Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2015.
DECEMBER
Magyarcsanád Község
Képviselő- testülete a
közelgő ünnepek
alkalmából örömteli
készülődést, BÉKÉS,
SZERETETTELJES
KARÁCSONYT és
SIKERES, BOLDOG
ÚJ ÉVET kíván a falu minden lakójának!

14 év alatti magyarcsanádi gyermek ajándékot
kaphasson. A felajánlásokat december 17-éig
köszönettel várjuk magánszemélyektől, üzletektől,
szolgáltatóktól, szervezetektől, vállalkozóktól.
Az ajándékokat személyesen a Polgármesteri
Hivatalba, az általános iskolába, vagy az óvodába
lehet leadni.
A már beérkezett adományokat ezúton is
köszönjük!

Meghívó Falukarácsonyra

MEGHÍVÓ
A Magyarcsanádi Református Egyházközség, a
Református Iskola és Óvoda tisztelettel és
szeretettel meghívja Önt és kedves családját az
Adventi várakozás délutánjaira, a
magyarcsanádi Református gyülekezetbe, és
Templom kertjébe.
Program Advent vasárnapjain,
december 6.-án, 13.-án, és 20.-án:

2015. december 22-én
du. 3 órakor Magyarcsanád
Község Önkormányzata
„Falukarácsonyt” rendez a
Templom téren
Ekkor adják át a 14 éven
aluli magyarcsanádi gyerekek ajándékait,
valamint 300 adag gulyáslevest oszt ki a
rendezvény egyik támogatója.
___________________________
Szent Gellért Plébánia
A magyarcsanádi katolikus templom karácsonyi
miserendje a következő:

14 órakor Istentisztelet a gyülekezeti teremben.
14.45-kor Gyertyagyújtás a Templom kertjében.
15-órától Az első három vasárnap Adventi
készülődés, kézműves foglalkozás a gyülekezeti
teremben.

December 24-én 17 órakor, 25-én
11 órakor kezdődnek az ünnepi szentmisék.
December 27-én a Szent Család vasárnapját
tartják 11 órai kezdettel, melynek során a

Negyedik vasárnap, a gyertyagyújtás után, a
Református Általános Iskola és Óvoda ünnepi
karácsonyi műsora, ajándékozás, és
szeretetvendégség.
Mindenkit szeretettel várunk!

Román Ortodox Templom

------------------------------------------------------------------------

Adománygyűjtés
Magyarcsanád
Község
Önkormányzata
KARÁCSONYI
ADOMÁNYGYŰJTÉSÉT
szervez a magyarcsanádi gyermekek részére.
Célunk, hogy a „Falu karácsonyfája” alatt minden

családok megáldása is történik.

A Karácsonyi Szentmisék december 25-én és
26-án 9.30 órakor kezdődnek.

Román Nemzetiségi Önkormányzat
December 17-én (csütörtökön) 13.30 órai
kezdettel a magyarcsanádi Református Általános
iskola és Óvoda diákjai és óvodásai a
Nemzetiségi Házban karácsonyi műsort adnak a
magyarcsanádi románok számára.

2015. december
Önkormányzati tájékoztató lap

jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi
bérlőtárs által írásban megkötött és az
adóhatósághoz
benyújtott
megállapodásban
megjelölt magánszemély tekintendő az adó
alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a
bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Magyarcsanádi Baptista Gyülekezet
Az Adventi várakozás vasárnapjain is a
megszokott időben, de. 10 órakor és du.
14.30 órakor tartja Istentiszteleti alkalmait,
(magyar és román nyelven annak függvényében,
hogy az ide érkező Lelkipásztor magyar vagy
román ajkú-e). Karácsonykor 25.-én jön
össze a gyülekezet 10 és 14.30 órakor.

(1)Az adókötelezettség keletkezésére és
megszűnésére a Htv. 25. §-ban foglaltak az
irányadók.
25. § (1) Az adókötelezettség keletkezésére és
megszűnésére a 14.§-ban, illetőleg a 20. §-ban
foglaltak irányadók
(2) A 24. §-ban foglalt lakásbérleti jog esetén az
adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony
létrejöttét követő év első napján keletkezik és a
jogviszony megszűnése évének utolsó napján
szűnik meg.
(3) A lakásbérleti jogviszonynak az év első
felében történő megszűnése esetén a második
félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2015. november 26. napján tartotta soros ülését
A képviselő
elfogadta:

-

testület

megtárgyalta

és

1. A Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményeiről.
2. A 2015. évi adóbevételek alakulása és
felhasználásuk,
a
helyi
adórendeletek
felülvizsgálata tárgyában hozott rendeletet.
3. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala
2015. évi költségvetésének módosítását.
4. Magyarcsanád község környezeti állapotának
alakulásáról szóló beszámolót.
5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendelet módosítását.
A rendeletek és az előterjesztések olvashatók
községünk honlapján: a
www.magyarcsanad.hu –n

Az adó mértéke adótárgyanként
2. §
(1) Adókötelesek a Htv. 11. § és 17.§ és 24. §ában meghatározott adótárgyak.
11. § (1) Adóköteles az önkormányzat
illetékességi területén lévő építmények közül a
lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület,
épületrész (továbbiakban együtt: építmény).
(3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi
helyiségére kiterjed annak rendelkezésétől,
illetőleg hasznosításától függetlenül.
17. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén lévő telek.
24. § Kommunális adókötelezettség terheli a 12.§ban, valamint a 18. §-ban meghatározott
magányszemélyt, továbbá az a magányszemélyt
is, aki az önkormányzat illetékességi területén
nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti
jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti
jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi
bérlőtárs által írásban megkötött és az
adóhatósághoz
benyújtott
megállapodásban
megjelölt magánszemély tekintendő az adó
alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a
bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
(2) Az adó mértéke évi 7.500.-Ft/adótárgy

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelet:
Adókötelezettség, az adó alanya:
(1)Adókötelezettség
a
Htv.
24.§-ában
meghatározott magánszemélyeket terheli.
„24.§” Kommunális adókötelezettség terheli a
12.§-ban, valamint a 18.§-ban meghatározott
magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is,
aki az önkormányzat illetékességi területén nem
magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti
jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti
2
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Fémhulladékból:
-sörkollektor
alumíniumdoboz,
autóés
motoralkatrészek.
Papírhulladékból:
-szalvéta, zsebkendő, papírzacskó, füzetek,
kartondoboz, WC papír, tojástálca, stb.
Üveghulladékból:
-befőttesüveg, üveggyapot, habkavics, stb.
Szerves anyagokból:
-magas tápanyagtartalmú talajjavító komposzt

Adómentesség
6.§
Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdoni
hányada/vagyoni jogi jogosultsága/bérleti joga
alapján ráeső adó alól, akinek adókötelezettsége
az általa lakott ingatlanban áll fenn és a 75.
életévét betöltötte, az adómentességre feljogosító
életkor betöltését követő év január 1-től.

Tájékoztató
A kertes családi házakban komposztáló edények is
kiosztásra kerülnek, hogy ezáltal a keletkező zöld
hulladék
újrahasznosítást
elősegítsük.
A
komposztálás során magas tápanyag tartalmú
komposztot nyerünk ki, ami visszajuttatva a
talajba javítja a termőföld minőségét.

DAREH Hírek
Előre láthatólag 2016. év közepétől működik az új
hulladékgazdálkodási
rendszerünk.
Minden
háztartás kap egy 60 literes gyűjtőedényt
kommunális hulladéknak és egy 240 literes
hulladékgyűjtő edényt a szelektív hulladékoknak.
A 60 literes kuka hetente lesz ürítve, a 240 literes
két hetente lesz ürítve.
Szemét vagy Hulladék
A szemét az emberi tevékenység következtében
keletkezik, a keletkezése helyén feleslegessé,
használhatatlanná váló termék. A válogatásra
kerülő szemetet már hulladéknak nevezzük, ami
újrahasznosulva további felhasználási lehetőségek
alapanyagául szolgál.
A „Nem minden hulladék szemét!” mozgalom
alapelve az újrahasznosítás. A fölöslegessé váló
tárgyak így nem a kukába kerülnek, hanem
újrahasznosítják őket vagy új gazdát találnak
nekik. Gondoljunk például a használtautó, - bútor,
- ruha kereskedelemre. A projekt innovációja a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a
régióban, amely során szelektív hulladék gyűjtő
edények kerülnek kihelyezésre lakóházaknál és
családi házaknál. A gyűjtést követően a
hulladékok feldolgozó üzemekbe kerülnek, és az
alábbi termékek alapanyagául szolgálnak.
Műanyag hulladékból:
-kertészeti termékek (virágláda, fűrács, cserép,
stb.), ruhák, esernyő, táskák, zsákok, vállfák,
vödör,
lavór,
építőipari
szigetelőanyag,
rendszámtábla tok, polár anyagok (textilipari
hasznosítás), stb.

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs Központ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
Betegút Egyesület egészségesek és betegek
részére
Információs központot tesz elérhetővé a jobb
tájékozódás
és
a
gyógyulási
folyamat
meggyorsítása
érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre
szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint
3
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jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs
központ iránytű az egészségügyi ellátó
rendszerben történő eligazodáshoz.
www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám:
70-884-5879
70-389-4178

Rágcsálók elleni védekezés
Tisztelt Lakosok!
A
Magyarcsanádi
Közös
Önkormányzati
Hivatalhoz lakossági bejelentés érkezett, mely
szerint a településen elszaporodtak a rágcsálók.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fertőző betegségek
és járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésről szóló 18/1998. (VI.3)
NM. rendelet 36.§ (4)-(5) bekezdése alapján:
„(4) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről,
a költségek fedezéséről, valamint a szükséges
rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az
érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője,
használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv
vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban
együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.
(5) Amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésben
foglaltaknak nem tesz eleget, a járási hivatal
kötelezi az egészségügyi kártevők elleni
védekezésre.”
Kérjük a fenti jogszabályban foglaltak
maradéktalan betartását!

__________________________________
Eb befogás
2015. november 27. én ismét kutyabefogás zajlott
Magyarcsanádon.
Felhívjuk figyelmüket hogy a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
Magyarcsanád
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2015.(X.29.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Önk.rend.) 12.§ b) pontja alapján a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el, aki:
„a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb
más tulajdonában lévő magánterületre, vagy
közterületre való át-, illetve kijutását nem
akadályozza meg."

Postai kézbesítés
Tisztelt Ügyfeleink!
Magyarcsanád utcáin megnövekedett számban
elszaporodott a gazdátlan ebek száma. Sajnos
ezek nagymértékben veszélyeztetik a postai
kézbesítők testi épségét, valamint a folyamatos
munkavégzésre is negatív hatást gyakorolnak.
Amennyiben a munkát végző dolgozót kutya
támadás éri, úgy a postahivatalból szabálysértési
eljárást kezdeményez annak gazdája ellen. Ha a
veszély helyzet nem kerül megszüntetésre, úgy
bizonyos kézbesítési területek kihagyásával
történik a további munkavégzés.
Önök fontosak a számunkra, szeretnénk megfelelő
szolgáltatást
nyújtani
minden
egyes
ügyfelünknek!
A fent leírtak miatt az elkövetkező időszakban
kérem, tartsák megkötve vagy elzárva kutyáikat.
Együttműködésüket köszönöm!
Locskai Zoltán
postavezető

A 24/2015.(X.29) Önk.rendelet alapján, aki a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás folytat, 200.000 Ft–ig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.

4
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Aláírás gyűjtés

Iskolai Hírek

2015. november 19-én, és 20-án Magyarcsanádon
aláírást gyűjtöttünk az igazságtalan migráns
letelepítési kvóta ellen. A mai napig közel 400
ember írta alá az ívet.
Az aláírásgyűjtéssel nem állhatunk le, hiszen a
veszély még mindig fenn áll. Aktivistáink járni
fogják a falut az aláírásokért. Amennyiben úgy
gondolja, hogy támogatná az aláírásgyűjtést az
alábbi telefonszámon is jelezheti szándékát: 0620-260-9369.

Jégkorszak kiállítás
2015. november 6-án a Makói Múzeumban voltak
a szorgalmas és jó magaviseletű iskolásaink.
Megtekintették a „Jégkorszak” időszaki kiállítást,
és a „Küzdelmes évszázadok” állandó kiállítást.
Mindkét kiállítás nagyon érdekes volt, sok új
ismeretet nyújtott a gyerekek számára. Köszönjük
a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatását,
melyből a belépőjegyeket fizettük ki.

Román néptánc
Szeptember óta folyik ismét az iskolában a román
néptánc hagyományőrző szakkör. Az oktatás
anyagi hátterét a gyulai székhelyű Országos
Román Önkormányzat Dokumentációs Központja
biztosítja. A próbákat a nagy táncos múlttal
rendelkező Grósz György koreográfus tartja, aki
több mint 30 éve foglalkozik a táncok tanításával.
Grósz úr országszerte több helyen oktat
nemzetiségi táncot, Hajdú-Bihar megyében négy
helyen, Békés megyében kettő helyen és
Csongrád megyében kettő helyen. Az oktatásban
segédkezik még Kovács Dorina táncos is. A
csoport jelenleg bánáti páros és lánytáncot tanul.
Az oktatók szerint a csoport hamarosan
színpadképes lesz. A csoport két pár legjobb
táncosait a tanév végén elviszik egy néptánc
táborba, ahol tovább fejleszthetik tudásukat.

Román nemzetiségi közmeghallgatás
2015. december 3.-án 14:00-tól a Román
Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart
a nemzetiségi házban.
5
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Meghívó
2015. december 14-én (hétfőn) du. 3 órakor az
iskola román hagyományőrző tánccsoportja az
eddig tanult táncokból bemutatót tart melyre
tisztelettel meghívjuk a község lakóit.
________________________________________

Interaktív táblák a magyarcsanádi
iskolában
Lezárult
az
"Intézményi
informatikai
infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban" TIOP1.1.1-12/1-2012-0001 pályázat. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg. A Magyarcsanádi Református
Általános
Iskola
a
sikeres
pályázatnak
köszönhetően 16 db tantermi számítógépet, 9
tanári notebook-ot, 5 db tanulói tabletet és 4 db
projektort és 4 db interaktív táblát kapott.

Egészségnap az iskolában
A hagyományoknak megfelelően november 11-én
egészségnapot rendeztünk az iskolában. A tanulók
ügyességi
sportversenyen
vettek
részt,
megismerkedhettek
az
elsősegélynyújtás
fontosságával, főbb szabályaival. A védőnők
elvégezték a tanulók állapotfelmérését. A felső
tagozatosok
csapatokat
alkotva
elméleti
versenyfeladatokat oldottak meg az egészség
témakörben. Az alsó tagozatosok kreatív
foglakozáson bio almát és körtét készítettek. A
nap zárásaként egészséges szendvicseket ehettek.
Az egészségnap megvalósítását segítette az
Egymásért Alapítvány, a József Attila Gimnázium
tanulói, akik az ifjúsági vöröskereszt tagjai,
Telbisz Éva tanárnő, Lánczné Miklós Katalin és
Németh Éva védőnő.

Mesemondó verseny
2015. november 17-én mesemondó délutánt
rendeztünk az alsó tagozatban, melyen 7
kisiskolás és 1 nagycsoportos óvodás vett részt.
Név szerint: óvodából: Kórodi Debóra, 1
osztályból: Csurkui János, Jankó Amanda, Salyi
6
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Attila Gimnázium, melyen iskolánkat 5 tanuló
képviselte. Név szerint: Szilvási Boglárka, Varga
Sándor, Fusteac Samir, Husztiák Tamás és
Simosca Marián. A tanulóknak 6 állomáson
kellett részt venniük, amelyen találkozhattak
Harry Potterrel és a Star Wars-szal is.
A szervezők olyan vetélkedőt szerettek volna
rendezni, ahol nem feltétlen a gyerekek
angoltudásra voltak kíváncsiak, hanem a lexikális
tudásra és a kreativitásra is.
A diákok különböző feladatokkal találkoztak az
állomásokon: titkosírást kellett megfejteniük,
zene- és filmrészletet kellett megismerniük, de
titkos barátokat is fel kellett keresniük, akik
elbújtak az intézményben.
Tanulóink elmondták, hogy nagyon élvezték a
versenyállomásokat, tetszett nekik, hogy játékos
kalandokban vehettek részt.

Attila Alex, 2 osztályból: Berta Dániel, Nadobán
Izabella, 3 osztályból: Berta Noémi Sztella, 4
osztályból: Bárdos Bianka. Minden helyezettnek
és résztvevőnek gratulálunk. Köszönjük azoknak a
szülőknek a felkészítést, akik sok időt foglakoztak
gyermekükkel azért, hogy segítsék a mesék
megtanulását.

Tisztelt Vásárlóink!
Magyarcsanád lakosságának áldott, békés,
Szeretettel teli Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves
jelenlegi és leendő vásárlónknak, és a
közintézményeknek a megtisztelő bizalmat, hogy
üzletünkben vásároltak.
Vállalkozásunk az elkövetkezendő időben is arra
fog törekendi, hogy Magyarcsanád lakosságát a
lehető legmagasabb szinten kiszolgálja.
Ennek személyében 2016-ban is szeretettel és
tisztelettel várjuk Önöket.
Egyben kívánunk békés, sikerekben gazdag
Boldog Új Évet!

________________________________________

SZINOMA KFT (100 Ft-os bolt)
Fejesné Marika
Kati
Sókiné Marika

Szülők, Nagyszülők figyelem!
Igény esetén a Mikulás december 4-én, 5-én

__________________________________

és 6-án házhoz megy, és az ajándékokat
személyesen viszi el a gyerekeiknek!
A részletekről érdeklődni és a Mikuláshoz
feliratkozni a 06 30 741 8667-es számon.

Angol verseny
2015. november 25-én Roxforttól a Tatuing
címmel rendezett angol nyelvi vetélkedőt a József
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2015. december
Önkormányzati tájékoztató lap

Eladó Magyarcsanádon az Ady Endre u. 24. szám
alatti családi ház. Háromszobás, fürdőszoba,
konyha, kis-és nagy folyosó, összkomfortos.
Tetszés szerint ki lehet építeni plusz 1 szobát. Kis
udvarral és kerttel rendelkezik, csatorna
bevezetve. Tehermentes, szocpol képes. Ár:
3.000.000. Ft.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak
Rakity Áronné
(Szegedinác Péró utca 19/B.)

élt 87 évet

Sefcsik Jánosné
( Fő utca 18)

élt 81 évet

Érd: 30/523 7772
____________________________________________
Eladó Magyarcsanádon a faluhoz közel 2,8 ha
szántóföld és 2ha legelő, egy darabban.
Csak együtt.
Érdeklődni 06-62-261-933
____________________________________________

Nyugodjon békében!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Rakity
Áronné Dinka néni temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Korrepetálást, felkészítést vállalok angol nyelv
és történelem tantárgyakból, általános és
középiskolás gyerekek számára.
Érd: Ady Endre u. 6. szám alatt
________________________________________
Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a
Magyarcsanádi Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-19-01-es telefonszámon

Eladó: Magyarcsanádon az Állomás u. 47 szám alatti
téglaház 3 szobával, konyhával, fürdőszobával, nagy
kerttel. Az ingatlanba a vizet be kell kapcsolni.

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: Ficsor János, Prém Brigitta
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
ISSN 2416-0016

Érd: Helyszínen, bármikor a nap folyamán

Fenyőfa kapható Karácsonyra
Érd: Túri András Nicolae B. utca 6.
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