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A tartalomból: 

A Magyar Köztársaság 

Elnöke kitûzte az or-

szággyûlési képviselõk 

2010. évi választását, 

mely alapján hazánk-

ban 2010. április 11-én kerül sor az 

országgyûlési képviselõ-választás 

elsõ fordulójára, 2010. április 25-

én pedig a második fordulóra. 

Névjegyzék - Értesítõk - Ajánló-

szelvények 

A település választójoggal rendelkezõ 

lakosainak névjegyzéke, 858 fõ vá-

lasztásra jogosult választópolgárral 

elkészült. 

A település valamennyi választópol-

gára 2010. február 8. és 12. között 

kézhez kapta a választói névjegyzék-

be történõ felvételérõl szóló Értesítõt, 

valamint a képviselõjelöltek ajánlá-

sához szükséges ajánlószelvényt. A 

névjegyzékbõl való kimaradás miatt 

kifogást senki nem nyújtott be a HVI 

vezetõjéhez. 

Ajánlás 

A választás elsõ fordulójában minden 

választópolgár 2 db szavazólapot kap. 

Az egyiken az egyéni választókerületi 

jelöltekre, a másikon a pártok által 

állított területi listára lehet szavazni. 

Ahhoz, hogy valaki egyéni választó-

kerületi jelölt lehessen, legalább 750 

választópolgár érvényes ajánlását 

kellett összegyûjtenie. Az ajánlószel-

vényeket 2010. március 19-ig lehetett 

gyûjteni. 

Ha a választópolgár élni kívánt aján-

lási jogával, akkor azt úgy tehette 

meg, ha a részére megküldött hivata-

los ajánlószelvényt kitöltve, saját ke-

zûleg aláírva átadta a támogatni kí- 
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vánt jelöltnek, vagy megbízottjának. 

Az ajánlás nem vonható vissza. 

Egy választópolgár egy jelöltet ajánl-

hatott. Aki ugyanazt a jelöltet többször 

ajánlotta, vagy aki több jelöltet is aján-

lott, annak valamennyi ajánlása ér-

vénytelenné vált. 

Szavazás külföldön 

Ha a választópolgár a szavazás napján 

külföldön tartózkodik, hazánk nagy-

követségén vagy fõkonzulátusán 

élhet szavazati jogával. Ennek érdeké-

ben a jegyzõnél kellett kérnie a kül-

képviseleti jegyzékbe való vételét. Ezt 

személyesen vagy meghatalmazott 

útján, illetve ajánlott levélben lehetett 

megtenni, amelynek legkésõbb 2010. 

március 19-én 16.00 óráig kellett 

megérkeznie a jegyzõhöz.  

Szavazás lakóhelytõl távol 

Az a választópolgár aki a szavazás 

napján Magyarországon, de lakóhelyé-

tõl eltérõ településen tartózkodik, a 

jegyzõtõl kapott igazolással szavaz-

hat. 

Igazolás személyesen vagy megha-

talmazott útján legkésõbb 2010. áp-

rilis 9-én 16.00 óráig kérhetõ.  

A kérelem benyújtásához, letölthetõ 

nyomtatvány áll rendelkezésre a 

www. valasztas.hu honlapon, illetve 

beszerezhetõ a helyi választási irodá-

ban. Fontos tudnivaló, hogy akár az 

elsõ, akár a második fordulóra ké-

rik az igazolást, azt a fenti idõpontig 

kell megtenni.  

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Ha ajánlott levélben kérik az iga-

zolást, a kérelemnek legkésõbb 

2010. április 6-án meg kell érkez-

nie a jegyzõhöz.  

Ha az igazolás kiadását követõen a 

szavazásra jogosult meggondolja 

magát, és mégis a lakóhelye szerinti 

szavazóhelyiségben szeretne szavaz-

ni, 2010. április 8-ig kérheti a lak-

címe szerinti jegyzõtõl, hogy vegye 

vissza a lakóhelye szerinti szavazó-

körbe. A korábban kapott igazolást 

le kell adni! 

Az igazolással a szavazás napját 

megelõzõen, az igazoláson feltünte-

tett településen a helyi választási 

irodában vagy a szavazás napján az 

igazoláson feltüntetett címen talál-

ható szavazóhelyiségben a szavazat-

számláló bizottságtól kérheti név-

jegyzékbe vételét.Az igazolással való 

szavazás részletes szabályairól,  

valamennyi igazolást kérõt, írás-

ban tájékoztatjuk! 

Tudnivalók a szavazásról 

Szavazni csak személyesen, 

6:00 és 19:00 óra között lehet. 

A szavazatszámláló bizottság kö-

teles ellenõrizni a szavazó sze-

mélyazonosságát és lakcímét. 

Fontos, hogy az ehhez szükséges 

igazolványokat mindenki vigye 

magával. Ezután kapják meg a 

jelenlétükben lepecsételt szava-

zólapokat, melyek átvételét a 

névjegyzék aláírásával kell iga-

zolni. 

A szavazás titkossága érdekében 

javasoljuk, használják a szavazó-

fülkét. 

Érvényesen szavazni a jelölt, 

illetõleg a lista neve alatti, feletti 

vagy melletti körbe tollal írt 

Országgyûlési választások - 2010.          Szavazással kapcsolatos információk 
(folytatás az 1. oldalról 
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két, egymást metszõ vonallal 

lehet (+ vagy X). A szavazólapo-

kat a borítékba helyezve az urná-

ba kell dobni. 

A mozgásában gátolt választópol-

gár (p. egészségi állapota miatt), a 

szavazást megelõzõen, a jegyzõtõl 

írásban kérhet mozgóurnát. Vég-

sõ esetben a szavazás napján � 

szintén írásban � a szavazatszám-

láló bizottságtól is kérhetõ a moz-

góurna. A szavazatszámláló bi-

zottság legalább két tagja fogja 

felkeresni a mozgásában akadá-

lyozott személyt, a mozgóurnával. 

A választással kapcsolatos egyéb 

kérdésekrõl a Polgármesteri Hiva-

talban illetve a www.valasztas.hu 

internetes oldalon lehet informá-

lódni. 

HIRDETMÉNY 

Tájékoztatom a település választópolgárait, 

hogy az országgyûlési képviselõk 

2010.  é v i  vá lasz tása során 

S z u h a k á l l ó b a n ,  m i n t 

egyszavazókörös településen, a szava-

zás napján a szavazatszámláló bizott-

ság feladatait a Helyi Választási Bi-

zottság (HVB) látja el. 

A Helyi Választási Bizottság tagjai: 

Zelena Olivérné  Szuhakálló, Bajcsy-Zs.u. 32. 

Forgács Jánosné Szuhakálló,Bajcsy-Zs. u. 67. 

Girincsi Bertalan Szuhakálló, Iskola u.22. 

Tóthné Béres Mária Szuhakálló, Kossuth L. út 8. 

Tariné Andrejcsik Eszter Szuhakálló, Nyárfa 

u.7. sz. alatti lakos; 

póttag: 

Zelena Gáborné  Szuhakálló Szabadság 

u.20.-szám alatti lakos. 

A választással kapcsolatban további információk 

szerezhetõk be a Polgármesteri Hivatalban, és a 

www.valasztas.hu honlapon. 

 

        Dr. Herczeg Tibor sk. 

                   HVI vezetõ 

HIRDETMÉNY 

Tájékoztatom a település választópolgárait, hogy - 

Szuhakállóban az országgyûlési képvi-

selõk választása során is 

1 szavazókör mûködik, 001. sor-

számmal, 

Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u. 47. 

(Általános Iskola) címen. 

A település valamennyi választójog-

gal rendelkezõ lakosa, az országgyûlési képvise-

lõk 2010. évi választásának mindkét fordulójában, 

a fenti címen található 001. sorszámú szavazó-

körben gyakorolhatja választójogát. 

A választás során csak személyesen lehet sza-

vazni és csak akkor, ha a személyazonosságu-

kat megfelelõen igazolják, az alábbi érvényes 

igazolványok valamelyikével: 

 lakóhelyet tartalmazó személyazonosító iga-

zolvány   

  vagy 

  lakcímigazolvány és 

útlevél vagy 

személyazonosító igazolvány vagy 

2001. január 1-jét követõen kiállított veze-

tõi engedély. 

        Dr. Herczeg Tibor sk. 

                   HVI vezetõ 

http://www.valasztas.hu
http://www.valasztas.hu


Az elmúlt idõszak szélsõséges idõjárási viszonyai is-

mételten ráirányítják a figyelmet a természeti ka-

tasztrófákra és az ellenük történõ védekezésre. Ön-

kormányzatunknál két elhárítási terv határozza meg 

veszély esetén a teendõket. A vízkárelhárítási terv az 

árvíz és belvíz elleni védekezésrõl rendelkezik, míg a 

�Veszélyelhárítási alapterv� a vegyi, viharkár és árvíz 

okozta károk elleni védekezést szabályozza. A tervek 

a település lakóira kötelezõ érvényûek.  

Az idei jelentõs mennyiségû hó az egyenletes olvadás 

miatt, nagyobb gondot nem okozott. Kül- és belterüle-

ten belvíz gyakorlatilag nem alakult ki, így az ellen 

védekezni nem kellett. Gondot a Mucsony-Zádorfalva 

közút hídja alatti vízátfolyás, annak szûk keresztmet-

szete okozhat. A víz feltorlódása az Izsó Miklós úton 

lévõ ingatlanokban okozhat kárt. A probléma a Szuha 

patak medrének tisztításával oldódhat meg, amely 

jelenleg tervezési szinten van.  

A község belterületén a Szeles - Május 1. - , Kossuth 

utakról a csapadékvíz az elmúlt idõszakban kiépített 

és kitisztított árkokban biztonságosan eljut a Szuha 

patakba. A temetõ melletti árok burkolásával az itt 

keletkezõ csapadékvíz elvezetése is megoldottá vált, 

így csak az Állomás és Vörösmarty utakon okoz 

gondot a nagyobb mérvû esõzés, amelyet az elmúlt 

évben végrehajtott árokásás nagymértékben enyhít.  

Az önkormányzat rendelete az árkok tisztítását az 

ingatlan tulajdonosainak kötelezõ feladatává teszi. 

Így ha azt minden lakos elvégzi, nagyobb veszéllyel 

és kárral nem kell számolnunk. 

Vegyi veszélyeztetettség településünkön a besorolás 

alapján nincs; árvíz és viharkár lehetõségével azon-

ban számolni kell, melyhez csak részben állnak ren-

delkezésre eszközök. Személyi állomány biztosított, 

tehergépjármû a magánszemélyeknél rendelkezésre 

áll, árokásó, tolólapos erõgépek viszont nincsenek, 

tehát ezen a területen külsõ segítség bevonása is 

szükséges. A katasztrófavédelem, a tûzoltóság mel-

lett kár bekövetkezése esetén, a község minden la-

kójának kötelessége a kár enyhítése, annak megelõ-

zése, valamint a helyreállítás munkálataiban való 

részt vétel. 

Bízom benne, hogy a hozott intézkedések kár ese-

tén is minimális, elviselhetõ terhet jelentenek a 

lakosság részére.   

Beszámoló a képviselõ-testület munkájáról 

Természeti katasztrófák elhárítása, védekezés megszervezése 
(írta: Tinyó Ottó polgármester) 

pénzügyi eredménnyel zárult, hiszen 5.259 E Ft. 

maradvány keletkezett. Tekintettel azonban, 

a közoktatási intézmények 2010. évi költ-

ségvetésében keletkezõ 6.615 E Ft-os fi-

nanszírozási hiányra, a képviselõ-testület 

úgy döntött, hogy az 2009. évi maradvány 

összegét teljes egészében a 2010. évi közös 

intézményfenntartásra fordítja. 

A képviselõ-testület az 1/2010.(II.18.) ren-

deletével elfogadta az önkormányzat 2010. 

évi költségvetését. A költségvetés bevéte-

le és kiadása 172.349 E Ft, 16.299 E Ft, mûkö-

dési célú forráshiány mellett. A 2010. évi költ-

ségvetés végrehajtása során elsõdleges szempont az 

önkormányzat mûködõképességének biztosítása, 

mely mellett kisebb volumenû fejlesztések, beruhá-

zások, beszerzések is megvalósulhatnak. 

A képviselõ-testület áprilisi ülésén dönt, az elkülöní-

tett keretként rendelkezésre álló 5.472 E Ft fej-

lesztési célú felhasználásáról. 

A képviselõk jóváhagyták a 2010. évi közfoglalkoz-

tatási tervet, a köztisztviselõk teljesítményértéke-

lésének alapját képezõ önkormányzati kiemelt 

célokat, az EMVA III. tengely támogatásából, a 

Bajcsy-Zsilinszky úton létesülõ játszótér megvaló-

síthatósága érdekében hoztak döntéseket. 

Az ülések jegyzõkönyvei a www.szuhakallo.hu olda-

lon megtekinthetõk, az Önkormányzati Portálban. 

2010. január 21.� rendkívüli nyílt ülés 

A képviselõk az ülésen döntöttek a település 

közigazgatási területén található MÁV-

ingatlanok egy részének, nyilvános árveré-

sén történõ értékesítése során, az önkor-

mányzati tulajdonszerzés lehetõségérõl. Az 

árverésre kitûzött ingatlanok jellege és kiki-

áltási ára alapján a testület úgy határozott, 

hogy nem vesz részt az önkormányzat ezen 

értékesítési formában. 

2010. január 28.� munkaterv szerinti 

ülés 

A képviselõ-testület beszámolót ismert meg és fo-

gadott el, a Kazincbarcika várossal közös fenntartá-

sú közoktatási intézmények, az Ádám Jenõ Általá-

nos Iskola és a Kazincbarcikai Összevont Óvodák, 

2007-2009. évi nevelõ-oktató tevékenységérõl. 

A képviselõk jóváhagyták a testület 2010. évi mun-

katervét és elfogadták a Sajó-Bódva és Környéke 

Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás alapító 

okiratának módosítását. 

2010. február 11.� munkaterv szerinti ülés 

A testületi ülésen a képviselõk az önkormányzat 

2010. évi költségvetését, gazdálkodását meghatáro-

zó, befolyásoló, fontos döntéseket hoztak. Megvitat-

ták és jóváhagyták a tagiskola és tagóvoda 2009. 

évi fenntartásának elszámolását. A közös intéz-

ményfenntartás, Szuhakálló szemszögébõl pozitív 
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2009.  év  január 1- jé tõ l 

megnövekedett a települési ön-

kormányzatok feladata a tartó-

san munka nélkül lévõk közfog-

lalkoztatásában.  

Az �Út a munkához� program 

2009. évi elindítását a jogalkotó 

azzal a felfokozott társadalmi 

igénnyel indokolta, hogy a mun-

kaerõpiacról hosszabb ideje tá-

vollevõk ne segélyt, hanem mun-

kát kapjanak. 

Az aktív korúak ellátására jogo-

sult személlyel közcélú munká-

ra legalább évi 90 munkanap-

ra és legalább napi hat órai 

munkavégzésre kell határozott 

idejû munkaviszonyt létesíteni. A 

teljes munkaidõben foglalkozta-

tottak részére, 2010. január 1-

jétõl, a minimálbér összegét, 

73.500 Ft-ot kötelezõ biztosí-

tani. A közfoglalkoztatás meg-

szervezése érdekében a települé-

si önkormányzatnak, közfog-

lalkoztatási tervet kell készí-

teni.  

A közfoglalkoztatási terv olyan 

egyéves idõtartamra szóló 

terv, amelyben az önkormányzat 

meghatározza azokat a munka-

feladatokat, munkaköröket, ame-

lyeket a közfoglalkoztatás kereté-

ben kíván ellátni; az egyes felada-

tok ellátásához szükséges létszá-

mot, a megvalósításhoz szükséges 

költségeket.  

2009. december 20-án, az Állami 

Foglalkoztatási Szolgálat nyil-

vántartása szerint a községben 

élõ 694 fõ munkavállaló korú sze-

mélybõl, 133 fõ volt álláskeresõ 

személy. Az álláskeresõk száma 

jelentõsen növekedett, a 2008.     

december 20-i állapothoz (89 fõ) 

képest. A 2010. évi közfoglalkoz-

tatás során az önkormányzat 59 fõ 

számára kínál munkalehetõséget. 

A foglalkoztatás tervezett költsége 

28.570 E Ft, melyhez 95%-os álla-

mi támogatás társul. 

A 2010-ben elvégzendõ feladatok 

egy részét a település üzemelteté-

séhez, (köztisztasági, közterület 

fenntartási feladatok), másrészét 

az intézményekben szükséges fel-

újításokhoz kapcsolódó tevékeny-

ségek képezik. 

 

A közfoglalkoztatási terv megtekint-

hetõ a www.szuhakallo honlapon, 

az Önkormányzati Portál menüben. 

meg) végrehajtani; és ezt követõen 

a parlagfû virágzását folyamato-

san megakadályozni. 

Amennyiben erre nem került sor a 

fenti idõpontig, a közérdekû ha-

tósági védekezést haladéktala-

nul el kell rendelnem a község bel-

területén. Ennek költségeit a tu-

lajdonos (használó) köteles meg-

téríteni. Nem fizetés esetén a köz-

érdekû védekezés költségei adók 

Tájékoztatom a község lakossá-

gát, hogy az élelmszerláncról és 

hatósági felügyeletérõl szóló 

2008. évi XLVI. tv. 17.§ (4) be-

kezdése értelmében az ingatla-

nok tulajdonosai illetve haszná-

lói 2010. június 30. napjáig 

kötelesek a parlagfû elleni vé-

dekezést, az érintett területek 

gyomtalanításával (melynek 

módját a kötelezettek választják 

módjára behajthatók, melyrõl 

az APEH gondoskodik. Emellett 

növényvédelmi bírság is kisza-

básra kerül! 

A parlagfû, a gyomnövények elleni 

hatékony védekezés vala-

mennyiünk közös érdeke, melynek 

elmulasztása komoly szankciókat 

von maga után, ezért javaslom az 

önkéntes és hatékony védekezés 

határidõbeni elvégzését. 

Jegyzõi felhívás ebtartás szabályainak betartására 

Közfoglalkoztatás 2010. évben 

Jegyzõi felhívás parlagfûmentesítésre 

Az egyes szabálysértésekrõl szó-

ló 218/1999.(II.18.) Korm rende-

let alapján veszélyeztetés kutyá-

val szabálysértés illetve a köte-

lezõ, veszettség elleni oltás el-

mulasztása miatt 50.000 - 

50.000 Ft pénzbírság szabható 

ki. 

A köz- és magánterületen fel-

ügyelet nélkül kóborló � esetleg 

még védõoltással sem rendelke-

zõ � ebek, potenciális veszélyt 

jelentenek mind az emberi-, 

mind az állati egészségre, a köz-

lekedés biztonságára, a vagyontár-

gyakra.  

Ezért felhívom valamennyi 

ebtartó figyelmét, hogy a tulajdo-

nában lévõ kutya saját ingatlan 

határain belüli tartásáról, kötele-

zõ védõoltással való ellátásáról 

gondoskodjon. 

Mindazon személyek ellen, akik 

ezen kötelezettségüknek nem tesz-

nek eleget, a szabálysértési eljá-

rást megindítom, és a jogszabály 

teljes szigorát fogom alkalmazni.  

A településen az utóbbi idõben 

jelentõs gondot okoz, a közterüle-

ten gazdátlanul bolyongó ebek 

számának megnövekedése. Ez 

nem minden esetben kóbor kutyát 

jelent, hanem sajnos legtöbbször 

felelõtlen emberi magatartást. A 

kutyák gazdái nem gondoskodnak 

arról, hogy állataik csak a saját 

lekerített ingatlanjaikon maradja-

nak; hanem gondatlanságból, 

nemtörõdömségbõl az ebeket köz-

területen, mások ingatlanján 

hagyják kóborolni.  
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Fellépés a Magyar Kultúra Napján 

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a 

Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-tõl kez-

dõdõen, minden évben ezen a napon  a Magyar 

Kultúra Napját ünnepeljük. 

A sajókazai 

R a d v á n s z k y 

Béla Kultúrház 

és Könyvtár 

nagytermében 

kistérségi fesz-

tivált rendeztek 

ebbõl az alka-

l o m b ó l .  

S z u h a k á l l ó t 

iskolánk ének-

zenei csoportja képviselte négy produkcióval.  

A mûsorszámokat értékelõ zsûri és a közönség is 

elismerését fejezte ki az elõadott színvonalas mû-

sorszámok láttán. 

Jótékonysági bál 

I s k o l á n k b a n 

2010. február 

6-án jótékony-

sági bállal kez-

dõdött a farsan-

gi rendezvé-

nyek sora.  

A táncszakkö-

rösök változa-

tos produkció-

jával, majd 

Kassai Eszter énekével kezdõdött a hagyományos mu-

latság. A zene mindenkit táncra hívott!   

Éjfélkor az adakozók jóvoltából értékes ajándékok 

kerültek kisorsolásra.  

A bál bevétele az Esélyegyenlõséget a Falusi Kisdiák-

nak Alapítvány közhasznú munkáját segíti.  

Köszönjük szépen az adakozók támogatását 

 

érintve gyalogoltak Szuhakálló 

felé. Körülbelül tíz kilométert 

tettek meg.  

Szánkózás Bánkúton 

Február 13-án Bánkúton 

szánkóztak a szuhakállói 

gyerekek. Gyönyörû idõ 

volt, kiváló volt a pálya. 

Óriási hóemberek készül-

tek. Többen egész család-

Téli gyalogtúra 

Január 23-án  gyalogtúrán vett 

részt tizen-

három di-

á k . 

Edelénybõl 

indulva a 

k ö r n y e z õ 

erdõn át a 

C s á s z t a - 

h e g y e t 

dal jöttek, a szülõk is jól érezték 

magukat! 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei - Rendezvényeink 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei:             Január - Március 
(Az iskola híreit szerkesztette: Csiszárik Jánosné igazgatóhelyettes) 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei - Sportszombatok a szabadban 

XII. Szuhakállói Sakk-

bajnokság 

Március 5-én, tizenkettedik 

alkalommal rendeztük meg a 

Körzeti Sakkbajnokságot a 

kistérség iskolásainak. Intéz-

ményünk csapata remekült 

szerepelt! Elsõ alkalommal 

szereztük meg a legjobb csa-

patnak járó kupát. 

Köszönjük a támogatását a 

Kazincbarcikai Kistérségi Tár-

sulásnak, az Esélyegyenlõséget 

a Falusi Kisdiáknak Alapítványnak, valamint a Diákön-

kormányzatnak! 

Mesés Farsang 

Az idei farsangon 

február 12-én ren-

deztük meg a diákok 

karneválját. Mesehõ-

sök jelmezébe bújt a 

legtöbb diák. A világ-

irodalom legismer-

tebb meséi elevened-

tek meg a színpadon.   

A jelmezesek felvonulása után fergeteges diszkóval 

folytatódott a bál. Sok diák nyert a tombolasorsolá-

son.  

Köszönjük szépen a tombolatárgyakat! 
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Iskolánk közössége a 4. osztályo-

sok ünnepi mûsorával emléke-

zett az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 162. évfordulójá-

ra.  

Megtisztelték rendezvényünket 

községünk és iskolánk vezetõi és 

az érdeklõdõ szülõk is.  

A nagycsoportos óvodások is 

nagy figyelemmel vettek részt az 

ünnepélyen. 

�Ne ijedjetek meg e szótól: forrada-

lom. 

Nem villám ez, napsugár, mely sze-

metekbe süt. 

Minden, ami szép, e szóban benne 

van. 

Változik minden. Ég és Föld más 

alakot ölt. 

De életre változik minden. 

Világ és szabadság terjed szét minde-

nütt.� 

                                       (Jókai Mór) 

Versenyeredmények 2010. januártól 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei - Nemzeti ünnepünk 

március 15. 

Zrínyi Ilona Matematika Verseny 

megyei lista 

Tari Balázs 8. 

Szabó Zoltán Szépkiejtési Ver-

seny kistérségi forduló vers kate-

gória 

Lakatos Márk 1. 

Körzeti Angol Nyelvi Verseny 

Tari Balázs 1. 

Zelena Patrik 1. 

Andók Regina 2. 

Dávid István Dávid 3. 

Czetõ Roland 5. 

 

Petõfi Sándor Körzeti Szépkiejté-

si Verseny próza kategória  

Kiss Csenge 6. 

Stíber Dorina 6. 

�Szép magyar beszéd� Verseny 

kistérségi forduló  

Kiss Csenge 2. 

 

Dédesi Labdarúgó Kupa 

Felsõs fiú csapat 3. 

Körzeti Sakkverseny 

Papp Zoltán 1. 

Hocza Krisztián 2. 

Zilahi Zsolt 3. 

 

 

Közérdekû események a 

közeljövõben 

 

Nyílt nap a leendõ elsõsöknek és 

szüleiknek: 2010. március 25. 9 

óra. 

Elsõ osztályosok beiratkozása: 

2010. április 13-14. 7-17 óráig. 

 

Bõvebb információ az iskola éle-

térõl: www.amiiskolank.hu 

"Tudor" verseny angol nyelv-

bõl  

Andók Regina 1.  

Teleki Pál Földrajz-földtan 

Verseny kistérségi  forduló 7-8. 

osztály 

Andók Regina 1. 

Tari Balázs 1. 

Körzeti Népdaléneklési Ver-

seny  

Csoportban 1.  

Juhász Márton, Papp Zoltán, 

Stíber Csenge 

Simonyi Zsigmond Helyesírási 

Verseny kistérségi forduló 

Tari Balázs 3. 

Dávid István Dávid 5. 

Megyei Biológia Verseny kis-

térségi fordulója 

Herczeg Panna 4. 

Tari Balázs 5. 
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�Tarkabarka maskarások 

ûzzétek a hideget..�  

Óvodánkban sikeresen megren-

dezésre került farsangi délutá-

nunk. Elûztük a telet a maska-

rákkal néphagyományaink sze-

rint, várjuk a tavaszt, a jóidõt. 

Vendégünk a Lármafa együttes 

volt, akik igazi népi táncházat 

varázsoltak számunk-

ra. 

Rendezvényünk sikerének titkai: 

 ovisaink , akik változatos jel-

mezt öltöttek; 

 a szülõk közössége, akik biztosí-

tották feltételeket; 

 az óvoda nevelõközössége, akik 

az elõkészületeket, lebonyolítást 

végezték. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyílt nap !  

2010.március 18-án, csütörtökön  

9:30 órától az iskolába készülõ 

óvodásainak nyílt délelõttjére ke-

rült sor . Egy kis �kóstolót"adtunk 

a mindennapjainkból, tevékenysé-

geinkbõl. Ezt követõen lehetõség 

volt egy rövid konzultációra a szü-

lõk, iskola- és óvodapedagógusok 

között. Elõreláthatólag 18 gyer-

mek kezdi meg szeptemberben az 

iskolai tanulmányait. 

A részletekrõl a tagóvoda-

vezetõtõl érdeklõdhetnek az in-

tézményben.  

Óvodánk tárgyi feltételei, adott-

ságai a nevelõmunkánk színvona-

la garancia a gyermekek ideális 

fejlõdéséhez. 

Beiratkozás: május hónapban, 

majd folyamatosan ! 

Óvodánkról bõvebb információt a 

Szeretettel várunk minden óvo-

dáskorú gyermeket a 2010. szep-

tember 1-jén kezdõdõ nevelési 

évünkben, akik szeptember 1-jéig 

betöltik 2 és fél évüket! 

 Elõnyt élveznek a szuhakállói 

lakóhelyû gyermekek, de lehetõsé-

get biztosítunk - a létszámkerete-

inken belül - más településen élõ 

gyermekek számára is.  

www.szuhakallo.hu honlapon ta-

lál. 

Tel/fax: 48/352-019 

E-mail: kastelyovi@parisat.hu 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei - Március 15. 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei - Télbúcsúztató � tavaszváró híreink 
(Az oldal híreit írta: Gergely Judit tagóvoda-vezetõ) 

Kedves Szülõk ! Várjuk gyermekeiket a Zöld Titkok Kastély Tagóvodában ! 

Nemzeti Ünnepünk alkalmából nagycsoportos óvodá-

sainkkal a Gárdonyi Géza  Tagiskola ünnepségén vet-

tünk részt. A gyerekek érdeklõdve, fegyelmezetten - 

az eseményhez és leendõ iskolásokhoz méltóan - 

szemlélték a 4. osztályosok mûsorát. 

Az ünnepet megelõzte a készülõdés. 

A kicsik és a nagyok egyaránt hango-

lódtak az eseményre. Nemzeti színû 

zászlókat készítettek, verseltek, éne-

keltek. Ebben az életkorban a játék, az 

élmény és tapasztalatszerzés a fejlõdés 

motorja.  
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