Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2016.
Augusztus
MEGEMLÉKEZÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Köztéri állattartás

Augusztus
20-án,
nemzeti ünnepünkön a A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magyar
állam magatartást követ el, aki:
megalapítójára,
első
királyunkra,
Szenta) a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz
vagy bocsát közterületre vagy nyilvános helyre,
Istvánra emlékezünk.
hogy nem tart magánál az állat ürülékének
A szent királyt méltán
feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, az
tekinthetjük történelállat ürülékét nem takarítja fel,
münk egyik legnagyobb alakjának, mert
b) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt
államszervező tevékenysége tette lehetővé a
álló
eb
más
tulajdonában
lévő
magyarság
fennmaradását
Középmagánterületre, vagy közterületre való át-,
Európában.
illetve kijutását nem akadályozza meg,
A krónikák tanúsága szerint Szent István
1038.
augusztus
15-én
halt
meg,c) lakóház közös használatú helyiségében vagy
Nagyboldogasszony napján, amikor a
épületrészében, udvarán a tulajdonában lévő
vagy felügyelete alatt álló állat által okozott
katolikus
egyház
Szűz
Mária
szennyeződést nem távolítja el,
mennybemenetelét ünnepli. A hagyomány
szerint halála előtt a király Szűz Mária
d) nem
gondoskodik az állatok tartására
oltalmába ajánlotta Magyarországot.
szolgáló
helyiség
szükség szerinti takarításáról
Az augusztus 20-i ünnepet Szent László
és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben
királyunk alapozta meg. 1083-ban ezen a
és környezetükben a rovarok és rágcsáló
napon felnyittatta István király sírját a
rendszeres irtásáról,
székesfehérvári
bazilikában,
és
kezdeményezte első királyunk szentté avatását
e) zárt
rendszerű állattartás esetén nem
VII. Gergely pápánál. A tényleges szentté
gondoskodik
a
trágyalé
zárt
avatás néhány évvel később, 1106-ban
szivárgásmentes gyűjtéséről,
valósult meg Könyves Kálmán uralkodása
f) nem
gondoskodik állatállományának
idején. Szent László uralkodása alatt találták
szervezett és folyamatos állatorvosi
meg a legismertebb István-ereklyét, a Szent
ellátásáról,
Jobbot. Augusztus 20. nem csak egyházi,
hanem állami ünnep is államalapító
uralkodónk, Szent István király emlékére.
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g) közterületen
haszonállatot
legeltet, valamint azt az
felügyelet nélkül kiengedi

Az avar és kerti hulladék égetésére,
valamint a szabadtéri tűzgyújtásra
vonatkozó szabályok

tart vagy
ingatlanról

h) közterületen ebet póráz és veszélyes eb
esetén szájkosár nélkül sétáltat,

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati
rendelete szabályozza az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetésének szabályait. A rendelet szerint:
Az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetését
minden év február 1.- május 31., valamint
szeptember 1. és november 30. között 8-18 óra
közötti időszakban lehet elvégezni.
Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:
1. a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt
általános tűzgyújtási tilalom idején,
2. a füstköd-riadó alkalmával elrendelt
korlátozás időtartama alatt,
3. szeles időben,
4. ködös, párás és esős időben,
5. közterületen,
6. egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális
intézmények 100 méteres körzetében azok
működési ideje alatt,
7. ünnepnapokon,
8.
szabadban
tartott
önkormányzati
rendezvények, ünnepségek ideje alatt.

i) játszótérre állatot bevisz.

Tájékoztató
Darazsak irtása
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
postai és önkormányzati levelek zavartalan
kézbesítésének érdekében, legyenek szívesek
postaládájuk
környékéről
kiirtani
a
darázsfészkeket.
________________________________________

Kultúrház Építés
A régi épületben a padlófűtés, a villanyszerelési
munkálatok, és a talajszint elkészült. A galéria
még kialakításra vár. Az új épületben a színpad és
a hozzá tartózó lépcső elkészült. A tetőszerkezet
nyolcvan százalékban elkészült.

A szabadtéri égetés során tüzet őrizetlenül
hagyni nem szabad és veszély esetén a tüzet
azonnal el kell oltani. Az égetés végén meg kell
győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és
gondoskodni kell a visszamaradt parázs, hamu
lelocsolásáról vagy földdel történő lefedéséről.
Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő
berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet
zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre
tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

Amennyiben a szabadtéri égetésre az e
rendeletben foglaltaktól eltérően kerül sor, a
tűzvédelmi hatóság hatósági eljárást indít és a
szabálytalanságot
elkövetővel
szemben
tűzvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
A rendelet teljes terjedelmében az önkormányzat
hirdetőtábláján és a honlapján is olvasható.
Törvény írja elő, hogy aki tüzet észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak az alábbi
telefonszámon: 105
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Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testülete továbbra is
támogatja a helyi fiatalok
továbbtanulását

Katonai toborzás
A Magyar Honvédség elhivatott állampolgárok
jelentkezését várja, szerződéses katonai pozícióba.
A szerződéses katonák járandóságai:
 igény alapján laktanyai elhelyezés
 havi
illetmény,
pótlékok
és
illetménykiegészítés
 egyéb béren kívüli juttatások
 egészségügyi, kulturális és üdültetési
intézmények igénybevétele
 családalapítási támogatás
 kedvezményes étkeztetés
 kiszámítható, biztos jövő
 megalapozott életpálya
 változatos kalandos élet

Bérlettámogatásra jogosult az a tanuló, aki:
a, 18. életévét nem töltötte be,
b, középiskolai tanulmányokat folytat,
c, igazolatlan hiányzásainak száma nem
haladta meg előző tanévben a 30 órát,
d, családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a 85.500,-Ft-ot, egyedülálló szülő
esetén a 114.000,-Ft-ot.
A bérlettámogatás megilleti a speciális oktatási
intézményben tanuló diákokat is!
Tankönyvtámogatásra
jogosult
jövedelmi
értékhatártól függetlenül az a szülő, aki
gyermekével együtt magyarcsanádi állandó
bejelentett
lakcímmel
rendelkezik
és
gyermekének igazolatlan hiányzása az előző
oktatási évben nem haladta meg a 30 órát. A
tankönyvtámogatás a számlán feltüntetett
összeg 80%-a, mely pénzbeli ellátásként kerül
utólag kifizetésre.

A jelentkezés feltételei:
 önkéntes jelentkezés
 magyar állampolgárság
 magyarországi lakhely
 betöltött 18. életév
 büntetlen előélet
 beosztásnak megfelelő iskolai végzettség
(min. 8. ált. isk.)
 megfelelő egészségügyi, pszichikai és
fizikai alkalmassági

A támogatások 2016. augusztus 15. és 2016.
szeptember 15. között igényelhetőek!
Bővebb információ az önkormányzat honlapján és
hirdetőtábláján olvasható!

További információ:

Az
iskolai/óvodai
nevelési
támogatásra
jogosultak részére az 5.000,-Ft értékű Erzsébetutalvány, valamint a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak részére az 5.800,-Ftos Erzsébet-utalvány átadására várhatóan

Illetve a 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ
irodájában
Cím: 6724 Szeged, Dr. Boross József u. 5.
Levelezési cím: 6724 Szeged Pf. 377
Telefon: 06 (62) 554-070
Fax: HM: 02 (42) 1008; városi: 06 (62) 554-078
E-mail: csongrad.toborzo@regiment.hu

2016. augusztus 23. és 2016. augusztus 25.
között kerül sor.
Az utalványokat kizárólag az arra jogosultak
vehetik át személyesen, személyigazolvány és a
határozat felmutatása ellenében.
Meghatalmazás csak az önkormányzat által
kiadott formanyomtatványon történhet.
Kérjük az érintetteket, hogy az utalványok
átadásának időpontjáról szóló tájékoztatót a
helyi szórólapokon kövessék figyelemmel!
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ISKOLAI HÍREK
FELHÍVÁS LAKÓKÖRNYEZET
TISZTÁNTARTÁSÁRA!

TÁNCTÁBOR ROMÁNIÁBAN
2016. július 8-18-ig 4 tanulónk: Bíró Annamária,
Gyenge Inez, Hegedűs Máté és Nadobán János
vett részt a Tomesti-i román tánctáborban. A
Grósz Gyuri bácsi által szervezett táborban 27
diák, fiatal tanulta a különböző koreográfiákat.
A fegyelmezett munka mellett jutott idő egy kis
fürdőzésre, sportolásra, kirándulásra.
Köszönjük, hogy diákjaink részt vehettek a
táborba, és reméljük, hogy jövő nyáron ismént
eljuthatnak diákjaink erre a szép helyre.
Szeptembertől folytatódik iskolánkban a román
néptánc oktatás, ahova szeretettel várunk
érdeklődő, hagyományaikat őrző fiatalokat.

Magyarcsanád Község Önkormányzata felhívja
azon
regisztrált
álláskeresők,
különösen
a
közfoglalkoztatottak
figyelmét, hogy akik
az
önkormányzati
rendeletben előírt, a
lakókörnyezet rendezettségének biztosítására
vonatkozó
kötelezettségüket
nem teljesítik, a
közfoglalkoztatásról
és
a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI.
törvény 1. § (4a) b) bekezdése értelmében az
álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell
zárni a közfoglalkoztatásból.
Az önkormányzat fokozottan ellenőrzi a lakóházat
és annak udvarát, kertjét, a kerítésen kívül határos
közterület, járda tisztántartását, az ingatlan állagát
és rendeltetésszerű használhatóságát, valamint
higiénikus állapot biztosítását, különös tekintettel
a parlagfű-mentesítést, a gyomtalanítást, téli
időszakban a járdaszakasz csúszásmentesítését, a
fák, bokrok metszését, az akadálytalan közlekedés
biztosítása érdekében, valamint a belvízelvezető
csatornák tisztántartását.
Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, illetve
használókat,
hogy
haladéktalanul
és
folyamatosan
tegyenek
eleget
az
önkormányzati
rendeletben
előírt
kötelezettségüknek és ingatlanuk környezetét
tartsák tisztán!

Iskolánk sikeresen pályázott az őszi Erzsébet
kalandtáborra. 2016. szeptember 8-10-ig 50
tanuló és 7 kísérő pedagógus utazik
Fonyódligetre.

Pillér Takarékszövetkezet
Nyitva tartás

A szülők kiadásainak csökkentése érdekében a
közmunka
programban
előállított söprűket adjuk el
2016. augusztus 23-24-én
reggel 8-13 óráig az iskola
előtti téren.
Egyszerre 5 seprűt lehet
megvásárolni 3.500.-Ft-ért

Magyarcsanád, Állomás u. 22
Hétfő: 7:30-11:30
Kedd: 12:30-15:45
Szerda: 7:30-11:30
Csütörtök: 12:30-15:45
Péntek: 7:30-11:30
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Tankönyvosztás

Született

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy 2016.
augusztus 30-án de. 9 órától 12 óráig osztjuk a
tankönyveket. (Kérjük, az ingyenes tankönyvre
való
jogosultsághoz
szükséges
papírokat
szíveskedjenek magukkal hozni!)
________________________________________

EGÉSZSÉGÜGY

Ábrahám Luca
Született: 2016. 07. 04.
Szülők: Rétzi Nikolett és Ábrahám Levente
Lakik: Fő utca 33.

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

Frlausz Dániel György és Frlausz Regina
Orsolya
Születtek: 2016. 07. 13.
Szülők: Szalai Orsolya és Frlausz Dániel György
Laknak: Nicolae Balcescu utca 19.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Csontkovácsolás és Shiatsu masszázs
MEGEMLÉKEZÉS

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

„Elmentél Tőlünk egy csendes hajnalon,
Köszönni, búcsúzni sem volt alkalom.
Az idő nem gyógyítja sebeinket,
mert Te igazán szerettél bennünket.”

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunyt
Szabó Jánosné
(Petőfi utca 1. )

Szeretettel emlékezünk
Élt 56 évet

Pénzes Henrietta
halálának 10. évfordulóján.
Gyászoló családja
________________________________________

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK
Magyarcsanádon, jó helyen, 1054 m²-es építési
telek eladó.

Nyugodjon békében!
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Érd: 36/30 983-4323

Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

Magyarcsanádon
csendes
környezetben
tehermentesen összkomfortos rendezett téglaház
eladó, vagy kisebbre cserélhető.

Telefon: 06/20 326-48-26, 06/20 431-96-29

Érd: 36 70 216 6665

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés

Ház eladó Magyarcsanádon a Táncsics utca 26.
szám alatt, 2 szobás, összkomfortos szocpol is
igénybe vehető.
Érd:70/418- 2424
________________________________________

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

Kaszálást, rendsodrást, gazos kertek földek
zúzását, szántását, kombinátorozást, vállalom
T25-ös traktorral
Érd: Takács Gábor Vérné Zsófika fia
06-70-398-80-82
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 egy megkímélt, jó állapotú Fujitsu Siemens
V5555 típusú laptop töltővel, 400 GB HDD-vel;
3 GB RAM-al; 15,4 ”-os kijelzővel.

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

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Temetkezési üzlete és irodája

Irányár: 32.000 HUF

Vállaljuk a temetések
teljes körű lebonyolítását.

Érdeklődni lehet a 06/70/ 770-5569
________________________________________
Magyarcsanádon eladó elektromos körfűrész
gyaluval.
Érd: Ady Endre u. 23/A

Makó, Verebes u. 2/a.
(a Református Ótemetőnél).
Telefon: +36 62/ 212 840
Éjjel – nappal hívható ügyelet:
+36 30/ 565 8384

3 db választott malac és 1 db kos bárány eladó.

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

Érd: Bánát u. 4. – Németh Évánál

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás
apátfalvi lerakatta teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

-

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
ISSN 2416-0016

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