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Tisztelt Magyarcsanádiak! 
 

 

Újra eltelt egy év és újra számot 

kell adni az elvégzett munkáról. 

Úgy hiszem, hogy jó évet zárt Magyarcsanád! 

Intézményeink működnek, felépült az új Művelődési 

Házunk melyben helyet kapott a Könyvtár és 

számtalan idei fejlesztést előkészítettünk.  Február 

végén elindul az egészségügyi központ építése a 

régen várt gyógyszertárral. Utakat fogunk felújítani 

és elkészül tavasszal a műfüves focipályánk. 900 

gyümölcsfát ültettünk és az állatállományunk is 

szaporodik. A saját lehetőségeinkhez képest azt 

hiszem, hogy a képviselő testülettel karöltve 

mindent megtettünk annak érdekében, hogy a 

településen élők jól érezzék magukat és a faluban 

megtalálható szolgáltatásokat maximálisan ki tudják 

használni. A rendezvényeink színvonalasabbá 

tételéhez nagy segítséget adtak az óvodások, iskola 

diákjai és a felkészítő pedagógusok.  

Bízva abban, hogy mint a múltban úgy a jövőben is, 

jó ötleteikkel segíteni fogják a munkánkat.  

 

Kívánok Önöknek magam, 

és a képviselő-testület 

nevében sikerekben 

gazdag boldog újesztendőt, 

és közös örömöt, és 

együttműködést a telepü-

lésünk jövőjét illetően! 

 

Farkas János  

polgármester 

 

Önkormányzati Hírek 
 

Művelődési Ház és Könyvtár átadása 
 

2016. december 9.-én egy 180 millió forintos állami 

támogatásnak köszönhetően új művelődési házat 

kaptak településünk lakói. 

 Farkas János polgármester, valamint Lázár János 

Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség 

országgyűlési képviselője adta át a megújult és 

bővített Művelődési Házat és Könyvtárat. Lázár 

János köszöntőt mondott az ünnepségen. 

Ezután a történelmi egyházak képviselői 

megáldották a község új közintézményét. 

Az ünnepi műsorban közreműködött Mezei József 

fiatal hegedűs, valamint a makói Forgatós 

Táncegyüttes. 
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Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

2016. december 15-én nyílt ülést tartott 

A Képviselő-testület elfogadta a 2017. évre 

vonatkozó Munkatervét, ami Magyarcsanád Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelete alapján került összeállításra, mely a 

törvény által kötelezően előírt főnapirendi pontokat 

és a javasolt napirendeket is tartalmazza. 

Megtárgyalta és elfogadta Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendeletet, a jogi személyiségű társulásokban 

végzett tevékenységről szóló beszámolót. 

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 130. §-ban 

előírtak értelmében a köztisztviselő 

munkateljesítményét a munkáltatói jogkör 

gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban 

értékeli. A teljesítményértékelés a közszolgálati 

jogviszonyban állók munkájának folyamatos, 

évenkénti áttekintését jelenti, ezzel is ösztönözve a 

köztisztviselőket a felelősségteljes, hatékony 

ügyintézésre, a felkészültség szinten tartására és 

javítására. Ennek értelmében a Köztisztviselők 

2017. évi teljesítményértékelési céljainak kitűzését 

megtárgyalta és elfogadta a testület. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

(továbbiakban: Mötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a jegyző 

évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 

tevékenységéről. 

A Hivatal látja el többek között a települési 

önkormányzatok és azok bizottságai, valamint a 

nemzetiségi önkormányzatok működésével 

kapcsolatos feladatokat, végzi a polgármester és a 

jegyző feladat- és hatásköre gyakorlásához 

szükséges ügyek, döntések előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítését és 

végrehajtását.  

A képviselő-testület munkájának szervezésével, a 

döntések előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat a polgármester határozza 

meg a jegyző javaslatainak figyelembevételével. 

A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta a 

beszámolót a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi tevékenységről. A temetőről és 

temetkezésről szóló 13/2005. (XI. 30.) Ör. rendelet 

felülvizsgálta, és változatlanul hagyta. 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete az önkormányzat 2017. évre vonatkozó 

költségvetési koncepciójáról készült előterjesztést 

megvitatta, és azt elfogadta azzal, hogy 2017. évi 

költségvetését a bizonyosan tervezhető bevételek 

függvényében alkotja meg. 

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a 2017. 

évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítési 

folyamatában, valamint annak összeállítása során a 

koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe úgy, 

hogy a stabil költségvetési gazdálkodás, a 

lehetőségek szerint zavartalan működés, a testületi 

döntések végrehajtása biztosított legyen. 

További feladat csak akkor vállalható, ha az ahhoz 

szükséges forrás, rendelkezésre áll, illetőleg annak 

megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a 

kötelező feladatok ellátását. 

A testület módosította a Magyarcsanádi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, majd megtárgyalta és elfogadta 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat többségi 

tulajdonában álló Magyarcsanád Település-

üzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft. 

Javadalmazási Szabályzatát. 

A Magyarcsanád Község Önkormányzat 

tulajdonában lévő Főzőkonyha élelmezésvezetője a 

képviselő-testület tájékoztatása végett elkészítette a 

szakmai munkáról szóló beszámolóját, melyet a 

képviselő-testületet megtárgyalta, és elfogadta. 

Az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló 

Dr. Névery Csaba ügyvéd beszámolt az általa 2016-

ban végzett tevékenységről. 

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és 

Vízügyi Helyettes Államtitkárság 

Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs 

Főosztálya elkészítette a 2017. évi 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tervezési 

segédletet és felkérte az önkormányzatokat a tervek 

elkészítésére. 

A tervezési munka alapját a 375/2010.(XII. 31.) 

Kormányrendelet vonatkozó hatályos rendelkezési 

adják. 

Az önkormányzat által pályázott közmunka 

programok a mezőgazdasági ráépülő, a helyi 

sajátosságok ráépülő, a belvízlevezetés szociális 

ráépülő, a közúthálózat karbantartása szociális 

ráépülő, a mezőgazdasági utak rendbetétele szociális 

ráépülő és az illegális hulladéklerakó-helyek 

felszámolása szociális mintaprogram. 

Az előterjesztést a testület megtárgyalta és 

támogatta. 

__________________________________________ 
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Tájékoztató 
 

Egészségügyi központ építése 
 

A jelenlegi orvosi rendelő helyén kerül kialakításra a 

település új egészségügyi központja, melyben helyet 

fog kapni egy gyógyszertár, valamint a védőnői 

szolgálat is ebbe az új létesítménybe kerül át. 

Az építési munkálatok várhatóan 2017 februárjában 

kezdődnek el.  

Az építkezés alatt az orvosi rendelés a mostani 

szociális alapgondozó épületében lesz, ahol 

kialakítanak egy olyan helységet melyet az ÁNTSZ 

is elfogad ideiglenes háziorvosi rendelőnek. 

A beruházás munkálatainak megkezdéséig kérjük a 

lakosság türelmét. 
______________________________________________________________ 

 

Tisztelt Magyarcsanádi Lakosok,  

Kedves Barátaim! 
 

2014. év május hónap vége – emlékeznek önök erre 

az időpontra? Ezek voltak az első napok, amikor a 

magyarcsanádi posta vezetését átvettem. A 

közvetlen ismerőseim szerint ez nem volt helyes 

döntés tőlem, azonban akkor is és most is azt 

gondolom érdemes volt önöket megismerni. Az 

elmúlt valamivel több, mint 2 és fél év alatt, úgy 

érzem nagyon korrekt, személyes és igazán jónak 

nevezhető munka kapcsolat alakult ki közöttünk. 

Napi kapcsolat a csekket befizető mamákkal, a 

kudarcok megbeszélése a tippmixes ismerősökkel és 

néhány jó szó, ami 1 percbe belefér-, mert vallom, 

hogy erre is szükség van. 2016. december. 20-a egy 

újabb fontos dátum, hiszen ezen a napon 

elköszöntem önöktől és a továbbiakban Nagylak 

Önkormányzat ügyvivő polgármestereként 

tevékenykedem a választás kiírásáig. Tehát egyelőre 

3 hónap távollét, aztán a választás után majd 

meglátjuk…! Biztos vagyok benne, hogy a 

későbbiek során még fogunk találkozni. Kívánok 

Önöknek nagyon jó egészséget - és persze 

vigyázzanak magukra! 
 

                                                        Locskai Zoltán 

                                                         postavezető 
 

_______________________________________________________________ 

Szénosztás 
Az önkormányzat 479 q szenet nyert a pályázaton, 

melyhez 690 q-át vásárolt, hogy minél több családot 

tudjon segíteni. 202 család kapott átlagban 5, 7 q 

barnaszenet, melynek nagy részét december 6-7-én  

lett kiosztva. 

 

 
___________________________________ 

Kulturális Hírek 
 

Könyvtári események 
 

Költözés, selejtezés 
 

Az új könyvtár átadását sok-sok előzetes feladat 

előzte meg. Kezdődött a könyvek leltározásával, 

melyet még november elején a Somogyi Könyvtár 

dolgozói végeztek el. A leltár közben közel 4000 

kötet selejteztek ki, majd a költöztetés közben még 

további közel 500 kötet vettek ki az állományból. A 

selejtezett könyvekről listát kellett készíteni szerző, 

cím, kiadás éve, leltári szám, stb. alapján. Ebbe a 

munkába többen bekapcsolódtak, mert ez a folyamat 

nagyon sok időt vett igénybe. Itt szeretnénk említeni 

azokat, akik szabadidejüket sem sajnálva, önzetlenül 

segítettek, név szerint: Lánczné Miklós Katalin, 

Tóvizi Béláné, Tóvizi Ákos, Szilvási Franciska, 

Szilvási Boglárka, Nagy Anita, Szabó Éva, Ficsor 

János, Fodor Bernadett, Tóth Pál Lászlóné, Locskai 

Zoltánné, Higyisán Aurélné, Téglás Lászlóné, 

Sallainé Prém Tünde.  

A költöztetés két napig tartott, melyet szintén a 

Somogyi Könyvtár munkatársai koordináltak. 

Köszönjük minden segítőnek, tervezőnek, 

kivitelezőnek, pakolónak, takarítónak, hogy az új 

könyvtár elkészült. 
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Könyvtár új nyitva tartási rendje: 
 

Hétfő: Zárva 

Kedd: 14.30–18.30 

Szerda: 10–14 

Csütörtök: Zárva 

Péntek: 14.30–18.30 
_______________________________________________________________ 

Peter&Pan koncert 
 

2016. december 13-án az ÚJ Községi Könyvtár első 

rendezvénye Peter&Pan duó Luca napi koncertje 

volt. Sok csodálkozó szemű gyerekkel népesült be a 

régóta várt, galériás, modern, gyönyörű, elegáns, 21. 

századi könyvtárunk. Az együttes téli, karácsonyi 

dalokat adott elő, amit a gyerekek élvezettel 

hallgattak és énekeltek velük együtt. A műsort 

köszönjük a szegedi Somogyi Könyvtárnak, 

valamint azt, hogy a Csongrád Megyei 

Gyermekkönyv-hónap alkalmából a záró 

rendezvényt intézményünkben tartotta. 

 

 
 

 
_________________________________________________ 

Decemberi óvodai események: 
 

Advent 
 

Advent első két hétvégéjén az istentisztelet és az 

adventi gyertyák meggyújtása után az óvó nénik 

barkácsoltak a résztvevőkkel, gyerekekkel. Az első 

hétvégén sajtos dobozból, szalagokból, a második 

héten fenyőtobozból és szalagokból, hópelyhekből 

készültek mutatós karácsonyi díszek. 
 

December 6.  „Télapó itt van…” 
Megérkezett a várva várt jó öreg Mikulás a 

gyerekekhez. A csoportok kis műsorral készült a 

fogadására. Minden gyermek ajándéka egy 

gazdagon megtöltött csomag volt. 
 

 
 

December 10. Nemzetiségek napja 
 

10 nagycsoportos gyermek, román nyelvű műsorral 

lépett fel a Makón megrendezésre kerülő Makói 

Román Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 

Nemzetiségek napján. Gyermekeink nagy sikert 

arattak. 
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December 16. Magyarcsanádi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat karácsonya 
 

Mint minden évben az idén is az ünnephez 

kapcsolódó dalokkal, versekkel léptek fel a 

nagycsoportos gyermekek. A rendezvényen a 

Román Konzul és a Román Nemzetiségi 

Önkormányzat megajándékozta a fellépő 

gyermekeket. 
 

December 20. Ovikarácsony 
A Román, a Szerb és a Cigány Nemzetiségi 

önkormányzatok anyagi támogatásának 

köszönhetően nyíltnapként, a szülőket, vendégeket 

is fogadva, tudtuk megünnepelni a karácsonyt az 

oviban. Pásztorné Mazuch Anna és Lúczó József 

ajándékának köszönhetően igazi fenyőt díszíthettünk 

fel karácsonyfának, mely fényeivel és illatával igazi 

karácsonyi hangulatot varázsolt a mi kis 

tornatermünkbe. Ezt csak tovább fokozta a kis-

középső csoport által előadott Betlehemes színdarab. 

A délelőttöt a csoportszobákban történő karácsonyi 

ajtó és asztaldíszek barkácsolásával, közös sütizéssel 

zártuk. A csoportok karácsonyfája alá minden 

gyermeknek került ajándék, kettő is.  

Ezúton szeretnénk megköszönni Fejesné Marikának 

azt a 65db csomagot, amelyet a gyermekeknek 

készített karácsonyra. 

 

 
 

December 21. Falukarácsony 
 

Óvodánk középső-nagy csoportosai „Bűvös éj...” 

címmel táncos, zenés darabbal készültek a 

falukarácsonyra, hogy megajándékozzák 

fellépésükkel a falu lakóit. Reméljük sikerült mind 

látványban, mind érzelmekben ünnepi hangulatot 

varázsolni a színpadra és a szívekbe. 

A szép fellépő ruhák, kellékek, elkészítéséhez 

szükséges anyagok megvásárlását szintén a 

Nemzetiségi Önkormányzatok, és a 

Magyarcsanádért Egyesület által nyújtott anyagi 

támogatás tette lehetővé, amit ismételten nagyon 

köszönünk. A 2016-os évben az ő támogatásuknak 

köszönhetően tudtunk programokban gazdag, 

tartalmas óvodai életet szervezni.  

Támogatóinknak és a falu valamennyi lakójának 

kívánunk eredményes, boldog, újesztendőt! 
 

 
 

Iskolai hírek, események 
 

A 7-8. osztályos tanulóik a Návay Lajos 

Szakközépiskola által szervezett általános iskolák 

közötti sorversenyen vettek részt, ahol 2. helyezést 

értek el 
 

 
 

4 pályázó tanulónk Szilvási Boglárka, Nagy 

Nikolett, Tóth Mónika és Póka Klaudia tanárukkal, 

Mészáros Lászlónéval több napos közös 

tevékenység után készült el a két gyönyörű 

pályamunkával, mellyel különdíjat vehettek át a 

Gyulán. 
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A pályamunkák elkészítésében segítségükre volt 

Lánczné Miklós Katalin és Túri Andrásné, melyet 

szeretnénk megköszönni. 
 

 
 

Tanulóink ünnepi műsora a Román Nemzetiségi 

Önkormányzat Karácsonyi ünnepségén. Felkészítő 

pedagógus Molnárné Ruzsa Éva tanárnő. 
 

 
 

Falukarácsony 
 

2016. december 21.-én került megrendezésre, a mára 

már hagyománnyá váló Falukarácsony. Az 

ünnepségen felléptek a helyi iskolások, óvodások, a 

Szivárvány táncstúdió valamint az alakulófélben 

lévő helyi amatőr Színjátszó csoport. Köszönjük a 

felkészítő pedagógusok munkáját, név szerint: 

Dobra Bernadett, Sztáncs Erika, Locskai Zoltánné, 

Varga Jelena. A rendezvény végén megajándékoztuk 

a település gyermekeit, valamint 50 kilónyi 

péksüteményt forralt bort és teát osztottunk ki a 

jelenlévők között.  

Ezúton szeretnénk, megköszöni a Magyar Máltai 

szeretett szolgálat makói csoportjának a felajánlott 

péksüteményt, a Baptista Szeretetszolgálatnak és a 

Magyarcsanádért Egyesületnek a közel 240 

cipősdoboz ajándékot. Szeretnénk köszönetet 

mondani minden önkéntesen segítőnek, akik a 

csomagolási és kiosztási munkában részt vettek. 
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 

hogy Magyarcsanád közigazgatási 

területén 2017. február 1-től minden 

héten csütörtöki napon lesz 

szemétszállítás. A szelktív hulladék-

gyűjtés napja minden hónap második 

hétfője. 

______________________________________________________________ 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunyt 
 

 

Petrényi László  Élt 59 évet 

Széchényi utca 9. 

 

Nyugodjanak békében! 
 

 
 

Egészségügy 
 

Háziorvosi rendelés:  
Dr. Aboul-Hosn Hussein 

Hétfő:  09-13 

Kedd:  11-15 

Szerda: 09-13 

Csütörtök: 10-14 

Péntek: 09-12 óráig 

Rendelő száma: 06 62 / 261-718 

Mentők száma: 104 

 
 
 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

 

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 Vérné Zsófika fia 

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

 

 

 
Gyógykrémek készítése 

természetes 

alapanyagokból 

gyógynövényekkel. 

Használható gyulladások 

csökkentésére, sebekre, 

fájdalomra (fejfájás, 

herpesz, aranyér, csípések, 

pattanásokra, visszérre). 

Izomra ízületre (ficamok, zúzódások, becsípődésre). 

Ápolókrémek arcra, hajra, bőrre, körömre 

 (ekcéma, korpás, száraz, zsíros hajra, testápolásra.)  

Babaápolási termékek testápoló, pelenkakiütésre és 

védőoltás utáni fájdalomcsillapításra. 

Valamint kapható szem, fül, orrcsepp  

(nátha, arcüreg gyulladás kezelésére, allergiára, 

fülzsír oldására). 

 

Érdeklődni: Németh Éva 

+36 20/260-9667 

 
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 

http://www.legihaboru.hu/
mailto:olahandraspal@gmail.com
tel:%2B36-30%2F9787-944
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Eladó Magyarcsanád Széchenyi 68 szám alatti ház. 

Víz, villany, csatorna bevezetve.  

Érd.: Magyarcsanád  

Budai Nagy Antal utca 40. 
________________________________________________________ 

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! 
 

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 
______________________________________________________________ 

 

Vállalok favágást 

sthilel. Kaszálást, 

rendsodrást, gazos 

kertek földek zúzását, 

szántását, kombiná-

torozást T25-ös 

traktorral 

Érd: Takács Gábor Vérné Zsófika fia  
06-70-398-80-82 

_______________________________________________________________ 

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: 06/20 326-48-26, 06/20 431-96-29 

______________________________________________________________ 

 

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 
 

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 
_______________________________________________________________ 

Eladó barna Zománcozott üveg előlapú kályha.  

15.000 Ft 

    Érd.: 06-70-216-6665 

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 
______________________________________________________________________ 

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 
_______________________________________________________________ 

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 
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