Magyarcsanád Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató lapja

MAGYARCSANÁDI
HÍREK
2021.
Október

Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
2021. szeptember 29. napján 14:00 órakor
soros, nyílt ülést tartott,
melyen megtárgyalta és elfogadta:
1.) A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, és a jelentést a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
2.) Tájékoztatót a Falugazdász 2020. évi munkájáról
3.)Tájékoztatót
a
Magyarcsanád
Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit 2021.
év I. félévi működéséről
4.1.) A talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI.27.)
önkormányzatai rendelet módosítását
4.2.) A 44323. sz. országos közút Magyarcsanád
Községi Önkormányzat tulajdonba való adását
4.3.) Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének módosítását

Szedd magad akció
Községünk
Önkormányzata
Szedd
magad
szilvaszedési akciót rendez 2021. október 12-én,
kedden 8:00 – 12:00 óra között a település
szilváskertjében.
A szilva ára 150 forint/kg amelyet a helyszínen kell
kifizetni. Gyűjtőedényről mindenki maga köteles
gondoskodni. Eső esetén az akció elmarad.

Magyarcsanádi idősgondozás
Tisztelt Magyarcsanádi lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az idősgondozáson
belül az alábbi szolgáltatásokat lehet igénybe venni:
- szociális segítés
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
Szociális segítségen belül ezek a tevékenységek
végezhetők:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt
helyiségeiben (hálószoba, fürdőszoba, konyha,
illemhelyiség)
- mosás
- vasalás
- bevásárlás
- mosogatás
Személyi gondozás keretében:
- mosdatás, fürdetés
- öltöztetés
- ágyneműcsere, ágyazás
- inkontinens beteg ellátása (pelenkázás)
- decubitus megelőzés
- gyógyszeríratás, kiváltás, adagolás
- vérnyomás és vércukor mérése
Szociális étkeztetés: napi egyszeri meleg étel –
elvitellel (410 Ft/adag) vagy kiszállítással (430,Ft/adag). Feltétele, hogy a kérelmező nyugdíjas
vagy rokkantsági ellátásban részesüljön.
A szolgáltatásokat megállapodás alapján, térítési díj
ellenében tudjuk biztosítani.
Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!
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Személyesen: 6932 Magyarcsanád, Fő utca 43.
Telefon. 06-20/6615-444 (Somodi Istvánné
gondozónő)

Megemlékezés Gedeon Jernéről
A magyarcsanádi Református Óvoda falán
szeptember 3-án (az óvónő halálának évfordulóján)
került felavatásra a márványtábla, mely Gedeon
Jerne egykori magyarcsanádi óvónőnek állít
emléket. Az óvónő Kassán született 1898-ban
kisnemesi családba. A trianoni békediktátum miatt
kényszerült szülőhelyének elhagyására, ekkor került
Magyarcsanádra ahol a helyi óvodában kezdett
dolgozni (amely az akkori Csanád megyében az első
volt). Mélyen vallásos ember volt és segített a helyi
katolikus parókián is. Élete során több mesét és
költeményt is írt. Az óvodában mai napig felellhető
kiadványa.
A táblát Bajnai Beke István battonyai kanonokplébános készíttette, aki egykor maga is a
Magyarcsanádi lakos volt. Kanonok úr személyesen
is találkozott a faluban csak „öreg óvónőként”
ismert Jerne nénivel, szívesen hallgatta meséit,
verseit.
Az emléktábla elkészítésére pedig az
sarkalta, hogy észrevétele szerint az emberek
kezdtek megfeledkezni az óvónőről, aki egy életen
át nevelte településünk gyermekeit. A táblán kívül
Bajnai Beke István 25 kortárs festményt is
falunknak ajándékozott, melyeket az önkormányzat
épületében lehet megtekinteni. A tábla avatása után
az önkormányzat képviseletében Farkas János
polgármester, Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
asszony, Ruzsity Boglárka és Ficsór János
közösségszervező, az óvoda képviseletében pedig
Locskai Zoltánné óvodavezetős és Túri Andrásné
nyugdíjas óvónő megkoszorúzta Gedeon Jerne sírját.

Falunapi beszámoló
Idén hatodik alkalommal került megrendezésre
Szent Gellért napi rendezvényünk.
A szokásokhoz híven a délelőttöt Farkas János
polgármester úr, köszöntő szavaival nyitottuk meg.
Ezután a díszpolgári címet adtuk át Higyisán
Aurélné Zsuszi óvó néninek, kinek kezei alatt több
generációnyi helyi nevelkedett fel.
Majd
köszöntöttük
településünk
legifjabb
legidősebb tagjait, valamint a legidősebb házasokat.
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nyarat az új nagylaki óvodában segédkezett a
gyerekek felügyeletében.
Óvónői oklevelét munka mellett szerezte a Szarvasi
főiskolán 1981-ben.
1980-ban feleségül ment Higyisán Aurélhoz,
gyermekük Daniella Dóra 1982-ben született. Dori,
ahogy mi nevezzük anyukája hivatását választotta, ő
is óvó néni.

Higyisán Aurélné méltatása:
Higyisán Aurélné, lánykori nevén Csontos
Zsuzsanna Makón született 1959. szeptember 1-én,
édesanyja Moravszki Judit és édesapja Csontos
János egyetlen gyermekeként. Szülei egyszerű
munkásemberek voltak, akik mindent megtettek
leányuk életútjának segítéséért. Gyermekkorát
Nagylakon töltötte, és az általános iskolát is itt
végezte el. A 8. osztály befejezése után a makói
József Attila Gimnáziumban járta a szakközépiskola
első évét, majd a csongrádi Batsányi János
Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában tanult
tovább. 1977-ben érettségizett óvónőként.
Az óvónői pályáját majdnem Ferencszálláson kezdte
el 77-ben, mikor egy júliusi napon Jesity Lázár
iskolaigazgató és felesége Kati óvó néni, az
magyarcsanádi óvoda vezetője felkeresték, és
dolgozni hívták a magyarcsanádi óvodába. Ez már
több mint 44 éve történt.
Már gyermekkorában vonzotta az óvónői hivatás,
hiszen a nagylaki régi falusi óvoda mellett laktak és
ő minden nyári szünetét ott töltötte. Már akkor
nagyon szeretett a kisgyermekekkel foglalkozni.
A szakközépiskolai évek alatt nyári gyakorlatait
Makón töltötte, de a gyakorlati hetek után nem
vakációzott, mint a legtöbb fiatal, hanem az egész

Jesity Lázárné Kati óvó néni nyugdíjba vonulása
után 1986-tól 1990-ig óvoda vezetőként is dolgozott.
Ez idő alatt sokat tett az óvoda fejlesztéséért. A
vezetői feladatokat mindig pontosan, nagy
precizitással végezte, mégis úgy érezte, hogy a
gyerekekkel való foglalkozástól veszi el az időt,
pedig számára mindig ez volt a legfontosabb.
Higyisán Aurélné, vagy, ahogy a községünk lakói is
nevezik Zsuzsi óvó néni a nevelést mindig nagy
odaadással, körültekintéssel, tudása legjavát adva
végezte, és még most is végzi, hiszen nyugdíjba
vonulása után tovább dolgozik az óvodában.
Tevékenységében következetes, azzal a szakmai
alázattal felvértezve, amelyik mindig tiszteli a
másikat, a gyermeki személyiséget.
Szakmai munkáját a gyermekek szeretete, mély
empátiakészsége
vezérli.
Önképzéssel,
továbbképzéseken
való
részvétellel
mindig
törekedett a szakmai megújulásra, ismereteinek
felfrissítésére. A gyerekekkel és a szülőkkel
kapcsolata bensőséges, egyaránt tisztelik és szeretik
egymást. Embersége példaként áll mindannyiunk
előtt.
Higyisán Aurélné köztiszteletben áll, példamutató
életpályájával méltán rászolgált Magyarcsanád
Díszpolgári címének adományozására.
Kedves Zsuzsi óvó néni!
Ajándékot kaptál a Jóistentől, hogy pedagógus
lehetsz. Megismerhettél sok és sokféle embert,
akiket formáltál, és akik formáltak téged is. Gyakran
hallom tőled, hogy a mostani szülők, sőt már
nagyszülők egy része óvodásod volt, s számadásod
szerint közel 300 gyermek óvó nénije voltál.
Rengeteg
olyan
élménnyel
és
emlékkel
gazdagodhattál, amit csak ez a hivatás nyújthat.
Hálásan köszönjük a munkádat, a kitartásodat, a
szorgalmadat, ami előre vitt, és ezen a pályán tartott.
Kívánunk Zsuzsi nagyon jó egészséget, hogy
családod körében és az óvodai munkádban, a
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gyermekek nevelésében még nagyon sokáig aktívan
tevékenykedj.
Tóth Mihályné Kati néni községünk legidősebb
nő lakójának köszöntője:
Tóth
Mihályné
született
Boér
Katalin
Magyarcsanádon, 1927. március 8-án.Szülei Boér
András és Unk Julianna magyarcsanádi lakosok.
Gyerekkora nagyon nehéz volt, szülei elváltak,
nagyon szegények voltak, mint annak idején, a nagy
világválság és a II. világháború korában oly sokan!
Hol az apjánál, hol az anyjánál nevelkedett a
testvérével, Lajossal együtt.
Már 18 éves korában, 1945-ben, férjhez ment
Németh Bélához, aki a nagy gazdasági világválság
idején hagyta el, a most Románia területén lévő
Kisiratost, szülőfaluját, és végül itt telepedett le
községünkben. Házasságuk alatt három gyermekük
született, Marika 1946-ban, Béla 1949-ben és Katika
1960-ban. A sors úgy hozta, hogy férjétől 24 év
házasság után elváltak. Ezután egyedül nevelte és
taníttatta gyermekeit. Ekkor Makón az Egészségügyi
Berendezéseket gyártó gyárban dolgozott.
Később megismerkedett Tóth Mihállyal, akivel
1974-től 10 évig éltek házasságban.
Életében sokat dolgozott, sok szakmát megtanult,
mindenütt megállta a helyét. Dolgozott a
vendéglátásban, zöldségeket termelt és értékesített
piacra, virágkertészettel foglalkozott, szegfűt
termelt. Szabad idejében sokat olvasott, gyönyörű
hímzéseket készített. Szereti a virágokat. Még most
is szemet gyönyörködtető látvány fogad a
virágokkal teli udvarában.
Gyermekei felnőttek, férjhez mentek, fia megnősült,
mindhárman elköltöztek a szülőfalujukból. Három
unokája és négy dédunokája van, akiket nagyon
szeret.
Sok megpróbáltatás érte az életében, de a
legnagyobb és a legfájóbb a negyven éves fiának,
Bélának az elvesztése volt.
Közel negyven éve él ismét, egyedül az otthonában.
A mai napig rendezett környezetben él, bár
fizikailag kevesebb munkát tud végezni, de ügyeit
önállóan, teljes szellemi frissességgel intézi,
igyekszik a modern kor elvárásaihoz felzárkózni.
A Szegeden élő gyermekei gondoskodnak róla, de a
napi ellátásában szomszédja, Szalma Károlyné
Marika segít.

Itt született, itt él 94 éve és itt szeretné a hátralévő
életét is leélni! Jövőre, március 8-án tölti be a 95.
életévét, reméljük, hogy akkor is köszönthetjük!
Adja Isten, hogy így legyen.
Sok örömet, boldogságot és nagyon jó egészséget
kívánunk!

Marjanucz Vazul bácsi legidősebb férfi lakos
köszöntője:
Magyarcsanádon született 1931. április 9-én, szülei
földműveléssel foglalkoztak. Tanulmányait a helyi
román elemi iskolában kezdte majd innen a makói
akkor még Csanád Vezér Gimnáziumban (a mai
József Attila Gimnázium) folytatta. Tanulmányai
befejezésekor Pestre került, ahol raktárosként
dolgozott 2 évet majd besorozták katonának. A
szolgálatot Debrecenben teljesítette és egyedüli
osztályon kívüliként tizedesi rangot ért el. Onnan
újra Pestre ment vissza dolgozni, de egy évre
hazaköltözött majd a fémcsiszoló szakma kitanulása
után immár a szakmában elhelyezkedve tért vissza a
fővárosba.
Az 1956-os forradalom szele Budapesten érte el
Laci bácsit. A forradalom után Szegedre került a
Szerszámkovács ktszbe csiszolóként ahol hat és fél
éven keresztül dolgozott, valamint elvégezte
levelező tagozaton a közgazdasági technikumot
egyedüli fizikai munkás tanulóként.
Ezek után került ismét Magyarcsanádra ahol a
termelőszövetkezetben helyezkedett el és 23 évet
dolgozott a ranglétra szinte minden fokát megjárva.
Innen ment Nyugdíjba. Laci bácsi, idős kora ellenére
még sokat tevékenykedik a ház körül. Kívánunk jó
egészséget!
Magyarcsanád
legidősebb
házaspárja
személyében Marjanucz Vazult és Marjanucz

2021. október

Önkormányzati tájékoztató lap

Magyarcsanádi Hírek

Vazulné Tóth Viktóriát köszöntöttük, akik közel 65
éve házasok.
Együtt jártak elemibe, ott ismerkedtek meg. Később
mikor Laci bácsi Pestre került egy ideig szétváltak
útjaik.
Vetorica néni mérlegképes könyvelőként dolgozott a
helyi TSZ-ben ahová Laci bácsi is került, és ahol
nyugdíjazásukig dolgoztak.
1957. február 2-án házasodtak össze. Frigyükből egy
fiú gyermekük született, aki igyekszik idős szülei
segítségére lenni. Van egy felnőtt Ma is szeretetben,
és egyetértésben élnek.
Laci bácsit és Vetorica nénit otthonában
köszöntöttük, kívánunk nekik jó egészséget, hogy
még jó néhány évig együtt maradjanak!

Községünk legfiatalabb lakójaként Rácz Kevin
Medoxot köszöntöttük.
2021.07.26. napján 19:40 perckor 46 cm-rel és 2350
grammal megérkezett Magyarcsanád legifjabb
lakója.Szüleik személyében köszöntjük Rácz Lejlát
és Jankó Imrét. A család 7. gyermekeként látta meg
a napvilágot, 3 lány és 3 fiúgyermek testvéreként.
Ezt követően Veréb József apátfalvi amatőr festő
képeiből nyitottunk meg egy kiállítást, melyet a
kíváncsi látogatók délutánig megtekinthettek a
Művelődési Ház nagytermében.

Mindeközben a Művelődési Ház hátsó parkolójában
a gasztro udvarban készítették a négy nemzetiség
jellegzetes ételeit, köztük a település értéktárába
felvett táska levest is. Délben megnyitotta kapuit a
gasztro udvar és a látogató közönség megkóstolhatta
a Nemzetiségi Önkormányzatok és helyi konyha
valamint a Vadász Társaság által készített ételeket.
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A délutánt a szabadtéri színpadon folytatódott
falunapunk Bodnár Attila és Pap Rita zenés
előadásával.

Ezt követően kezdődött a nemzetiségi folklór műsor
melyen magyar, román, szerb és cigány táncokat
tekinthetett meg a közönség. Fellépet a Deszki
Bánát tánc együttese, a Doina Biharului helyi
csoportja és a Makói Magánzene Iskola Makói,
Földeáki, Kiszombori és Magyarcsanádi csoportja
is.

Őket követően az estet a Unique együttes nyitotta
meg csodálatos hangulatot varázsolva a tánctérre.

Az est sztár fellépője Kis Grófo nyolc órától bűvölte
el a közösséget.
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Hosszú évtizedek után újra volt színházi előadás
Magyarcsanádon, mert mertünk nagyot álmodni,
hogy egy kis faluban is lehet SZÍNHÁZ, még ha
csak egy estére is. Szeptember 25-én 17 órától a
Sodrás amatőr színtársulat profi előadásában az
Anconai szerelmesek című két felvonásos zenés
vígjátékot tekinthették meg az érdeklődők. Az
előadást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
támogatásával, a Magyarcsanádért Egyesület
szervezte. Aki ott volt igazán jól szórakozott.
Köszönjük a sok pozitív visszajelzést!

Őt követte az éjfélig tartó utcabál ahol Botás János
és zenekara biztosította a talp alá valót.
A rendezvényen este hatig népi játszóházzal,
arcfestéssel és ugráló várakkal vártuk a
gyermekeket.

Idősek világnapja

Köszönet nyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a köz
foglalkoztatót állománynak, akik településünk
küllemének rendben tartásában aktívan részt vettek..
Valamint akik munkájukkal hozzá járultak a falunap
sikeres lebonyolításához aktív részvételükkel. Név
szerint: Ficsor János Zsolt, Ficsor Zsoltné, Ficsór
János, Ruzsity Boglárka, Berta Vanessza, Tamás
Lászlóné, Bíró Annamária, Göbölyös Vilmos, Guvat
Zoltánné, Berta Erika, Rakontzai János, Gyenge
Csaba, Balázs Gáspár, Raffai Antal

Anconai szerelmesek

Október 1-én az Idősek világnapján köszöntöttük
településünk idős lakóit. Polgármester úr köszöntője
után a Magyarcsanádért Egyesület és az Emberi
Erőforrások támogatásával Mahó Andrea és Miller
Zoltán műsorával tudtuk köszönteni az időseket. A
műsor után a helyi szilvából készült süteménnyel és
egy ajándékcsomaggal kedveskedtünk az ellátogató
időseknek.
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Meghívó

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk, megköszöni azoknak, akik
munkájukkal segítették a rendezvény lebonyolítását,
név szerint:
Ruzsity Boglárka, Horváth Roland, Szok Zsolt
István, Ficsór János, Ficsor Zsoltné, Ficsor János
Zsolt, Berta Erika, Rotár Dóra

Takács B. Istvánné köszöntése
Takács Istvánnét 90. életévének betöltése
alkalmából köszöntötte Farkas János polgármester
Somodi Istvánné Ági vezető házi gondozónő és
Ficsór János közösségszervező. Kívánunk még
erőben és egészségben eltöltött éveket!

Magyarcsanád Községi Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját a Halottak napja
alkalmából 2021. október 29-én 16:00 órakor
rendezett gyertyagyújtásra, ahol hősi halottainkról
emlékezünk a Művelődési Ház és Könyvtár Hősök
falánál.

Iskolai Hírek
Bárka Tábor- Balatonfenyves,
2021. szeptember 13-18.
„Élményt adni. Játszani. Fejleszteni. Törődni.
Bátorítani. Nevetni. Közösséget építeni. A
gyermekeket és fiatalokat egyéni és szociális
kompetenciáik fejlesztése révén erősíteni a
hátrányos helyzet okozta negatív következményeik
leküzdésében, és a konstruktív megküzdés irányába
segíteni őket. A Bárka táborban évente több mint
1500 gyermek táborozik ingyen. Köztük olyan
gyermekek is, akik a szegénység, megkülönböztetés,
bántalmazás, vagy egyéb krízishelyzet miatt jelentős
hátrányt szenvednek mindennapjaikban. Hiszünk
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abban, hogy ha egy gyermek megkapja a megfelelő
figyelmet, támogatást és bátorítást, visszanyerheti az
önmagába és a felnőttekbe vetett bizalmát. Ez a
tábor nem a nehézségekről, a kudarcokról, a
lemondásról szól, sokkal inkább arról, hogy a világ
lehet biztonságos és kiszámítható, hogy minden
gyermek értékes és szerethető. Maradandót alkotni,
ami megváltoztat másokat. Élményeken keresztül
fejlődni.
Elfogadás,
megértés,
törődés.”
(https://barkatabor.hu/)
2021. szeptember 13-18-ig ebben a csodálatos
élményben részesülhettek iskolánk azon a tanulói,
akik elmentek a református Bárka táborba
Balatonfenyvesre.
Kiváló szakemberek szervezték meg az 1 hét
programjait, olyan emberek, akik tele vannak
szeretettel, és önfeláldozással dolgoztak a
gyerekekért. A tábor vezetői arra törekedtek, hogy a
170 gyerek jól érezze magát és szép élményeket
szerezzen.
A tábornak szigorú házirendje van, minden gyerekre
nagyon figyeltek és vigyáztak. A napirendjük igen
szoros volt, egész napjuk izgalmas elfoglaltsággal
telt el. Minden reggel és este az áhítatokon együtt
imádkoztak és énekeltek a táborlakók, zenei
kísérettel a szeretet nyelvén szóltak hozzájuk a
lelkészek és teológus hallgatók.
A gyerekek faházakban voltak elszállásolva,
emeletes ágyakon aludtak, jó hangulatban teltek az
esték is. Napi ötszöri étkezést kaptak.
A tábor programja az olimpia jegyében zajlott,
játékos, érdekes sportfeladatokon lehetett részt venni
a matrózoknak, ahol érmet is szerezhettek. Nagy
lelkesedéssel fogadták a táborlakók Pápai Joci
énekest, aki felejthetetlen koncertet adott. Igazi
zsonglőr eszközöket próbálhattak ki egyik délután a
Balaton partján a gyerekek.
A tábor várva várt pillanata volt, amikor szakavatott
tűzzsonglőrök léptek színpadra, hogy bravúros
tűzforgatással kápráztassák el a táborlakókat, néma
csöndben vagy pörgős ritmusokra. A hatás
leírhatatlan volt.
A nagy esti játékokon a tábor valamennyi lakója
részt vett, izgalmas világokba kalauzolták el őket. A
zene, a tánc, a móka, a kacagás se maradhatott el, a
jó hangulat biztosítva volt.

Sokan barátságot kötöttek a többi iskola tanulóival.
Akik ott voltak, maradandó és csodálatos
élményekkel gazdagodva tértek haza.
A Bárka tábor csapata egész évben azon dolgozik,
hogy a nyár folyamán, táboraikban 1500 gyerek
élhesse át egy önfeledt nyári tábor élményét, örömét
és vidámságát teljesen térítésmentesen.
Ahhoz, hogy ezt megvalósítsák, adományszervező
csapatuk azon dolgozik, hogy minél több emberhez,
céghez, intézményhez eljusson a Bárka tábor híre.
Olyanokhoz, akik komolyan gondolják a társadalmi
felelősségvállalást, egyet értenek célkitűzéseikkel és
hozzásegítik a Bárka tábort anyagilag is ahhoz, hogy
minden évben mosolyt csaljanak több mint 1500
gyerek arcára. (https://barkatabor.hu/)

Újra suli váró az iskolában!
2021. szeptember 23-án, csütörtökön került
megrendezésre
intézményünk
idei,
első
iskolakóstolgatós foglalkozására, mely az „Érzékek
és érzékszervek játéka” fantázianevet kapta. 17
nagycsoportos óvodás érkezett hozzánk, akik 4
csoportba, izgatottan várták az előttük álló délután
játékos feladatait.
A foglalkozás nagyon jó hangulatban telt, és bízunk
benne a nagycsoportos óvodások nagyon jól érezték
magukat. A sok játékos feladvány után, jóízűen
fogyasztotta el mindenki jutalmul, a kis vendégváró
süteményét
és
üdítőjét,
megjutalmazva
érzékszerveit.
Köszönjük szépen Molnárné Ruzsa Éva tanár
néni és Sztáncs Erika tanító néni munkáját!
Köszönjük, hogy néhány szülő megtisztelt minket a
jelenlétével és szeretettel várunk mindenkit a
következő Suliváró foglakozásunkra!
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Anyakönyvi Hírek
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Házasságot kötött
Benkő Marianna és Czutor Béla
Gán Magdolna és Valkó János Claudiu
Szécsi Krisztina és Kővári Róbert
Sztáncs Erika és Szabó Roland Csongor
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!
________________________________________

Született
Makula Pamela Hanna
Szülő: Nadobán Renáta és Makula Csaba
Született:2021.09.20.
Ábrahám Noel
Szülő: Erdei Ágnes Katalin és Ábrahám Zsolt
Született:2021.09.23.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunyt
Berta Jánosné
Bánát utca 31.

élt 69 évet
Nyugodjon békében!

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

Ágdarálás
A Matüf Kft. ágaprító géppel vállal levágott faágak,
gallyak darálását.
A keletkező darálékot igény esetén elszállítjuk.
Érdeklődni személyesen irodánkban lehet: 6932
Magyarcsanád, Fő utca 43.sz., vagy az alábbi
telefonszámon: +36-70/502-49-23.

Ács munka, tetőfedés
Számlaképes tetőfedést ácsmunkát vállalok
Új tető készítését vállalom.
Vállalom: tetők – javítását
- szegését
- átalakítását
Díjmentes állapot felméréssel
Érd.: Kardos Krisztián 06-20-421-8617

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések teljes körű lebonyolítását.

Makó, Verebes u. 2/a. (Református Ótemetőnél)
Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384
HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet
Árnyékolás technika
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122
6900 Makó, Kossuth utca 12. OMV benzinkút mellet.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:30 -17:00
Szombat 8:30 -11:30
Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket!
Érd.:06-70-704-8071

Eladó Magyarcsanád Ady E. 11-13, Dózsa
Gy.21. és Állomás u. 18.szám alatti ingatlanok.
Érdeklődni: 20-9312907 telefonon.
____________________________________________________________

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
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