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Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
2021. december 22. és 2022. január 26. 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, Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. évi munkatervét:
3, A Belső Ellenőrzés 2022. évi munkatervét
4, A 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására
vonatkozó megbízást:
5, A 2022-2023. évi START közfoglalkoztatási
pályázatok benyújtását
6, Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítását
7, A Magyarcsanád-Bökény településrészt érintő út
tulajdonba
való,
térítésmentes
átadásának
kezdeményezését
8, Kommunális eszköz beszerzését a MFPKOEB/2021. kódszámú pályázati kiírás keretében
9, A nemzeti, állami és községi ünnepek,
megemlékezések 2022. évi programjának tervezetét
10, A Magyarcsanádi Települési Értéktár Bizottság
beszámolóját a 2021. évi munkájukról

11, Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát
12, Az FBH-NP Nonprofit Kft. beszámolóját

Megkezdődtek a Majorhoz vezető út
felújításának előkészítő munkálatai
Örömmel értesítjük településünk lakosságát, hogy a
Vidékfejlesztési Program által meghirdetett VP67.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak
fejlesztése" című pályázati kiírás keretében
megnyert 249.176.240,- Ft összegű támogatásból a
Majorhoz vezető út felújításának előkészítő
munkálatait megkezdtük.
A támogatás 95%-ban finanszírozott, a fejlesztéshez
szükséges önerő 13.500.000,- Ft.

Karácsonyi vásárlási utalványok
Magyarcsanád Községi Önkormányzat december
hónapban ismét vásárlási utalványokkal ajándékozta
meg településünk lakosságát az ünnepek alkalmából.
Az utalványokra minden állandó bejelentett
lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a
településen élő lakos jogosult volt. 2021
decemberében a település költségvetése 3.000,- Ft
értékű utalványok kiosztását tette lehetővé.
Összesen 1098 db került kiosztásra, melyeket hat
helyi kereskedelmi egységben lehetett beváltani.
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A 2022-es évben folytatódik
Magyarcsanád fejlesztése
A tavalyi év sikeres pályázatsorozatát folytatva a
2022-es év is eredményesnek ígérkezik.
Pályázati források által idén is lehetőségünk adódik
településünk értékeit gazdagítani.
A képviselő-testület a 2022-es év eddigi ülésein 8
pályázat benyújtásáról döntött. A pályázati
összegekből szeretnénk fejleszteni többek között a
művelődési ház eszközeit, az önkormányzat
épületét, eszközeit, a bökényi temetőt, valamint a
közterületi játszóteret. Emellett az idei évben is
folytatni kívánjuk településünk egyes út, illetve
járdaszakaszainak felújítását. Ezzel kapcsolatosan
három pályázat is beadásra kerül.

2022. év elején az alábbi pályázatok kerültek
benyújtásra:
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek
fejlesztése" című pályázat által lehetőség adódna a
játszóteret újabb szolgáltatásokkal korszerűsíteni.
Pozitív elbírálás esetén szeretnénk felállítani egy
ivókutat, biciklitárolót, emellett új kerítéssel
kívánjuk körbekeríteni. A nagyobb biztonság
érdekében néhány elem alá rekortán gumiburkolatot
kívánunk kiönteni, illetve kamerák elhelyezése is
tervben van. A támogatás maximális összege
6.000.000,-Ft.
A Magyar Falu Program „Közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező
bértámogatása" című pályázata által a művelődési
ház eszközkészletét tervezzük bővíteni az alábbi
elemekkel: paravánok, fénymásoló, laminálógépek,
iratmegsemmisítő, pulpitus, edénykészletek stb.,
továbbá 1 fő közösségszervező egy éven keresztül
történő foglalkoztatását teszi lehetővé a pályázat. A
támogatás maximális összege 5.525.600,-Ft.
A Magyar Falu Program által hirdetett
„Önkormányzati
temetők
infrastrukturális
fejlesztése" című pályázat által a bökényi temető
körbekerítésére és fásítására lenne lehetőségünk. A
támogatás maximális összege 6.000.000,- Ft.
A Magyar Falu Program keretében kiírt MFPUHK/2022. kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi

létesítmény" című pályázati összegből fel
szeretnénk újítani az Állomás utca Fő- és Bánát utca
közötti, illetve a Jókai utca Fő- és Széchenyi utca
közötti útszakaszát.
A pályázati támogatás maximális összege
45.000.000,-Ft.
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Önkormányzati
járdaépítés/felújítás
támogatása" című pályázatának pozitív elbírálása
esetén szeretnénk felújítani a bökényi járda teljes
szakaszát. A támogatás maximális összege
10.000.000,- Ft.
A
Belügyminisztérium
által
meghirdetett
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatása- Belterületi utak, járdák,
hidak felújítása” címen kiírt pályázatából pedig a
Fő utca, Jókai utca, Budai Nagy Antal utca, illetve
Széchenyi utca egyes járdaszakaszait kívánjuk
felújítani. A támogatás maximális összege
20.000.000,-Ft.
A Magyar Falu Program által kiírt MFPÖTIK/2022/1.
kódszámú
„Önkormányzati
tulajdonban
lévő
ingatlanok
fejlesztéseFaluházak fejlesztés” című pályázati összegből
lehetőségünk
adódna
többek
között
az
önkormányzati épület régi belső nyílászáróinak
teljes cseréjére, az elektromos hálózat áthúzására,
illetve az infokommunikációs eszközök és hálózat
fejlesztésére. A támogatás maximális összege
35.000.000,-Ft.
Szintén a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett
MFP-ÖTIK/2022/1.
kódszámú
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése- Melléképület építés” című pályázat
által a régi Vízmű helyére garázsok kiépítését
tervezzük, melyek alkalmasak lesznek az
önkormányzat tulajdonában lévő munkagépek
tárolására. A pályázati támogatás maximális
összege: 20.000.000,- Ft.

Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
Magyarország Kormányának, hogy pályázati
támogatásaik által a Magyarcsanádhoz
hasonló kis településeknek is lehetősége
adódik a fejlődésre.
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Megérkezett a kotrógép
Magyarcsanád község újabb sikeres pályázatot
tudhat
magáénak.
Megérkezett
az
új
földmunkagépünk,
köszönjük
Magyarország
Kormányának a lehetőséget, illetve Lázár János
országgyűlési képviselőnek a pályázathoz nyújtott
segítséget. Magyarország előre megy, nem hátra!

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
tájékoztatása az elmúlt év eseményeiről
A
Magyarcsanádi
Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzat 2021. évben két pályázatot nyert. Az
egyik tábor szervezésére, a másik kulturális
rendezvényre szólt. Húsvétkor a családoknak
ajándékcsomagot osztottunk. A falunapon gasztrosátrat állítottunk, ahol nemzetiségi ételeinket
kóstolhatták meg a falu lakosai. A Magyarcsanádi
Református Általános Iskola és Óvoda tanulóinak
egészségügyi csomagot vásároltunk. Az iskolai és
óvodai ballagást támogattuk pénzösszeggel. Két
pályázatot nyújtottunk be 2022. évre. Egyiket
táboroztatásra, a másikat pedig kulturális
rendezvényre. Karácsonykor a nagycsaládosokat
ajándékcsomaggal leptük meg. Mezei József fiatal
tehetséget, utazási költségeit támogattuk, hogy ki
tudjon utazni külföldre.

A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
tájékoztatása az elmúlt év eseményeiről
A koronavírus járvány miatt 2020-ban elmaradt
programjainkat sikeresen pótoltuk. Benyújtott
pályázataink sikeres elbírálás alá kerültek,
önkormányzatunk ebben az évben is számtalan
társszervvel kötött együttműködési megállapodást.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt
pályázaton nyert pénzösszeg egy részéből tartottuk
meg egyik legnépszerűbb rendezvényünket, a Szent
György napi búcsút, mely a helyi szerb templom
védőszentjéről kapta a nevét. Az esemény nagyon
színvonalasra
sikeredett,
szerb
zenészek
gondoskodtak a hangulatról. A szomszédos Deszk
településről is érkeztek hozzánk vendégek, emellett
az eseményen jelen volt az országos szerb
önkormányzat elnöke is.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től nyert összeg
másik részéből a szerb temetőt és a kisebbségi ház
környezetét szépítettük. A temetőbe keresztet
vásároltunk és örökzöldekkel díszítettük.
Nemzetiségi
házunk
eszközkészletét
kempingasztallal és paddal bővítettük, emellett
Magyarcsanád Községi Önkormányzat és a Román
Nemzetiségi
Önkormányzat
segítségével
ereszcsatorna felújítás is történt.
A nyári időszakban hagyománnyá vált nemzetiségi
kirándulást is sikerült megtartanunk. Úti célunk a
szerb nemzetiségi múlttal rendelkező település,
Szentendre volt, ahol meglátogattuk a helyi szerb
templomot, múzeumot, illetve egy nemzetiségi
étteremben jellegzetes szerb ételeket fogyasztottunk.
Közös rendezvényeket tudtunk lebonyolítani
azokkal
az
önkormányzatokkal,
akikkel
együttműködési megállapodást kötöttünk. A
falunapon a néphagyományok bemutatása mellett,
óriási sikere volt a szerb gasztronómiai
különlegességeknek.
Anyagi támogatást nyújtottunk a pravoszláv
egyháznak, a tradicionális ünnepeket, búcsúkat
közösen bonyolítottuk le.
Minden évben támogatjuk az általános iskolát és az
óvodát is, ezt 2021-ben is megtettük. Személyenként
8.000,- Ft-tal, valamint íróeszközökkel támogattuk a
helyi iskolában szerb nyelvet tanuló diákokat.
Karácsonykor a nyugdíjasoknak ebben az évben is
ajándékcsomaggal kedveskedtünk.
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat
tájékoztatása a 2021. év eseményeiről
A nemzetiségi ház fejlesztésében, eszközkészletének
bővítésében
a
Román
Nemzetiségi
Önkormányzatnak is jelentős szerepe volt.
Sor került az épület ereszcsatornájának felújítására
Magyarcsanád Községi Önkormányzat és a Szerb
Nemzetiségi
Önkormányzat
segítségével.
Kicseréltük
a
régi
csillárokat,
valamint
eszközkészletünket étkészlettel bővítettük. Emellett
billiárdasztal és televízió vásárlására is sor került.
Az udvarra rózsatöveket ültettünk, illetve
örökzöldekkel szépítettük.
A Román Nemzetiségi Napot megtartottuk, ahol
sokféle finom ételt készítettünk. Többek között
készült marha- és birkapörkölt, töltött káposzta,
illetve diós- és mákos kalács is.
Szent Gellért napján a település lakossága
megkóstolhatta nemzetiségi ételeinket.
Ebben az évben is megrendeztük a nemzetközi
sakkversenyt, melynek minden évben nagy sikere
van.
2021-ben is támogattuk az óvodát és az iskolát,
valamint a román egyházat. Az óvodának fenyőfát
ajándékoztunk.
Ebben az évben is karácsonykor csomaggal
kedveskedtünk a nemzetiségi nyugdíjas lakosoknak.
A román tánccsoportnak több, mint 200.000,- Ft
értékben vásároltunk eszközöket, többek között
hűtőládát és televíziót.
A nemzetiségi asszonyok körében népszerű hímző
klub a koronavírus járvány miatt sajnos szünetel,
amennyiben rendeződik a helyzet, szeretnénk ezt
újra működtetni.

A Magyarcsanádi Református Egyházközség
a 2021.évben megvalósítandó programjaira a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatására
pályázott és nyert 400.00.-Ft-ot.
A projekt kezdete 2021.január1, befejezése
2021.12.31.
2021. június 12-én a Református Parókia
épületében, udvarán, a gyerekek részére egy vidám
gyereknapot tartottunk.
Ezen a napon egyházi énekeket is tanultak a
gyerekek. A résztvevőknek nem idegen a környezet,
hiszen már második éve nyaranta, hittantábort is
szervezünk, ahol nagyon jól érzik magukat a
település gyermekei. A sok játék után jólesett a
pizza mindenkinek.
2021. október 9-én kirándulást szerveztünk Gyulára,
ahol megtekintettük a Református templomot,
ellátogattunk a várba, városnéző kisvonattal
megnéztük Gyula nevezetességeit. Egy közös ebéd
után a résztvevők egy része a híres 100 éves
cukrászdában fagyizott vagy süteményt evett, más
része a helyi német nemzetiségiek kulturális
programján vett részt.
A kiránduláson 45 fő vett részt a gyülekezet tagjai
és a falu lakói közül.
2021. október 17-én köszöntöttük a szép korúakat.
Minden évben, Istentisztelet alkalmával tiszteletes
úr köszönti az idősebb gyülekezeti tagokat és a
községünkből jelen lévő, más felekezeti tagokat is.
Az óvodások kedves műsorral, kis ajándékkal
kedveskedtek, majd egy közös ebéd után, igazi lelki
közösségben estig beszélgettünk.
2021. november 11-én Adventi készülődés
alkalmával karácsonyfadíszeket és ajtókopogtató
koszorúkat készítettünk. Ezt a programot is már
több éve kezdtük el, nagy népszerűségnek örvend.
A gyerekek és felnőttek egyaránt részt vesznek a
kézműves
foglalkozáson,
ahol
énekelünk,
beszélgetünk, szerény szeretetvendégség mellett.
2021.december 30-án tartott Családi napra a
családok apraja-nagyja is ellátogat.
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Istentiszteletet követően a közösségi termünkben
egy közös ebéd elfogyasztása után, nagyon meghitt,
barátságos légkörben estig beszélgettünk.
A közösség megtartása, építése, egymás még jobb
megismerése szempontjából rendkívül fontosak
ezek az események, rendezvények. Nagyon jó
közösség alakult ki gyülekezeten belül. Segítünk
egymásnak, közösségi munkavégzésre örömmel
jelentkezünk, melynek eredménye meglátszik a
gyülekezet létszámbeli, lelki és anyagi gyarapodása
terén egyaránt.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával
megvalósult programok szorosan kapcsolódnak a
Magyar Faluprogram Egyházi Közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező
bértámogatása pályázathoz, melyen 4.441.079.-Ft
támogatást nyertünk.
A program 2021.08.01-én indult, és 2022.07.31-ig
tart.
A támogatásból, 1.405.751.-Ft-ot, a programok
megvalósításához szükséges eszközök vásárlására
fordíthattunk.
A felsorolt programokon kívül két kulturális,
önköltséges programot is szerveztünk, az egyik
2021.08.06-án a Patkó Lovas színházban
Mórahalmon, a „RÓZSA SÁNDOR AZ ALFÖLDI
BETYÁR”, a másik a helyi Művelődési házban, 2021.
09.25-én a Sodrás Amatőr Színtársulat előadásában,
„AZ ANCONAI SZERELMESEK” című előadások
voltak. Mindkét előadáson sokan voltunk. Nagyon
pozitív visszajelzéseket kaptunk.
E pályázati program kezdetétől minden hónap
utolsó
vasárnapján,
Stul-Stefán
Linda
programszervező, hitoktató, a Parókián gyermek
Istentiszteletet tart. Melyre hívunk és várunk
minden óvodást és általános iskolást.
2021. július 26. és 30. között rendeztük meg a
„GYERMEK VAKÁCIÓS BIBLIAHETET”, melyen Linda
néni bibliai történeteket dolgozott fel a
gyerekekkel. Egyházi énekeket tanultak, de jutott
idő a játékra is. A gyerekek teljes ellátását a
Csongrádi Református Egyházmegye biztosította.
A 2021-es esztendőben is több alkalommal
végeztünk szeretetszolgálatot a Parókia, a templom
kert, a temető rendbetételére.
A programok 2022-ben folytatódnak.
Köszönjük a pályázati támogatást a Magyar Falu
Programnak, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek.

Köszönjük a gyülekezet tagjainak, a falu lakóinak a
programokon való részvételüket, segítségüket.
Magyarcsanádi Református Egyházközség
Presbitériuma
__________________________________________________

Gyógyszertári szabályozás
Szeretnék önökkel néhány a gyógyszertárra
vonatkozó szabályt megosztani.
A járvány helyzetre való tekintettel:
1, A gyógyszertár csak a fő utca felőli ajtón
keresztül közelíthető meg.
2, Mivel egy kasszánk van, egyszerre egy személy
tartózkodhat az eladó térben.
3, Szájmaszk használata kötelező!
4, Legyenek szívesek a kihelyezett fertőtlenítő szert
használni.
A törvényi előírásnak megfelelően:
1, Taj kártyát, és személyi igazolványt legyenek
szívesek magukkal hozni, ennek hiányában a
gyógyszer kiadása megtagadható.
2, Telefonon és bármilyen kommunikációs
csatornán (sms, messenger) keresztül felvilágosítást
nem adhatunk ki és nem rendelünk semmit.
3, 14 év alatti gyerek semmilyen gyógyszerrel nem
szolgálható ki.
Tisztelettel: Tóthné Dr. Busku
Katalin
Gyógyszertár vezető

Karácsonyi Csomagosztás
Magyarcsanád Községi Önkormányzata idén 311
gyermek karácsonyát tette szebbé a Baptista
Szeretetszolgálattal
közösen.
A
gyerekek
„cipősdoboz” ajándékot kaptak, melyekben édesség,
játék és írószer volt.
Köszönjük a Baptista Szeretetszolgálatnak, hogy
évek óta sok-sok felajánlásokból összegyűjtött
csomagot-dobozt ad a magyarcsanádi gyerekeknek.
Biológiailag lebomló hulladékgyűjtés napjai
2022-ben a zöld hulladékot az alábbi napon
szállítják el: március 7 hétfő és április 4 hétfő.
A többi időpontról tájékoztatást későbbiekben
tudunk nyújtani.
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A sárga fedeles kukákat minden hónap második
hétfőjén ürítik. Kérjük előző napon, vagy a szállítás
napján kora reggel kitenni.

Iskolai Hírek
Országos második Helyezettel zártuk az évet
A Magyar Református Egyház Missziói Irodája és a
HEKS pályázatot hirdetett gyülekezetei és iskolái,
valamint az ún. felzárkózós tanodák növendékei
számára, ugyanis szerették volna, ha a gyerekek
alkotásaiból készülne a Cigánymisszió 2021-es
karácsonyi képeslapja.
https://ciganymisszio.reformatus.hu/hirek/tervezzete
k-ti-a-ciganymisszio-karacsonyi-kepeslapjat/
Két kategóriában (egyéni és csoportos munkák)
hirdettek 1-3 helyezettet. Nehéz, de örömteli dolga
volt a zsűrinek, kinek-kinek megvolt a maga
kedvenc alkotása, alkotója. Ahogyan ezt kezdettől
fogva tervezték, a nyertes alkotások kísérik majd a
Cigánymisszió 2021-es karácsonyi üdvözletét
partnereik, gyülekezeteik, elől járóik felé. Az
okleveleket és a nyereményeket postai úton juttatták
el a helyezettekhez, hogy a gyerekek még a szünet
előtt megkapják jutalmukat.
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Óvoda diákjai II. helyezést értek el csoportmunka
kategóriában: Jankó Tifani, Szőke János, Csurkui
István, Jankó Márkó, Salyi Melissza, Hustiák
Martin, Németh Roland Rikárdó és Szőrös Milán 3.
osztályos tanulók. Felkészítő pedagógus: Hadár
Lászlóné. Gratulálunk!
Ösztöndíjasok a Magyarcsanádi Református
Általános Iskolában
„Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a középiskolába,
Út az érettségihez alprogram”
A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi
Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázatot
hirdetett
a
2021/2022-es
tanév
Útravaló
Ösztöndíjprogram – Út a középiskolába, Út az
érettségihez alprogramban való részvételre. Ez a
program egy összetett támogató, segítő, tanulást
motiváló rendszer. A programban halmozottan
hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, vagy
védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy
ideiglenes
hatállyal
elhelyezett,
vagy
utógondozásban részesült 7-8. évfolyamon tanuló
diák vehet részt, akinek átlaga eléri a 3-as átlagot.

Előnyt jelent a roma származás. Azok a tanulók,
akik sikeresen pályáznak, az átlaguknak megfelelően
10 hónapon keresztül ösztöndíjban részesülnek.
Ebben a tanévben iskolánkból 9 tanuló pályázott.
Országos szinten 6079 diák nyújtott be pályázatot. A
benyújtott pályázatokkal kapcsolatban a döntés
2021. december 6-án megtörtént, amelynek
eredményeként 5 tanulónk nyert. Nyertes
pályázóink: Csurkui János (7. osztály), Szecskó
Amanda (7. osztály), Kisalbert Kira (8. osztály),
Nadobán Izabella (8. osztály) és Somodi Béla (8.
osztály).
Gratulálunk a nyertes pályázóknak! Sikeres munkát
kívánunk tanulóinknak és mentoraiknak, Pálfi
Katalin és Sztáncs Erika tanárnőnek!

Orvosi rendelő nyitva tartása
Hétfő 10:00-14:00
Kedd 11:00-15:00
Szerda 9:00 – 13:00
Csütörtök 11:00 – 15:00
Pétek 09:00 – 13:00
Gyógyszertári nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 8:00-16:00
Hétfő, szerda, péntek 10:30-13:30-ig zárva tart,
ebben az időpontban a nagylaki fiókgyógyszertárban
van nyitva
Megértésüket köszönjük!

Anyakönyvi Hírek
Született
Husztiák Gergő
Szülő: Schmidt Bettina, Husztiák József
Született:2021.12.03
Szegedinác Péró utca 17
Dimovics Bella Mirjam
Szülő: Huszka Mónika, Dimovics Krisztián
Született:2022.01.03
Maros utca 16

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
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Elhunyt
Farkas Tivadar
Szegedinác utca 20/a.

élt 56 évet

Erdeiné Kászián Katalin
József Attila utca 22.

élt 69 évet

Novák Ferenc Imréné
Széchenyi utca 50.

élt 63 évet

Cserepes Mária
Fő utca 26.

élt 72 évet

Farkas Józsefné
Széchenyi utca 33.

élt 75 évet

Babolek Józsefné
József Attila utca 7.

élt 86 évet

Nyugodjanak békében!
LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

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
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

-

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

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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