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Egészségház sajtó bejárás

Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő
testülete 2018 január 25-én 10:00 kor tartotta
soros nyílt ülését melyen megtárgyalta és
elfogadta az alábbi pontokat:

2018 február 3-án a Makói Egészségfejlesztési Iroda
közreműködésével lakossági szűrést tartottak a
magyarcsanádi Egészségházban. A helyszínre
érkezők megmérethették a vércukrukat, a
koleszterinszintjüket valamint meghatározhatták a
testtömeg indexüket a magasságuk és testsúlyuk
alapján.
Az esős ellenére sokan vették igénybe az
egészségfejlesztési iroda szűréseit.

1.) Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
2.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetését
3.) Magyarcsanád Községi Önkormányzat 2018. évi
Közbeszerzési Tervének elfogadását
4.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítását
5.)
Magyarcsanád
Községi
Önkormányzat
Közösségi Színtere 2018. évi munkatervének
elfogadását
6.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát

Köszönetnyilvánítás
Hálás szível, mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak és jó
barátoknak, akik drága szerettünk
Hangai Ferenc
Temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet Molnár Lászlónak a szép
búcsúztatóért.
Gyászoló felesége és családja.

A szűrőprogramokon felül pedig a megújult
Egészségházban sajtóbejárást is tartott községünk
önkormányzata a létesítmény megnyitásával
kapcsolatban. A sajtóbejáráson részt vett Lázár
János országgyűlési képviselő is.
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Jótékonysági bál

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon

Február 3-án rendezte jótékonysági bálját a
Magyarcsanádért Egyesület. A mulatság teljes
bevételét
a
Román
ortodox
templom
Óraszerkezetének javítására fordítják. Hiszen a falu
lakói által jól ismert és egykor gyakran használt
szerkezet egy ideje már nem tudja ellátni feladatát.
A bálon x résztvevő vett részt és evvel y összeget
gyűjtöttünk a közös cél érdekében.

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
Magyarcsanád Fő utca 71. szám alatti összkomfortos
családi ház eladó. Gáz csatorna bevezetve.

Hulladékszállítás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot hogy:
A zöldhulladék szállítási időpont: minden hónap
első hétfői napja.
A szelektív hulladék szállítási időpontja: minden
hónap második hétfői napja.

Anyakönyvi hírek

Magyarcsanádi Hírek

Vállalok favágást sthillel. Kaszálást, rendsodrást,
gazos
kertek
földek
zúzását,
szántását,
kombinátorozást T25-ös traktorral
Érdeklődni: Takács Gábor, 06-70-398-8082

Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.
6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Tel: (62) 520-630
Email cím: kultura@magyarcsanad.hu
Felelős szerkesztő: Farkas János

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet

Szerkeszti: Tóth-Pál Lászlóné, Fodor Bernadett, Ficsor János

Árnyékolás technika
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122

Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
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Vízben oldva 1 dl vízbe 1-5 cseppig
Immunerősírő gyerekekek és felnőteknek egyaránt
Szem-fül, orrcsepp

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!
Érd.:06-70-704-8071

Nátha,orrdugulás, megszüntetésére
fülfájdalom,arcüreggyulladás
esetén,fülzúgásra, fülzsír oldására
Allergiára, szemgyulladásra
Hurutoldó, légút tisztító balzsam
Mellkasra, hátra, köhögés,
nátha esetén

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

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
Magyarcsanád, Szélső sor 4. Tel.: 06-70-398-8082
Gyógykrémek készítése házilag
Szívből ajánlom a saját magam által kevert krémeket,
sókat, szappanokat.
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

Mindenkit várunk szeretettel!
__________________________________________________

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
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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: 06-20-326-4826, 06-20-431-9629
______________________________________________________________________

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
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