Magyarcsanád
Község Képviselőtestülete a közelgő
ünnepek alkalmából
örömteli készülődést,
BÉKÉS,
SZERETETTELJES
KARÁCSONYT és
SIKERES,
BOLDOG ÚJ ÉVET

kíván a falu minden
lakójának!
__________________________________________________

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a képviselő-testület
novemberi ülésén hozott döntésekről
A képviselő-testület módosította a pénzbeli és
természetben nyújtott ellátásokról szóló 16/2016.
(VI.30.) önkormányzatai rendeletét. A jelenlegi
szabályozás szerint a 70. életévüket betöltött
személyek részére minden év végén, december
hónapban életkörülményeik javítása érdekében a
költségvetési keret terhére a képviselő-testület
támogatást nyújthat. A megfontolt gazdálkodás
következtében azonban az önkormányzat 2016. évi
költségvetése lehetővé teszi, hogy ne csak a 70 év
felettiek, hanem a támogatás nyújtásának
időpontjában lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező 60. életévüket december 31. napjáig
betöltő lakosok részesüljenek ajándékcsomagban.
A módosítás tartalmazta továbbá azt is, hogy a 0 és
18 év közötti, szintén magyarcsanádi lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek ez
évben
Erzsébet
utalvány
támogatásban
részsülnek. A támogatás mértéke 8000 Ft
Az érintettek a kiosztás idejéről és módjáról külön
értesítést kapnak.
Magyarcsanád Községi Önkormányzat önként
vállalt feladata a főzőkonyha üzemeltetése és
fenntartása.

A főzőkonyha az érvényben lévő szerződések
alapján vendégétkeztetést nyújt többek között a
Református Egyházi intézményekben tanuló és
nevelésben részesülő diákok és óvodások részére,
továbbá az Apátfalva Község Önkormányzatával
érvényben lévő szerződés alapján az apátfalvi
iskolásoknak is.
A főzőkonyha továbbá felnőttek részére is nyújt
vendégétkeztetést, valamint térítési díjas szolgáltatás
keretében a szociálisan rászoruló ellátottak részére
biztosítja a napi egyszeri ebédet.
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet 5.
pontjában foglaltak szerint:
„A települési önkormányzatokat kötött felhasználású
támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini
bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali
intézményében elhelyezett gyermekek számára
biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és
externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban
intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A
támogatás igénylésének feltétele, hogy az
önkormányzat
saját
fenntartásában
lévő
költségvetési szerv útján, társult feladatellátás
esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv
útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt
szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.”
E miatt Apátfalva Község Önkormányzata 2017.
január 1-től nem vásárolhat Magyarcsanád Községi
Önkormányzattól étkezést, függetlenül attól, hogy
érvényes szerződése van erre a feladatra 2017.
június 30-ig. Ez azt jelentené, hogy szervezeti
változás hiányában a konyha adagszáma oly
mértékben lecsökkenne és így a bevétele is, hogy azt
gazdaságosan és hatékonyan ellátni nem lehetne.
Jelen helyzetben az egyedüli ésszerű megoldás –
tekintettel a rendelkezésre álló rövid időre is – hogy
az Önkormányzat 2017. január 1-i hatállyal a 100
%-os tulajdonát képező gazdasági társaságba, a
Magyarcsanád
Településüzemeltetési
és
Fejlesztési Nonprofit Kft.-be (MATÜF Kft.)
szervezi ki a konyhai feladatokat. A szervezeti
változás a konyhai étkeztetésben részesülők számára
változást nem jelent. A konyhai dolgozók
közalkalmazotti jogviszonya ennek eredményeként
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megszűnik, majd jogfolytonosság alapján Munka
Törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át.
Döntés született arról is, hogy a 2011. augusztus 31.
napjától
a
Makó-Belvárosi
Református
Egyházközség (nem állami, nem önkormányzati)
fenntartásába - Megállapodás alapján - adott óvodai
feladatellátást a 2017/2018. nevelési évtől az
önkormányzat a Makói Belvárosi Református
Egyházközségtől
vissza
kívánja
venni.
Egyidejűleg kezdeményezi a 60/2011. (VI. 14.)
számú határozatával elfogadott megállapodás 2017.
augusztus 31. napjával történő megszüntetését.
A 2013. évtől kezdve jogszabály változás folytán a
köznevelési feladat iskolai része a KLIK, mint
intézményfenntartó szervezethez került, ő a
feladatellátásra kötelezett. E miatt amennyiben a
Református Egyházközség úgy dönt, hogy nem
kívánja az iskolát a következő tanévtől fenntartani
az iskolai feladatok ellátására a KLIK kötelezett.
A képviselő-testület a szeptemberi ülésén döntött a
Bursa Hugarica ösztöndíj pályázati rendszerhez
történő csatlakozásról, melynek eredményeként a
felhívás közzétételre került. A felhívásra 5 pályázat
érkezett, melyeket a képviselő-testület 5.000,- Ft
összegben támogatásra méltónak ítélt.

Tájékoztató bölcsődei ellátásról
Az Országgyűlés 2015. december 15-ei ülésén
módosította a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényt (Gyvt.).
A Kormány célja, hogy 2018-ig a jelenleginél
tizenhétezerrel több férőhely legyen a három évnél
fiatalabb gyermekek számára a nappali ellátásukat
biztosító intézményekben. Jelenleg csak a tízezernél
több lakossal rendelkező városoknak kell bölcsődét
üzemeltetniük, a jövőben mindenhol kell majd ilyen
intézményt fenntartani, ahol legalább öt gyermek
után igénylik vagy a 0-3 év közötti gyermekek
száma eléri a 40 főt.
2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni
ellátásának formái:
1. bölcsődei ellátás (legalább 12-14 igénylő)
2. napközbeni gyermekfelügyelet
3. alternatív napközbeni ellátás keretében
biztosítható.

(A „bölcsődei ellátás” összefoglaló elnevezés.)
A klasszikus bölcsőde mellett új ellátási formák
jelennek meg:
1. mini bölcsőde (maximális csoportlétszáma 7-8
gyermek)
2.
munkahelyi
bölcsőde
(maximális
csoportlétszáma 5-7 gyermek)
3. családi bölcsőde (maximális csoportlétszáma 5-7
gyermek)
A bölcsődei feladat ellátási kötelezettségének az
önkormányzat eleget tehet önálló bölcsőde
létrehozásával, társulási megállapodás megkötésével
vagy feladat ellátási szerződés útján.
2017. augusztus 31-vel megszűnik az egységes
óvoda-bölcsőde. A jelenleg e formában működő
intézmény
átalakulhat
többcélú
óvodabölcsődévé, úgy hogy egy épületen belül lehet
megszervezni egy óvodai csoportot és egy mini
bölcsődei csoportot. Ekkor a mini bölcsődére és
az óvodára vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni külön-külön. A kettő közötti
különbség, hogy az egységes óvoda-bölcsőde
esetén az óvodai nevelésben és a bölcsődei
ellátásban részesülő gyermekek egy csoportban
vannak foglalkoztatva, a többcélú intézményként
működő
óvoda-bölcsődében
pedig
külön
csoportban történik a bölcsődei gondozás és az
óvodai nevelés.
Magyarcsanád
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete a 2016. november 24. napján
tartott ülésén döntött, hogy a bölcsődei ellátásra
vonatkozó jogszabályi kötelezettségét a jövő év
elején megtörténő igényfelmérést követően, annak
figyelembe vételével, a vonatkozó jogszabályi
előírások alapján bölcsőde, többcélú óvodabölcsőde vagy mini bölcsőde formájában
biztosítja.
_______________________________________________________________

Gyógyszertár építési munkálatai

Várhatóan 2017. januárjában kezdődnek a helyi
gyógyszertár építési munkálatai. Az építkezés alatt
az orvosi rendelés a régi könyvtár épületében, a
véradás helyszínén lesz. Némi kisebb átalakítás
szükséges a megfelelő hely kialakításához.
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Gyümölcsfa ültetés
2016. november 26-án befejeződött a
gyümölcsfát számláló gyümölcsös telepítése.

900

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 Templom kertjébe.
Program Advent vasárnapjain
december 4.-én, 11.-én, 18.-án.
14 órakor Istentisztelet a gyülekezeti teremben
14.45 Gyertyagyújtás a Templom kertjében.
15-órától Adventi készülődés, kézműves foglalkozás
a gyülekezeti teremben, illetve az iskola aulájában.
__________________________________________

Meghívó falukarácsonyra

__________________________________________

Ünnepi alkalmak
Meghívó

Magyarcsanád Község Önkormányzata
„Falukarácsonyt” rendez a Művelődési Házban.
2016. december 21.-én du. 3 órakor, melyre
tisztelettel meghívja a község lakóit.
Ünnepi műsort a magyarcsanádi amatőr színjátszó
csoport, a Református Általános Iskola alsósai és
Óvoda gyermekei adják.
Az ünnepséget ajándékozás zárja, ahol a 15 éven
aluli Magyarcsanádi gyermekeket szeretnénk
megörvendeztetni.

Magyarcsanád Község Önkormányzata
tisztelettel hívja Magyarcsanád lakóit
2016. december 9.-én 15 órára a

Művelődési Ház és Könyvtár
ünnepélyes átadására.
Ünnepi beszédet mond:
Farkas János polgármester
Átadja:
Lázár János országgyűlési képviselő
Megáldja: A történelmi egyházak képviselői
Ünnepi műsor: Mezei József
Forgatós Táncegyüttes

Adománygyűjtés
Magyarcsanád Község Önkormányzata
KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉT
szervez a magyarcsanádi gyermekek részére.
Célunk, hogy a „Falu karácsonyfája” alatt minden
15 év alatti magyarcsanádi gyermek ajándékot
3
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kaphasson. A felajánlásokat december 16-ig
köszönettel várjuk magánszemélyektől, üzletektől,
szolgáltatóktól, szervezetektől, vállalkozóktól.
Az ajándékokat személyesen a Gyermekjóléti
Szolgálatnál lehet leadni.
Az eddig beérkezet, ajándékokat ezúton is
köszönjük.

_________________________________________

Szent Gellért Plébánia
A magyarcsanádi katolikus templom miserendje:
December 24.-én 17:00 órakor,
25-én 11órakor kezdődnek a szentmisék.

Román Ortodox Templom

tekintettel a város és a kórház igazgatója Dr. Kallai
Árpád mind arra törekedtek a makói tagintézmény
vezetőjével Dr. Nagy Jenővel, hogy erre ne kerüljön
sor, hiszen évente kb. 250 szülést vezetnek le a
makói osztályon. A kitartó munka sikerrel járt és Dr.
Tóth Zsolt személyében Pécsről új főosztályvezető
érkezett a maros-parti városba, nagy tervekkel és
célokkal. A jövőre nézve az intézmény új orvosa
szeretné újra vonzóvá tenni a betegek számára az
osztályt és elnyerni a családot tervező párok
bizalmát.
A makói kórházban nemrég ért véget egy nagyobb
beruházás, melynek munkálatai több osztályt is
érintettek. A közeljövőben jelentős infrastruktúrális
fejlesztések várhatóak a szülészet–nőgyógyászaton
is, sőt egy új műtőblokk kialakítását is tervezi a
kórház a várossal karöltve, hogy az ellátás
színvonalát tovább erősítsék. Ennek érdekében és a
teljes megújulás jegyében új szakorvosokat és
rezidenseket is fogad majd az intézmény.
(Forrás: Négyes)

A karácsonyi szentmisék december 25-én és 26-án
9:30 kor kezdődnek.

Szerb Ortodox Templom
______________________________________________________________

A karácsonyi ünnepi liturgia január 8-án 9 órakor
kezdődik.

PÁLYÁZAT LAKÓINGATLANOK
KORSZERŰSÍTÉSÉRE

__________________________________________________

Magyarcsanádi Baptista Gyülekezet
Az Adventi várakozás vasárnapjain is a megszokott
időben, de. 10 órakor és du. 14.30 órakor tartja
Istentiszteleti alkalmait, (magyar és román nyelven
annak függvényében, hogy az ide érkező
Lelkipásztor magyar vagy román ajkú-e).
Karácsonykor 25.-én jön össze a gyülekezet
10 és 14.30 órakor.
__________________________________________

NEM KELL FÉLNIE A
GYERMEKVÁLLALÁST TERVEZŐ
PÁROKNAK A MAKÓI TÉRSÉGBEN
Megpecsételődött a makói kórház szülészetinőgyógyászati osztályának sorsa, a szó legjobb
értelmében. Jó ideje az a hír járta Makón, hogy a
városi kórház nőgyógyászatát bezárják, mert
szakemberhiány van. Azonban az ügy fontosságára

A
kormány
decembertől
visszatérítendő
támogatást ad az ipari technológiával készült
épületek és a magánházak felújítására. A keret
120 milliárd forint.
Decembertől a kormány visszatérítendő támogatást
biztosít az ipari technológiával épített, és a
magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok
felújítására. Az önerő mértéke tíz százalék, a
Kormány a programra 120 milliárd forintot
különített el – mondta el lapunknak Lázár János.
A politikus hozzátette, a támogatási programból a
Kormány fontos tanulságokat von majd le ahhoz a
stratégiához, amely a mintegy egymillió kétszázezer,
sok esetben már az életciklusának végén járó ipari
technológiával épített ház, valamint a mintegy
nyolcszázezer, a 60-as és 70- es években épített,
úgynevezett Kádár–kocka felújításának lehetőségeit
tekinti át.
(Forrás: Négyes)
4

2016. November
Önkormányzati tájékoztató lap

Kulturális Hírek
Szülők, Nagyszülők figyelem!
Igény esetén a Mikulás
december, 5-én és 6-án
házhoz megy, és az
ajándékokat személyesen
viszi el a gyerekeiknek!
A részletekről érdeklődni és a
Mikuláshoz feliratkozni
a 06 30 741 8667-es számon

__________________________________________________

Román Kultúra Napja

_______________________________________________________________

Iskolai hírek
Mesemondó verseny
2016. november 15-én mesemondó délutánt
rendeztünk az alsó tagozatban, melyen 8 kisiskolás
és 3 nagycsoportos óvodás vett részt. Minden
helyezettnek
és
résztvevőnek
gratulálunk.
Köszönjük azoknak a szülőknek a felkészítést, akik
sok időt foglakoztak gyermekükkel azért, hogy
segítsék a mesék megtanulását. Részt vevők név
szerint: óvodások: Hustiák Regina, Janovics Antal,
Janovics Richárd, iskolások: Valentényi Attila,
Veréb Kevin, Mátó Viktória, Jankó Amanda,
Kaprynai Milán, Apfel Roland, Nadobán Izabella,
Goda Patrícia.

2016.november 5-én, a Csongrád Megyei Román
Önkormányzat és a Magyarcsanádi Román
Önkormányzat
közös
szervezésében
került
megrendezésre a Román Kultúra napja. A
rendezvényen részt vett Ioan Fodoreanu szegedi
román konzul, a makói Román Nemzetiségi
Önkormányzat tagjai. Felléptek a helyi óvodások,
akiket Hambalkóné Turi Adrienn vezetésével,
továbbá a magyarcsanádi Román Hagyományőrző
tánccsoport, akiket Grósz György készített fel erre
az alkalomra. A jelenlévők megtekintették az
Orsovai kirándulásról készített kisfilmet. A
rendezvényt közös ebéddel zárták.

Nyílt óra
2016. november 16-án Sztáncs Erika tanító néni
vezetésével nyílt órát tartottunk az 1. osztályban,
ahová a nagycsoportos óvodásokat és a szülőket is
meghívtuk.
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Képtár
A román nemzetiségi önkormányzat képtárat
szeretne létrehozni a régi magyarcsanádi
nemzetiségi életről. Ehhez várnak minden olyan régi
fényképet melyen román nemzetiségű ember, épület
vagy család látható. Amennyiben nem szeretné
leadni fényképét, fénymásolatot is elfogadnak. A
felajánlott képekből kiállítás nyílik a nemzetiségi
házban. A képeket minden kedden 14 és 16óra közt
lehet leadni a helyszínen.
_______________________________________________________________

Köszönetnyilvánítás
A Magyarcsanádi Református Általános Iskola és
Hétszínvirág Református Óvoda köszönetét fejezi ki
a Nemzetiségi Önkormányzatoknak az év folyamán
nyújtott anyagi támogatásért.
_______________________________________________________________

Példás összefogás
A Magyarcsanádi Református Gyülekezet az
Istentiszteleti alkalmakat, a templom félbe maradt
felújítása miatt, évek óta az Egyházközség
Imatermében tartja.
Az Imaterem, bár nem nagy létszámú a gyülekezet,
sokszor kicsinek bizonyul, különösen az ünnepek
alkalmával, amikor nagy szeretettel várjuk a falu
lakóit, az óvodás és iskolás gyerekeket is.
Az Imaterem mellett található a lelkészlakás, amely
nagyon elhanyagolt állapotban volt, hiszen több
mint 30 éve nem lakja senki. Romos falak, korhadt
ajtók, betört ablakok, pudvás padló, leomlott,
töredezett terasz látványa fogadta az arra látogatót.
Ez év elején megszületett az elhatározás, hogy nem
hagyjuk az enyészetnek ezt az épületrészt, hanem
forrást keresünk a felújítására.
A kis létszámú gyülekezet már eddig is
tanúbizonyságot tett önzetlenségéről, szeretetéről,
áldozatkészségéről,
adakozásáról.
Ezért
valósulhatott meg önerőből, a hívek adományaiból,
az egyházi ingatlan drótkerítésének, palakerítésének,
nagykapujának megépítése, az imaterem, a templom
tetőjavítása, esőcsatorna építése stb. A munkálatok
nagy részét maguk a gyülekezeti tagok végezték.
Az Adventi vasárnapokon, az óvodával és az
iskolával közösen meghitt pillanatokat, szeretetteljes
együttlétet igyekszünk biztosítani a templom kertben
felállított Adventi koszorú körül és az idén először, a
felújított,
kulturált
közösségi
épületünkben.

Asszonyaink meleg teával és süteményekkel teszik
családiassá a hangulatot a gyertyagyújtásnál és a
közösségi teremben karácsonyi díszeket készítő
gyerekek, felnőttek között.
A volt lelkészlakás, a Tiszántúli Református
Egyházkerület 2 millió forintos, és az Egyházmegye
300 ezer forintos támogatásával és sok-sok támogató
segítségével készült el.
Köszönjük a helyi önkormányzat segítségét a beltéri
ajtók festésében, a takarításban, a tereprendezésben,
amit közmunkások végeztek el, köszönjük az
adomány bútorokat.
Hálásak vagyunk az iskolánknak is, ahonnan szintén
használt bútorokat kaptunk.
A gyülekezet tagjaitól, helyi lakosoktól, az
elszármazott reformátusoktól is nagyon sok
támogatást kaptunk. Így lett a konyhában bútor,
tűzhely, hűtőszekrény, konyhai felszerelések,
világítótestek, szekrények, asztalok, szőnyegek,
függönyök, függönytartók stb.
Van, aki varrással, van, aki fuvarral, saját
munkájával, anyagbeszerzéssel, pénzadománnyal
segített, és mindezt szeretettel tette.
A szeretetnek hatalmas ereje van. Azt kívánjuk,
hogy mindenki tapasztalja meg e csodálatos
érzést ebben a faluban, ebben az országban és a
világon mindenütt!
Köszönjük a példás összefogást!
Áldott, békés Karácsonyi ünnepeket kívánunk
Magyarcsanád lakóinak!
A Magyarcsanádi Református Egyházközség
Presbitériuma
__________________________________________________

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött
Koszta Krisztián és Kakuszi Alexandra
2016. november 16.

Sok boldogságot kívánunk!
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Valamint kapható szem, fül, orrcsepp (nátha,
arcüreg gyulladás kezelésére, allergiára, fülzsír
oldására).

Született
Dimovics Milan
Született: 2016. november 1
Szülő: Dimovics Milán, Kovács Alexandra
Lakik: Jókai Mór utca 4.

Érdeklődni: Németh Éva
+36 20/260-9667
_______________________________________________________________

Masszírozás és csontkovácsolás

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunyt
Kerekes Ferencné
Széchenyi utca 35.

Élt 72 évet

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 Vérné Zsófika fia
Magyarcsanád, Szélső sor 4.Tel.: 06-70-398-8082

Nyugodjon békében!
_____________________________________________________________

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Gyógykrémek készítése
természetes alapanyagokból
gyógynövényekkel.
Használható gyulladások
csökkentésére, sebekre,
fájdalomra (fejfájás,
herpesz, aranyér, csípések,
pattanásokra, visszérre).

Keresek szemtanúkat,
forrásközlőket,
stb.,
akik
információval
tudnának
szolgálni
egy
1945.
februárjában Magyarcsanád község mellett hasraszállt
amerikai bombázógép és a személyzetének sorsáról.
Minden olyan információ, dokumentum, visszaemlékezés,
esetleg fotó érdekelne, amely a gépről, a gép sorsáról, a
kényszerleszállás helyszínéről, roncsdarabokról tudna
értesíteni.
Köszönettel: Oláh András Pál történész
Web: www.legihaboru.hu
E-mail: olahandraspal@gmail.com
Tel.: +36-30/9787-944
________________________________________________

Eladó Magyarcsanád Béke utca 10 alatt 1,5 szoba,
konyha, kamrával rendelkező ház. Víz, villany, gáz
bevezetve.
Érd: 06 70/ 610 1172
vagy a Szegedinác Péró 14 alatt.
Keresek Magyarcsanádon vagy Apátfalván 10 lánc
földterületet megvételre.
Tel.: 20-577-7835

Eladó Magyarcsanád Széchenyi 68 szám alatti ház.
Víz, villany, csatorna bevezetve.
Érd.: Magyarcsanád
Budai Nagy Antal utca 40.
Izomra ízületre (ficamok, zúzódások, becsípődésre).
Ápolókrémek arcra, hajra, bőrre, körömre (ekcéma,
korpás, száraz, zsíros hajra, testápolásra.)
Babaápolási termékek testápoló, pelenkakiütésre és
védőoltás utáni fájdalomcsillapításra.

________________________________________________________

Eladó barna Zománcozott üveg előlapú kályha.
15.000 Ft
Érd.: 06-70-216-6665
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Bíró–KER Építőanyag Kereskedés

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!

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

Eladó Magyarcsanádon a Petőfi S. u. 21. szám alatti
téglaház, rendezett udvarral, több mezőgazdasági
épülettel, 2100 m2-es telken.
A ház szocpol és hitelképes. Érd: A helyszínen
Magyarcsanádon
csendes
környezetben
tehermentesen összkomfortos rendezett téglaház
eladó, vagy kisebbre cserélhető.
Érd: 36 70 216 6665
Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is
igénybe vehető.
Érd:70/418- 2424

_______________________________________________________________

Kerékpár javítását kompletten (gumiragasztás,
külsőcsere, csapágycsere stb.), motorbicikli
szerelést, motoros fűkasza javítását, láncfűrész
szerelést, rotátor, robogó javítást, és láncélezést
vállalok. Küllőzést nem vállalok.
Érd.: Magyarcsanád Fő utca 74.
Ferenczi Gyula tel: 30/6406968

______________________________________________________________

Vállalok
favágást
sthilel.
Kaszálást,
rendsodrást,
gazos
kertek földek zúzását,
szántását, kombinátorozást,
vállalom
T25-ös traktorral
Érd: Takács Gábor Vérné Zsófika fia
06-70-398-80-82
__________________________________________

______________________________________________________________________

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések
teljes körű lebonyolítását.
Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás

Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384

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

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

_______________________________________________________________

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a Magyarcsanádi
Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

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: Fodor Bernadett, Ficsor János
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
ISSN 2416-0016

Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 06/20 326-48-26, 06/20 431-96-29
______________________________________________________________

Magyarcsanádon, jó helyen, 1054 m²-es építési telek
eladó.
Érd: 36/30 983-4323
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