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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2017. május 25-én tartotta soros nyílt 

ülését.  
 

A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta: 

 

- Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről  

- Magyarcsanádi Községi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 

- A Falugazdász 2016. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót  

- A Magyarcsanád Településüzemeltetési és 

Fejlesztési Nonprofit Kft. beszámolóját  

- A Magyarcsanád Településfejlesztési Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére kotrógép 

eszköz használatba adását  

- A Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtását biztosító 

megállapodás megszüntetését, és új megállapodás 

megkötését 

- Beszámolót a vagyoni helyzet alakulása tárgyában  

- A Magyar Posta közterületi munkáihoz való 

hozzájárulást  

- Popa Györgyné ingatlan vásárlási kérelmét  

- A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról 

szóló 5/2017. (III.30.) önkormányzatai rendelet 

módosítását  

- A 2016. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves 

Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést  

 

 

Tájékoztató 
 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje 
 

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! 
________________________________________________ 

 

Orvosi rendelés 
 

Az orvosi rendelő 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 rendelő új telefonszáma: 06-62/611-010 

Mentők: 104 
 

 

Könyvtár nyitva tartási rendje: 
 

Hétfő: Zárva 

Kedd: 14.30–18.30 

Szerda: 10.00–14.00 

Csütörtök: Zárva 

Péntek: 14.30–18.30 

__________________________________________ 
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NYITVATARTÁS VÁLTOZÁS 
 

Tisztelt Ügyfeleink!   

 

A PILLÉR Takarékszövetkezet Magyarcsanádi 

kirendeltségének nyitvatartása 2017. június 06.-tól az 

alábbiak szerint változott:   

 

HÉTFŐ           ZÁRVA 

KEDD                 7:30 - 16:00 

SZERDA           ZÁRVA 

CSÜTÖRTÖK  7:30 - 16:00 

PÉNTEK           ZÁRVA 

 

A zárva tartott napokon legközelebbi kirendeltségünkön 

APÁTFALVÁN várjuk Kedves Ügyfeleinket  ! 

    

 

 

___________________________________ 

Magyarcsanádi Közmunka 
 

Településünkön 101 közmunkás áll jelenleg is 

alkalmazásban, csoportokra bontva az alábbi 

feladatokat végzik. 
 

Gyümölcsös kert, gyökér és répa föld művelése: 

Nadobán János, Jankó Csilla, Kovács Józsefné, 

Balázs Jolika, Sánta Erika, Csányi Franciska, Czibak 

Mária, Zsigmond Krisztina, Bálint András, Bánfi 

Andrea 
 

Önkormányzat előtti tér, játszótér, forgalom 

terelő szigetek, szolgálati lakások gondozása: 

Ficsor János Zsoltné, Szalai Istvánné, Fodor 

Zoltánné, id, Berta Erika, Jivoin Jenő, Göbölyös 

Vilmos, Tamás Lászlóné, Bozó László Sándor, 

Nagy Istvánné, Farkas Orsolya 
 

Közterület karbantartása, szemét szedés: 

Id. Hustyák Mihály, Hustyák Mihályné, Kerekesné 

Bürgés Nikolett, Kovács Éva, Husztiák József, 

Sztáncs Zsolt, Jankó Mónika, Kardos Edit, Sziklási 

Lászlóné, Huszka Mónika, Takács Mónika, Kiss 

Gábor, Restás Goldina, Burai Sándor, Hustiák 

Szofroniusz, Jankó Róbert, Kovács Béla 
 

Fólia sátrak: 

Id. Zsigmond János, Kolompár Anikó, 
 

Seprű kötés, cirok, kukoricaföld művelése: 

Berta Sebő, Raffael Hajnalka, Raffael Anita, Farkas 

Sándorné, Szabó Sándorné, Goda István Mihályné, 

Goda Mihály, Németh Roland 
 

Kőműves és karbantartási munkák: 

Imre József, Nadobán Zoltán, Szalai István, Fazekas 

Márton, Tóth Róbert, Nadobán Mihály, Gán Mihály, 

Hangai Zsolt, Zádori Ernő, Gán Patrik 
 

Járdaépítés: 

Gán Csaba, Berta Zsolt, Gán István Péter 
 

Fűnyírás: 

Bustya Miklós, Babolek József, Pomikula János, 

Rácz Tibor, Sóki János, Péli Zoltán, Vígh Tamás, 

Széles Aletta, Jankó Anikó 
 

Gépkezelők: 

Pásztor Zoltán, Bakai László, Balázs Gáspár, 

Gyenge Csaba, 

 

Konyha: 

Apfel Zoltánné, Nagygyörgy Aletta, Husztiák 

Józsefné 
 

Óvoda, iskola: 

Mészáros Nikolett, Koszta Györgyné, Simon 

Istvánné, Simosca Marinné, Horváth Angéla, Szabó 

Éva Erzsébet 
 

Önkormányzat, Művelődési ház: 

 

Burai Petra, Gán Lászlóné, Gán Ivett, Gán István 

Péterné, Sztáncs Judit Olga, Nadobán Renáta, Berta 

Erika ifj., Ficsor János, Csapó Lajos, Botás Bianka 
 

Bökény Juhtelep: 

Rácz János, Szecskó Csaba, Simon Andrea 
_______________________________________________________________ 

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. 
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A pénzbeli és természetben nyújtott 

ellátásokról szóló 5/2017. (III.30.) 

önkormányzatai rendelet módosítása 
 

„(10) Kérelmező részére a rendeletben foglalt 

támogatások nem állapíthatóak meg, amennyiben a 

vele közös háztartásban élő hozzátartozója az 

önkormányzatnak szándékosan kárt okoz, és annak 

ténye bizonyítást nyer a károkozást bizonyító irat 

kiállításának napjától számított egy évig. 

 

(11) Az e rendelet alapján megállapított, havi 

rendszerességgel folyósított támogatást meg kell 

szüntetni a tudomásszerzés hónapjának utolsó 

napjával, amennyiben a támogatásban részesülő 

vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója az 

önkormányzatnak szándékosan kárt okoz, és annak 

ténye bizonyítást nyer.” 
______________________________________________________________ 

Nyári Diákmunka tájékoztató 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzatnál 
 

2017. július 1. és 2017. augusztus 31. között 
 

ismét megvalósításra kerül a Nyári Diákmunka 

program, melynek keretében olyan 16-25 év közti 

fiatalok jelentkezését várjuk, akik jelenleg is 

nappali tagozaton tanuló diákok, és erről érvényes 

iskolalátogatási igazolást tudnak bemutatni. 
 

A foglalkoztatás feltétele a Makói Foglalkozatási 

Osztályon történő előzetes regisztráció, ahol kérni 

kell a diákmunkára való kiközvetítést. 
 

A havi munkabér a minimálbér időarányos 

részében kerül megállapításra. 
 

Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet 

Ruzsity Máté ügyintézőnél ügyfélfogadási időben a 

06 62 / 611-739-es számon. 

_________________________________________ 

Óvodai események  
 

A himlő járvány miatt el kellett halasztanunk az 

óvodai csoportok anyák napi ünnepségeit.  Ebből 

adódóan a hónap utolsó két hete nagyon mozgalmas, 

program dús volt intézményünkben.  Az utolsó 10 

napban, 3 csoportban 3 délután anyák napi 

ünnepségeket tartottunk, 26-án gazdag programot 

nyújtó gyereknapot szerveztünk a gyermekeknek és 

szüleiknek, 30-án színházi előadáson vettek részt a 

gyerekek, június 3-án a nagycsoportosok 

ballagásával zártuk a nevelési évet, június 5-én a 

nagycsoportosok Pünkösdölő műsorukkal felléptek a 

Nagylakon a Pünkösdi búcsún. 

  
Anyák napja 

Mind három csoportban különleges ajándékokkal, 

színvonalas műsorral készültek a gyermekek és az 

óvó nénik az édesanyák köszöntésére.   
 

 
 

Gyermeknap 

A Cigány, Román, Szerb nemzetiségi 

önkormányzatok anyagi támogatásának 

köszönhetően óvodánkban, programokban gazdag és 

színvonalas gyermeknapot tudtunk szervezni. 

Ezúton szeretnénk megköszönni nekik a nagyvonalú 

támogatást. A jó hangulatról a Ramazurka együttes 

gondoskodott, továbbá ugráló vár, trambulinok, 

óriás puzzlék, gondolkodást fejlesztő fa játékok, 

célba dobó játékok, aszfaltkréták, horgászos játék 

állt a gyermekek rendelkezésére, melyekben 

kipróbálhatták magukat. S hogy a sok játék közben 

ne maradjon senki éhes Gyenes Csaba és Haluska 

Balázs 700 db palacsintát sütöttek szponzorálásként, 

melyet a dajka nénik kakaóval és házi lekvárral 

töltöttek meg. Minden gyermek a szülője egy 

kellemes élmény dús délelőttöt tölthetett el. Nagyon 

sajnáljuk, hogy sok szülő nem élt ezzel a 

lehetőséggel s gyermeke nem lehetett részese 

ezeknek a programoknak, élményeknek, pedig az 

önkormányzat biztosította a lehetőséget, hogy a 
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szülők részt vehessenek gyermekeikkel ezen az 

óvodai rendezvényen.  

Szeretnénk megköszönni Túri Andrásnénak, Túriné 

Klárik Csillának, Sallainé Prém Tündének a 

Református Gyülekezetnek, Farkas János 

polgármester úrnak, hogy gáztűzhelyeik 

kölcsönadásával, valamint a polgármester úr 

gázpalackok adásával biztosította a palacsinta sütés 

megvalósulását. Varga Györgynének köszönjük a 

finom házi baracklekvárt. 

 
 

 
 

Ballagás 
 

Június 3-án 7 gyermek ballagott el óvodánkból és 

kezdi majd meg iskolai tanulmányait 

szeptemberben.  Évzáró műsoruk keretében 

Pünkösdölőt adtak elő. Majd a ballagás keretében 

elbúcsúztak az óvodától, pajtásaiktól, az óvó és 

dajka néniktől. A Kívánság lufik felengedését 

követően az óvoda dolgozói egy utolsó közös 

sütizésen látták vendégül a gyerekeket, ahol átadásra 

kerültek a kisebbek, az óvoda, a D+D üzletház és a 

cigány kisebbségi önkormányzat ajándékai. 

Ballagóinknak eredményes tanulást, céljaik 

megvalósításához kitartást kívánunk. 

 

 
 

 
 

Pünkösdi Búcsú Nagylakon 

 

Gyermekeink nagy sikert arattak Nagylakon 

„Pünkösdölő” zenés népi játékukkal. Szeretném 

megköszönni azoknak a szülőknek az aktivitását, 

akik biztosították gyermekük fellépését a 

rendezvényen. Külön köszönöm Abul Hosn 

Adriánának, Makuláné Jankó Tímeának, hogy 

segítettek a gyermekek Nagylakra történő 

szállításában, továbbá köszönöm kollégáimnak 

Hambalkóné Turi Adriennek, Higyisán Aurélnénak, 

Dr. Kovácsné Debreczeni Erikának, Varga 

Jelenának, Varga Györgynének, hogy 

szabadnapjukat feláldozva hozzájárultak a gyerekek 

sikeres fellépéséhez.  A legnagyobb dicséret és 

köszönet a fellépő gyerekeké, akik minden 

elismerést megérdemlő produkciójukkal 

hozzájárultak óvodánk és településünk hírnevének 

növeléséhez, az óvodánkban folyó munka 

elismeréséhez. 
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__________________________________________________ 

Gyereknap 
 

2017. május 28-án a Magyarcsanádért Egyesület 

szervezésében tartottuk a mára már hagyománnyá 

vált Gyermeknapi rendezvényünket. 

A nap indításaként a „Piroska és a farkas” című 

mesejátékkal kedveskedtek a látogatóknak a 

Magyarcsanádi amatőr színjátszók.  
 

 
 

A mesés előadás után Molnár Imre bűvész 

varázsolta el a közönséget.  
 

 
 

A gyermekeket egész nap kézműves foglalkozások 

és a minden évben sikeres arcfestés várta. 
 

 

Délben gulyáslevessel és palacsintával vendégeltük 

meg a kilátogató családokat. 

Az ebédet a helyi Idősek klubja és a Református 

gyülekezet készítette 

 

 
 

Az ebéd után a Kutyával egy mosolyért Alapítvány 

szakembere és négylábú barátja mutatott be játékos 

feladatokat Magyarcsanád apróságainak. A 

bemutató nagyon színvonalas volt, a gyermekeknek 

nagyon tetszett. 
 

 
  
Később „Fabatka Játszóház” címmel ügyességi 

vetélkedőkön vehetek részt a fiatalok, amelyen a 

fabatkák gyűjtésével különböző ajándékokat 

szerezhettek. 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik 

segítségükkel, pénzbeli támogatásukkal, 

munkájukkal hozzájárultak Gyermeknapi 

rendezvényünk lebonyolításához. 

Név szerint: 

Ambrus Kálmánné, Babolek József, Bauer Tamás, 

Berta Erika id., Bíró Annamária, Bustya Miklós, 

Farkas Dániel, Farkas Jánosné, Ficsor János, Ficsor 

Zsolt, Ficsor Zsoltné, Fodor Bernadett, Fodor 

Zoltánné, Göbölyös Vilmos, Gyenge Jánosné, 

Horváth Éva, Horváth Istvánné, Jivoin Jenő, 

Kerekes Lászlóné, Kórodi Mihályné, Kovács 

Józsefné, Kővári Andrásné, Ördög Andrásné, 

Pálkóné Graur Nóra, Papp Jánosné, Pásztorné 

Mazuch Anna, Pénzes Ferencné, Rácz Tibor, Raffai 
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Ferencné, Rakontzay János, Rotár Dóra, Rotárné 

Nagy Edit, Simosca Marián, Szalai István, Szalai 

Istvánné, Szeges Ferencné, Széles Aletta, Széles 

György, Széles Richárd, Szok Györgyné, Sztáncs 

Erika, Tamás Lászlóné, Tóth Istvánné, Tóth-Pál 

Lászlóné, Tóvízi Ákos, Vígh Tamás 

__________________________________________ 

Iskolai hírek 
 

Közös sportdélutánt szerveztünk iskolánkban a 

leendő első osztályosok, az elsősök és szülők 

részvételével.  

 

 
 

 
 

 
_________________________________________________ 

Babafa ültetés 
 

2017. Május 12-én került megrendezésre a minden 

évben megrendezett Madarak és Fák Napja. 

Az ünnepségen a 2016-ban született gyermekek 

kaptak egy fát, amelyet a szülők ültettek el a 

parkban. 
 

 
 

Tisztelt Lakosok! 
 

Alább olvasható az Országos Rendőr-főkapitányság 

„Egy hónap – egy téma a biztonságos 

internethasználatért” kampányának május havi 

bűnmegelőzési tájékoztatója. 
 

A rendőrség új kampányt indít, amely során 

minden hónapban más-más témát érintő, a 

biztonságos internethasználatot elősegítő 

információs anyagot tesz közzé honlapján. 
Az Országos Rendőr-főkapitányság 2017 májusától 

indítja el online kampányát. 

Az internet biztonságos használatával kapcsolatos 

témák közül minden hónapban az időszakra 

jellemző aktualitások szerint választják ki a hónap 

központi kérdését. 

 

A gyermeknap kapcsán a kampány első témája a 

gyerekeket érintő veszélyforrások. A kiskorúakra az 

online térben leselkedő veszélyek közül az egyik, 

amikor egy felnőtt – az interneten keresztül 

megismerkedve – szexuálisan bármilyen módon 

kihasznál egy gyereket. A másik jelenség, amelyre 

fel kell hívni az internetet használó fiatalok 

figyelmét, az az online megfélemlítés. Ennek során 

gyermeket a közösségi oldalakon, e-mailben vagy 

online játékok során szándékosan megfélemlítik 

(fenyegetik, nevetségessé teszik, kiközösítik, 

lejáratják, társai és az online közösség előtt negatív 

színben tüntetik fel). Mindkét veszélyhelyzet 

elkerülése, illetve kezelése során fontos kiemelni a 

közvetlen környezet (család, iskola) felelősségét. 
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További információk érhetők el a 

www.magyarcsanad.hu oldalon az ehhez tartozó 

cikknél vagy a rendőrség honlapján. 

 

Programajánló 

 

Meghívó Kézműves foglalkozásra 

 

 
 

Makói Nyár 
 

Makói Hagymaház szabadtéri színpadjának nyári 

programja: 

 

 2017. Június 25 21:00 Budapest Klezmer 

Band Koncert 

 

 2017. Július 1 21:00 A régi nyár” operett 

 

 2017. Július8 21:00 „Csoport terápia 

mjüzikelkámedi két részben” 

 

 2017. Július 29 21:00 Caramel koncert 

 

Jegyek kaphatók: Makó Hagymaház 
_______________________________________________________________ 

 

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 

                              Település karbantartási vezetőnél 

Tel.:  +36-20-263-9889 
 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 
 

Gyógykrémek készítése házilag 
 

Szívből ajánlom a saját magam 

által kevert krémeket, sókat, 

szappanokat, melyek elkészítését 

homeopátiás krémkészítő és 

arcdiagnosztikai tanfolyamokon 

tanultam meg. 

A termékeket gyógyszertári alapanyagokból, 

gyógynövényekből és „Schüssler-féle szöveti sók”-ból, 

(mely Svájcból érkezik) készítem. 

Baba ápolás 
 

Fürdetéshez, testápolónak, 

pelenka kiütéshez, 

védőoltás utáni fájdalomcsillapításra 

Hasfájós babáknak. 

Csípésekre, bőr kiütésekre. 

 

    Hajra- bőrre, körömre 
 

Hidratáló testápolónak 

Hajpakolásnak, száraz töredezett hajra 

Korpás, koszmós fejbőrre 

(kamaszoknak is) 

Hajhullásra 

Töredezett körmökre 

Terhességi csíkokra 

 

Teafaolaj, Teafaolajos házi 

szappan 

Bőr,körömgomba ápolására 

Lábszag, lábízadás ellen 

Teafaolaj : Tetűfertőzés 

megelözéséhez (samponba 

keverni) 
 

Érdeklődni: 

Németh Éva védőnő 

Telefon: +36 20/260-9667 

Házhozszállítással, vagy a ligában személyesen 
_________________________________________________ 
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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 
 

 

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 

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! 
 
 

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 
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

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 
________________________________________________________________ 

 

200 literes Fagyasztóláda eladó 

Érd.: 06-62-261-526 
_____________________________________________________________ 

Eladó Magyarcsanád Nicolae Balcescu utca 25. 

szám alatti összkomfortos 3 szoba, konyha, 

fürdőszobás ház.  

                                                  Érd.:06-20-344-5672 

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 
 

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). 

Telefon: +36 62/ 212 840 

Éjjel – nappal hívható ügyelet:  

+36 30/ 565 8384 
_______________________________________________________________ 
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