Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2017.
Április
Akire büszkék vagyunk
Állami kitüntetés
Áder János, a Magyar Köztársaság Elnöke a
MAGYAR
ARANY
ÉRDEMKERESZT
kitüntetést adományozta Farkas Jánosné
Magyarcsanád volt polgármesterének, a település
fejlesztése érdekében végzett településvezetői
tevékenységéért, az 1948-49-es forradalom és
szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából,
melyet Budapesten, 2017. március 14-én vehetett át
Lázár János minisztertől.

Farkas Jánosné Csongrád Megye rendszerváltó
polgármesterei közül az egyik leghosszabb időn át
tevékenykedő településvezetője.
Magyarcsanád
községben
az
1990.
évi
Önkormányzati választásokon, a település lakói, a
Fidesz
MPP
jelöltjeként,
polgármesternek
választották. Önkormányzati választáson, öt
alkalommal kapott bizalmat többnemzetiségű
falujában. 2010 októberében a helyi önkormányzati
választásokon már nem indult polgármesternek,
nyugdíjba vonult.

A közösségért való munkálkodás, szinte felnőtté
válása óta jellemezte.
Szülőfalujában, Magyarcsanádon, 1973-ban már
tanácstaggá
választották,
mely
társadalmi
megbízatást, az 1990. évi önkormányzati
választásokig, 17 éven keresztül látta el. Az utolsó
tanácsi ciklusban, 1987. február 1-től a falu
tanácselnöke volt.
Tanácselnökké történő megválasztása előtt betöltött
munkakörei
is
a
közösség
szolgálatával
kapcsolatosak. Igazgatási előadóként a település
lakóinak szociális és gyámügyeivel, népesség
nyilvántartással foglalkozott, anyakönyvvezetőként
a családi események közreműködője volt.
Településvezetőként, 23 év alatt, olyan fejlesztések
valósultak meg a községben, melyek az itt élők
életminőségét jelentős mértékben javították.
A rendszerváltás után a Makó térségi falvak közül
elsőként
bővítették
a
telefonhálózatot.
Kezdeményezésére, Magyarcsanáddal együtt, négy
faluban épült ki a vezetékes gáz. Korszerű
közvilágítás, járdaépítés, az utak kiépítése, kerékpár
sáv építése, intézmények felújítása, játszótér,
sportpálya, idősek nappali otthona, ravatalozó,
teleház, buszvárók, orvosi rendelő felújítása, orvosi
ellátást javító műszerek, eszközök beszerzése stb.,
mind a helyi lakosok komfortérzetét szolgálták.
Az óvoda és az általános iskola felújításával,
bővítésével a mai kor elvárásainak megfelelő
oktatási intézmények szolgálják a fiatalok, a
családok igényeit.
Rendkívül fontos szerepe volt a nemzetiségi
nyelvek, a kultúra, a hagyományok megtartásához,
ápolásához szükséges feltételek biztosításában, a
nemzetiségi óvoda, a nemzetiségi nyelveket oktató
általános iskola működtetésében.
Felelős vezetőként nemcsak a jelen ügyeivel, hanem
a
jövőt
is
meghatározó
fejlesztések
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szorgalmazásával igyekezett a település fejlődését,
jövőjét biztosítani.
A Makói Agglomeráció tagjaként, a szennyvíz
hálózat kiépítéséért, a kistérség gazdaságának
élénkítése érdekében, a Maroson újjáépítendő, Szent
Gellért-híd
megvalósulásáért
munkálkodott,
munkálkodik.
A községben működő három nemzetiségi
önkormányzattal és az egyházakkal példaértékű
együttműködést alakított ki.
A közösségért érzett felelőssége nemcsak lakóhelye,
hanem egész Csongrád Megye iránt megnyilvánult.
Csongrád Megye Közgyűlésének 1994-től – 12 éven
át – 2006-ig volt tagja. A közgyűlésben az oktatási,
a művelődési, az ifjúsági és sport bizottságok
tagjaként
végezte
munkáját.
A
megyei
intézményhálózatot, az ott folyó munkát jól ismerte,
a közgyűlés és az intézmények közötti koordinálás
aktív szereplője volt.
Polgármesteri tisztsége és megyei közgyűlési
tagsága alatt is szorgalmazta, elősegítette a
szomszédos Temes megye Tanácsával és
önkormányzataival való kapcsolatok kiépítését,
ápolását. Több közös, eredményes, uniós pályázattal
erősítette a DKMT Euró régióhoz tartozó
települések együttműködését, jószomszédi, baráti
kapcsolatát.
A Magyarcsanád közéletének ma is aktív
közreműködője. Nyugállományba vonulása után
több mint két évig a helyi képviselő testület
tagjaként, és jelenleg az önkormányzati tulajdonú
MATÜF Kft, valamint a Magyarcsanádért Egyesület
Felügyelő Bizottságának elnökeként és a Települési
Értéktár Bizottság tagjaként szolgálja a helyi
közösséget.
Farkas Jánosné közel 40 éves közéleti
tevékenységével és negyedszázados településvezetői
tisztségével, magas színvonalú munkavégzésével,
példamutató, emberi magatartásával kiemelkedő
köztiszteletet ért el, ami hozzájárul Hazánk,
Magyarcsanád és Csongrád Megye jó híréhez.
__________________________________________
HIRDETMÉNY

Az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt a fent
meghatározott területeken az alábbiakat kell
betartani:
- az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden
kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat
megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal
vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a
kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha
azok onnan ki nem szökhetnek
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivinni
- a település területéről kizárólag érvényes
veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát
vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező
eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni
- az érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és
fegyveres testületek ebei, a segítő és terápiás ebek,
valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére
mentesek a korlátozás alól
- az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára
- az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével
járó rendezvény nem tartható
- az állatok legeltetése a fent részletezett területeken
és időben tilos
Kérjük a lakosságot a fentiek maradéktalan
betartására.
Magyarcsanád, 2017. március 28.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző sk.
____________________________________

Tájékoztató
Orvosi rendelés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségház
építési munkálatai miatt, az orvosi rendelő
átmenetileg a Fő utca 43. szám alatt működik.
Bejárat a Fő utca felőli kiskapunál.
Rendelési idő:
hétfő: 9.00-13.00
kedd: 11.00-15.00
szerda: 9.00-13.00
csütörtök: 11.00-15.00
péntek: 9.00-12.00

A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának és Makói
Járási Hivatalának illetékességi területére, ezen belül
Magvarcsanád község, belterületnek nem minősülő
közigazgatási területeire
2017. április hónap 01. napjától kezdődően április
hónap 22. napjával bezárólag, azaz 21 napon
keresztül ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

A rendelő új telefonszáma: 06-62/611-010
Mentők: 104
2
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lakcím), ennek
postázunk!

Darazsak irtása
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a postai
és önkormányzati levelek zavartalan kézbesítésének
érdekében,
legyenek
szívesek
postaládájuk
környékéről kiirtani a darázsfészkeket.

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
ügyfélfogadása Csongrád megyében
2017 április hónapban

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2017. április 6-án: 12:00-16:00 óra között
Járási ügyfélfogadás
József Attila Könyvtár
Makó, Szent János tér 19. Tel: 62/212-253
2017. április 12-én: 13:00-17:00 óra között.
__________________________________________

tartózkodási

helyre

A bonyodalmak elkerülése és a hatékony ügyintézés
érdekében, kérünk, minden lakost, hogy arra a címre
jelentkezzen be, ahol életvitelszerűen él.
A lakcímbejelentést a Járási Hivatal ügyintézőjénél,
minden szerdán fél 8 és 11 óra között ingyenesen
lehet elintézni az önkormányzat szociális irodájában.

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási
rendje

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha
neme, egészségi
állapota, fogyatékossága,
bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága
(terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb. miatt
kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint
amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben
levő személy vagy csoport?
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm
államigazgatási szerv, amely diszkriminációs
ügyekben az egész ország területéről fogadja a
panaszokat. A megyei egyenlőbánásmód-referenst
az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban
keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:
Dr. Kiss Éva
06 30/275-2520
kissevadr@invitel.hu
Állandó ügyfélfogadás
SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. 18-as kapucsengő.
Tel: 06 70/377-5720
2017. április 21-én: 9:00-13:00 óra között
2017. április 28-án: 9:00-13:00 óra között

hiányában

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 –16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 –16:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Kérünk mindenkit az ügyfélfogadási rend
betartására!
_________________________________________

Lakóházak előtti közterületek
gyommentesítése
Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő
testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól
és
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (X.29.)
önkormányzati rendelete alapján szabálysértést
követ el az, aki a közterületnek minősülő
zöldfelületet vegyszerezi - a zöldfelület védelme
érdekében történő vegyszeres kezelés kivételével.
Az a természetes személy, aki a rendeletben
meghatározott közösségi együttélés alapvető
szabályainak bármelyikét megszegi vagy megsérti
kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
Az önkormányzat a rendeletben foglaltak betartását
fokozottan ellenőrzi, ezért kérjük a lakosságot annak
betartására.
__________________________________________

Lakcímbejelentés

Lakhatási támogatásban részesülők
felülvizsgálata

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a továbbiakban
is minden hivatalos levelet a népességnyilvántartásban szereplő lakóhelyre (állandó

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lakhatási
támogatásban részesülő háztartások felülvizsgálata
megkezdődött.
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Azon ügyfeleknél, ahol a kérelem benyújtását
követően a háztartás jövedelmi viszonyaiban
változás következett be - (pl. új munkahely létesítése
miatt magasabb a havi jövedelem) - vagy személyi
változás történt és azt a tudomásra jutást követő 15
napon belül nem jelentették be hivatalunkhoz,
amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak
fenn, úgy az ellátás jogosultság hiányában került
kifizetésre és annak visszafizettetésére (jegybanki
alapkamattal megemelt összegben) kötelezettek,
továbbá az ellátásból történő kizárásra kerül sor.
A
jogosulatlanul
igénybe
vett
összeg
visszafizetésének elmaradása esetén adók módjára
történő behajtást rendelünk el!

Óvodai hírek
2017. március 3. Ovifarsang
Az idei évben a pedagógusminősítések miatt,
március elejére tolódott az Óvodai farsang, melyet
ismét a megszokott helyen, az új, tágasabb
Művelődési Házban tudtunk megrendezni. Az óvoda
mind három csoportja lelkesen, vidám színvonalas
táncokkal, mutatós, látványos jelmezekkel készült
erre az alkalomra. Az egységes óvoda-bölcsődei
csoport a kiránduló gombák vidám táncával
szórakoztatta a közönséget.

A változások bejelentésére minden más szociális
ellátásban részesülő támogatott is köteles a
változástól számított 15 napon belül!
__________________________________________

Iskola hírek
Nyílt órát tartott a leendő 1 osztály tanító nénije,
Tóvizi Béláné Erika tanító néni. A játékos órára
meghívta a tanköteles korú ovisokat, akik nagyon
ügyesek voltak. Sok játékos feladatot oldtak meg a
4. osztályosok segítségével.

A
kis-középső
csoport
tündértáncukkal arattak nagy sikert.

tavasztündérei

A középső- nagycsoport pedig
hangulatot varázsolt a színpadra.

igazi

Hawai

Nagyon örültünk, hogy az idei évben sok gyermek
öltözött be egyéni jelmezbe, s egyre több a szülők
által készített ötletes jelmez, melyet a zsűri is nagyra
értékelt. Így lett első helyezett a repülőgép pilótával
jelmezkreáció.
4
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Felajánlásaik a község óvodai nevelésének
célkitűzéseit segíti
A kedvezményezett adószáma: 18476181-1-06
A kedvezményezett neve: „Gondolj rám!
Alapítvány a Magyarcsanádi Óvodásokért
Cím: 6932 Magyarcsanád Petőfi Sándor u.18.
Köszönjük felajánlásaikat!
__________________________________________

Egészségnap

A tombolahúzáshoz a tombolatárgyakat a kedves
szülők vásárolták meg, melyet ezúton is nagy
tisztelettel köszönünk. Külön köszönjük a két fődíj
adományozójának a támogatást a Jony Drink Bárnak
a nagy értékű ajándékcsomagot, és Berta Dánielnek
a tortát.
A büfében süteményt, fánkot, üdítőt, vásárolhattak a
vendégek, melyet az aktív anyukák, nagymamák
sütöttek, vásároltak meg. Szeretnénk megköszönni a
konyha dolgozóinak, hogy a napi munkájuk mellett
még megsütötték nekünk a farsangi fánkot, ezzel ők
is nagymértékben hozzájárultak a farsangi hangulat
megteremtéséhez. Külön köszönet jár Németh
Évának, kislányának Pisech Borbálának és az óvodai
szülői munkaközösség valamennyi tagjának is a
támogatói jegyek, tombolák árusításáért, a büfében
végzett munkáért, valamint valamennyi óvó
néniknek a felkészítő munkáért és a mutatós
jelmezek elkészítéséért, a dajka néniknek s az
oviban dolgozó két közmunkásnak a szervezésben,
lebonyolításban végzett munkájáért.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak is, akik
támogatói jegy vásárlásával támogatták óvodánkat.
A rendezvény bevétele 127.000.- Ft melyet, óvodai
rendezvények
szervezésére,
színházbérlet
vásárlásának támogatására szeretnénk fordítani.
A szülők, a falu lakói olyan összefogásról mutattak
példát ismét, ami mások számára is követendő lehet.
Örülök, hogy gyermekeik számára együtt tehettük
emlékezetessé ezt a napot!
Locskai Zoltánné

szervezésében házhoz
jött az egészség községünkbe.
2017. április 1-én a délelőtti órákban került
megrendezésre, a mára már hagyománnyá vált
egészségszűrés. Közel 40 fő vett részt a
vizsgálatokon.

_______________________________________________________________

TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK

Kulturális Hírek
Színházi est

A „Gondolj rám!” Alapítvány a Magyarcsanádi
óvodásokért
kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2016. évi
adójuk 1%-át alapítványunknak,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy
társadalmi szervezet részére.

Április 1-én a Csanádpalotai Kelemen László
Amatőr
Színtársulat
és
a
Csanádpalotai
Hagyományőrző Néptánccsoport vendégszerepelt a
Magyarcsanádi Művelődési Ház és Könyvtárban. Az
érdeklődő közönség igazán jól szórakozott a három
színműn.
5

2017. Április
Önkormányzati tájékoztató lap

valamint 1600 - 1700 között a Laktanya téren, a
szokott helyen lesz.
Az oltás díja: 3.500,-Ft/db
Az eb oltásnál csak olyan kutyát lehet beoltani,
amelyik mikrochippel van megjelölve. Az oltásnál
nem lesz lehetőség a mikrochip beültetésre.
Kérem, csak olyan ebeket szíveskedjenek az oltásra
hozni, amelyek már microchippel meg vannak
jelölve. Microchippel való megjelölést Dr. Kovács
József
állatorvostól
a
06-20/9763-413-as
telefonszámon előzetes egyeztetés alapján kérhető.
Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltás díját
hozza magával!
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell oltatni!
MKÖH
_______________________________________________________________

MEGHÍVÓ

Testvér települési kapcsolatok erősítése - pályázat
Magyarcsanád
Község
Önkormányzata
sikeresen
pályázott 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
500.000 Ft-os támogatásból láttuk vendégül a
szőkefalvi barátainkat, és március végén ebből a
forrásból utazott Magyarcsanád delegációja testvér
településünkre, Szőkefalvára.
A
pályázatok
listáját
megtekinthetik
www.bgazrt.hu/tamogatas/ weboldalon.
Köszönjük a BGA támogatást!
______________________________________________________________

EBOLTÁS
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Értesíti a lakosságot, hogy az eboltás
2017. május 23.(kedd) reggel 0700 -0900 óráig
a Hivatal előtti parkolóban,
és 09:15 Bökény, Körös – Maros Nemzeti Park
épülete előtti területen,

A Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti
Egyesület szeretettel vár benneteket 2017. április
23-án vasárnap 10 –órától tartandó X. Apátfalvi
íjásztalálkozóra, az apátfalvi lőtérre!
A Helyszínen lehetőség nyílik a félelmetes magyar
harci íjak versenyének megnézésére. Állat
simogatásra, gyerek foglalkoztatásra és lovas
kocsizásra.
Délután
a
Kunszentmiklósi
Iloncsuk
szabadcsapat Kun vitézeinek harci bemutatóját
lehet megtekinteni.
Olyan csata lesz, amit még Pátfalva népe nem látott!
„Magyarnak múltban, Magyar jövendő!”
Áldás Bökény Népe Kulturális és
Harcművészeti Egyesület
__________________________________________

Húsvéti készülődés és vásár

a

2017 április 12-én (szerdán)
16:00 kor a Művelődési Ház
és Könyvtár nagytermében
húsvéti
kézműves
foglalkozást
szervez
a
Magyarcsanádért Egyesület,
amelyre
mindenkit
nagy
szeretettel várunk. A kézműves foglalkozás alatt
húsvéti vásár is várja a látogatókat.
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Tisztelt
Lakosság!
Magyarcsanád
Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft
vállalja a lakosság részére a magán ingatlanok és az
ingatlanok előtti zöldterület kezelését, valamint az
ingatlanokon található veszélyes fák kitermelését.
Érdeklődi, időpontot egyeztetni:
Ficsor Zsolt
Településüzemeltetési vezetőnél
Tel.: +36-20-263-9889
__________________________________________

Masszírozás és csontkovácsolás

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDEN OLVASÓNKNAK!
______________________________________________________________

Könyvtár nyitva tartási rendje:

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.

Hétfő: Zárva
Kedd: 14.30–18.30
Szerda: 10.00–14.00
Csütörtök: Zárva
Péntek: 14.30–18.30

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

______________________________________________________________

Föld Napja 2017. április 21-én du. 16 órai kezdettel
a Föld Napja alkalmából a 2016. évben született
babáknak fát ültetünk, melyre tisztelettel meghívjuk
a község lakóit.

_______________________________________________________________

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
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
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Eladó Magyarcsanád Széchenyi 68 szám alatti ház.
Víz, villany, csatorna bevezetve.
Érd.: Magyarcsanád
Budai Nagy Antal utca 40.

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés
Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig,
Vasárnap Zárva

________________________________________________________

Magyarcsanádon
csendes
környezetben
tehermentesen összkomfortos rendezett téglaház
eladó, vagy kisebbre cserélhető.
Érd: 36 70 216 6665

-

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!
Eladó Magyarcsanád Nicolae Balcescu utca 25
szám alatti összkomfortos 3 szoba, konyha,
fürdőszobás ház.
Érd.:06-20-344-5672
_____________________________________________________________

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

_______________________________________________________________

Kreatív szerelő műhely
Vállaljuk: Kerékpárok (és görkorcsolyák) teljes körű
szerelését javítását.
Kandallók javítását, karbantartását, felújítását…
Kések, ollók, vágóeszközök élezését
Elérhetőség: Joó Zoltán
H,K,CS,P : 7:00 – 16:00
Makó, Ibolya utca 23
Tel.: +36 - 70 – 573 - 2820
_____________________________________________________________

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

Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

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
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