Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2016.
Március
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016. február 25-én tartotta
soros ülését.
A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta:
- Polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt fontosabb eseményekről.
- Farkas János polgármester 2016. évi
szabadságának megállapítását, és ütemezését,
valamint a Cafetériájának éves keretösszegét.
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai programját.
Magyarcsanád
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2016.
február
29-én
rendkívüli ülést tartott, melyen megtárgyalta a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
betöltendő álláshelyére benyújtott pályázatokat. A
képviselő testület egyöntetűen Sepsik Andrásnét
választotta az álláshely betöltésére.
A családsegítő 2016. március 6-án kezdi munkáját
a Cigány Nemzetiségi Házban található irodában.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfőn: 8-12, 13-15
Szerdán 8-12, 13-15
Pénteken 8-12
Telefonszáma: 06-20-258-6835

TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK
KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
magánszemélyek kommunális adója tekintetében
– a jogszabályi előírások alapján – az adó alanya
az, aki a naptári év első napján az építmény

tulajdonosa.
Több
tulajdonos
esetén
a
tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban
megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban
a
tulajdonosok
az
adóalanyisággal,
kapcsolatos
jogokkal
és
kötelezettségekkel
egy
tulajdonost
is
felruházhatnak. Ebben az esetben az adó a
továbbiakban e tulajdonos nevére kerül kivetésre.
Amennyiben az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog
terheli (pl. haszonélvezeti jog) , az annak
gyakorlására jogosult az adó alanya.
Kommunális adókötelezettség terheli továbbá azt
a magánszemélyt 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.
Amennyiben a kommunális adót tulajdonostársak
esetén a továbbiakban az egyik tulajdonos nevén
kívánják megfizetni, úgy a Közös Önkormányzati
Hivatalban
beszerezhető,
illetőleg
a
www.magyarcsanad.hu
honlapról
letölthető
„MEGÁLLAPODÁS
adóval
kapcsolatos
kötelezettségekről és jogokról” című nyomtatvány
kitöltése és benyújtása után erre lehetőség van.
Magyarcsanád, 2016. február 23.
Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője
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növényt, és annak hasznát. Ezután Bibók Imre úr
vette j át a szót és ismertette a növény
feldolgozásával kapcsolatos tudnivalókat.
A rendezvényen több, a környező településeket
képviseletében megjelent fontos személy vett
részt, így például: Bálintné Siprikó Zsuzsanna
Apátfalva alpolgármestere, Gyarmati András
Nagylak polgármestere, Szalai Szilvia a Csongrád
Megyei
Kormányhivatal
Makói
Járás
Foglalkoztatási Osztály vezetője.

Gyalogátkelők létesítése
A megnövekedett
kamionforgalom
miatt,
Magyarcsanád Község Önkormányzata, kérvényt
adott
be
gyalogátkelők
létesítésére.
A
gyalogátkelőket a Petőfi utca és Fő utca, valamint
a Peró Szegedinác utca és Fő utca
kereszteződésénél kívánja kialakíttatni.

Betontörmelék feldolgozás

Kulturális Hírek

A faluban található beton és tégla törmelék egy
részét összetörettük és az így kapott zúzalékkal
hamarosan elkezdődnek az út alapozási munkák.

Színjátszó társulat
Szeretnénk
megalakítani
Magyarcsanádon egy amatőr
színjátszó csoportot, melyhez
sok
szeretettel
várunk
mindenkit, aki tagja szeretne lenni a társulatnak.
Jelentkezni Ficsor Jánosnál a 20/411 – 1901 es
telefonszámon
a
polgármesteri
hivatal
ügyfélfogadási idejében

Közmunkaprogram
2016. március 2-tól négy mintaprogram keretén
belül 90 fővel elindult a közfoglalkoztatás.
A hagyományos és útőr program is elindult 25,
illetve 5 fővel.

Nőnapi köszöntő

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási rendje

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk
minden magyarcsanádi hölgyet!

Hétfő: 08:00 – 12:00 és 13:00 –16:00
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda: 08:00 – 12:00 és 13:00 –16:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00 délután ügyfélfogadás
nincs
Péntek: 08:00 – 12:00
Kérünk mindenkit a fenti időpontok
betartására!

Arundo energianád előadás
2016. február 11- én sikerrel került megrendezésre
„Az Arundo energianád, mint önálló ipari
növény” témájú előadás. A rendezvényt Farkas
János polgármester úr nyitotta meg majd átadta a
szót Pákozdi Sándor úrnak az ACF Kft ügyvezető
igazgatójának, aki részletesen ismertette az ipari
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Ovifarsang
2016. 02. 12-én farsangi mulatságot tartottunk az
óvodában. Erre az alkalomra mindenki jelmezbe
öltözött, így igazi színes, vidám forgatagként
énekeltek, táncoltak a gyerekek a Csiga duó
vidám, jó hangulatot teremtő zenéjére. A nap
folyamán a szülők által hozott süteményeket,
üdítőket fogyasztották a gyerekek, melyet ezúton
is köszönünk szépen.
A délelőttöt a kis-középső csoport által előadott
Hupikék törpikék című mese egy jelenetével
zártuk. A rendezvényről készült fotókat az óvoda
facebook oldalán tekinthetik meg. A képeken is
jól látható milyen jól érezték magukat a gyerekek.
Rendezvényünket támogatták: Babosiné Veréb
Katika, Jankó Tímea, Aboul Hosn Adriána,
Kovács Mária, Nagyné Gera Ildikó, Plesovszki
Krisztián, Kolompár Anikó, Jankó Mónika,
Kórodiné Dani Tünde, Szabó Éva, Kissné Popány
Zsuzsanna, Janovics Petra, Takácsné Berta
Aranka, Madarász Marianna, Király Lászlóné.

Télbúcsúztató ünnepség
2016. február 12-én megrendezésre került a helyi
iskolában egy hagyományőrző télbúcsúztatás. A
rendezvény délután négy órakor vette kezdetét, és
első lépésként a gyermekek farsangi, valamint
busó maszk készítéssel foglalták el magukat
felkészülve a program záró akkordjára a télűzésre.
Miközben a gyermekek a maszkok elkészítésével
foglalkoztak egy kisebb csapat elkészítette a falu
kiszebábját, amelyet a szokásoknak megfelelően
öregasszonynak öltöztettek. Az előkészületek után
a résztvevők kivonultak az iskola előtti térre, ahol
az óvodások rövid télűző verseinek elmondását
követően a kiszebábot a lángok közzé vetették, és
a tél elűzését ünnepelendő körbetáncolták a tüzet.
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Nyílt órák az Iskolában
A Magyarcsanádi Református Általános Iskolában
2016. február 22 és március 3 között nyílt órákat
tartottunk minden osztályban. A szülők minden
tanár munkáját, és gyermekük órán való
részvételét megismerhették.
A nagycsoportosok részt vettek az 1-2 osztályosok
kölyökatlétika
óráján,
melyen
közösen
sorversenyeztek.

________________________________________

Iskolai Hírek
Farsangi ünnepség
Idén is nagy sikerrel került megrendezésre a
Magyarcsanádi Református Általános Iskola
farsangi ünnepsége. A rendezvényen az iskola
osztályai színvonalas műsorral szórakoztatták az
érdeklődő családtagokat, és az óvodásokat.
Kapható volt fánk, sütemény és üdítő. A farsangi
fánk
elkészítését
köszönjük
a
konyha
dolgozóinak. A süteményeket a szülőknek, név
szerint: Babosiné Veréb Kati, Dobra Bernadett,
Horváth Jánosné, Lunczné Rózsás Erikának,
Szabó Éva Erzsébet, Jankó Mónika, Szilvási
Gézáné, Goda Istvánné, Kovács Mária Lejla.
Köszönjük az édességcsomagot a D+D-nek. A
fődíjat, a tortát az iskola nevelőtestülete ajánlotta
fel.

Nyílt óra az 1. osztályban
____________________________________________________________

Papírgyűjtés
Felhívjuk minden lakos figyelmét arra, hogy az
óvodában és iskolában április hónapban
papírgyűjtés lesz. Kérjük, akinek van felesleges
újságpapírja, régi rossz könyve adja oda a
gyerekeknek!
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gyermekek
veszélyeztetettségét
észlelő-és
jelzőrendszeri munka hatékonyságának növelése
érdekében.
________________________________________

Húsvéti készülődés
2016. március 23-án délután 15
órai kezdettel, az iskola
aulájában húsvéti készülődést
tartunk a Magyarcsanádért
Egyesület szervezésével,
nem csak gyerekeknek!
_______________________________________

Csontkovácsolás és Shiatsu Masszázs
Vállalok csontkovácsolást, amely ajánlott
gerincfájdalmakra, derék becsípődésre, fejfájásra,
elfeküdt nyak lazítására, izomcsomók oldására a
lapockák
körül,
kéz
és
lábzsibbadás
megszüntetésére, gyerekeknél gerincferdülés,
lúdtalp tartásgyengeség, hiperaktivitás esetén.
Figyelmükbe ajánlom a shiatsu masszázs két
fajtáját, lávaköves masszázst stressz oldására és
köpölyözést méregtelenítésre.
Hívásra házhoz megyek a megbeszélt időpontban.
Érdeklődni: Takács Gábor
Magyarcsanád, Szélső sor 4.
Tel.: 06-70-398-8082

A 2016/2017-es tanévre az 1. osztályosok
beíratásának időpontja
2016. március 30-31-ig
8-15-óráig a gazdasági irodában

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunyt

__________________________________
Óvodai és Egységes Óvoda-Bölcsődei
beíratás

Pajcsin Mihályné
Fő utca 72.

Óvoda és bölcsődei felvételt kérhetnek azon
szülők, akiknek gyermeke 2016. december 31-ig
betőlti a 2. évét.
Beíratás időpontja: 2016. március 30-31.
Bővebb információ az óvodában!
________________________________________

Élt 83 évet

Nyugodjanak békében!

Született
Popovics Emilia
Született: 2016 február 8.
Szülő: Popovics Krisztián, Bárdos Anita
Lakik: Ady Endre 19.

Szakmai tanácskozás
2016. március 3-án a Gyermekjóléti Szolgálat
gyermekvédelmi és szakmai tanácskozást
szervezett, melyen részt vettek a Gyámügyi
Hivatal
munkatársai,
Jegyző
asszony,
Polgármester úr, a leköszönő és az újonnan
kinevezett Gyermekjóléti Szolgáltató vezetője, az
Intézmények vezetői és gyermekvédelmi felelősei,
a Védőnő, a Szociális Bizottság elnöke, és a
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselője.
A
tanácskozáson
bemutatásra
került
a
gyermekjóléti feladatellátásban történt változások.
Értékelték a 2015. évi működést, a felmerülő
problémákat. Javaslatok hangoztak el a

Zsigmond Jázmin Andrea
Született: 2016. február 13.
Szülő: Langó Vivien, Ifj. Zsigmond János
Lakik: Dózsa György 31.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
5

2016. március
Önkormányzati tájékoztató lap

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás

Minden kedves olvasónknak

apátfalvi lerakatta 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
Magyarcsanádon eladó elektromos körfűrész
gyaluval.
Érd: Ady Endre u. 23/A
Eladó egy 320 literes 10 méteres permetező gép.
Érd: Magyarcsanád Termál utca 22,
06/62/261/933

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Korrepetálást, felkészítést vállalok angol nyelv
és történelem tantárgyakból, általános és
középiskolás gyerekek számára.
Érd: Ady Endre u. 6. szám alatt
________________________________________
Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is
igénybe vehető.
Érd:70/418- 2424
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
Kiskertek szántását, kombinátorozását vállalom
T25-ös kistraktorral.
Érd.: 06-70-398-80-82

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések
teljeskörű lebonyolítását.
Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).
Telefon: +62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+3630/ 565 8384
Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a
Magyarcsanádi Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-19-01-es telefonszámon

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

Magyarcsanádi Hírek

Cement Mész
Téglák, Cserepek
Gipszkarton – Hőszigetelők
OSB lapok
Fenyő fűrészárú
Szögek, Csavarok
Kerítésléc, Ól deszka
Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
06/20 473-32-36, 06/20 326-48-26

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
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