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Az EURÓPAI CSANYTELEKÉRT Közalapítvány Kuratóriuma
tisztelettel kéri Önöket, hogy a 2019. évben esedékes adóbevallásukkor
támogassák a község alapítványát az SZJA 1%-ának felajánlásával.

Közalapítvány adószáma: 18474952-1-06

Jegyzői tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2019. márciusi ülésein hozott döntéseiről

Tisztelettel: Szabados Pál Kuratórium Elnöke

Gépszín építése
A műszaki átadás megkezdésével befejezéséhez közeledik önkormányzatunk múlt évben megkezdett saját erős beruházása, amellyel
a közmunka programban vásárolt gépeket, eszközöket szeretnénk
megóvni az időjárás viszontagságaitól.
Forgó Henrik, polgármester

Hírmorzsák

az önkormányzat és szerveit érintő, a településen történt eseményekről

– Március 6. napján jegyzői értekezlet keretében kaptunk tájékoztatást aktuális központi jogszabályok változása miatti elvárások
eljárásrendjéről, a kötelező adatszolgáltatások informatikai háttere
fejlesztéséről.
– Március 7.-én a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága képviselői által a hivatalban lefolytatott helyszíni egyeztetése
keretében került sor újabb adatok áttekintésére, mind az önkormányzat, mind a hivatal, továbbá a társulás és a nemzetiségi önkormányzat, valamint az intézmények könyvelésére vonatkozóan,
melynek záró összefoglaló jegyzőkönyvbe rögzítése még folyamatban van.
– Március 8. napján a nemzetközi nőnap alkalmából településünkön
a női közalkalmazottak és köztisztviselők számára virággal és tortával kedveskedtek a férfi kollégák, melyet utólag is nagyon köszönünk!
– Március 20-án Szegeden a Helyi Választási Iroda vezetőjeként választási értekezleten vettem részt, ahol a május 26. napján tartandó EP
választás feladatellátására vonatkozó előadásokat hallgattunk meg.
– Az EP választásról való tudnivalókat a település hirdetőtábláin elhelyezett plakátokból és a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött
értesítésben foglaltakból ismerhetik meg a helyben élő választópolgárok.
– HVI vezetőjeként elektronikus úton sikeresen tettem eleget az EP
választásra kiírt vizsga letételi kötelezettségemnek, március 22.
napján.
– Március 26.-án az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság soros ülésén véleményezte
a 28-án Képviselő-testület el benyújtott előterjesztésben foglaltakat, melyet javasolt testület általi elfogadásra.
– Március 31. napjával befejeződött az országos Széchenyi Könyvtárral fennálló együttműködésünk, melynek keretében 2 fő kultu-
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rális közfoglalkoztatott alkalmazása anyagi feltételeit biztosította
központi költségvetési forrásból az EMMI. A 2 alkalmazott a település könyvtárában látott el közművelődési feladatot több év
óta, melyet a településen olvasást szerető könyvtári tagságon kívül, a Szent László Általános Iskola diákjai is rendszeresen vettek
és vesznek igénybe. Munkájukat köszönjünk!. Jó hír, hogy április
1. napjától, ismét lehetőség nyílt ugyanezen feltételekkel együttműködési megállapodás kötésére, így továbbra is zavartalan a település és az iskolai könyvtár működése, változatlan nyitva tartás
mellett. Várunk minden érdeklődőt a sokasodó könyvtári programokra!
– Településünkön is egyre több problémát okoznak a kóbor kutyák, ami a nem felelős állattartással függ össze. Az állatkínzáson
túl, más szabályszegés mellett, nyíltan közösség ellenes magatartáshoz vezet a kutyákról gazdája általi gondoskodás elhanyagolása,
a kutyák közterületen való elhagyása. A jelenleg hatályos vonatkozó központi jogszabályok előírásai betartása nem teszik lehetővé a kicsapott, éhező kutya elpusztításához vezető megoldást
(pl. külterületen történő kilövését). A közterületen kóborló kutya
támadásától félő érintettek védelmét kellő súllyal nem lehet a jog
eszközével megoldani. Már több ízben fordultam a kutyatartók
felé kéréssel, melyet ismét megteszek akkor is, ha az eddigi tapasztalataim alapján nem sok esélyem van az elvárt együttműködésre, holott nem csak vétlenek válhatnak egy-egy kutyatámadás
áldozatává, hanem a kutyáját kóbor ebbé tevő is. Az emberi élet
védelme elsőbbséget élvez az állatok védelméhez képest, amely
nem vezethet visszaéléshez, önbíráskodáshoz, ezért szükség van
az ebek tulajdonosai által a felelős állattartás szabályai követése
mellett a közösségi érdekek tiszteletben tartására, melyben joggal
várható el a jogkövető magatartás.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület soros ülését
2019. március 28. napján tartotta, melyet a Polgármester úr és az
Alpolgármester úr egyidejű távolléte miatt, az Ügyrendi Bizottság
Elnöke vezetett le, így ezért elmaradt az ülés napirendi pontjai előtti Polgármester úr két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedéseiről szóló beszámoló benyújtása. Az ülésen az írásban kiadott
meghívó alapján 4 fő-napirendi pontot tárgyalt a testület, melynek
1. főnapirendi pontját az Ügyrendi Bizottság, az 1.–2. fő-napirendi
pontokat pedig a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság ülésén véleményezte és az általa tárgyalt napirendi
pontok jóváhagyására tett javaslatot.
Az 1. fő-napirendi pont keretében tárgyalta a testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet alkotására benyújtott előterjesztésben, az ahhoz
csatolt előzetes hatásvizsgálatban, az önkormányzati rendelet
tervezetében és annak indokolásában foglaltakat, melyet változtatás nélkül elfogadott. Ez a belső jogszabály az önkormányzat
és a képviselő-testület hivatala számára eredeti előirányzatként
jóváhagyott költségvetésében időközben bekövetkezett változások technikai módosítása, az előző évi költségvetés zárása előtt,
a már végrehajtottá válás lekövetése. Az 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2019. április 01. napjával lépett hatályba,
amely jogokat nem keletkeztet és kötelezettséget nem ró a település lakóira.

Az ülés 2. fő-napirendi pontjaként tárgyalta és határozatába
foglaltan fogadta el a testület a Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. évi Közbeszerzési Tervét, amely az idei évre tervezett, közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházások közül a
Csanytelek község belvíz- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése II. üteme részletezését tartalmazza, melynek megvalósítására pályázaton elnyert 96.494 E Ft állami támogatás nyújt
anyagi fedezetet.
A Képviselő-testület az ülés 3. fő-napirendi pontjaként véleményezte a Csanyteleki Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezésére tett rendőrkapitányi javaslatot, melyben foglaltakat támogatva tett javaslatot Magony István c. r. alezredes úr személyi kinevezésére 2019. április
01. napjától kezdődő időponttal. Az őrsparancsnoki kinevezéshez
gratulálunk és eredményes munkát kívánunk alezredes úrnak, melyhez szükséges támogatás nyújtása részünkről biztosított!
Az ülésen 4. fő-napirendi pontként a Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójában foglaltakat
vitatta meg a testület, melyet jónak értékelt és a jövőbeni együttműködés jegyében fogadta azt el határozatába foglalva.
Az ülésen Egyebek napirendi pont keretében írásos előterjesztés benyújtására nem került sor.
Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal
ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az önkormányzat címszó
alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el.

MEGHÍVÓ
KÖZGYŰLÉSRE

Mozgáskorlátozottak
Csanyteleki Csoportja

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület
2019. május 06.-án /hétfőn/ 12 órakor
tartja az éves közgyűlését,
amelyre meghívjuk és elvárjuk tagjainkat.
Közgyűlés helye: klubhelyiség.

2019. április 30-án - kedden -12 órakor Anyák napját
tartja a Faluházban. Köszöntés és virágátadás után finom ebédet kínálunk tagjainknak. Részvételi szándékot kérem jelezni Bali Gábornénál április 25-ig.
Bakony Zoltánné csoport titkár

NYUGDÍJAS EGYESÜLET
programja

Napirendi pontok:
1. Megnyitó,
2. Zárszámadás,
3. Költségvetés,
4. Egyebek,
5. Kérdések, hozzászólások.

2019. április 8-án 12 óra:
I. féléves névnaposok köszöntése, ebéd, sütemény, stb.
/evőeszközt hozni kell/

Tagjaink megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!
Egyesület vezetősége

2019. május 6.-án 12 óra:
közgyűlés, majd Anyák napi köszöntés, ebéd.
/evőeszközt hozni kell/
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Jegyzői tájékoztatás az ÉVKÖZI szünidei gyermekétkeztetésről,
időtartamáról és helyszínéről
A települési önkormányzat az évközi szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
részére ingyenesen biztosítja a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatt valamennyi munkanapon, a fentiekbe nem tartozó gyermekek számára az évközi szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, a szülő, törvényes képviselő kérelmének
megfelelő időtartamban.
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a
gyermek más településen történő táborozása vagy más okból
való akadályoztatása esetén az adott gyermek tekintetében a fentiekben meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet! A szünidei
gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy
számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik,
a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő gyermek számára
átadható helyben történő fogyasztásra vagy elvitel formájában.

Fentiekről előzetesen írásban tájékoztattam az érintett Szülőket, és részükre megküldtem a szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot. Mindezek tükrében
felhívom az ÉVKÖZI szünidei gyermekétkeztetést – fenti nyilatkozaton – igénylők figyelmét arra, hogy a szünet időtartama
alatt az alábbiakban megjelölt időpontokban biztosítja Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkeztetés jogosultjai részére az
egyszeri meleg főétkezést.
Hétfő

Kedd
2019.04.23.

Szerda

Csütörtök
2019.04.18.

Péntek

Felhívom az érintett Szülők figyelmét, hogy a napi egyszeri meleg főétkeztetés (ebéd) a rászoruló gyermek általi helyben
történő elfogyasztással vagy elvitellel történhet. Tájékoztatom
továbbá az érintett Szülőket arról, hogy amennyiben nem helyben történik az ebéd elfogyasztása, Önöknek kell gondoskodnia az ebéd átvételéről, elviteléről és az ételadagnak megfelelő
szabvány ételhordó biztosításáról. Az ebéd helyben történő elfogyasztása/kiosztása a KÉBSZ KFT által üzemeltetett iskolai
konyhán/iskolai étkezdében (6647 Csanytelek, Szent László u. 4/a.)
munkanapokon 11.00–12.00 között történik.
Kató Pálné jegyző

BABAFA ÜLTETÉS

Kedves Anyukák!
2019. május 5.-én vasárnap délután 14 órától Csanytelek Község
Önkormányzata a Faluház közreműködésével Hagyományteremtő
Anyák-napi programot szervez az EFOP1.5.3-16-2017-00001 pályázat finanszírozásával.
A helyszín a Csanyteleki Sportpálya lesz, ahol minden 2014. november 1. után született gyermek egy saját fát ültethet – természetesen
szülői vagy közreműködői segítséggel.

A program előzetes jelentkezéshez kötött, a csemete vásárlás és az
ültetés előkészületei miatt. A részvétel és a közös délutáni uzsonna
ingyenes, továbbá meglepetés műsorral is kedveskedünk a rendezvényre kilátogatóknak!
Jelentkezz és légy részese a hagyományteremtő kezdeményezésnek,
melyet a jövőben rendszeres Anyák napi programmá szeretnénk fejleszteni, ezzel is segítve a családok Csanytelekhez kötődését!
Jelentkezni lehet: Szabóné Kovács Niki – 20/5319171
Nagy Emese – 30/6984228
vagy személyesen a Faluházban!
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Nőnapi Jótékonysági Óvodabál
Március 9-én rendeztük meg Nőnapi Jótékonysági Óvodabálunkat.
Ünnepélyes hangulatot varázsolt a helyszín díszítése, mely tükrözte,
hogy a rendezvény 25. évfordulóját ünnepelhettük. A Csanyteleki
Óvoda, 1994 januárjában rendezte meg első alkalommal Márton
Erzsébet Óvodavezető kezdeményezésére az I. Szülő bált.
A rendezvény, az óvoda dolgozóinak és gyermekeink szüleinek
közös összefogásával, valamint támogatóink szponzorálásával valósulhatott meg, és mindez természetesen gyerekeink óvodai életének
minél élményszerűbbé tétele érdekében történt.
Óvodabálunk tartogatott meglepetéseket a kedves vendégeinknek. Az est megnyitó műsorát, Bődi Richárd és Lucz Laura, a
Szilver Tse formációs táncosai nyitották meg. Az óvodások is szerették volna megköszönni a sok támogatást, így műsorunk folytatásaként, az óvoda nagycsoportos gyermekei Bajor táncot mutattak
be. Az ünnepi hangulatot fokozta kedvenc slágerei előadásával Kovács- Kátai Nikoletta.
A remek vacsoráról, a konyha dolgozói gondoskodtak Szélné
Katika vezetésével, az ízletes pörköltet pedig, Pintér István és Ambrus László főzte számunkra. Ezúton is köszönetünket szeretnénk
kifejezni a konyha dolgozóinak, hogy a pompás vacsorát elkészítették.
A vacsora után, a dolgozók és a vállalkozó kedves szülők látványos legyezőtánccal és a hattyúk táncával lepték meg vendégeinket.
A jó hangulatról a Reflex együttes gondoskodott.
Reméljük, vendégeink jól érezték magukat!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazon szülőknek,
dolgozóknak, cégeknek és egyéb szervezeteknek, akik részvételükkel, tárgyi és anyagi felajánlásaikkal hozzájárultak a jótékonysági bálunk támogatásához és eredményességéhez.
Támogatóink: Csanyi-Táp Kft. – Márton János, Csanyi Agrár
Kft. – Jéri Ferenc, Forgó Henrik Polgármester Úr és családja, Szeri
Béla és családja, Losonczi István és családja, Lovas Imréné, Faragó Edit, Kósa Mihály és családja, Arany Gábor és családja, Potor
István és családja, Tóth Zoltán és családja, Dóka István és családja, Berényi Boglárka és Gyöngyi Zoltán, Lajos Jánosné és családja,
Kátai B. István és családja, Szabóné Pálinkás Györgyi és családja, Kávainé Pálinkás Beáta és családja, Kucsora Erhard Gyula és
családja, Szász Erika és családja, Enyingi Anett és családja, Papp
Gyöngyi és családja, Forgó Attila és családja, Szabó Péter és családja, Faragó Attila és családja, Tajti Ildikó és családja, id. Vida Tibor
és családja, Varga István és családja, Lucaci Veronika és családja, ifj.
Erhard Gyula, ifj. Vida Tibor és családja, Ferenczik Gábor és családja, Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Kató Edina és családja, Márton Erzsébet, Ürmös Kft., Faragó Attila és Berkeszi Ella, Solymosi
Dávid és családja, Őrangyal Patika Kft. Fiókgyógyszertár- Csanytelek, MORTAK FRUIT Kft. – Mrlják József, Czinka József Vastelep – Csanytelek, Vida Zsolt és családja, Urbácsik János és családja,
Szokolovszki Bereniké és családja, Juhász Károly és családja, Forgó
János és családja, Kovács László és családja, Mátyás Zsolt, Gyöngyi
Mihály és családja, Zsíros Tamás és családja, KOZMA ABC, Czegő
Csilla Orsolya, Gémes Zsolt, Horváth Lajos Felgyő Község Polgár-
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mestere, Kolompár Edit, Mars Magyarország Kft., Szabó Dániel és
családja, Pálinkás Istvánné, Koromné Molnár Erzsébet, Magó Ferencné, Veres Zoltán és családja – Felgyői Kecskesajt, Juhász Anita, Szabolcsi Kata – Felgyői Könyvelőiroda, Vali Xénia és családja,
Juhász Krisztina és családja, Tóthné Györgyi Bettina és családja,
Pelikánné Koncz Anikó és családja, Koncz Béla és családja, Corbei
Róbert és családja, Mihály Andrea és családja, Balogh Boglárka és
családja, Gyöngyössy Géza és családja, Blaskovics József és családja, Filipovics Katalin és családja, Nagy Angéla, Kovács–Kátai Nikoletta, Bődi Richárd és Lucz Laura, Apró Mihály.
Köszönjük az önzetlen segítséget!
Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde
Alkalmazotti Közössége

Felhívás!
Óvodánk a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde

papír és PET palackgyűjtést szervez.
Kérünk minden kedves Szülőt, és a falu lakosságát, hogy
aki teheti, az összegyűjtött papírt és PET palackot április
8-12-e között hozza be az óvodába.
A gyűjtést az FBH-NP Nonprofit KFT. és a Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. hirdette meg, s
a legtöbb papírt összegyűjtő intézmény pénzjutalomban
részesül.
Kérjük a kedves Szülők összefogását.
Előre is köszönjük!
Az óvoda dolgozói
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Márciusi programok az óvodában

Óvodánkban is megemlékeztünk az 1848. március 15-i eseményekről. Képeskönyvek nézegetése közben a gyerekek megismerkedhettek a magyar huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel, a nemzeti színekkel, csatajelenetekkel. Beszélgettünk velük, felidéztük
ismereteiket, új fogalmakat tanulhattak. Nagycsoportosaink, az óvó
nénik koordinálásával, ünnepi műsor keretében felelevenítették az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc korát. A legnemesebb
érzéseket, s eszményeket próbálták erősíteni bennünk: mint a hazaszeretet, az összefogás, együttműködés öröme, az együttérzés, a
bátorság, a tettrekészség, segítőkészség. Kisebb óvodásainkat, magával ragadta az ünnep szellemisége.
Március 22-én, a „Víz világnapja” alkalmából, nagycsoportosaink vendégül látták a Felgyői óvodásokat, s vetélkedő keretében
mérték össze tudásaikat. A gyerekek izgatottan várták, hogy bizonyíthassák mi mindent, tudnak a „vízről”, mint természeti kincsről,
mint élőhelyről, s arról, hogyan tudjuk védeni, és hogyan tudunk
vigyázni rá. A csapatok lelkesedéssel vettek részt a „versenyben”,

s természetesen a jutalom sem maradt el. A vetélkedőn túl, együtt
játszottunk a Felgyői ovisokkal, ezzel is ápolva az óvodák közötti
jó viszonyt.
A hónap az anyanyelvi kultúránk fejlesztéséhez is hozzájárult,
hiszen a Pillangó csoportos óvó néni, Kátai B. Istvánné a középső
csoportos gyermekek részére megrendezte a „Gyöngyös szavak”
című Versmondó versenyt. A „kis versmondókat”, a zsűri, bátorságukért, részvételükért, jutalomban részesítette. A mese és a vers,
gyermekeink mindennapi lelki tápláléka, hiszen képet teremt a hallottakról, ami csak az övé, s így gazdagítja belső világát. Ezt a szellemiséget követjük akkor, amikor az Anyanyelvi Munkaközösség éves
tematikáját figyelembe véve tervezzük és szervezzük óvodásaink
mindennapjait.
Óvodánkban fáradhatatlanul azon munkálkodunk, hogy gyermekeink óvodás éveit minél színesebbé varázsoljuk, minél emlékezetesebbé tegyük. A rohanó hétköznapokban, ezek a kis programok az egymásra figyelést, a szeretetet hivatottak hangsúlyozni.

EBZÁRLAT!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya hatósági állatorvosa első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti
hatósági jogkörében eljárva a CS-07I/01/393-2/2019. ügyiratszámú határozatával Csanytelek község közigazgatási területére 2019. március 30.–
április 19. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák veszettség
elleni orális immunizálása miatt. Ezen időszak alatt a legeltetés tilos, továbbá minden kutyát és
macskát elzárva kell tartani, kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve szabad kivinni.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
Tájékoztatás! Oszlopcserék és hálózatbővítések miatt számítani kell időszakos áramszünetre
több településen is az év első felében. Az NKM áramszolgáltatójának munkatársai minden esetben
igyekeznek az áramszünetek időtartamát a lehető legminimálisabb mértékre csökkenteni azért, hogy a
fogyasztók a legkevesebbet érezzék a munkavégzésből. A tervezett áramszünetek pontos idejéről és
az érintett utcákról az ügyfelek a www.nkmaram.hu oldalon az Online ügyfélszolgálat/ Tervezett
áramszünetek menüpont alatt tájékozódhatnak.
NKM Áramhálózati Kft.
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Szabóné Pálinkás Györgyi, Intézményvezető

Meghívó!
Csanyteleken
2019. május 07.-én kedden
14.30-tól 18 óráig

véradást
szervezünk
a Csanyteleki Faluházban.
Minden régi és új véradót szeretettel várunk.
Mindenki hozza magával a TAJ,
lakcím kártyát és a személyigazolványát. 18 és 65 év között
lehet véradásra jelentkezni,
egy véradással 3 ember életét
mented meg.
Szeretettel várunk mindenkit.
Simonné Inci

Csanyi Hírmondó

Tájékoztató az Alsó-Tisza-menti
Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék
2019-2020-as nevelési évre vonatkozó óvodai beíratásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvodás korú gyermekeiket
a következő helyen és időben írathatják be a lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük szerinti kötelező felvételt biztosító, vagy választott intézménybe.
Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék
Felgyő
helye: Felgyői Óvoda
6645 Felgyő, Templom u. 1.
időpontja: 2019. április 29. (hétfő) 8.00- 16.00 óra között
2019. április 30. (kedd) 8.00- 16.00 óra között
Csanytelek
helye: Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde
6647 Csanytelek, Kossuth u. 12.
időpontja: 2019. április 29. (hétfő) 8.00- 16.00 óra között
2019. április 30. (kedd) 8.00- 16.00 óra között
Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:
• a szülő személyi igazolványa és lakcímét igazoló hatósági
igazolvány,
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány, (mely egyben a személyi azonosítója is)
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való
tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
• a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos
nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum
(orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).
Kérjük, hogy lehetőség szerint a beíratkozáskor szíveskedjen gyermekét is magával hozni kölcsönös ismerkedés céljából.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben
közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő
gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát
a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
Mindkét tagóvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását.
Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2019.
szeptember 2.
A nevelési év utolsó napja: 2020. augusztus 31.
Felhívjuk a Szülők figyelmét A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény erre vonatkozó szakaszaira:

148. szám

• 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét, a
felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
• 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai kötelezettség a
törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények
esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést
adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
• Felmentésre irányuló kérelmet a szülő az óvodai beiratkozás
időtartamának kezdő időpontjáig (Rendelet 20. § (2 a)) –,
óvodai jogviszonnyal már rendelkező gyermek esetében a
nevelési év során (Rendelet 20. § (2 b) terjeszthet elő.
Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20§ (2) bekezdése
alapján, a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek
szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A felvételi, átvételi kérelemről az óvoda vezetője dönt.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1)
a) pontja értelmében az óvodai beíratás elmulasztása szabálysértési
eljárást von maga után.
Folyamatos a böécsődei beíratkozás is
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a Csanyteleki Óvoda és Mini
Bölcsőde, valamint a Tömörkényi Mini Bölcsőde 2019/2020-as
gondozási évére vonatkozó bölcsődei ellátás igénybe vétele iránti
szándékukat, a fenti időpontokban sziveskedjenek jelezni a gyermek TAJ és lakcímigazoló kártyájának bemutatásával!
Szabóné Pálinkás Györgyi
Intézményvezető
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KÉBSZ Kft. konyha – Áprilisi étlap
01-07

08-14

15-21

Hétfő

Tésztaleves
Paradicsomos húsgombóc

Tarhonyaleves
Rakott zöldbab

Tejfölös rizsleves
Rakott húsos tészta

Kedd

Gyümölcsleves
Csirkepörkölt, rizs

Gombakrém leves
Sült csirke, tejfölös burgonya

Tojásleves
Kelkáposzta főzelék,
tepsis fasírt

Szerda

Zöldbableves
Sült pulykacomb
Tört burgonya

Lebbencsleves
Finomfőzelék, csibe fasírt

Brokkoli krémleves
Májrizottó

Csütörtök

Karalábéleves
Tarhonyás hús

Karfiolleves
Tepsis hal, zöldséges rizs

Alföldi tésztaleves
Paprikás burgonya virslivel

Péntek

Frankfurti leves
Prézlis tészta

Gulyásleves
Túrós tészta

Halkrumpli leves
Mákos tészta

Sertésragu leves
Burgonyás tészta

Zöldborsóleves
Kínai édes-savanyú csirke,
párolt rizs
Csontleves
Sült oldalas, petrezselymes
burgonya

Karalábéleves
Sertésjava pörkölt,
sós burgonya

Magyaros karfiolleves
Párizsias csirkemell,
gyümölcsfőzelék

Őszibarackkrém leves
Tyúkpörkölt, tarhonya,
savanyúság

Szombat
Vasárnap

Csirkeaprólék leves
Cigánypecsenye

22-28

29-30
Húsgombóc leves
Rántott sajt, mexikói rizs

Rizsleves
Lencsefőzelék, sült kolbász

Paradicsomleves
Hurka, kolbász, tört
burgonya, párolt káposzta

Köménymagleves
kenyérkockával
Hentes tokány, tészta
Csontleves
Paradicsomos káposzta,
natúrszelet

Pulykanyak leves
Rántott szelet, meggyszósz

Tel.: 20/310-11-41

A változtatás jogát fenntartjuk!

Faluház – Áprilisi programok
1. Hétfő –
2. Kedd –
3. Szerda –
4. Csütörtök –
5. Péntek –
8. Hétfő –
9. Kedd –
10. Szerda –
11. Csütörtök –
12. Péntek –
15. Hétfő –
16. Kedd –
17. Szerda –

16:00-tól Játszóház/Tanulóház – Filmvetítés
18:00–19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
18:00 – Kardio, Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
18:00 Jóga
16:00-tól Játszóház / Tanulóház
18:00 – Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
Megemlékezés a Költészet Napjáról 15:00-tól
– 18:00- Kardio edzés – a részvétel ingyenes
18:00 Jóga
16:00 Játszóház / Tanulóház
18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
14:00 Tavaszváró kézműves délután, meglepetésműsorral, családi program

18. Csütörtök –
23. Kedd –
24. Szerda –
25. Csütörtök –
26. Péntek –
27. Szombat –
28. Hétfő –
29. Kedd –

18:00 Kardio Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
13:30 Kéknefelejcs Népdalkör próba
18:00 Kardio Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
18:00 Jóga
14:00 Sulisztár
Játszóház/ Tanulóház Egészséges táplálkozás
11:00 Mozgáskorlátozott Klub Anyák napi ünnepség

A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!
Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Niki & Nagy Emese

Csanyi Hírmondó
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