagy
vezetői engedély
B.
lakcímet,
vagy
személyi
azonosítót
tartalmazó személyazonosító igazolvány
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a
választójog gyakorlására nincs lehetőség!
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A lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodában természetesen
személyes ügyintézésre is van lehetősége. A
mozgóurna
iránti
kérelme
írásba
foglalt
meghatalmazással rendelkező megbízott útján is
benyújtható.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a
www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a
Magyarcsanád Templom tér 1. sz. alatt található
Polgármesteri Hivatalban működő Választási
Irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Tisztelt Lakosok!
Ezúton értesítem Önöket, hogy a településen
a Makói Járási Hivatal ügységédeinek
ügyfélfogadási ideje
2019. május 20. napjától
az alábbiak szerint módosul:
csütörtök
08:30 - 12:00 óra

Rendezvénytér kialakítása

Izsákné Hetényi Valéria
helyi választási iroda vezetője

Megkezdődött a rendezvénytér kialakítási munkálata.
A tervek szerint a munkák a nyár folyamán
befejeződnek.

Hivatal felújítása
Jó ütemben halad községünk polgármesteri
hivatalának felújítása. A munkálatok várhatóan
júniusban fejeződnek be addig is megértésüket és
türelmüket kérjük az esetleges felmerülő problémák
miatt.

Mammográfiai szűrés
2019. május 24.-én 8:00 és 11:00 óra közt ismét
mammográfiai szűrést tartanak Magyarcsanádon a
mobil szűrőállomáson.
A szűrés helyszíne a Magyarcsanádi Művelődési Ház
előtti parkoló.
Előjegyzés lehetséges Németh Éva védőnőnél a
+36-20-260-9667-es telefonszámon.

____________________________________
Darazsak irtása
Felhívjuk a tisztelt
lakosság
figyelmét,
hogy a postai és önkormányzati levelek zavartalan
kézbesítésének érdekében, legyenek szívesek
postaládájuk környékéről kiirtani a darázsfészkeket.
3
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Iskolai hírek
IV. helyezés a városi- és térségi helyesírási
versenyen
2019. április 15-én rendezték meg Makón a városi- és
térségi helyesírási versenyt, ahol közel 30 negyedik
osztályos diák adott számot tudásáról. A másfél órás
verseny három részből állt. Az első feladat
tollbamondás volt, majd egy hibás szöveget kellett
helyesen lemásolniuk a gyerekeknek. Ezt követte a
helyesírási feladatlap megoldása. A mi iskolánkból
Mátó Viktória 4. osztályos tanuló vett részt ezen a
megmérettetésen és negyedik helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Dobra Bernadett. Gratulálunk!

Országos III. helyezett mesék
A Magyarhoni Földtani Társulat „Kezedben a múlt”
rajzpályázatára írtak mesét Bánfi Ivett, Berta
Noémi, Váradi Ádám, Ferencsik Vivien, Lupui
Béla, Zsigmond József 6. osztályos tanulók. A
mesékkel és képzőművészeti alkotásaikkal országos
III. helyezést értek el.
Felkészítő pedagógus: Hadár Lászlóné Kurucz Judit.
Gratulálunk!
XX. Országos Bibliai Történetmondó Verseny,
Gyula
Iskolánk első alkalommal képviseltette magát ezen az
országos rangú hittan versenyen.
Kiemelt jelentőségét az adta a versenynek, hogy
immár huszadik, jubileumi alkalommal rendezték
meg. Bibliai történeteket kellett a versenyzőknek
elmondani, ószövetségi és újszövetségi részt is el
kellett sajátítani a diákoknak. Intézményünkből
Valentényi Attila 3. osztályos tanuló kiemelkedő
teljesítményével gyarapította iskolánk jó hírét!
A becsületes felkészülésnek köszönhetően, hiszem,
hogy a történetek tovább élnek bennünk, és így Isten
igéje nem szólt hiába!
„ Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem
múlnak el.” Mt. 24, 35
Hegedűs Nagy Edit
hitoktató

Bronz minősítés a magyarcsanádi
néptáncosoknak
XXI.
Deszki
Maros
Menti
Fesztivál
Iskolánk néptáncosai április 26-án mutatkoztak be a
XXI.
Deszki
Maros
Menti
Fesztiválon.
Magyarcsanádi cigánytáncokat adtak elő, melyben az
énekhangjukat és egy kannát is használtak
4
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kíséretként. Fantasztikus produkciójukkal néptánc
kategóriában bronz minősítést értek el. Gratulálunk!
Köszönjük szépen Hajnal János tanár úr felkészítő
munkáját és további sok sikert kívánunk nekik!
Köszönjük a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
támogatását, mellyel lehetővé tették, hogy még
autentikusabb legyen gyermekeink előadása a cigány
viselet által.
A néptánc csoport tagjai:
Salyi Melissza, Sztáncs Dzsasztin 1. oszt.
Jankó Tamás 2. oszt.
Busa Jázmin, Csurkui Szabina,Berta Jázmin,
Demeter Szemira, Rádai Dávid 3. oszt.
Mika Renáta, Somodi Anna 4. oszt.
Nadobán Izabella 5. oszt., Bánfi Ivett 6. oszt.

XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny
Csongrád megyei forduló.

Iskolánk modern tánccsoportja, a Szivárvány Dance,
is képviseltette magát ezen a fesztiválon. A versenyre
két tánccal készültek a gyerekek. Először a Jégvarázs
című mese egyik dalával léptek színpadra, majd egy
gyors átöltözés után ABBA slágerekre táncoltak.
Sajnos az egyéb tánc kategóriában nem volt több
jelentkező, így produkciójuk minősítésére nem került
sor. A tánccsoportot emléklappal és ajándékkal
jutalmazták a szervezők. Gratulálunk a gyerekeknek,
és felkészítő tanáraiknak, Dobra Bernadettnek,
Pálfi Katalinnak és Sztáncs Erikának! Köszönjük
munkájukat! Nem utolsó sorban köszönjük, a
Magyarcsanádért Egyesület és a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat anyagi támogatását a fellépő ruhák
megvalósításához.

A 2018/2019-es tanévben az 5.-6. osztályos tanulók
részére az Agrárminisztérium fővédnökségével, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Országos
Erdészeti Egyesület, a Mezőtúri Református
Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda versenyt
hirdetett.
A verseny első része márciusban, egy iskolai, házi
forduló feladatainak megoldásával indult. A
következő, területi fordulóra a Kiss Ferenc Erdészeti
Szakgimnáziumban, április 26.-án került sor.
Iskolánkból két 5. osztályos tanuló, Apfel Roland és
Somodi Béla vett részt a megmérettetésen.
Közel két hónap alatt készülhettek fel a kiadott
anyagból: 4.-5. osztályos tananyag, Kaán Károly
élete és munkássága, Bükki Nemzeti Park, DunaDráva Nemzeti Park. A feladatlap megoldására 80
perc állt rendelkezésükre.

Szivárvány Dance táncsoport tagjai:
Hustiák Regina 1. oszt.
Busa Jázmin, Csurkui Szabina, Somodi Amanda 3.
oszt, Somodi Anna, Jankó Amanda, Mátó Viktória,
Salyi Attila 4. oszt.
Nadobán Izabella, Szabó Patrik 5. oszt.
Berta Noémi, Bánfi Ivett, Ferencsik Vivien 6. oszt.
Berta Amanda, Berta Vivien, Mika Nikoletta 7. oszt.

Somodi Béla 9., Apfel Roland 12. helyezést ért el.
A program második része egy ismeretterjesztő
előadás volt, ami egy tesztfeladat megoldásával
zárult.
Itt Apfel Roland 1. helyezést ért el, így különdíjban
részesült.
Gratulálunk a fiúknak és felkészítő tanáruknak,
Mészáros Lászlónénak! További sok sikert!
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Erika, Kerekesné Bürgés Nikolett, Farkas Antalné,
Giba Vilmosné, Horváth Istváné, Lánczné Miklós
Katalin, id. Farkas János, Rotárné Nagy Edit, Sallainé
Prém Tünde, Téglásné Molnár Barbara, Varga
Györgyné.

Óvodai hírek, események
2019. április 25-én adtuk át az ovis KRESZ pályát.
Egy régen dédelgetett terv valósult meg
intézményünkben, mely komoly összefogás
eredménye. Nevelőtestületünk még a nevelési év
indításakor tervezte, hogy a tavasz folyamán az
udvari játékokat, hintákat, mászókákat felújítja.
Mikor februárban beszéltünk a terveinkről, már nem
csak a mászókák festése, hanem egy közlekedési park
létrehozása, építése is szerepelt, hiszen év közben az
EFOP 3.9.2.-es „Gyermekeink a jövő” c. pályázat
keretében 6 új kisbiciklit kaptunk, melyet csak a
tornateremben tudtak az ovisok használni. Terveink
megvalósításához támogatókat, és segítőket
kerestünk. A KRESZ pálya építéséhez szükséges
anyagot Magyarcsanád Község Önkormányzata
biztosította közel 150.000.-Ft értékben, a hinták és
mászókák
festéséhez
szükséges
festékeket,
eszközöket a Magyarcsanádért Egyesület vásárolta
meg 95.000.-Ft-ért, az udvar és az intézmény
szépítéséhez a növények, örökzöldek, virágok
beszerzéséhez az anyagi forrást pályázati keretből az
intézmény fenntartója biztosította. Az udvar
felújításához, korszerűsítéséhez nem csak az
anyagokra, eszközökre volt szükség, hanem a
segítők, önkéntesek munkájára. Hívtuk a szülőket,
nagyszülőket és községünk lakóit, akik közül közel
40-en vettek részt a munkában. Voltak, akik
hétköznap délelőtt, vagy délután, és voltak olyanok
is, akik szombati napokon dolgoztak önzetlenül. Az
egyik szombati nap, amikor a pálya betonozása
zajlott a Magyarcsanádi Református Egyházközség
tagjai főztek a embereknek. Köszönjük önzetlen
munkájukat.
Külön köszönetet szeretnénk mondani Farkas János
polgármesternek, aki a terveink megvalósítását
nagyban segítette.
Az önkéntes társadalmi munkát itt az újság hasábjain
név szerint is szeretnénk megköszönni!
Akik segítettek: Farkas János, Veder István, Veder
Dániel, Ván Demeter, Ván Lilla, Graur József, Bozó
László, Fledman Tibor, Jankó Mónika, Jankó Renáta,
Dinka Éva, Apfel Vendelné, Túri András, Túriné
Králik Csilla, Aboul Hosn Adriána, Ferenczi Renáta,
Babolek József, Nadobán Zoltán, Raffai Antal,
Bustya Miklós, Kovács Tivadar, Németh Roland,
Raffael Anita, Vederné Moravszki Renáta, Kolompár

BGA: Határon túli testvér települési pályázat 2019.
„Magyarcsanád és Szőkefalva két testvér egy nemzet”
Magyarcsanád Község Önkormányzata támogatást nyert a
testvér települési kapcsolatok erősítése céljából, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt által meghirdetett „Testvér Települések
Programok és Együttműködés” című pályázatára. A BGA
Alapkezelő Zrt. által megítélt 2.000.000 Ft-os támogatásból
finanszírozza Magyarcsanád és Szőkefalva delegációja az
egymás közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló
utazásokat. A pályázatok listáját megtekinthetik a
www.bgazrt.hu/tamogatas/ weboldalon. Köszönjük a BGA
támogatást!
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Könyvtári események

Anyakönyvi hírek

Május 16-án könyvtárunk vendége volt a kecskeméti
Lóca együttes. Zenés interaktív műsorukkal
kápráztatták el az ovisokat és az alsó tagozatos
tanulókat. Csodás hangulatot teremtettek különleges
hangszereikkel, a jelenlévők táncra is perdültek. A
gyerekek szeretettel visszavárják az együttest.
Köszönet a Somogyi-könyvtárnak.

Született
Név: Jankó Viktor István
Született: 2019.04.07
Szülő: Kolozsvári Edina, Jankó Róbert
Név: Karaszi Barbara
Született: 2019.05.07
Szülő: Nagy Brigitta, Karaszi János

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Magyarcsanád Községi Önkormányzatnál
2019. július 1. és 2019. augusztus 31. között
ismét megvalósításra kerül a
Nyári Diákmunka program,
melynek keretében olyan 16-25 év közti fiatalok
jelentkezését várjuk,
akik jelenleg is nappali tagozaton tanuló diákok,
és erről érvényes iskolalátogatási igazolást tudnak
bemutatni.
A foglalkoztatás feltétele a Makói Foglalkozatási
Osztályon történő előzetes regisztráció,
ahol kérni kell a diákmunkára való kiközvetítést.
A havi munkabér a minimálbér időarányos részében
kerül megállapításra, bruttó 111.750 Ft/hó napi 6 órás
munkaviszony mellett
Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet
Ruzsity Máté ügyintézőnél
ügyfélfogadási időben a
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gerincferdülés, lúdtalp tartásgyengeség esetén.
figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két fajtáját,
lávaköves
masszázst
és
köpölyözést
méregtelenítésre.
Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban.

Közterületek tisztántartása
Tisztelt Lakosság!
Arra kérek mindenkit, hogy az
ingatlana
előtti
közterület
tisztántartására,
fűnyírásra,
kaszálásra fokozottan fordítson
figyelmet, hiszen a közterületek
tisztasága „lenyomata” az ott lakó embernek!
Ne keltsünk másokban ellenérzést a gondozatlan,
szemetes környezetünk miatt! Május hónapban
bejárást tartunk a településen és azon házak
tulajdonosait, ahol nem megfelelő a közterület
állapota- rendezetlen, gazos, szemetes- felhívjuk a
helyi rendeletünk betartására felszólítás formájában.
Az idős, mozgásában korlátozott lakosok házai előtti
közterület tisztántartását továbbra is az önkormányzat
végzi. Ficsor Zsolt település karbantartási vezetőnél
lehet jelezni az ilyen irányú igényeket is.
Tel: +36-20-263-9889
Farkas János polgármester

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

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

___________________________________
REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

-

______________________________________________________________

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

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

Eladó a Kossuth utca 1. szám alatti ingatlan
Érdeklődni: +36-272-0451

______________________________________________________________________

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés

_______________________________________________________________

Nyitva: hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig, Vasárnap Zárva

Méz kapható (akác, vegyes, repce)
-

Érdeklődni: ill. +36/20 260 9667-es telefonon

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

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

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

Masszírozás és csontkovácsolás

Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
ISSN 24

Vállalok csontkovácsolást és masszázst, amely
ajánlott gerincfájdalmakra, derék becsípődésre, nyak
lazítására, izomcsomók oldására. Gyerekeknél
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