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A tartalomból: 

2010. május 16-án és 2010. június 1-

jén, a rendkívül csapadékos idõjárás-

nak, a rövid idõ alatt lehullott nagy 

mennyiségû esõnek köszönhetõen, a 

településen átfolyó Szuha-patak ára-

dása, magas vízszintje veszélyeztette 

a község belterületi ingatlanjait.  

A riasztás elrendelése után 

Szuhakálló-Bányatelepen, a Május 1. 

és az Izsó Miklós úton kezdõdtek meg 

a védekezési munkálatok. A Bányate-

lep térségében gátmagasításra, gát-

erõsítésre került sor, míg a két utcá-

ban homokzsákok lerakásával a ve-

szélyeztetett településrészek és csalá-

di házak árvíztõl való védelme való-

sult meg. A védekezési munkálatok-

ba gépi erõ bevonására is szükség 

volt, míg a kézi védekezést a lakosság 

mellett, nagyszámú közfoglalkozta-

tott is segítette. A két alkalommal 

összesen 5000 db homokzsák beépíté-

sére került sor. A kár elhárítására 

tett erõfeszítések ellenére, több ma-

gántulajdonban lévõ családi házas 

ingatlan kertjébe, udvarára, mellék-

épületeibe, pincéjébe, garázsába be-

tört a víz. Szivattyúzás után a fertõt-

lenítés és helyreállítás következett.  

Az állandó szivattyúzás mellett a bel-

víz lényeges csökkenése után várha-

tó, hogy ezen ingatlanokból a víz el-

tûnik és a helyiségek rendeltetéssze-

rû használata ismét helyreáll. A víz-

elvezetõ árkok hiánya, mûszaki álla-

pota az árvízi védekezést és a belvíz 

magas szintjét nem befolyásolta.  

Sajnálatos módon a rendkívül magas 

belvíz a község más, árvízzel nem 

veszélyeztetett területein is vízzel 

töltötte meg a pincéket, kazánháza-

kat, földszinti lakóhelyiségeket.  

 

Árvíz Szuhakállóban 
(írta: Tinyó Ottó polgármester) 

II. évfolyam 4.szám. 

Önkormányzati intézményeink közül 

a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda alag-

sora több mint 2 hétig víz alatt volt, 

így a menzai étkeztetést a melegvíz 

szolgáltatás hiányában, nem tudtuk 

biztosítani. Kárfelmérés után a hely-

reállítás augusztusban történhet 

meg.  

Az árvízi védekezésre önkormányza-

tunk összességében közel 2.3 M Ft-ot 

fordított, melynek állam általi megté-

rítésére 2 db �Vis maior� pályázat 

került benyújtásra; 1 M és 1, 3 M Ft-

os értékhatárral. 

Szuhakálló községben az árvíz vi-

szonylag kis kárt okozott, amely a 

szerencsének és a védekezésben 

résztvevõk áldozatos munkájának 

köszönhetõ, melyért ezúton is köszö-

netemet fejezem ki. 
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Szuhakálló egyik meghatározó köz-

épülete, a helyi görög katolikus 

templom Európai Uniós pályázati 

támogatásból került felújításra.  

A mun-

kálatok 

nagy 

része, a 

jeles 

egyházi 

ünnepre, 

Pün-

kösdre 

elké-

szült. 

Megvaló-

sult a templomhajó burkolása, ud-

vari díszburkolat, támfal létesítése, 

nyílászárók cseréje, ivóvíz beveze-

tés és hangosító rendszer kiépítése. 

2010. május 23-i templombúcsú 

kiemelkedõ esemény volt, mind az 

egyházközség, mind a település 

életében, hiszen ekkor került sor 

a felújított görög katolikus temp-

lom inkonosztázionjának fel-

szentelésére.  

Az ünnepi misét a 

hívek nagyszámú 

jelenléte mellett, 

Kocsis Fülöp püs-

pök úr celebrálta.  

Megújult a görög katolikus templom � Ikonosztázion szentelés 
(írta: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ) 
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Az ikonosztázion néhai Dr. 

Viszlai János és további 

adományozók nagylelkû 

felajánlásából létesült. 

 

 

Szuhakálló községi Önkormányzat 2008. decembe-

rében pályázatot nyújtott be a Mezõgazdasági és 

Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, az Európai Mezõ-

gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújítás-

ra és fejlesz-

tésre igénybe 

vehetõ támo-

gatások tárgy-

körében, új 

játszótér léte-

sítésére. 

2009. október 

14-én a Mezõ-

gazdasági és 

Vidékfejleszté-

si Hivatal által hozott határozat alapján a pályázat 

100 %-os, 6.478.817.-Ft 

összegû támogatásban ré-

szesült. A projektmenedzs-

ment feladatok ellátására, 

valamint a kivitelezésre 

kötött szerzõdések alapján, 

2010. április végén kezdõd-

hettek meg a kivitelezési 

munkálatok. A tervnek 

megfelelõen, a szigorú mi-

nõségi és építészeti elõírá-

soknak eleget téve, 8 játék 

beépítésére került sor, tovább az esztétikai és pihe-

nési követelményeknek is megfelelõ padok, asztalok 

kihelyezése is megvalósult. 

Önkormányzatunk a 

kifizetési kérelem be-

nyújtásával a projekt 

teljes lezárását szeret-

né elérni, ezt azonban 

megelõzi a játszótér 

helyszíni ellenõrzése. 

Fontos tehát, hogy a 

játékok mûszaki álla-

potában károsodás ne 

következzen be, melyet 

rendeltetésszerû hasz-

nálattal, gyakori ellen-

õrzéssel 

és kellõ 

figye-

lemmel 

és összefogással biztosíthatunk.  

Bízom benne, hogy az EU-

komfortnak megfelelõ játszótér, so-

káig biztosítja a gyermekek szórako-

zását és a felnõttek pihenését a tele-

pülésen. 

Korszerû játszótér a Bajcsy-Zsilinszky úton 
(írta: Tinyó Ottó polgármester) 



Az ÉMÁSZ Nyrt-vel kötött szerzõdés alapján, telepü-

lésünkön a közvilágítás korszerûsítése kezdõdött 

el 2010. június 21-én. A korszerûtlen, kis fényerejû 

11 W teljesítményû lámpatestek, nagyobb 36 W telje-

sítményûekre, míg a szintén elavult, korszerûtlen 

100 W teljesítményûek új, korszerû, ugyanilyen fény-

erejû, 70 W-os lámpatestekre cserélõdnek. A teljesít-

ménykülönbségek kompenzálása miatt önkormányza-

tunknak a beruházás többletkiadást nem jelent. 

A Petõfi, Állomás, Vörösmarty utak korszerûsítésére, 

aszfaltozására beadott pályázatok nem nyertek, így 

az utak kátyúzását végzi el külsõ kivitelezõ.  

A közhasznú munkavégzõk a szokásos fûnyírás, 

fûkaszálás, ároktisztítás, köztisztasági feladatok el-

végzése mellett, elsõsorban intézményeinkben végez-

nek komoly felújítási, karbantartási munkálatokat. 

A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda mindkét vizes-

blokkját teljesen felújítják. A csoportszobák, folyo-

sók festésére is sor kerül, a belvíz miatt károsult 

alagsori rész burkolása, festése, ütemezés alapján 

kerül megvalósításra. 

A Gárdonyi Géza Tagiskolában a tornaterem festé-

se mellett, a folyosók, orvosi szoba, öltözõk, WC-k 

festése is befejezõdik a tanévkezdésre. Közcélú 

munkavégzõink a járdákat építik újjá és az Iskola 

úti oldalon új kerítés megépítése is elkezdõdött. 

Indokolt az intézmények ablakainak külsõ festé-

se, melyet saját dolgozóinkkal végeztetünk el. Az 

iskola elõtti tér burkolásához, a díszkövet megvá-

sárolta az önkormányzat, lerakására augusztus 

hóban kerül sor, melyet a vállalkozó térítésmente-

sen, az iskolának nyújtott segítségként végez el. 

Fontos feladat az árvízi védekezés alkalmával ki-

alakított védgátak elbontása és a visszabontás 

alkalmával gátmagasítás, gátmegerõsítés elvégzé-

se. A Kossuth L. úton folytatni kívánjuk a csapa-

dékvíz-elvezetõ árok burkolását.  

A munkálatok nagy részét közcélú munkavégzõink-

kel végeztetjük, így jelentõs megtakarítást érünk el, 

hiszen sok esetben csak az anyagszükséglet biztosí-

tása jelent kiadást.  

Szakmunkásaink szaktudása garanciát jelent a jó 

minõségû munkavégzéshez, melyhez megfelelõ irá-

nyítás és szervezés társul. 

Az országgyûlési képviselõk 2010. évi választásának települési eredményei 

Fejlesztések, beruházások, karbantartások 
(írta: Tinyó Ottó polgármester) 

Mivel az elsõ választási forduló, az egyéni választóke-

rületben érvényes de eredménytelen volt, vagyis a 

szavazásra jogosult választópolgárok több mint fele 

szavazott, de egyik jelölt sem kapta meg az érvényes 

szavazatok több mint felét, ezért második fordulót kel-

lett tartani. 

A választások 2. fordulóján, a településen választójog-

gal rendelkezõ 840 fõ közül, 374 fõ gyakorolta a szava-

zati jogát. A legtöbb szavazatot (163) Demeter Zoltán a 

FIDESZ-KDNP jelöltje kapta, õt követte a Jobbik je-

löltje Bencs Gábor (110 szavazat); majd Dr. Varga 

László (101 szavazat) az MSZP képviselõ-jelöltje. A 06. 

sz. országgyûlési egyéni választókerületben, a FI-

DESZ-KDNP jelöltje, Demeter Zoltán szerzett mandá-

tumot. A választási eredményhez, megbízatásához ez-

úton is gratulálunk. 

Dr. Herczeg Tibor sk. 

HVI vezetõ 

Az országgyûlési képviselõk választásának mindkét 

fordulója - 2010. április 11-én és április 25-én - rendkí-

vüli esemény nélkül, rendben lezajlott a településen. 

Az elsõ fordulóban, április 11-én, a község szavazásra 

jogosult 840 választópolgára közül, 516-an járultak az 

urnákhoz. Az  egyéni jelöltekre leadott 513 érvényes 

szavazat  megoszlása, az alábbi volt: 

 

A párt-listákra leadott szavazatok a következõk szerint 
alakultak: 
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MDF 5 

MSZDP 1 

FIDESZ-KDNP 191 

MAGYAR SZOCIALISTA 

PÁRT 
113 

MUNKÁSPÁRT 4 

JOBBIK 179 

MIÉP 0 
Jelölt neve 

Jelölõ szerve-

zet(ek) 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

Bencs Gábor  Jobbik 183 

Demeter Zoltán  FIDESZ-KDNP 196 

Gulyás János  MUNKÁSPÁRT 7 

Soltész Imre István MIÉP 1 

Dr. Varga László  MSZP 116 

Zsiros László  MDF 10 

Lista neve 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

Lehet Más a Politika 16 

Összefogás Párt  3 



2010. április 8. � munkaterv szerinti nyílt ülés 

A képviselõk az ülésen elfogadták az önkor-

mányzat  2009. évi költségvetésének végre-

hajtásáról szóló beszámolót, a zárszámadá-

si rendeletet. 2009-ben az önkormányzat 

163.936 E Ft bevétellel, 158.882 E Ft ki-

adással gazdálkodott. A 14.005 E Ft-ra ter-

vezett forráshiány év végére 5.603 E Ft lik-

vidhitelben realizálódott. 

A testület megvitatta és elfogadta, a Polgármesteri 

Hivatal gazdálkodási tevékenységérõl szóló 2009. 

évi ellenõrzési jelentést.  

A képviselõk döntöttek a szociális étkezés 2010. 

évi intézményi térítési díjáról (694 Ft/nap); megha-

tározták az évi kultúrális rendezvények körét, 

jóváhagyták a település közvilágítási hálózatá-

nak korszerûsítését, hozzájárultak a görög kato-

likus templom díszvilágításának költségeihez, 

hosszas vita után meghatározták, az elkülönített 

pénzügyi keret terhére, a tárgyévben megvaló-

sítandó fejlesztések körét. Az Állomás, Vörös-

marty és Petõfi utak aszfaltozása mellett, az iskola 

bejárati része elõtti terület díszburkolására kerül-

het sor. 

2010. május 13. � munkaterv szerinti nyílt ülés 

A képviselõ-testület az ülésen többek között be-

számolókat ismert meg és hagyott jóvá a telepü-

lésen végzett gyermekvédelmi, gyámhatósá-

gi, családsegítõ� és gyermekjóléti szolgála-

ti tevékenységrõl. Hosszas vita után megbí-

zást adott az önkormányzati utak kátyúzásá-

ra. 

2010. június 17� munkaterv szerinti nyílt ülés 

A képviselõk az ülésen megvitatták és jóváhagyták 

a Szuhakálló közbiztonsági helyzetérõl szóló rend-

õrségi beszámolót. Képviselõi indítványra kime-

rítõen tárgyalták a települési csapadékvíz-elvezetõ 

rendszer állapotának kérdését. Az önkormányzat 

átfogó módon kívánja a kérdést, a késõbbiek során 

rendezni, de kéri a lakosság közremûködését is. 

Az árvízi helyzet miatt május 17-én és június 3-

án is rendkívüli ülést tartott a képviselõ-testület. 

Ezen alkalmakkor döntöttek a védekezéshez szük-

séges költségek biztosításáról; az árvízi károsultak 

gyorssegélyezésérõl, 2 db. motoros szivattyú beszer-

zésérõl. 

Az ülések jegyzõkönyvei a www.szuhakallo.hu oldalon 

megtekinthetõk, az Önkormányzati Portálban. 

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 élelmiszerláncról 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. 

Nyári gyermekétkeztetés 

Tájékoztatás a képviselõ-testület üléseirõl 
(Az oldal híreit írta: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ) 

Jegyzõi felhívás parlagfûmentesítésre 

Ez a településen 79 gyermek 

nyári idõszakban történõ ellátá-

sát teszi lehetõvé. A nyári étke-

zésben azok a szuhakállói lakó-

helyû óvodás- és iskolás korú 

gyermekek részesültek, akik 

rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményre jogosultak, és az in-

tézményekben ingyenesen étkez-

hettek, a tanév-, nevelési év fo-

lyamán. Az 1-7. osztályba járó 

általános iskolások közül 49 ta-

nuló, míg az óvodások közül 30 

gyermek részére lehetett így a jut-

tatást biztosítani. 

Az étkeztetési feladatokat ellátó 

óvodai konyha nyári leállása 

(karbantartás, szabadságolások) 

miatt, a gyermekek az SZMM. 

rendelet kritériumának megfelelõ, 

felmelegíthetõ készételt

(konzerveket) kaptak. 

A változatos, jó minõségû ételeket 

kiosztásuk során, szinte kivétel 

nélkül, örömmel fogadták mind a 

gyermekek, mind a szülõk. 

A települési önkormányzatok ré-

szére, a nyári gyermekétkeztetés-

hez pénzbeli elõirányzatot biztosí-

tó 11/2010. (IV.20.) SZMM rende-

let alapján, a Szuhakálló község 

vonatkozásában megállapított ke-

retösszeg felhasználásáról úgy 

döntöttünk, hogy azt az önkor-

mányzat teljes egészében fel kí-

vánja használni. Ez az összeg 499 

ezer Ft volt. Bejelentett többlet-

igényünkre, a forrás megemelésre 

került, mintegy 780 E Ft összegre. 
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A kazincbarcikai Gyermek Ki- Mit- Tud? 

döntõjén, népdaléneklés kategóriában második he-

lyezést értek el a fellépõ gyerekek. Felkészítõ peda-

gógusuk Csiszárik Jánosné volt.  

 

 

 

 

 

 

 

A felsõtagozatos táncszakkörösök produkciójukkal a 

közönség és a zsûri elismerését is elnyerték, elsõ he-

lyezésük mellé egy kirándulást is nyertek.  

A Jótékonysági Gálamûsort � melynek megren-

dezésére 2010. április 16-án került �sor, az idén is a 

sokszínûség jellemezte, mellyel szûk keresztmetszetet 

adtunk, az intézményben folyó, tanórán kívüli, mûvé-

szeti tevékenységekrõl. A produkciók között vers, pró-

za, színjáték, tánc, ének, dramatikus játék, hangsze-

res zene is 

szerepelt. A 

nagyszámú, 

lelkes közön-

ség hálásan 

fogadta a gye-

rekek elõadá-

sát, melyet, 

több hónapos 

kemény felké-

szülés elõzött 

meg.  

tak elõször háromdimenziós fil-

met. A szénbányászat emlékeit a 

salgótarjáni lejtõsaknában 

kialakított bányászati múze-

umban élhették át. A szlovák 

határon álló Somoskõ vára 

nem csak a középkort idézte, 

hanem az évmilliókkal ez-

elõtti bazaltvulkánosság  for-

makincseit is a látogatók elé 

tárta. Kazáron a palóc hagyo-

mányok bõvítették néprajzi 

ismereteket. A vidám kikap-

csolódásra a szilvásváradi 

A tanév végéhez közeledve, elérke-

zett a tanulmányi kirándulá-

sok ideje. Az utakat szervezõ 

pedagógusok törekedtek arra, 

hogy a gyerekek minél több föld-

rajzi, néprajzi, történelmi és kul-

túrtörténeti ismeretet szerezze-

nek. A felsõ tagozatos diákok Sal-

gótarján környékét fedezték fel. 

Hollókõn, a világörökség részén 

megnézték a várat és az ófalut, 

Ipolytarnócon õslények lábnyoma-

it tekinthették meg; többen itt lát-

bobpálya nyújtott lehetõséget a 

gyerekeknek. 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei:               Április - Június 
(Az iskola híreit szerkesztette: Dr. Herczegné Ruszkai Edit) 

Az Országos Környezetismeret - Környezet-

védelem Verseny XII. alkalommal került megren-

dezésre, alsó tagozatosoknak. A döntõ helyszíne Mis-

kolcon a Bem József Általános Iskolában volt. Isko-

lánk csapata szép sikert, VI. helyezést ért el.  

 

A tavaszi Gárdonyi Focikupán hat környezõ 

iskola második korcsoportos diákjai vettek részt. 

Iskolánk csapata kiváló teljesítménnyel itthon tar-

totta a kupát. A sikerhez hozzájárult a nagyszámú 

nézõsereg is, mely kitartóan biztatta a kis focistá-

kat. 
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A 2009/2010. tanév végén 2010. június 12-én 

vettek búcsút intézményüktõl, a Gárdonyi Géza 

Tagiskola ballagó nyolcadik osztályos diákjai. 

A tanévzáró ünnepségre június 15-én került sor. A 

163 tanuló közül 16 kitûnõ eredménnyel teljesített. 

Sok emlékezetes rendezvény, sikeres versenyered-

mény tette gazdaggá az elmúlt tanévet. A kitûnõ és 

jeles tanulók könyvjutalmat kaptak. Az �Év tanuló-

ja� címet Tari Balázs 7. osztályos diák érdemelte ki, 

a tanulmányi verse-

nyeken nyújtott kima-

gasló teljesítményével. 

A tanévzárón búcsú-

zott az intézménytõl 

Csiszárik Jánosné 

igazgatóhelyettes asz-

szony, aki nyugdíjba 

vonul. Több évtizedes 

pedagógiai munkáját 

ezen az alkalmon kö-

szönte meg az iskola 

közössége, a fenntartó 

önkormányzat és a 

szülõk képviselõi. 

Versenyeredmények 2009/2010 tanévben.                Közérdekû információk  

a nyári szünetre,  
az új tanévre 

A tagintézmény vezetését, 2010. 

július 1-tõl, Dr. Herczegné 

Ruszkai Edit igazgatóhelyettes 

látja el. 

A Gárdonyi Géza Tagiskola  

2010. júl. 1-jétõl 2010. júl. 28-ig 

szabadság miatt zárva tart.  

A fenti idõtartam alatt a gazdasá-

gi és tanügyi teendõket, a tanulói 

ügyintézést az  

Ádám Jenõ Általános Iskola 

(Kazincbarcika, Mikszáth K.u.2.; 

tel: 48/512-796) végzi. 

Az új tanév elsõ tanítási napja: 

2010. szeptember 1. 

A tanévnyitó ünnepség idõ-

pontjáról, további hasznos tudni-

valókról intézményi hirdetmé-

nyekbõl és a www.amiiskolank.hu 

honlapról tájékozódhatnak a szü-

lõk. 

Szeretettel várunk minden tankö-

teles korú gyermeket 

Szuhakállóból és a környezõ tele-

pülésünkrõl intézményünkbe! 

A tanév folyamán iskolán diákjai számtalan versenyen, megméretteté-

sen vettek részt az iskolai élet minden területén. A mûvészeti - és sport-

vetélkedõk mellet, a tanulmányi versenyek széles palettáján mérették 

meg tudásukat. Az alábbiakban a legjobb � megyei, vagy országos - he-

lyezést elért tanulókat mutatjuk be: 

* a verseny országos döntõjén, egyéb tanulmányi versenyen való szereplése miatt 

nem tudott a tanuló részt venni. 
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Pedagógusnap alkal-

mából iskolánk igazgató-

helyettese Csiszárik 

Jánosné, az Oktatási és 

Kulturális Miniszter ré-

szérõl a Pedagógus Szol-

gálati Emlékérem szak-

mai elismerésben része-

sült. 

A Gárdonyi Géza Tagis-

kola nevelõtestülete, az 

Ádám Jenõ Általános 

Iskola valamennyi tagin-

tézményével együtt 

ünnepelte a pedagógu-

sok napját. Az intéz-

mények diákjai ked-

ves mûsorral köszön-

tötték nevelõiket, ta-

náraikat 

 

Verseny Helyezés Tanuló Felkészítõ tanár 

Zrínyi Ilona Matemati-

ka verseny megyei lista 
 8. Tari Balázs 7.o. Suga László 

Bendegúz Nyelvész ver-

seny megyei forduló 

1 

  

Tari Balázs 7.o. 

  

Dr. Herczegné 

Ruszkai Edit 

Teleki Pál Földrajz-

Földtan verseny megyei 

forduló 

1. Tari Balázs 7.o. 
Megyeri Csabáné 

Kohut Zsuzsanna 

Egressy Béni Nemzetkö-

zi Szavalóverseny Vers-

mondás 

1.   Lakatos Márk Suga Lászlóné 

Megyei Angol verseny  1. 
Tari Balázs 7.o. 

Andók Regina 8.o. 
Hegedûs Andrea 

Teleki Pál Földrajz-

Földtan Verseny orszá-

gos döntõ 

 7.  Tari Balázs 7.o. 
 Megyeri Csabáné 

Kohut Zsuzsanna 

Simonyi Zsigmond He-

lyesírási Verseny megyei 

forduló* 

1. Tari Balázs 7.o. 
Dr. Herczegné 

Ruszkai Edit 

http://www.amiiskolank.hu


Húsvéti játszóházunk    ismét 

bebizonyította, hogy szükség van 

azokra a nyílt rendezvényekre, 

ahol szülõk, gyerekek, óvodai 

dolgozók együtt lehetnek, tevé-

kenykedhetnek. 

Az érdeklõdés várakozáson felüli 

volt, jó hangulatban készültek a 

hímes tojások, díszek, dekoráci-

ók. 

 
��..mosolyogni kell�.�        

Ovis gála �.Áprilisban óvo-

dásaink sikeresen szerepeltek 

a Kazincbarcikán megrendezett 

kulturális bemutatón, a Mary 

Poppins musical egyik dalá-

nak elõadásával. 

 A gyerekek ezzel az elõadás-

sal léptek fel a Gárdonyi Géza 

Tagiskola Jótékonysági Gáláján 

is. 

Anyák napja az óvodában: 

Meghitt, kedves, szívhez szóló mû-

sorral 

bûvöl-

ték el 

a z 

é d e s -

anyákat, 

nagymamákat a gye-

rekek mindkét csoportban. 

vel. Dalok, táncok, versek a ta-

vasz beköszöntétõl a nyár dereká-

ig szóltak. 

A nagy csoportosok dalaikkal ver-

seikkel  azt az ügyes, fegyelme-

zett,  jó hangulatú  játék csokrot 

adtak elõ. Az iskolába menõ 

gyerekek búcsúzója már az isko-

lára érett gyermekek tudását 

tükrözte, de innen sem hiányoz-

hatott a derû, a zene, az együttes 

jókedv sem. 

18 nagy csoportos gyermek kezdi 

meg õsszel iskolai tanulmányait, 

Évzáró, nagyok búcsúja az 

óvodától ! 

A kiscsoport gyermekei mûsoruk 

nagy részét saját maguk állították 

össze, nagy lelkesedéssel jókedv-

helyükre 17 gyermek nyert felvé-

telt. 

 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei                     Április�Június 
(Az óvoda híreit írta: Gergely Judit tagóvoda-vezetõ) 

A Vidám Vándorok ismét vendégeink voltak ! 

Cincogi és barátai címmel kedves, kis elõadást ad-

tak elõ. Az alsó tagozatos iskolások is itt voltak ve-

lünk az óvodában, a nézõk között . 
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Gyermeknapi Családi Piknik  

Ismét együtt voltunk! Gyerekek , szülõk, óvodai 

dolgozók együtt ünnepeltük verõfényes napsütés-

ben csemetéinket. Vetélkedõk, ajándékok sora, 

közös játék, szerencsekerék tette hangulatossá a 

délutánt. 



Ügyfélfogadási rend: 

Hétfõ:     8:00-12:00 

  13:00-15:00 
Csütörtök:   8:00-12:00 
Tel/fax:   48/352-081 
E-mail:  polg.hiv.szuhakallo@parisat.hu 

Ezúton tájékoztatom az Tisztelt lakosságot, hogy 
szabadság miatt, a jegyzõi ügyfélfogadás július 

5-27. között szünetel. 

Dr. Herczeg Tibor sk. 

jegyzõ 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZUHAKÁLLÓ 

Önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2010. évi választása 

Elmaradt a Juniális 
 

Az önkormányzat képviselõ-testülete, a köz-

ségben bekövetkezett árvízi eseményekre 

tekintettel, 2010. június 3-i ülésén úgy hatá-

rozott, hogy az évben immár 3. alkalommal 

megrendezni szánt Községi Juniálist, nem 

tartja meg. 

A képviselõk mérlegelve a település lakossá-

gának egy részét ért árvízi kárt; az ingatla-

nokban bekövetkezett káreseményeket, az 

árvíz és a belvíz miatt megkívánt elhárítási, 

további védekezési teendõket, hozta meg fen-

ti döntését. 

A 2006-2010. évi önkormányzati ciklus végéhez 

közeledve, a Magyar Köztársaság Országgyûlése, 

új törvényeket alkotott a választási formáról. 

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármeste-

rek választásáról szóló 2010. évi L. törvény leg-

fontosabb, településünket érintõ rendelkezései az 

alábbiak szerint foglalhatók össze: 

A választás során Szuhakálló, mint 10.000 fõnél 

kevesebb lakosú település, továbbra is egy válasz-

tókerületet alkot. A községben megválasztható 

képviselõk száma - a lakosság számára tekin-

tettel - az eddig 7 fõrõl, 6 fõre csökken. 

Képviselõ-jelölt az lehet, akit a választójoggal 

rendelkezõ lakosság (a választópolgárok) legalább 

1%-a, jelöltnek ajánlott. 

Polgármesterjelölt az lehet akit a választópol-

gárok legalább 3%-a, jelöltnek ajánlott. 

A választójoggal rendelkezõ polgárok számáról, a 

választói névjegyzék elkészültét követõen, hir-

detményben tájékoztatom a lakosságot. 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C tv. módo-

sításával, több választási eljárási határidõ 

változik, rövidül.  

Így pl. a választás kitûzésének határideje; a név-

jegyzék közzétételének idõtartama, a választópol-

gárok értesítése a névjegyzékbe vételükrõl; a helyi 

választási bizottságokba történõ delegálás, a helyi 

választási bizottság tagjainak megválasztásának, 

a jelölt ajánlásnak és bejelentésének határideje. 

Változik az igazolással szavazás jogintézménye is; 

igazolást kiadni csak személyes kérésre lehet. 

Valamennyi törvényben szabályozott határidõ, nap-

tári nap szerinti megjelölésére, a késõbbiek során 

belügyminiszteri rendelettel kerül sor. 

Az önkormányzati képviselõ és polgármesterek 2010. 

évi választásával kapcsolatos tudnivalókról, az eljá-

rási határidõkrõl, a lakosságot hirdetmények, szóró-

lapok, valamint az önkormányzat hivatalos honlap-

ján keresztül folyamatosan tájékoztatom. 

Emellett további információk szerezhetõk be, a vá-

lasztás kiírását követõen a www.valasztas.hu hon-

lapról, valamint a Helyi Választási Iroda munkatár-

saitól. 

Kérem tájékoztatásaimat kövessék fokozott figye-

lemmel. 

Dr. Herczeg Tibor sk. 

HVI vezetõ 

További óvodai hírek�. 

Júniusban óvodánk 

udvara is gyarapodott 

sok szép játékkal- 

karbantartóink ál-

tal készített szép biz-

tonságos négy darab 

mérleghinta, alapít-

ványunk jóvoltából 

pedig három rugós 

játék került megvá-

sárlásra.  

 

Óvodánkat sem kímélte a víz. Az alagsorban, ahol a men-

zai étkezõ, tornaszobánk, raktárak vannak 50 cm-es talajvíz 

állt. A károk jelentõsek az mind az épületben, mind az eszkö-

zökben bútorzat-

ban, elhárításuk a 

fenntartó önkor-

mányzat részérõl a 

nyári hónapokban 

történik meg. 

 

 

mailto:polg.hiv.szuhakallo@parisat.hu
http://www.valasztas.hu

