Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2016.
Május
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016. április 31-én tartotta
soros ülését.
A képviselő testület megtárgyalta és elfogadta:
- a képviselő-testület 2016. évi munkatervének
módosítását
- a polgármesteri tájékoztatót a két ülés között
történt
fontosabb
eseményekről
- a Makói Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály és az Apátfalvi rendőrőrs beszámolóját
Magyarcsanád község közrend és a közbiztonság
helyzetéről.
- a Műfüves pálya építésére szóló pályázat
benyújtásának módosítását, mivel lehetőség nyílt
150 fős lelátó kialakítására is. A lelátó
megépítéséhez a katolikus templom és parókia
kertjéből területet biztosít és tulajdonosi
hozzájárulást is ad az Egyházmegye.
- a Magyarcsanád Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.
27.) rendelet hatályon kívül helyezését és az új
rendelet megalkotását.
- a Magyarcsanád Község Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
módosítását.
__________________________________________________________

Magyarcsanád Község Önkormányzat
képviselő-testületének a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló rendelete
Jelentős változások a szociális rendeletben
Lakhatási támogatás

2016. május 1. napjától a lakhatási támogatás 1
évre kerül megállapításra, összege az alábbi
módon változik:
a) a háztartás egy főre jutó jövedelme nem
éri el a 20.000,-Ft-ot, a támogatás 6.000,Ft/hó
b) a háztartás egy főre jutó jövedelme
20.001,-Ft és 40.000,-Ft közé esik, a
támogatás 4.000,-Ft/hó
c) a háztartás egy főre jutó jövedelme
40.001,-Ft és 71.250,- Ft közé esik, a
támogatás 2.000,-Ft/hó
d) az igénylés időpontjában benyújtott
közüzemi számlán feltüntetett összeg
kevesebb, mint az a-c) pontban szereplő
összeg, úgy a támogatás mértéke a számlán
feltüntetett összeg ezresekre lefele kerekített
összege.
Gyógyszertámogatás
A Gyógyszertámogatás megállapítása a Szociális
Bizottsága hatáskörébe tartozik. A támogatás 1
évre kerül megállapításra a rendeletben
meghatározott eddigi módon.
Rendkívüli települési támogatás:
A támogatás jövedelemhatára 2016. május 1.
napjától az alábbiak szerint változik:
Egyedül élő személyek esetében a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a
Többszemélyes háztartás esetében a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-a.
A támogatások megítélése a Szociális Bizottság
hatásköre.
Újszülött gyermek fogadására nyújtott települési
támogatást, 40.000,-Ft értékben, állapít meg a
Szociális Bizottság annak a magyarcsanádi
lakóhellyel rendelkező szülő egyikének, aki a
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kérelem benyújtását megelőző egy évben a
településen életvitelszerűen tartózkodott.

A kifizetések várható ideje: bírálatot követő hétfő,
13:00 és 15:00 óra között!

Új ellátási formák

A környezettanulmány és a lakcímnyilvántartás
feltételei a továbbiakban is fennállnak.

1. Iskolai, óvodai nevelési támogatás
Iskolai, óvodai nevelési támogatásra jogosult az a
szülő, jövedelmi értékhatártól függetlenül, aki a
kérelem benyújtásának időpontjában gyermekével
együtt Magyarcsanád község területén állandó
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik és gyermeke a helyi általános
iskolában vagy óvodában, illetve nappali
tagozaton, középfokú oktatási intézményben kezdi
meg tárgyév szeptemberében az oktatási/nevelési
évet.

TÁJÉKOZTATÓ
Kulturális Központ építése
Megkezdődött a kulturális központ építése. Az
alapozási munkák hamarosan befejeződnek. Az
építkezés várható befejezése novemberre várható,
a kész épületben helyet kap majd egy klubszoba,
büfé, valamint egy 150 fős rendezvényterem.

Feltétele: az előző tanévben a gyermek tanóráról
való igazolatlan hiányzásainak száma nem haladta
meg a 30 órát. (Bizonyítvány bemutatása)
Kérelmek benyújtási ideje: tárgyév július 15.
napjától tárgyév augusztus 15. napjáig.
A támogatás összege gyermekenként 5000,-Ft,
melyet Erzsébet utalvány formájában kell
biztosítani.
2. Bérlettámogatás
Bérlettámogatásra jogosult annak a szülőnek a
gyermeke, aki 18. életévét nem töltötte be,
Magyarcsanád közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkezik, általános iskolai tanulmányait
befejezte és többszemélyes háztartás esetén az egy
főre jutó átlagos havi nettó jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %át, egyedülálló szülő esetében a 400 %-át nem
haladja meg.

________________________________________

A FÖLD VILÁGNAPJA
alkalmából 2016. április 22-én Magyarcsanád
Község Önkormányzata a hagyománynak
megfelelően
faültetést
szervezett.
Az
önkormányzat által biztosított facsemetéket a
2015-ben született babák szülei/nagyszülei
ültették el
.

A bérlettámogatás megilleti továbbá azt a szülőt,
akinek 18. életévét be nem töltött gyermeke
Magyarcsanád közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkezik és olyan speciális oktatásban részesül,
melyet a Magyarcsanádon működő oktatási
intézmény a gyermek számára nem tud nyújtani.
A bérlettámogatást a polgármester a szorgalmi
időre, vagy annak egy részére állapítja meg.
A támogatási forma 2016. szeptember 1. napjától
érvényes.
A Szociális Bizottság kéthetente, csütörtökön
16:00 órától bírálja el a segélykérelmeket. A
kérelmek benyújtási határideje szerda 12:00 óra!
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Iskolai Hírek
Föld Napja az iskolában
2016. április 27-én tartottuk iskolánkban a Föld
Napját. Az iskola tanulóinak rajzversenyt és
újrahasznosítási
versenyt
hirdettünk.
A
pályamunkákat a diákok és a tanárok értékelték
titkos szavazással.

Költészet napi versmondó verseny
2016. április 12-én versmondó versenyt tartottunk
iskolánkban. A versenyen 5 nagycsoportos óvodás
az iskola minden korosztálya képviseltette magát.
I. helyezést Mátó Viktória, Ferencsik Vivien,
Bárdos Bianka, Szilvási Boglárka, II. helyezést
Csurkui János, Jankó Amanda, Gán Tünde, Berta
Vanesza, III..helyezést Berta Dániel ért el.
Különdíjat kapott Póka Klaudia és Luncz Levente.
A sok-sok szép munka közül a legtöbb szavazatot
az alábbi gyerekek kapták: Berta Amanda,
Simosca Marián, Mátó Viktória, Berta Noémi,
Sipka Richárd, Szabó Patrik, Rádai Evelin,
Ferencsik Vivien. A nap folyamán a tanulók részt
vettek
több
eseményen,
köztük
a
környezetvédelem
fontosságát
bemutató
filmvetítésen, egy természetes anyagokból
készített termékek bemutatóján, valamint egy
újrahasznosított termékekről szóló előadáson, és
egy vetélkedőn is ahol a környezetvédelemről
szerzett tudásukat tesztelték a diákok. Később
néhány tanuló diabemutatót tartott társainak a föld
napjának témájában. A nap fő eseményeként az
osztályok elültettek az iskola hátsó udvarán egyegy fát evvel erősítve környezettudatosságukat.

Papírgyűjtés
Sikeresen zárult papírgyűjtési akciónk ahol a
diákok négy mázsa papírt gyűjtöttek össze, míg az
óvodások öt mázsát. A gyerekek nevében
köszönjük a boltoknak és magánembereknek a
felajánlott papírt, így összesen az intézmény
15,5q-t gyűjtött.

Új könyvek a könyvtárban
Új könyvek érkeztek a helyi könyvtárba ahová
nagy szeretettel várunk mindenkit. Néhány ilyen
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könyv például: Nora Roberts: Vérmágia, Stephen
King
Hosszú
menetelés,
Leiner
Laura
Hullócsillag, Fejős Éva Cuba Libre.

Meghívó íjásztalálkozóra

Könyvtár nyitva tartási rendje:
Hétfő: Zárva
Kedd: 14–18
Szerda: 11–15
Csütörtök: Zárva
Péntek: 14–18
_______________________________________

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
tájékoztatója

A Bökény Népe Egyesület meghívja Önt és
családját
a 2016 május 16.-án 10.00 órai kezdettel
megrendezésre kerülő
IX. hagyományos íjásztalálkozóra, az
Apátfalvi lőtérre.
Az érdeklődők megtekinthetik a
XXI. század nomád íjászainak versengését,
elődeink rettegett nagyhírű fegyverét az
összetett pusztai íjat, melyet
Mónus József
többszörös távlövő világbajnokunk ismertet
és mutat be használat közben.(délután)
A helyszínen lehetőség nyílik íjak
kipróbálására,

Ügyfélfogadási rend:
Kedd és Csütörtök 9:00-15:00-ig

I. Pünkösdi Roma Napok
2016.05.15-én (vasárnap)

Pünkösdi amatőr labdarúgó
bajnokság
Jelentkezés 5+1 fős csapatokkal
május 12-ig.

Tehetségkutató verseny
Nevezni tánc, ének, hangszeres zene kategóriában
lehet május 10-ig
Jelentkezni Berta Csabánál a 06/70 521-0069
telefonszámon vagy a CNÖ irodában
______________________________________

a Magyar kultúrával való ismerkedésre.
„Hűség, Bátorság, Becsület.”

Kulturális Hírek
FELHÍVÁS
HIÁNYZÓ HÁZSZÁMOK
Megkérjük a kedves Lakosságot, hogy
a hiányzó házszámokat
ingatlanjaikon pótolni szíveskedjenek, a
postai és önkormányzati küldemények
kézbesíthetősége miatt!
_______________________________________

Tegyük szebbé a játszótereket

2016. május 28-án (szombaton)

2016 május 21-én szombaton du. 2 órától a
Magyarcsanádért Egyesület szervezésében az
iskola udvarán autógumikból újrahasznosított
játékokat, virágtartókat készítünk, melyre
önkéntes segítőket várunk!

A MAGYARCSANÁDI
JÁTSZÓTÉREN!

__________________________________
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EBOLTÁS

ANYAKÖNYVI HÍREK

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Értesíti a lakosságot, hogy az eboltás

Született
Született: Kádár Amira Zara 2016.04.06.
Szülő: Kádár Evelin
Lakik: Bánát 37.

2016. május 17.(kedd) reggel 0600 -0800 óráig
a Hivatal előtti parkolóban,
és 1600 - 1700 között a Laktanya téren, a szokott
helyen lesz.
Az oltás díja: 3.500,-Ft/db

Született: Acasandrei Dániel Lucas 2016.04.20.
Szülő: Acasandrei Speranta Jolan és Acasanrei

Dan

Florin

Az eb oltásnál csak olyan kutyát lehet beoltani,
amelyik mikrochippel van megjelölve. Az
oltásnál nem lesz lehetőség a mikrochip
beültetésre.
Kérem, csak olyan ebeket szíveskedjenek az
oltásra hozni, amelyek már microchippel meg
vannak jelölve. Microchippel való megjelölést Dr.
Kovács József állatorvostól a 06-20/9763-413-as
telefonszámon előzetes egyeztetés alapján
kérhető.
Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltás
díját hozza magával!
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell oltatni!

Lakik: Szegedinác Péró 16.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
________________________________________________

Elhunyt

MKÖH

Ván György
Jókai Mór utca 9

____________________________________________________________

EGÉSZSÉGÜGY

Élt 79 évet

Háziorvosi rendelés:

Dr. Aboul-Hosn Hussein
Hétfő: 09-13
Kedd: 11-15
Szerda: 09-13
Csütörtök: 10-14
Péntek: 09-12 óráig
Rendelő száma: 06 62 / 261-718
Mentők száma: 104

Nyugodjon békében!

_________________________________________________________

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK

Csontkovácsolás és Shiatsu masszázs

Eladó mindenféle palánta – paradicsom, paprika,
uborka, tökfélék stb. – Magyarcsanádon.

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.

Érd.: Minden nap, este hat órától a Nicolae
Balcescu 31/B szám alatt Vér Lászlóné
Zsófinál
Magyarcsanádon, jó helyen, 1054 m²-es építési
telek eladó.
Érd: 36/30 983-4323
________________________________________

Érdeklődni: Takács Gábor
Magyarcsanád, Szélső sor 4.Tel.: 06-70-398-8082
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Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is
igénybe vehető.
Érd:70/418- 2424
________________________________________

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
apátfalvi lerakatta teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

-

Gazos kertek földek zúzását, szántását,
kombinátorozást, gabonavetést (búza, árpa)
vállalom T25-ös traktorral
Érd: Takács Gábor Vérné Zsófika fia
06-70-398-80-82

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

________________________________________
Magyarcsanádon eladó
gyaluval.

elektromos körfűrész
Érd: Ady Endre u. 23/A

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.

Eladó egy 320 literes 10 méteres permetező gép.
Érd: Magyarcsanád Termál utca 22,
06/62/261/933

Temetkezési üzlete és irodája
Vállaljuk a temetések
teljes körű lebonyolítását.

310 literes Gorenje fagyasztóláda eladó.
Érd: Ady Endre u. 4.

Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés

Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7-17 óráig,
Szombaton: 7- 12 óráig,
Vasárnap Zárva
-

Koporsós és urnás temetések lebonyolítása
Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is
Kegyeleti tárgyak értékesítése
Gyászjelentés újságban való megjelenítése
Ügyelet a nap 24 órájában

Lakossági apróhirdetések elhelyezésére a
Magyarcsanádi Hírek lehetőséget biztosít.
Hirdetésfelvétel: 20-411-19-01-es telefonszámon

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

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, Fodor Bernadett
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely
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