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     2017 
Szeptember 

 

MEGHÍVÓ 
 

Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat, a Nemzetiségi 

Önkormányzatok és a 

Magyarcsanádért Egyesület 

tisztelettel és szeretettel meghívja  

Önt és kedves családját 

a 2017. szeptember 22-23-án 

tartandó III. Szent Gellért napi 
rendezvényünkre. 

 

Program: 
 

2017. szeptember 22. - Péntek 
 

11:30  Műfüves pálya ünnepélyes átadása 

Átadja: Lázár János Országgyűlési képviselő 

13:00  Szent Gellért Kupa megnyitója  

13:05  Fordulók sorsolása 

13:15  Szent Gellért Labdarúgó Torna 

Helyszín: műfüves pálya  
 

2017. szeptember 23. – Szombat 
 

9:00  Kiállítás: Todor Manojlovic képei –  

 Megnyitja: Rusz Borivoj  

Helyszín: Román-Szerb Nemzetiségi Ház 

10:00 Farkas János polgármester nyitóbeszéde 

Helyszín: rendezvénysátor 

10:05  Legek köszöntése 

10:30  Makói Magán Zeneiskola Fúvós Zenekara 

Vezényel: Csikota József 

10:30  Focikupa döntő mérkőzései  

Helyszín: műfüves pálya 

11:00 Óvodás, iskolás gyerekek előadása,  

Nagylaki táncosok műsora 

12:00  Foci bajnokság eredményhirdetése 

12:30  Ebéd (babgulyás és rétes, melyet a 

helyszínen lehet megvásárolni és elfogyasztani) 

13:30  Magyarcsanádi Amatőr Színjátszó  

csoport előadása 

14:00  Bokor Marianna 

16:00  Deszki Szerb Bánát Néptáncegyüttes 

16:30  Gilas’ (Kalocsai fiúk) zenekar 

17:15  Magyarcsanádi Román Hagyományőrző 

Néptánccsoport és a „Doina Bihorului” 

Tánccsoport műsora 

19:00  Dömötör Balázs és Rebeka 

20:00  Ifi Disco – Zenél: DJ Kaoss 

21:00  A két zsivány 

22:00 – 24:00 Retro disco – Zenél: DJ Kaoss 

 Helyszín: Rendezvénysátor 

22:00 Nemzetiségi Bál - 

Zenél: Gilas’zenekar 

Helyszín: Művelődési Ház 

Gyerekeknek: 10 órától du 5 óráig Játszóház az 

iskola előtti téren.  

15:00 Gólyalábas gyerekműsor  
_______________________________________________________________ 

 

Köszöntés 

 
Örömteli dolog, hogy községünkben, az idei évben, 

második alkalommal köszöntünk 90 éves lakost.  

Március 8-án Tóth Mihálynét és július 6-án Pásztor 

Lászlóné Ida nénit köszönthettük e jeles évfordulón. 

Születésnapján, az Önkormányzat részéről Farkas 

János polgármester, Tóth-Pál Lászlóné 

alpolgármester köszöntötte a szép korú Ida nénit, 

majd átadta az önkormányzat ajándékát. 

A Református egyház lelkésze, Vladár Sándor és 

Farkas Jánosné presbiter is szeretettel emlékezett 

meg a 90. születésnapját ünneplő gyülekezeti tagról.  

Ida nénit, Orbán Viktor Miniszterelnök levélben 

köszöntötte, emléklapot küldött részére. 
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Családja körében, meghitten ünneplő Ida néni 

kérésére, egy szép református éneket is elénekeltek a 

jelen lévők.  

Ezúton is kívánunk további boldog, békés éveket, 

Isten éltesse! 
 

 
__________________________________________ 

Születésnapról 
 

Minden magyarcsanádi lakos kedves figyelmességet 

tapasztal születésnapján. Pontosabban, kap egy 

„emlékeztető”, szívmelengető lapot a falu 

vezetésétől. 

  Nem biztos, hogy örülünk az évek múlásának, de a 

gesztus tiszteletreméltó. 

Az eredeti ötletadó vezetés, csak a 70 éven felülieket 

köszöntötte, de a jelenlegi vezető testület 

kiterjesztette minden lakosra. Így nem szakították 

meg, hanem kibővítették a meglepetést, örömet hozó 

folyamatot. Van olyan lakos, akit születésnapján 

csak ez a kellemes, kedves lapocska köszönt. 

Röviden mindenki nevében köszönjük! 

                                              Ünnepeltek 

__________________________________________ 
 

M E G H Í V Ó 

 

Magyarcsanád Községi 

Önkormányzat és a 

Magyarcsanádért Egyesület az  

Idősek Világnapja alkalmából 

2017. szeptember 29-én (pénteken) 16 órakor, 

a Művelődési házban köszönti az időskorú 

lakosokat. 

 

A rendezvényre szeretettel várunk minden nyugdíjas 

korú lakost. 

 
Farkas János                                                  Tóth-Pál Lászlóné 

polgármester                                                    egyesület elnöke 

Az önkormányzat által adott pénzbeli és egyéb 

támogatások a település lakosainak 
 

Sárgarépa és petrezselyem (vegyesen kb.7 kg /zsák) 

191 fő X 700 Ft= 133.700 Ft 

Vöröshagyma és burgonya (5 kg vöröshagyma ás 5 

kg burgonya) 304 fő X 1275 Ft=387.600 Ft 

Bérlettámogatás (15 fő X 1190 Ft=16.660 Ft/ hó) 

Tankkönyv támogatás (6 fő= 64.660 Ft)  

Iskolai, óvodai, nevelési támogatás csak az 

önkormányzat részéről (156 fő X 5000 Ft= 780.000 

Ft) 

Összesen szeptember hónapban ezekre a célokra 

1.382.560 Ft-ot adott a lakosoknak az 

önkormányzat. 
_______________________________________________________________ 

 

H Í R E K 
 

Korábbi lapunkban megírtuk, hogy szelektív 

hulladékgyűjtő edényeket helyezünk ki az ingatlan 

tulajdonosokhoz. 

Azok a háztartások kapnak ilyen edényeket, akiknek 

szemétszállítással kapcsolatos szolgáltatói 

szerződésük van. 

Az edényeket a Falunap után kezdjük kiszállítani. 

__________________________________________ 
 

A közmunkában termelt termékek (hagyma, 

burgonya, petrezselyem, sárgarépa) kiosztása 

megtörtént. A Képviselő-testület döntése 

értelmében, minden háztartás részesülhetett a 

zöldség adagokból. A termékeket a Templom téren 

lévő, volt Presszó helyiségben vehették át azok a 

lakosok, akik igényelték, akiknek szüksége volt rá. 

Bár sokan eljöttek a zöldségekért, örültünk volna, ha 

még többen vittek volna belőlük. Reméljük, hogy 

jövőre több háztartás él a lehetőséggel! 
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A térség önkormányzatai a közmunka programban 

különféle mezőgazdasági termékeket, egyéb más 

termékeket állítanak elő. Mi például cirkot 

termelünk és seprűt készítünk. Néhány 

önkormányzattal cserélünk árut. Nagyéri 

Önkormányzatnak szüksége volt seprűre, cserébe 

paprikát kaptunk, amit a közmunkásaink és az 

intézményeink dolgozói között osztottunk szét.  
_______________________________________________________________ 

Itt az ősz, ilyenkor rendbe rakjuk a házunkat, a 

kertünket, nagytakarítást végzünk a lakásunkban stb. 

Községünkben szeptember 24-én, vasárnap, Gellért 

napkor tartjuk a „Búcsút” és előtte, 23-án, 

szombaton, a Falunapot. 

Kérünk minden lakost, a Fő utcától a Táncsics sorig, 

a Szántó K. János utcáig, a Maros utcától a Búza 

sorig, hogy az ingatlanuk előtti közterületekről se 

feledkezzenek meg! Elsősorban magunkért, a falu 

lakóiért tegyünk rendet, de az ünnepekkor ide 

látogató elszármazottakért, vendégekért is. Nem 

mindegy, hogy milyen véleménnyel vannak rólunk, 

milyen bizonyítványt állítanak ki az itt élő 

lakosokról! Szeretnénk, ha ez minden 

magyarcsanádinak fontos lenne! 

__________________________________________ 
 

Sokszor tapasztaljuk, hogy a községben több helyen 

nem világítanak a közvilágítási lámpák. Kérjük a 

lakosokat, hogy a közvilágítás meghibásodását vagy 

közvetlenül a DÉMÁSZ részére, a 06 62 565 881 

telefonon, vagy az Önkormányzati Hivatalban Gán 

Magdolna ügyintéző részére személyesen vagy a 06 

62 520 630 telefonszámon szíveskedjenek 

bejelenteni. 
______________________________________________________________ 

„Ismerd meg Hazádat”   

- testvér települési 

pályázat  
 

Magyarcsanád Község 

Önkormányzata támogatást 

nyert 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 850.000 Ft-os 

támogatásból finanszírozza Magyarcsanád és 

Szőkefalva delegációja és iskolásai az egymás 

közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló utazásokat.  
 

A pályázatok listáját megtekinthetik a 

www.bgazrt.hu/tamogatas/ weboldalon. 
 

A múlt évi pályázat keretében augusztus 18-20 

között vendégeink voltak szőkefalvi barátaink. 

Igyekeztünk gazdag programot összeállítani. 

Ellátogattunk Szarvasra, az Arborétumba, ahol 

megnéztük a mini Magyarország parkot, és 

sétahajóztunk a holt Kőrösön. Szombat este a 

Művelődési házban közös zenés estet szerveztünk. 

Vasárnap, 20-án Ópusztaszerre kirándultunk, ahol 

megtekintettük a Feszty körképet.  

Fogadásukban, és ellátásukban sokan segítettek, 

melyért nagyon hálásak voltak.   

 

 
 

______________________________________________________________ 

Hírek a beruházásokról, fejlesztésekről 
 

Elkészült az iskola udvarán a műfüves pálya a 

lelátóval együtt, melynek ünnepélyes átadása 

szeptember 22-én de. 11.30 órakor lesz. 

Ez a beruházás a Magyar Labdarugó Szövetség 

pályázatán nyert 33.500.000.-Ft-ból készült el. A 

Katolikus templom és a pálya közötti kerítés építése 

van még hátra, amit Falunapig szeretnénk befejezni. 

A műfüves pályát első alkalommal a Falunapon, a 

Szent Gellért Kupára benevezett focicsapatok 

használják. 

Reméljük, hogy a falu iskolásai, fiataljai, idősei 

egyaránt élnek a sportolási lehetőséggel és használni 

fogják e szép létesítményt!  

 

http://www.bgazrt.hu/tamogatas/
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Megépültek a parkolók az Óvodánál, a Coop 

ÁBC-nél és a D+D üzletháznál is. Teljesen más 

képet látunk ezen a környéken, nincsenek 

feltöredezett utak, kátyúk, nem áll meg a víz, 

rendezett a terület és kulturáltan lehet parkolni 

ezeken a helyeken. Kérjük a boltokhoz járművel 

érkezőket, hogy ezután az aszfaltozott parkolóban 

állítsák le autójukat, a szabályoknak megfelelően, és 

ne a 43-as út és a járda között szabálytalanul, 

akadályozva a gyalogos és a kerékpáros forgalmat!  
 

 
 

 

Az előző „Magyarcsanádi Hírek”-ben megírtuk, 

hogy elkezdődött az Orvosi rendelő felújítása, 

bővítése. Azóta látványos a fejlődés, látni lehet, 

hogy fog kinézni az épület, milyen nagy lesz a 

bővített terület. Reméljük, hogy a kivitelező tartani 

tudja a határidőt, és év végére átvehetjük a korszerű, 

új egészségügyi komplexumot. 
 

 
A Maros, a Dózsa és a Jókai utca egy szakaszán 

megújul az úttest. Teljes szélességében kétszeres 

itatásos réteget kap ez az útszakasz. A munkálatok 

megkezdődtek, az útszéleket toló lapozta a 

kivitelező, ez azt jelenti, hogy az útszélekre felnőtt 

földet, gazokat eltávolították onnan, hogy a felújítást 

a megfelelő szélességben el tudják végezni. A 

faluban a Dózsa-Maros utcai önkormányzati út épült 

ki legkorábban szilárd burkolattal, ezért a felújítást 

itt végezzük. Kérünk minden lakost, aki ezen az 

útszakaszon lakik, vagy itt van ingatlana, hogy az 

ingatlana előtti közterületet tegye rendbe, vágja 

le a gazt, szállítson el minden olyan eszközt, 

tárgyat, amit szabálytalanul tárol a közterületen. 

Az önkormányzat komoly összeget fordít az 

útfelújításra, ami különösen indokolttá teszi, 

hogy az út menti terület is szép, rendezett, 

gondozott legyen!  

A vasútállomástól a Majorhoz vezető utat a 

Dögtérig kátyúztatta az önkormányzat. Évek óta 

húzódó problémát oldottunk meg a kátyúzással. Ez 

az út annyira rossz állapotban volt, hogy 

életveszélyes volt rajta közlekedni. Tudjuk, hogy ez 

nem a végleges megoldás, de örülünk, hogy legalább 

a nagy lyukakat, gödröket sikerült eltüntetni. 

__________________________________________ 

A gyermekeink biztonsága nagyon fontos az 

önkormányzat számára, ezért elkészíttettük az 

Iskola épületének a villámvédelmét, melyre közel 

400.000.-Ft-ot fordítottunk.  

 
 

A községben folytatódik a járdák felújítása. 
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Tisztelt Lakosok! 
 

Beszélgetések során többször szóba került a 

Községháza udvarának az állapota, a zajos gépek 

közlekedése, ennek következtében a keletkező por, 

eső esetén a sár, az Ady utcán tárolt homok, illetve 

egyéb anyagok. 

Különösen kellemetlen ez a helyzet azoknak a 

lakosoknak, akik az Ady utca Községháza udvara 

felöli szakaszán laknak. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a jelenlegi helyzet 

nem megfelelő, de kényszerhelyzetben vagyunk.  

Önkormányzatunk ebben a ciklusban több nagy 

értékű gépet vásárolt, melyeknek jelenleg még nem 

tudjuk megoldani a biztonságos tárolását, ezen kívül 

nagy mennyiségű építőanyagot is tárolunk az 

udvaron, amit szintén nem tudunk más, biztonságos 

helyen tárolni. Jelenleg a közmunkások telephelye is 

itt van. Egyszóval, az udvar zsúfolt, a gépek 

közlekedése miatt poros, az anyagtárolás miatt 

szűkös. 

A Községháza és környéke kamerákkal felszerelt, 

így bízunk abban, hogy minden értékünk megmarad, 

amit a falu lakóinak szolgálatába tudunk állítani, 

felhasználni.  

Természetesen van elgondolásunk e probléma 

megoldására. Sajnos jelenleg még nem tudjuk az 

elgondolásunkat végrehajtani, mert nincs pénzügyi 

forrásunk a biztonságos telephely kialakítására. 

A gépek, az anyagok valamint a közhasznú 

munkások részére az Állomás utcán, a volt Öregek 

Napközi Otthona épületét és területét kívánjuk 

kialakítani. 

Először az épület fűtésrendszerét kell kiépíteni, 

ugyanis az előző önkormányzati ciklusban az épület 

helyiségeiből a radiátorok eltűntek, azokat levágták, 

elvitték, ezzel tönkretették az egész épület 

fűtésrendszerét. Egy ekkora épületben ismét 

kiépíteni a fűtést, nagyon sok pénzbe kerül.  

Ki kell építeni a biztonsági rendszert, kamerákat kell 

felszerelni a területre úgy, hogy az egész telket 

lefedje. Ez szintén egy komoly összeg. Pályázati 

forrás erre nincs, saját erőből jelenleg nem tudjuk 

megoldani ezeket a beruházásokat.  

Kérem a türelmüket, megértésüket! Keressük a 

lehetőséget a forrás megteremtésére, hogy mielőbb 

megoldódjon ez az áldatlan állapot. 

Amint elköltöztetjük a gépeket, eszközöket, szépen 

rendbe hozzuk a Községháza udvarát, a 

melléképületet és természetesen a közterületet. 

Addig is igyekszünk az utcán rendet rakni és minél 

kevesebb kellemetlenséget okozni az ott lakóknak. 

                                                                                                 

Farkas János   

 polgármester 

__________________________________________ 

I. Popon János Nemzetközi Sakk 

emlékverseny 
 

2017. szeptember 9-én került megrendezésre 

községünkben az I. Popon János nemzetközi sakk 

emlékverseny. Fő szervezője Králik Attila és Kollár 

Ferenc voltak. A verseny megszervezéséhez és 

lebonyolításához támogatást nyújtott Magyarcsanád 

Községi Önkormányzat, a Cigány a Román és Szerb 

Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 

Magyarcsanádért Egyesület. Az eseményre 8 csapat 

jelentkezett 3 országból. A versenyen részt vettek 

Orompart és egy Zentai csapat Szerbiából, valamint 

Pecica Sahistuli csapat és egy Nadlaci csapat 

Romániából hazánkat pedig Deszk, Makó, 

Magyarcsanád, és Nagylak csapata képviselte. A 

verseny jó hangulatban zajlott. A végeredmény 

pedig a következőkép alakult:  

1. Orompart, Szerbia 2. Zenta, Szerbia 3. Makó 4. 

Pecica Sahistul, Románia 5. Nadlac, Románia 6. 

Magyarcsanád 7. Deszk 8. Nagylak 

 

 
 

 
A nyertes csapat: Orompart 
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Keresztszentelés 
 

Bökényi bekötőútnál, a 43-as út melletti kereszt 

szentelése 2017. szeptember 9-én történt. 

A szertartást Jánosi Szabolcs katolikus plébános 

tartotta, az ország különböző tájairól érkező 

leszármazottak és érdeklődők körében. Négy 

generáció volt jelen, megható volt maga a találkozás 

is, néhányan 50 évvel ezelőtt látták egymást utoljára. 

Nem mindennapi, mély érzelmi kötődésnek 

lehettünk tanúi. 

 A keresztet 1917-ben, száz évvel ezelőtt állíttatta, 

Kiss Mihály és Bárdos Rozália bökényi lakosok. 

Nem találtak hivatalos bejegyzést, -Szent Mihály 

Római Katolikus Plébánia Apátfalva – arról, hogy 

mi volt az eredeti, igazi oka a márványból készült 

útszéli kereszt építésének. Az 1917 utáni időszakot 

mindenfelé a háború nyomai, járványok és 

nyomorúság jellemezte. 

    Könnyen hihető, hogy a háborúban elesettek 

emlékére készült - de az is-, hogy a háborúból 

hazatértekére. Még az is szerepelhet az okok között, 

mint több útszéli keresztnél, hogy az utazók, 

vándorok fohásza a bajnélküli hazatérésre. 

   Ennél sokkal hihetőbb a leszármazók 

elmondásából eredő visszaemlékezések története. 

A táblán szereplő házaspár leánygyermekének 

halálos betegségből történő felgyógyulásának 

hálájaként emelték az Üdvözítőhöz. Annyi már 

egészen biztos, hogy a felújítást az egyik dédunoka 

szervezte meg a századik évfordulóra. A felújítást 

Katona János magyarcsanádi lakos végezte, 

mostmár eredeti állapotában, fényében látható. 

Az ünneplők szentelés után Bökényben találkoztak, 

ismerkedtek, beszélgettek. 

A plébános egyetemes könyörgéseiből „Szent 

kereszted legyen az egész világ számára a béke és a 

szeretet záloga! „       

                                                  Védőkati 

 

 

Óvodai hírek 
 

Augusztus hónapban megtörtént az óvoda nyári 

nagytakarítása. A három csoportszoba parkettája 

újra lett csiszolva, és lakkozva. Ezúton szeretnénk 

köszönetet mondani Kővári Róbert képviselőnek, 

aki több napot áldozott szabadidejéből arra, hogy 

géppel felcsiszolja a gyerekek csoportszobáit. 

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy a 

lakkozáshoz és a termek, mosdók kifestéséhez 

megvásárolta a szükséges anyagokat. 

Az Ovisok 69 fővel szép, tiszta, rendezett 

környezetben kezdhették meg a tanévet. 

__________________________________________ 
 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzati hírek 
 

Gyulai Kirándulás 
 

Beszámoló a 2017. 08. 11-én megszervezett 

tanulmányi kirándulásról. 

A kiránduláson 40 fő vett részt. Meglátogattuk a 

Gyulai Várat, ami a Magyar Királyság egyetlen épen 

maradt gótikus sík vidéki téglavára. Megtekintettük 

a Gyulai Szentháromság kápolnát, melyet 1741-ben 

építettek az 1738-as pestisjárvány túlélői. Majd a 

délutánt a várfürdőben töltöttük ahol rengeteg 

élményt szereztünk. Minden kedves résztvevőt 

megvendégeltünk egy finom ebéddel, innivalóval. 

Mindenki kellemesen érezte magát, sok élménnyel 

lettünk gazdagabbak. Reméljük lesz még 

lehetőségünk több ilyen programra. 

 

Romániai Mária Radnai zarándokút 
 

A magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat 2017. szeptember 8-án 3-ik 

alkalommal szervezte meg a Mária Radnai 

(Románia) zarándokutat. Nagyon sok élményben 

volt részünk. Csoportosan belátogattunk a 

Kegytemplomba, ahol több nyelven mondtak misét, 

mivel ez a nap Mária névnap és egyben Mária 

születésnapjára emlékezik a katolikus egyház. 
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Ezután fellátogattunk a zarándok helyre, ahol 

egyénileg tervezett programokat alakítottak ki a 

résztvevők. Volt olyan, aki úgynevezett Mária 

könnye után keresgetett, amit az avar alatt lehetett 

fellelni. Többen meglátogatták a Krisztuskápolnát. 

És végül lementünk közösen a búcsúra, ahol 

mindenki egyénileg vásárolhatott különböző szent 

tárgyakat. Magyar idő szerint délután 15:00-kor volt 

gyülekező a visszaútra. Körülbelül 17:30-kor 

érkeztünk Magyarcsanádra. Gondolom mindenki 

felhőtlen kikapcsolódásra vehetett 

részt.

 
 

Kéthete történt 
 

Egészen pontosan vasárnap volt. 

A párom kereste a kerékpárját, de nem volt a helyén. 

Ezt meg is jegyezte, mire én rendre utasítottam, 

hogy akkor tedd a helyére! 

Ekkor kezdődött a történet izgalmasabb része, mert 

nem volt mit a helyére tenni. 

Rémlett, mintha kedden még láttam volna, mert 

könyvtárba mentem vele. 

Lesújtó felismerés – nem hozhattam haza, nem 

vettem észre, hogy gyalogolok? 

  Elindultam a Művelődési Ház és Könyvtár 

parkolójába, reménykedve, hogy nem tévedek és ott 

fog várni rám a lezáratlan, egyetlen kerékpárunk. 

A bizonytalanság az agyamba nem véletlenül 

fészkelte be magát Aktív dolgozóként 5 /öt/ 

járgánytól szabadítottak meg, melyből csak egyet 

tudtam visszaszerezni. Fohászkodtam az égiekhez, 

nehogy ő legyen a hatodik áldozat. 

Nem hittem a szememnek, ott várt rám ahol négy 

napja hagytam. Kerestem az okot- mi történhetett, 

miért van ott? Felnéztem a falra ahová a megoldás 

kulcsát írták. Kamerával megfigyelt terület! 

  Komolyra fordítva a szót- értelme van a 

megfigyelő, eseményt rögzítő térfigyelő 

kameráknak! El kell ismerni, van visszatartó erejük. 

A szándékosan megtévedt embert visszatartja az 

eltulajdonítástól, mert a nyilvánosság megvetésével 

kell számolnia. Csak köszönettel tartozom, hogy 

településünkön a frekventált helyeken felszerelésre 

kerültek. Segítségükkel egyértelműek lettek és 

lesznek a vitás esetek. A tulajdon védelme –legyen 

az egyéni vagy közösségi –kiegészült egy korszerű 

eljárással. 

                                                            Védőkati 
______________________________________________________________ 

 
A Magyar Vöröskereszt 2017. október 17-én 

véradást szervez. 

Helyszín: Magyarcsanád Művelődési Ház és 

Könyvtár nagyterme 

Időpont: 8:00 – 11:00-ig 
______________________________________________________________ 

 

Született 
 

Született: Császár Adrienn 

Szülő: Sziklási Vivien,Császár Roland 

Lakik: Táncsics sor 26. 
 

Született: Rotár Máté 

Szülő: Tóth Beatrix, Rotár Aurél 

Lakik: Szegedinác Péró utca 20. 
 

 
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

_______________________________________________________________ 

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 
 

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 
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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. 
 

Emésztés segítőcseppek 
 

Gyomorégés,savasság esetén. 

Epés panaszokra: puffadás, fájdalom, 

hasmenés, étkezési panaszokra, 

székrekedés ellen. 

hasnyálmirigy övszerű fájdalmára 

Kitűnő fogyasztószer zsír, szénhidrát 

fehérje bontása miatt. 

Csecsemőknek hasfájásra 

Vízben oldva 1 dl vízbe 1-5 cseppig 

Immunerősírő gyerekekek és felnőteknek egyaránt 
 

Érdeklődni: 

Németh Éva védőnő 

Telefon: +36 20/260-9667 

Házhozszállítással, vagy a ligában személyesen 

_____________________________________________ 

Vállalok favágást sthilel. Kaszálást, rendsodrást, 

gazos kertek földek zúzását, szántását, 

kombinátorozást T25-ös traktorral 

Érd: Takács Gábor 06-70-398-80-82 
_______________________________________________________________ 

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! 
_______________________________________________________________ 

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 
_____________________________________________________________ 

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 

___________________________________________ 
 

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 
_______________________________________________________________ 

 

A gazdasági alapon történő, rendszeres bevételt 

jelentő ingyenes hirdetési lehetőség szeptember 

hónaptól fizetőssé válik. 

Hirdetésfelvétel, és egyeztetés az új feltételekről: 20-

411-1901-es telefonszámon. 
 

Magyarcsanádi Hírek 
Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.  

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.  
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