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Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  1133--áánn tartot-
ta rendkívüli ülését, ahol 1.) napirendjeként elfogadta az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetése I. félévi végre-
hajtásáról szóló beszámolót. 2.) napirendjében jóváhagyta a BM-EU-Önerő Alaptól támogatás elnyerésére a KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító számú „Csanytelek szennyvízelvezetés és -tisztítási konstrukciója” című fejlesztési prog-
ramhoz kapcsolódóan benyújtandó pályázatot. 3.) napirendje keretében jóváhagyta a fogászati alapellátás helyettesítés ke-
retében történő végzésére Dr. Csabai Klára fogszakorvossal kötött megbízási szerződés módosítását, melynek értelmében
2013. november 1. napja után is változatlan feltételekkel biztosított településünkön a fogászati ellátás.

A képviselő-testület 22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  2277--éénn tartotta soros ülését, ahol 1.) és 2.) napirendjében csatlakozott az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez és módosítot-
ta a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra vonatkozó szabályzatát. Az ülés 3.) napirendje keretében a képvi-
selő-testület a Települési értéktár létrehozása és gondozása tárgyában felhatalmazást adott  polgármester úr számára a
Csongrád Megyei Értéktárba a Nepomuki Szent János templom, a Csaj-tó és a Labodár területe (mint kulturális és termé-
szeti értékek) felvetésére vonatkozó javaslattétel beterjesztésére. Az ülés 4.) napirendjében elfogadta a képviselő-testület
Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala iratkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentést.

A képviselő-testület üléseinek előterjesztései és az üléseiről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az ön-
kormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, továbbá a hivatalban és a könyvtárban pedig papír-
alapon is hozzáférhető.

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésein
hozott döntésekrõl

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Ön-
kormányzata Képviselő-testülete rövid távú tervében szere-
pel az „adok-veszek, cserélek program” keretében adatbá-
zis létrehozása, melynek célja a településen üresen álló la-
kóingatlanok adásának, vételének, bérbeadásának -
vételének, az érintettek körében való lebonyolításának lehe-
tővé tétele. 

Az adatgyűjtést és ezáltal az érintettek jelentkezését mun-
kaidőben a helyi Családsegítő Szolgáltató Irodájában
(Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatt) személyesen, vagy a
20/4900987 telefonszámon várja Kopasz Imréné családsegítő.

Köszönöm a program iránt érdeklődők/érintettek adat-
bázis létrehozásában való együttműködését, amely közös
települési igények szolgáltatására hivatott!

Felhívás „adok-veszek, cserélek
programban” való részvételre

Emlékeztetem Önöket arra, hogy az „Itthon vagy – Magyaror-
szág, szeretlek” pályázat keretében 2013. szeptember 29-én került
sor településünkön a közösségi játszótér hivatalos átadás-átvéte-
lére.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét arra, hogy a közösségi ját-
szótéren elhelyezett eszközökön szerepel (korcsoportos bontás-
ban) a játszóeszközöket igénybe vehető gyermekek életkora,
amely 22--1122  éévveess  kkoorriigg  tteerrjjeedd.. Az eszközök ezen életkoron túli kor-
osztály általi használata vélelmezhetően olyan helyrehozhatatlan
kárt okozhat a telepített játékokban, amely a gyermekek számára

balesetveszélyes és az eszközökre vállalt jótállás elvesztésével jár.
A gyermekek testi épségének biztosítása érdekében és az eszkö-
zök élettartamának növelése miatt is – elsősorban az óvódás ko-
rú gyermekek esetében – fontos lenne a szülői felügyelet.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy aa  jjááttsszzóóttéérr  ttééllii  nnyyiittvvaattaarrttáássii
iiddeejjee  mmiinnddeennnnaapp  1100  óórrááttóóll  1166  óórrááiigg  ffoollyyaammaattooss,, kivéve a rövide-
sen sorra kerülő, időjáráshoz igazodó parkosítás ideje alatti zárva
tartást!

Köszönöm megértésüket és a település közös értékeinek meg-
őrzése érdekében tett megtisztelő együttműködésüket.

Felhívás közösségi játszótér
rendeltetésszerû használatára
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TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  LLaakkoossookk!!
Felhívom figyelmüket a képviselő-testület által

kiadott, a köztisztaság rendjéről szóló 8/2012. (V. 25.)
önkormányzati rendeletben foglaltakra, melynek
értelmében a településen lévő iinnggaattllaannookk  ttuullaajjddoonnoo--
ssaaiinnaakk  kköötteelleezzeettttssééggee az ingatlanuk előtti kköözztteerrüülleetteekkeenn
tteelleeppíítteetttt  nnöövvéénnyyeekk,,  ffáákk  ggoonnddoozzáássaa  (visszavágni, met-
szeni) akként, hogy azok a közúti kköözzlleekkeeddéésstt,,  aa  ggyyaalloo--
ggooss  ffoorrggaallmmaatt  ééss  aa  vvíízzeellvveezzeettéésstt  nnee  aakkaaddáállyyoozzzzáákk.. A fás
szárú növények védelme érdekében tilos azok rongálása
(pl.: plakátok ragasztása), valamint az utcabútorokban

(padokban) károk okozása, ezért kérem Önöket arra,
hogy mindannyian óvjuk közös természeti és épített
környezetünk értékeinket.

Egyben tájékoztatom Önöket arról, hogy 2013. október
14-től október 18-ig terjedő időszakban az EDF DÉMÁSZ
megbízásából sor kerül a tulajdonában lévő magas-
feszültségű vezeték alatti fák gallyazására. Az önkor-
mányzat, mint a közterület és a fák tulajdonosa, az előző
évek gyakorlatának megfelelően, hozzájárul a fák
gallyazási feladatát ellátó vállalkozó által, az adott
lakóingatlan előtt otthagyott gallyak összegyűjtéséhez.

Felhívás közterületi fák gondozására

TTiisszztteelltt  HHööllggyyeeiimm  ééss  UUrraaiimm!!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) többszöri módosítása
miatt a FFeellssőő--BBááccsskkaaii  HHuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii  KKfftt.. (FBH
Kft.) és a településünkön 2013. július 1. napjától kommu-
nális háztartási hulladék begyűjtését, szállítását és ártal-
matlanítását végző CCssoonnggrrááddii  VVíízz--  ééss  KKoommmmuunnáálliiss  KKfftt..
(CSVK Kft.) tulajdonosai akként döntöttek, hogy 2013.
szeptember 30. napjával a két társaság – kiválással, beol-
vadással és jogutódlással –  átalakítja a közszolgáltatás
végzésére jogosítottak feladata ellátását. A két szervezet
társasági szerződése módosításával változatlan formá-
ban tovább működik, akként, hogy az átalakuló gazda-
sági társaságok (mint jogelődök) feladatait megváltoztat-
va a Felgyői lerakó (az átalakulás időpontjától) kizárólag
a kommunális háztartási hulladék ártalmatlanítását és a
felgyői lerakó üzemeltetését végzi. 

22001133..  ookkttóóbbeerr  11--jjééttőőll Csanytelek Község közigazgatási
területéről aazz  FFBBHH--NNPP  KKöözzsszzoollggáállttaattóó  KKoorrllááttoolltt  FFeelleellőőss--
ssééggűű  TTáárrssaassáágg gyűjti és szállítja a kommunális hulladé-
kot. A lakossági közszolgáltatásra megkötött szerződé-
sekben foglaltakat a tulajdonosok fenti döntése nem
érinti, a hulladék begyűjtése és szállítása településünkről
továbbra is a megszokott rend szerint történik. Ismét tá-
jékoztatom Önöket arról is, hogy Csanytelek Község Ön-
kormányzata Képviselő-testületének (a vonatkozó hatá-
lyos jogszabályokat betartva) 22001122..  jjaannuuáárr  11--jjééttőőll  aa  kköözz--
sszzoollggáállttaattáássii  ddííjj  mmeeggáállllaappííttáássáárraa,,  vvaaggyy  aarrrraa  vvaallóó  jjaavvaassllaatt--
ttéétteelléérree  nniinnccss  jjooggaa,,  iilllleettvvee  bbeeffoollyyáássaa  ssiinnccss  aa  kköözzsszzoollggáállttaa--
ttáássrraa..  A Ht. az önkormányzat számára kötelezettségként
a hulladékgazdálkodás, mint közszolgáltatás megszer-
vezése feladatát rendeli, más jogosítványt nem biztosít a
település önkormányzata számára.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Tájékoztatás a hulladékgyûjtés közszolgál-
tatás végzésében bekövetkezett változásról

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testüle-
te felkérése alapján Csanytelek Község Önkormányzata
jegyzőjeként, az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve 2014. évre az alábbi pályázati kiírásokat
teszem közzé:

––  BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa  FFeellssőőookkttaattáássii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ÖÖsszz--
ttöönnddííjjppáállyyáázzaatt  ffeellssőőookkttaattáássii  hhaallllggaattóókk  sszzáámmáárraa a
2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első fél-
évére vonatkozóan „„AA””  ttííppuussúú  ppáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss””;;

– Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kí-

vánó fiatalok számára „„BB””  ttííppuussúú  ppáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss..
AA  ppáállyyáázzaattookk  rrööggzzííttéésséénneekk  ééss  aa  hhiivvaattaallhhoozz  ttöörrttéénnőő  bbee--

nnyyúújjttáássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee::  22001133..  nnoovveemmbbeerr  1155..
A részletes pályázati kiírás, valamint Csanytelek Köz-

ség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzata a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető, vala-
mint a www.csanytelek.hu honlapon elérhető.

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé    jegyző

Felhívás felsõoktatási hallgatók számára

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat benyújtására
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2013. augusztus 31-éig a hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermek, tanuló fogalmát a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény tartalmazta. A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben azonban
e fogalom már nem szerepel. 2013. szeptember 1-jei ha-
tállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény fennállásának
megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás kö-
rébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) került szabá-
lyozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak
kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól fi-
atal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának
elősegítése érdekében.

A Gyvt. 67/A. §-a értelmében a hátrányos, halmozot-
tan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó té-
nyezők a következők:

– a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban:
gyám) iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb alapfokú
végzettség;

– a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;
– az elégtelen lakáskörülmények;
– a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogvi-

szonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondo-
zói ellátás.

HHááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ggyyeerrmmeekk:: az a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki eseté-
ben az alábbi körülmények közül egy fennáll:

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylé-
sének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a család-
ba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfo-
kú. (Az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen
megtett önkéntes nyilatkozattal történik.)

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylé-
sének időpontjában a gyermeket nevelő szülök bárme-
lyike vagy a családba fogadó gyám a szociális törvény
szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult
vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként
tartotta nyilván a munkaügyi központ. (Az alacsony fog-
lalkoztatottá fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi.)

– a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnye-
zetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány
szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakás-
ban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol kor-
látozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szük-
séges feltételek (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskö-
rülmény).

HHaallmmoozzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ggyyeerrmmeekk:: az a rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-
mek, aki esetében fenti három körülmény közül (ala-
csony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság;
elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő
fennáll. HHaallmmoozzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ttoovváábbbbáá a ne-
velésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban része-
sülő, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal fel-
nőtt.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállá-
sának megállapítására irányuló eljárás részletszabályait
a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Gyér.) tartalmazza. A módosítás értelmében a Gyér. kie-
gészült a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
fennállásának megállapítására irányuló kérelemnyom-
tatvánnyal (3. számú melléklet), valamint meghatározás-
ra került, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos hely-
zet feltételeinek meglétét miként lehet megállapítani. Az
iskolai végzettségéről szóló nyilatkozat megtétele to-
vábbra is önkéntes alapon történik. Az alacsony foglal-
koztatottság a jegyző nyilvántartásából vagy a munka-
ügyi központ igazolása alapján, az elégtelen lakáskörül-
mény pedig az integrált településfejlesztési stratégia, il-
letve ennek hiányában környezettanulmány által megál-
lapítható. Ennek érdekében a Gyér. kiegészült a környe-
zettanulmány tartalmát meghatározó melléklettel is
(S/A. melléklet).

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során – az
ügyfél erre irányuló kérelme esetén – megvizsgálja a hát-
rányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is.
Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat
meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra,
de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrá-
nyos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új szemlé-
lettel történő meghatározása nem érinti a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezmé-
nyeket. Így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő gyermek – függetlenül attól, hogy hátrá-
nyos vagy halmozottan hátrányos helyzetű – továbbra is
jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, az óvo-
dában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermek-
étkeztetésre, a szociális nyári gyermekétkeztetésben való
részvételre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvez-
mény igénybevételére.

A nevelésbe vett gyermek halmozottan hátrányos hely-
zetűnek minősül külön megállapító határozat nélkül is,
hiszen ebben az esetben nincs mit mérlegelnie a gyámha-
tóságnak.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Tájékoztatás a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetû gyermek szeptember l-jétõl hatályos

fogalmáról és a kapcsolódó szabályozásról
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Az uuttóóggoonnddoozzóóii  eellllááttáássrraa  jjooggoossuulltt,,  ttaannuullóóii  vvaaggyy  hhaallllggaa--

ttóóii  jjooggvviisszzoonnyybbaann  áállllóó  ffiiaattaall  ffeellnnőőtttt  éérrddeekkéébbeenn  aazz  üüggyyéé--
bbeenn  eelljjáárróó  ggyyáámmhhiivvaattaall  hhiivvaattaallbbóóll  áállllaappííttjjaa  mmeegg  aa  hhaallmmoo--
zzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeett  ffeennnnáálllláássáátt,,  mmeellyyrrőőll  jjooggeerrőőss
ddöönnttéésséévveell  éérrtteessííttii  aa  nnyyiillvváánnttaarrttáásstt  vveezzeettőő  jjeeggyyzzőőii  ggyyáámm--
hhaattóóssáággoott.. A tartós nevelésbe vett gyermekeken kívül így
– a tényleges helyzetüket tekintve lényeges eltérést nem
mutató – átmeneti nevelésbe vett gyermekek, valamint a
továbbtanuló, kérelmükre utógondozói ellátásban része-
sülő fiatal felnőttek is a halmozottan hátrányos helyzetű-
ek közé tartoznak.

A Gyvt. átmeneti rendelkezései alapján a 2013. szep-
tember l-jén uuttóóggoonnddoozzóóii  eellllááttáássbbaann  rréésszzeessüüllőő,,  ttaannuullóóii
vvaaggyy  hhaallllggaattóóii  jjooggvviisszzoonnyybbaann  áállllóó  ffiiaattaall  ffeellnnőőtttt  hhaallmmoo--
zzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettéétt  aa  ffiiaattaall  ffeellnnőőtttt  kkéérreellmméérree,,  aann--
nnaakk  hhiiáánnyyáábbaann  hhiivvaattaallbbóóll  lleeggkkééssőőbbbb  22001144..  jjaannuuáárr  3311--ééiigg
mmeegg  kkeellll  áállllaappííttaannii,,  [Gyvt. 161/Q. § (3) bekezdés] A dön-
tést meg kell küldeni a nyilvántartást vezető jegyző ré-
szére is.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállá-
sáról nyilvántartást vezető jegyző:

– nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban ré-
szesülő fiatal felnőtt esetében az általános illetékességi
szabályok szerint, a gyermek, fiatal felnőtt lakóhelye
(„állandó lakcíme") szerinti jegyző,

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő gyermek esetén a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzet megállapításra illetékességgel rendelkező jegyző
[Gyvt. 18/A. § (l)-(2) bek.

A nyilvántartásban rögzíteni kell a gyermek (nagyko-
rúvá vált gyermek), fiatal felnőtt hátrányos vagy halmo-
zottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítá-
sának okát.

AAzz  óóvvooddáázzttaattáásstt  ttáámmooggaattáássrraa  vvoonnaattkkoozzóó  vvééggrreehhaajjttáássii
sszzaabbáállyyookk  mmóóddoossííttáássaa::

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállá-
sának megállapítására irányadó szabályok 2013. szep-
tember 1-jei hatálybalépése miatt módosultak az óvo-
dáztatási támogatásra vonatkozó szabályok is. Óvodáz-
tatási támogatásra ugyanis a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek törvényes képviselői jogosultak.

Az óvodáztatási támogatás megállapítása iránt a 2013.
szeptember 1-je után benyújtott kérelem esetén a jogo-
sultság akkor állapítható meg, ha a gyermek halmozot-
tan hátrányos helyzetének fennállását a jegyző megálla-
pította, és a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelé-
si évnek a kezdetéig (tárgyév augusztus 31-ig), amelyben

az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelés-
ben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását
megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül
rendszeresen jár óvodába.

A támogatásra 2013. szeptember l-jét követően a gyer-
mek részére a gyámhivatal által kirendelt családba foga-
dó gyám is jogosult.

Az átmeneti rendelkezések alapján az új rendelkezése-
ket csak a 2013. augusztus 31-ét követően óvodáztatási
támogatás megállapítása iránt indult új ügyekben és a
2013. szeptember l-jét megelőzően indult eljárások alap-
ján megállapított óvodáztatási támogatásnak a 2014.
szeptember l-jét követően esedékes, további alkalommal
történő folyósítására kell alkalmazni. [Gyvt. Í61/Q. § (4)
bek., Gyér. 184. § (l)-(2) bek.]

Azon jogosultak esetében tehát, akiknél a támogatás
megállapítására 2013. szeptember l-jét megelőzően in-
dult eljárás alapján került sor, a 2013. év végi és a 2014.
májusi felülvizsgálatot a 2013. augusztus 31-én hatályos
rendelkezések alapján kell elvégezni.

Az átmeneti rendelkezések alapján a települési önkor-
mányzat jegyzője köteles a 2013. szeptember l-jét meg-
előzően indult eljárás alapján megállapított óvodáztatási
támogatásra való jogosultsággal rendelkező személyeket
legkésőbb 2013. december 31-éig levélben tájékoztatni a
további óvodáztatási támogatás folyósításának 2013.
szeptember l-jétől hatályos szabályairól, valamint a hal-
mozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó
rendelkezésekről. [Gyvt. 161/Q. § (5) bekezdés]

A köznevelési területhez kapcsolódó átmeneti rendel-
kezések:

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek, tanulók részére a 2013. augusztus 31-én hatályos
rendelkezések szerint biztosított kedvezményeket, támo-
gatásokat a 2013/2014. nevelési évben, tanévben válto-
zatlan feltételek mellett kell nyújtani.

Azok a tanulók, akik hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzetük alapján 2013. szeptember l-jén az
Arany János Tehetséggondozó Programban, az Arany Já-
nos Kollégiumi Programban vagy az Arany János Kollé-
giumi- Szakiskolai Programban, az Útravaló Ösztöndíj-
programban, óvodai fejlesztő programban, képesség ki-
bontakoztató és integrációs felkészítésben vesznek részt
vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kö-
telezettség vagy a tankötelezettség befejezéséig a 2013.
augusztus 31-én hatályos szabályok szerint minősülnek
hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos
helyzetűnek. [Gyvt. 161/Q. §]

Forrás: EEmmbbeerrii  EErrőőffoorrrráássookk  MMiinniisszzttéérriiuummaa

2013. október 16. (szerda) napon 9 órától reumatológiai (csontsűrűség rendellenességek, degeneratív mozgás-
szervi panaszok) szűrést tart dr. Nagypál Erika adjunktus.

2013. november 11. (hétfő) napon 16 órától urológiai (gyakori prosztata elváltozások) szűrést rendez dr. Őry-
Tóth Csaba adjunktus.

A vizsgálat díja: 1800 Ft. Jelentkezni lehet az I. sz. háziorvosi rendelőben illetve a 63/200-024 telefonon.

Szûrõvizsgálatok!
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A Csanytelki Nyugdíjas Egyesület
és a Kéknefelejcs Népdalkör

ebben az évben is megrendezi
baráti találkozóját, melynek

keretében sor kerül az

VV..  AAllssóó--TTiisszzaa--mmeennttii
NNééppddaallkköörrii  TTaalláállkkoozzóórraa

Ideje: 22001133..  ookkttóóbbeerr  1199..  ((sszzoommbbaatt))  1100  óórraa..
Helye: CCssaannyytteelleekk,,  SSzzeenntt  LLáásszzllóó  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ttoorrnnaatteerrmmee

AA  ttaalláállkkoozzóó  ffeellllééppőőii::
Alkony Népdalkör – Mindszent
Pacsirta Népdalkör – Hódmezővásárhely
Magyar Nóta Klub – Szegvár
Röpülj Páva Kör – Csongrád
Hagyományőrző Népdalkör és

Citerazenekar – Baks
Domaszéki Népdalkör
Kéknefelejcs Népdalkör – Csanytelek

A műsor mindenki számára ingyenesen megtekinthető!

A műsor után a találkozó zárásaként kellemes ebéd, majd zenés, táncos
délután következik, melynek ára 1600,-Ft/fő.

Ebédjegy vásárolható: 2013. október 14.-én (hétfőn) és
15.-én (kedden) 13 órától 16 óráig az Idősek Otthona Klubhelyiségében.

MMiinnddeenn  nnóóttaa--  ééss  nnééppddaallkkeeddvveellőőtt,,  kkeelllleemmeess  kkiikkaappccssoollóóddáássrraa  vváággyyóótt
ttiisszztteelleetttteell  ééss  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

Nyugdíjas Egyesület Kéknefelejcs Népdalkör
Csanytelek Csanytelek

MEGHÍVÓ
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A KÉBSZ KFT. tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy
a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség

365.000 Ft+ÁFA áron.
További információ Ambrus László ügyvezetőnél

KÉBSZ KFT., 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.

KKeeddvveess  CCssaannyytteelleekkii  ffeellnnőőtttteekk  ééss  ggyyeerreekkeekk!!
Ismét eltelt a nyár és óvodánk új nevelési évvel el-

kezdte gyermekeink óvodáztatását, a már jól bevált
nevelési programunkkal. Sokszor tudósítottunk már
arról, hogy a mi nevelőtestületünk kiemelt feladata a
gyerekeink egészségre nevelése, anyanyelvi nevelése
és a környezeti nevelése. Ezért is örültünk nagyon an-
nak, amikor a nyár végén az „„EEggéésszzssééggrree  nneevveellőő  ééss
sszzeemmlléélleettffoorrmmáállóó  pprrooggrraammookk  aazz  AAllssóó--TTiisszzaa--mmeennttii
EEggyyeessíítteetttt  ÓÓvvooddáábbaann””  cc..  TTÁÁMMOOPP  66..11..33--1111//11--22001122--
00997733--aass  kkóóddsszzáámmúú  ppáállyyáázzaattoonn  99..999999..994400  FFtt összegű tá-
mogatásban részesültünk.

A pályázat megvalósításával kapcsolatos progra-
mok folyamatosan szerveződnek. Szinte minden hé-
ten várjuk valamennyiüket, akik számára a saját és
családjuk egészsége fontos. A projekt megnyitója már
megtörtént. 2013. szeptember 20-án a megnyitó után
kellemesen elfáradtunk az udvari közös torna után.
Az óvoda teraszán megterített egészséges finomsá-
gokból ettek a jelenlévők és kerékpárra pattantunk. A
Polgárőr Egyesület is mindig támogatja az óvodát.
Nagy segítség volt, hogy Borsos Lajos polgárőr kísér-
te autóval a csapatot. A lőtérnél megpihentünk és elfo-
gyasztottuk az egészséges uzsonnát, játszottunk, él-
veztük a szabadlevegőt, majd visszakerekeztünk az
ovihoz. 

AA  kköözzeelljjöövvőőbbeenn  vváárrhhaattóó  pprrooggrraammookk::  
– Október 19-én az óvodától indulunk a Csanytelek

tábláig, gyalogtúrára. 
– A hónap végén a vadászházhoz gyalogolunk (25-

én vagy 26-án).  A túra paprikás krumpli főzéssel zá-
rul. 

– A következő hónapokban is tartogatunk mindany-
nyiuknak programot, melyen érdekes különleges fi-
nomságokkal ismerkedhetnek meg, és nem utolsó
szempont, hogy együtt lehet, ezen programok alkal-
mával is a család apraja-nagyja. 

– Tervezünk egészségre nevelő szemléletformáló
előadásokat szakemberek bevonásával, egészségünk
állapotfelmérését és a téli hónapokban családi sport
délutánt. 

– A projekt befejezése februárban zárul egy nagymé-
retű farsangi mulatsággal, télkergetéssel. Aki szeret
maszkot húzni magára, már gondolkodhat, kinek a
bőrében vonul az utcán. MMiinnddeeggyyiikk  pprrooggrraammuunnkkrróóll
eellőőrree  ttáájjéékkoozzttaattjjuukk  ÖÖnnöökkeett  ééss  vváárrjjuukk  sszzeerreetteetttteell,,  iilllleettvvee
mmeegglleeppeettéésseekkkkeell..

ÓÓvvooddáánnkk  sszzoollggáállttaattáássaaii,,  mmeellyyeekkeett  óóvvooddaa  iiddőőbbeenn  ééss
nneevveellééss  uuttáánnii  iiddőőbbeenn  lleehheett  iiggéénnyybbee  vveennnnii::

– hittan,
– angol nyelvvel való ismerkedés,
– vízhez szoktatás,
– tartásjavító torna,
– fejlesztő pedagógiai,
– logopédiai, 
– gyógypedagógiai,
– néptánc.
ÚÚjj  sszzoollggáállttaattáássssaall  bbőővvííttjjüükk  óóvvooddáánnkk  éélleettéétt..  
Minden hónap utolsó szombat délelőttjén 10:00-től

12:00-ig várjuk az óvodás és kisiskolás korú gyerme-
keket egy-egy barkácsolásra, mese délelőttre.

Természetesen változatlanul folytatni fogjuk a jól be-
vált hagyományos délutánjainkat, ahol együtt gyö-
nyörködünk a gyerekekben és jól érezzük magunkat.
(Apák Napja, Nagyszülők Napja, Állatok Világnapja,
Lámpagyújtás, Egészség Nap, Farsang, Március 15-e
ünneplése, Föld Napja, Víz Napja, Takarítási Világ-
nap, Anyák Napja, Évzáró, Ballagás)

A felnőttek példamutatása mindig fontos nemcsak
az óvodában, a családban is. A gyermek leginkább
utánzás útján tanul. A kicsi a nagytól és a felnőttektől. 

„Vezesd őket, utat ne tévessz, 
S magadhoz mindig hű maradj,

Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”

(Nagy László)

MMiinnddeennkkiinneekk  jjóó  eeggéésszzssééggeett  kkíívváánnvvaa,,  vváárrjjuukk  nnaaggyy--
nnaaggyy  sszzeerreetteetttteell  aa  ffaalluubbaann  ééllőő  ffeellnnőőtttteekkeett  ééss  ggyyeerrmmeekkee--
kkeett,,  iilllleettvvee  bbaarrááttaaiikkaatt,,  iissmmeerrőősseeiikkeett  aa  ffeenntt  eemmllíítteetttt
pprrooggrraammookkrraa!!

MMáárrttoonn  EErrzzsséébbeett
óvodavezető

Programok és szolgáltatások
az óvodában
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Közlemény
Csanytelek község sikeresen előkészítette a település csatornázási munkáinak

terveit és sikeresen pályázott EU-s forrásra a települési csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep megépítésére. Befejezte a KEOP-7.1.0/11-2011-0027 pályázat
keretén belül vállalt tervezési feladatait.

Csanytelek község 32.544.000,-Ft beruházási költség felhasználásával, melyből
27.662.400,-Ft támogatást nyújtott az Európai Unió, készítette el Csanytelek Község
szennyvízelvezetésének és tisztításának terveit, mely alapján pályázatot nyújtott be
és nyert 715.379.456,-Ft támogatást a megvalósításhoz.

További információ kérhető:
Projekt honlap: www.csanytelek.hu

Dely Attila projektmenedzser
G.L.L.A Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft.

1239 Budapest, Háló u. 9.
E-mail: dely.attila@glla.hu

Hulladékszállítási ügyben a Közszolgáltató

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal dísztermében 2013. október 31-én

(csütörtök) 9.00-11.00 óra között tart ügyfélfogadást.

TTiisszztteelltt  PPoollggáárrmmeesstteerr  ÚÚrr!!
Köszönettel fogadtam kedves meghívását és örömmel

vettem részt Csanytelek községben a játszótér átadásán.
Külön örömömre szolgál, hogy a játszóteret egy 4,4 milli-

ós pályázat elnyerésével sikerült megvalósítaniuk. Úgy vé-
lem régen megérdemelték már Csanytelek gyermekei (és
természetesen szülei), hogy egy ilyen kiváló játszótér birto-
kosai lehessenek.

Kérem, engedje meg, és utólag külön megköszönjem,
hogy megtekinthettem a településük óvodáját. Az intéz-
mény felszereltsége, környezete és kiemelten az ott dolgozó
pedagógusok, szakdolgozók, és a teljes személyzet kiváló

munkája teljesen lenyűgözött. Úgy vélem, hogy nem csak
egy községben, hanem az ország bármely pontján is meg-
állná a helyét ez a csodálatos intézményük. 

Ismételten gratulálok a gyönyörű játszóterük felépítésé-
hez, átadásához.

Önnek, a képviselő-testületnek és a falu teljes lakosságá-
nak nagyon jó erőt, egészséget, és a továbbiakban is minél
több sikeres fejlesztést, gyarapodást kívánok.

Szentes, 2013. október 03.
Tisztelettel és barátsággal köszönti

FFaarrkkaass  SSáánnddoorr
országgyűlési képviselő

Farkas Sándor levele

Szeptember 24.-én tartottuk az idei év utolsó véradását
az orvosi rendelőben. Az eseményre 66 véradó jelentke-
zett, ebből 3-at kiszűrtek, örömünkre négy új donort is
köszönthettünk. Véradás után vacsorával kedvesked-
tünk a donoroknak, melynek megrendezésében a
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, KÉBSZ KFT, Mrlják
József, Darabos Pékség (Péktár) és Tóth Margit volt se-

gítségünkre. A finom ételt a konyhai dolgozók készítet-
ték el.

Az idei három rendezvényen 200 véradóval számol-
hattunk, az adakozók között 10 új donort köszöntöttünk. 

Remélem jövőre is találkozunk! Minden véradónak jó
egészséget kívánunk!

SSiimmoonn  OOttttóónnéé

Köszönet!
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RECEPT

KLUB

BBaabbgguullyyááss
vvaaddáásszz  mmóóddrraa

HHoozzzzáávvaallóókk  88  sszzeemmééllyyrree::
– 1/2 kg nagy szemű fejtett bab vagy

25 dkg száraz tarkabab,
– 60 dkg vaddisznó vagy szarvas apró hús,
– 15 dkg húsos füstölt szalonna,
– 1 nagyobb fej vöröshagyma,
– 6-8 gerezd fokhagyma,
– 3 szál sárgarépa,
– 2 szál fehér répa,
– 1/2 zeller és zeller zöld,
– 2-3 db babérlevél,
– ételízesítő, só,
– 1 mk. őrölt fekete bors,
– 1 kk. őrölt kömény,
– 1 ek. pirospaprika,
AA  ccssiippeettkkééhheezz::
– 1 db tojás,
– finom liszt.
EEllkkéésszzííttééssee::
Ha szárazbabot használunk azt előző nap beáztatjuk. A

zöldségeket megtisztítjuk, szeletekre vagy kockákra vág-
juk. A vöröshagymát finomra aprítjuk. A húst nagyobb, a
szalonnát apró kockákra vágjuk.

A szalonnát kipirítjuk, megdinszteljük rajta a vöröshagy-
mát, rányomjuk a fokhagymát. Hozzáadjuk a húst, sózzuk,
köményt, ételízesítőt és pirospaprikát adunk hozzá, majd
kevés vízzel felöntjük. A vaddisznót egyszerre feltehetjük a
babbal. Ha a hús és a bab puhulni kezd, beletesszük a zöld-
ségeket és készre főzzük. Egy tojásból annyi liszttel ameny-
nyit felvesz, hogy kemény tésztát kapjunk, csipetkét készí-
tünk, és a levesbe főzzük. Tejföllel, friss kenyérrel esetleg
csípős paprikával tálaljuk.

KULTÚRA
HHeellttaaii  JJeennőő

ŐŐsszz
Szürke ég, őszies...
Ősz, ősz ne siess!
Ne kergesd el a nyarat,
A meleg fényt, sugarat.

Süss ki még, nyári nap,
Simogasd az arcomat,
Melengesd a szívemet,
Míg az ősz eltemet.

Vidíts még vadvirág,
Míg enyém a vad világ.
Tudom én, érzem én,
Nem sokáig lesz enyém.

Szürke ég, szürke vég,
Be jó volna élni még!
Nem lehet, nem lehet,
Sötét árny integet.

Sötét árny, néma váz
Bűvöl és babonáz.
Kérdezem, nem felel,
Integet csak, menni kell.

Fogy a fény, fogy a nyár,
Hideg szél fújdogál,
Hideg szél, őszies...
Ősz, ősz ne siess!

OLVASÓI OLDAL

PPOOÉÉNN  SSAARROOKK
MMóórriicckkaa  ddoobbooll  aa  ppaaddoonn..
--  MMiiéérrtt  ddoobboollsszz  MMóórriicckkaa??
--  EElliijjeesszztteemm  aazz  oorroosszzlláánnookkaatt..
--  DDee  hhiisszz  iitttt  nniinnccss  oorroosszzlláánn..
--  NNaa,,  llááttjjaa!!  UUggyyee  mmiillyyeenn  jjóó  mmóóddsszzeerr??
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