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A tartalomból: 
A képviselõ-testület 2011. február 10-i 

ülésén fontos kérdésekben születtek dön-

tések. 

A képviselõk elfogadták az önkormányzat 

2011. évi költségvetési rendeletét. A költ-

ségvetést 140.232 E Ft bevételi és kiadá-

si fõösszeggel, 16.942 E Ft forráshiány-

nyal hagyta jóvá a testület. Megállapítot-

ták, hogy 2011-ben az önkormányzati 

költségvetés bevételi oldalát összessé-

gében jelentõs normatív forráselvo-

nás jellemzi. 

Az önkormányzat 2011. évi költségveté-

sének végrehajtását a mûködési feltéte-

lek biztosításához társuló folyama-

tos likviditási problémák, a saját 

forrásból megvalósítható, számotte-

võ fejlesztések hiánya fogja jelle-

mezni.  

A képviselõ-testület jóváhagyta a 

Kazincbarcika várossal közös fenn-

tartás keretei között mûködõ tag-

óvoda és  tagiskola 2011. évi 

költségvetés-tervezetét. A tagin-

tézmények 2011. évi mûködéséhez, elõre-

láthatóan 5.984 E Ft önkormányzati ki-

egészítés szükséges Szuhakálló részérõl. 

A tagintézmények fenntartásának 2010. 

évi elszámolása - számos nem várt, 

évközbeni, egyszeri kiadás ellenére - ösz-

szességében 1.426 E Ft pozitívummal 

zárult, mely összeg a 2011. évi önkor-

mányzati finanszírozás egy részét hiva-

tott fedezni.  

A 2011. április 14-i ülésen a képviselõ-

testület a Kazincbarcikai Rendõrka-

pitányság beszámolóját ismerhette 

meg, Szuhakálló 2010. évi közbiztonsági 

helyzetérõl. 

A testület megvitatta és elfogadta, a 

Polgármesteri Hivatal gazdálkodási 

tevékenységérõl szóló 2010. évi ellen-

õrzési jelentést.  

A képviselõk döntöttek a szociális étke-

zés 2011. évi intézményi térítési díjáról 

(720 Ft/nap), az ahhoz kapcsolódó jelen-

tõs kedvezményekrõl; meghatározták az 

évi kulturális rendezvények körét. 

Beszámoló képviselõ-testület üléseirõl 

III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 

A képviselõk elfogadták az önkormány-

zat 2010. évi költségvetési beszámo-

lóját. A 2010. évi költségvetés végre-

hajtása során az önkormányzat terve-

zett bevételei és kiadásai a költségve-

tési rendelet szerint teljesültek. A 

bevételi fõösszeg 153.774 E Ft; a kiadá-

si fõösszeg 157.123 E Ft volt. 

A képviselõ-testület az Ötv. rendelkezé-

seinek megfelelõen felülvizsgálta és 

módosította Szervezeti és Mûködési 

Szabályzatát, jóváhagyta 2011-2014. 

évekre szóló Gazdasági Programját. 

Megkezdõdtek a 2011. évi tervezett 

önkormányzati fejlesztések 

elõkészületei: 

A Bajcsy-Zsilinszky úti jár-

da 2007-ben készített tervé-

nek felülvizsgálata elkészült. 

A tervek engedélyezésére irá-

nyuló hatósági eljárás folya-

matban van. A terület-

megosztási munkarész elké-

szült, a telekalakítást az 

Edelényi Földhivatal engedélyezte.  

Az Állomás-Vörösmarty út felújítá-

sát célzó pályázat benyújtásához szük-

séges mûszaki munkarészek elkészül-

tek. 

Fenti tárgyú fejlesztések megvalósítá-

sát lehetõvé tevõ pályázati kiírások 

azonban még nem jelentek meg. 

Az Észak-Magyarországi Operatív 

Program ÉMOP-2010-3.2.1/F jelû, he-

lyi és térségi jelentõségû vízvédel-

mi rendszerek rekonstrukciójára 

irányuló pályázat benyújtása meg-

történt.  

A községi szennyvízcsatorna-

hálózat megvalósítását célzó beruhá-

zás tervezési munkálatai megkezdõd-

tek , az engedélyezõ és közremûködõ 

hatóságokkal, szakmai szervezetekkel 

folyamatos az egyeztetés. 

 

A testületi ülések jegyzõkönyvei  

az Önkormányzati Portában elérhetõk. 
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A 2010. évi önkormányzat választá-

sokat követõen Rudabánya város 

képviselõ-testülete úgy döntött, hogy 

új kistérség létrehozását kezdemé-

nyezi, a jelenlegi Kazincbarcikai kis-

térség lehatárolásának megváltozta-

tásával. 

A kezdeményezés célja, hogy az új 

térséget a kiemelten hátrányos kate-

góriába sorolják. Huszonegy tele-

pülés jelezte csatlakozási szándékát 

a szervezõdõ új kistérséghez.  A leen-

dõ egységbe csaknem huszonegyezer 

lakos tartozna, a tagtelepülések kö-

zül tizenkettõ pedig halmozottan 

hátrányos helyzetû, azaz fejletle-

nek a szolgáltatásaik, és nagy a 

munkanélküli lakosság száma.  

Szuhakálló képviselõ-testülete a 

2011. január 24-i rendkívüli ülésén 

tárgyalta a Rudabányai kistérséghez 

való csatlakozás lehetõségét. A kép-

viselõk a Kazincbarcika és Vonzás-

körzete Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás Társulási Iro-

dája által készített elõterjesztés 

alapján vették számba, a kistérsé-

gi hovatartozás kérdésének várha-

tó elõnyeit és hátrányait. 

A testület tagjainak véleménye 

szerint Kazincbarcika város 

közelsége, az elérhetõ szolgálta-

tások minõsége, a várossal fenn-

álló intézményfenntartó társu-

lások, az esetlegesen átalakuló 

közigazgatási struktúra (járások 

létrehozása) mind a Kazincbarci-

kai Kistérségben való maradást 

teszik indokolttá. Megállapították, 

hogy a rudabányai kezdeménye-

zésben még minden feltételes, 

minden vagylagos, semmilyen fel-

tétel konkrétan nem ismert, a lét-

rehozandó kistérség semmilyen 

intézményi- és egyéb szolgáltató 

rendszerrel nem rendelkezik. A 

Kazincbarcikai Kistérségbõl, a 

társulásokból az elmúlt évek alatt 

számottevõ elõnye származott a 

Rudabánya vagy Kazincbarcika?  - Változó kistérségi lehatárolás 
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településnek, elsõsorban a közokta-

tási feladatellátás területén, de 

egyéb (szociális, egészségügyi, stb.) 

vonatkozásban is. Bíznak abban, 

hogy a települések közötti jó 

együttmûködés a jövõben is meg-

marad. 

Szitka Péter Kazincbarcika város 

polgármesterének a KVTV-nek 

adott interjúja szerint: �A kazinc-

barcikai társulásban maradó tele-

pülések nem járhatnak rosszabbul -

 a maradó tagtelepülések támoga-

tása ugyanis egy esetleges kiválás 

esetén sem változna. Azt viszont 

nem zárta ki, hogy azoknak a tele-

püléseknek melyek kiválnak lehet, 

hogy a jövõben fizetniük kell majd 

egyes kazincbarcikai szolgáltatáso-

kért.� 

A képviselõ-testület valamennyi 

szempontot mérlegelve, név sze-

rinti, egyhangú szavazással a 

Kazincbarcikai Kistérségben való 

maradás mellett foglalt állást. 

A képviselõ-testület 2011. április 14-i ülésén, a rendõr-

ségrõl szóló 1994. évi XXXIV. tv. elõírásai szerint, a 

Kazincbarcikai Rendõrkapitányság vezetõje, Dr 

Toldi-Tóth Gábor r.alezredes, beszámolt a képviselõk-

nek Szuhakálló község közbiztonsági helyzetérõl, a 

rendõri szervek települést érintõ 2010. évi tevékeny-

ségérõl. A beszámoló fõbb megállapításai: 

Szuhakálló, további 10 településsel a sajókazai Ren-

dõrõrs illetékességi területéhez tartozik. 2010. évben 

ezen települések jellemzõ sajátosságai nem változtak, 

de az elszegényedés, a munkanélküliek 

számának növekedése további problémákat 

okozott, mind a településeken, mind a rendõr-

hatóságnak. 

Szuhakálló továbbra sem tartozik a bûnügyi 

szempontból fertõzött települések közé. 2010-

ben az ismertté vált bûncselekmények szá-

ma a településen: 41, melyekbõl kiemelkedõen 

magas a vagyon elleni bûncselekmények szá-

ma: 31. 

A vagyon elleni bûncselekmények között, ki-

magasló az ún. �trükkös lopások� aránya. Az ilyen 

típusú bûncselekmények elkövetõi nem helybéliek, cse-

lekményeiket többségében idõs, egyedülálló emberek 

sérelmére követték el. 

Az önkormányzat felhívta a település lakóinak a figyel-

mét,  hogy az önkormányzat illetve olyan szervezetek, 

melyekkel az önkormányzat kapcsolatban áll, elõzetes 

tájékoztatás nélkül semmilyen jellegû adomány-, 

segély-, pénzosztást nem végez.  

 

Fontos, hogy a lakosok  számukra ismeretlen személytõl, 

ilyen vagy hasonló indokkal ne fogadjanak el semmit; 

idegeneket ne engedjenek udvarukra, lakóházukba, illet-

ve a legcsekélyebb mértékû gyanú estén is értesítsék a 

rendõrhatóságot vagy az önkormányzatot.  

A rendõrségi beszámoló szerint, a rendõrhatóság ered-

ményességi mutatói 2009. évhez viszonyítva nem 

romlottak, a felderített bûncselekmények száma ará-

nyaiban megegyezett az elõzõ évivel. Problémát okoz 

viszont, hogy a felderítést nehezítõ körülményekkel is 

szembesülnek. Így pl. az állampolgárok fél-

nek a feljelentést megtenni, tanúskodni, 

visszavonják korábbi vallomásaikat, feljelen-

téseiket. 

A közbiztonsági helyzet javítása érdeké-

ben, a Kormány fokozott ellenõrzéseket ren-

delt el, melynek során a településeket három 

kategóriába sorolták. Szuhakálló község a 

nem veszélyeztetett kategóriába került, 

de ennek ellenére - elsõsorban a község veze-

tõinek kérésére - a rendõrhatóság növelte a 

közbiztonsági aktivitást, a járõrözések, az ellenõr-

zések számát. A körzeti megbízotti rendszer feladat-

ellátásának átalakításával, a kmb-s települési jelenléte 

fokozódott, fogadóóráit elõre meghirdetett idõpontok-

ban tartja a településen. 

A rendõrség tevékenysége során nagy hangsúlyt fekte-

tett a tudatos, célirányos, problémamegoldó és se-

gítõkész hozzáállásra, a lakossággal fennálló kapcso-

lat szorosabbra fûzésére, a községben élõk szubjektív 

biztonságérzetének növelése érdekében. 

Rendõrségi beszámoló Szuhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetérõl 



A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 2011. január 1-jén hatályba lé-

pett módosítása lehetõvé tette az önkormányzat szá-

mára, hogy rendeletében a bérpótló juttatásra való 

jogosultság egyéb feltételeként elõírhassa, hogy az 

ellátásban részesülõk lakókörnyezetük rendezett-

ségét biztosítsák. 

A 2011. február 20-án hatályba lépett helyi ön-

kormányzati rendelet értelmében: 

�A bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb 

feltétele, hogy az ellátás jogosultjának lakókör-

nyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok 

szerint: 

a) a lakóingatlan elõkertje, udvara gondozott 

legyen, gyom- és gaztalanítására folyamato-

san kerüljön sor, évszaknak megfelelõen; 

b) a lakóingatlanon háztartási kommunális- és egyéb 

hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen; 

c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illem-

hely kialakítása, a higiéniai követelményeknek meg-

felelõ rendben tartása biztosított legyen; 

d) a lakóingatlanon esetlegesen elõforduló kártevõ 

rágcsálók irtása megtörténjen; 

e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és 

csúszásmentesítése megtörténjen; 

f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedõ 

csapadékvíz-elvezetõ árok, kapubejáró, áteresz fo-

lyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az 

alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére. 

Az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendben 

tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan ellá-

tott általi használatának jogcímétõl függetle-

nül köteles. 

A törvény a rendeletben foglaltak nem teljesí-

téséhez szigorú szankciót fûz: meg kell szün-

tetni az aktív korúak ellátására való jogosult-

ságát annak a bérpótló juttatásra jogosult sze-

mélynek, aki a rendeletben elõírt feltételeknek 

a felszólítás ellenére sem tesz eleget. 

Az ellátásban részesülõk esetében, a rendezett lakó-

környezet rendelet szerinti biztosítása folyamatosan 

ellenõrzésre, figyelemmel kísérésre kerül. A  helyi ren-

deleti követelményekrõl a bérpótló juttatásban része-

sülõk tájékoztatásra kerültek, de figyelmük ezúton is 

felhívásra kerül a szabályok betartása érdekében. 

Tûzgyújtás - fokozott figyelemmel 

Bérpótló juttatás - Rendezett lakókörnyezet 

Az utóbbi években, országos viszonylatban nagymér-

tékben megnövekedett a tankötelezettség-megszegések 

száma, mely elsõsorban az igazolatlan iskolai mulasz-

tások tényében mutatkozott meg. Szuhakállóban sem 

az általános-, sem a középiskolás korú (jelenleg min-

den gyermek annak a tanévnek a végéig tanköteles, 

melyben a 18. életévét betölti!) diákok között nem volt 

jellemzõ, az igazolatlan iskolai mulasztások nagy szá-

ma. A mulasztásokhoz fûzõdõ, erõs szankciók miatt, 

azonban a szülõk és a diákok figyelmét is felhívom a 

tankötelezettség nem teljesítésének kötelezõen 

alkalmazandó következményeire. 

A 10 órát elérõ igazolatlan mulasztás esetén, az intéz-

mény értesítése nyomán, a jegyzõ végzéssel tájékoz-

tatja a tanuló szülõjét/gondviselõjét arról, hogy 

amennyiben az adott tanévben eléri az igazolatlanul 

mulasztott órák száma az 50-et, elrendeli az iskoláz-

tatási támogatás teljes összege folyósításának fel-

függesztését, valamint védelembe nem vett gyermek 

esetén, annak védelembe vételét. Ha a figyelemfelhí-

vás ellenére, az igazolatlan mulasztás eléri az 50 

órát, a jegyzõ felfüggeszti az iskoláztatási támoga-

tást, amely rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

(RGYK) jogosult kiskorú esetében, eseti gondnok ki-

rendelésével természetbeni formában nyújtható, 

RGYK-ra nem jogosult gyermek esetében, pedig csa-

ládtámogatási folyószámlán kerül elhelyezésre az 

ellátás összege. A felfüggesztés határozatlan idõtar-

tamú, de azt jogszabályban meghatározott idõközön-

ként felül kell vizsgálni. Emellett szabálysértési 

eljárás is lefolytatásra kerül a szülõkkel szemben. 

Tûzgyújtási tilalom jelenleg nincs, de fokozott 

figyelmet kér az Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-

gatóság. Az utóbbi hónapban a kerti munkák miatt 

megszaporodott a szabadtéri, valamint a tarlóége-

tésbõl származó tûzesetek szá-

ma. A kazincbarcikai tûzoltók 

szerint erõs szélben kerülni kell a 

tûzrakást, mert ilyenkor elfújhatja 

a parazsat a szél, a száraz avar 

pedig könnyen lángra kaphat.  

Aki kirándul, az szélcsendes idõ-

ben a kijelölt tûzrakó-helyeken gyújthat tüzet. A 

katasztrófavédelmi szakemberek arra hívják fel a 

figyelmet: a tüzet nem szabad õrizetlenül hagyni, 

és mindig el kell oltani vízzel, vagy betakarni föld-

del, ha véget ért a szabadtéri sütés-fõzés, vagy a kerti 

hulladék elégetése. Az OKF azt is kéri, hogy minden-

ki kövesse figyelemmel a hatóságok és az önkor-

mányzatok tájékoztatását. Aki pedig közúton 

vagy vasúton utazik, ne dobjon ki égõ cigaretta-

csikket az ablakon, mert ezzel is komoly tüzet okoz-

hat. A szakemberek felhívják a figyelmet arra hogy, a 

tüzet semmiképp ne hagyjuk õrizetlenül, mindig ké-

szítsünk oda pár vödör vizet.  

(Forrás: www. kvtv.hu) A szülõk fo-

kozott figyelmet fordítsanak gyer-

mekeik szabadban végzett tevé-

kenységére. Gondatlanságból, csíny-

tevésbõl is bekövetkezhet életet-, 

testi épséget-, vagyont veszélyeztetõ 

káresemény. 
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Iskoláztatási támogatás 



A 2011. évi közfoglalkoztatás jelen-

tõs terhet ró az önkormányzatra és 

a bérpótló juttatásban (BPJ)

részesülõkre is. A feltételek, a köz-

foglalkoztatási lehetõségek és a 

munkaviszony igazolási kötelezett-

ségek ismertetése végett, 2011. 

január 28-án, munkaerõpiaci fó-

rum került megrendezésre, a Gár-

donyi Géza Tagiskola tornater-

mében. A fórum meghívott elõadó-

ja Seres Ottó, a B-A-Z. Megyei Kor-

mányhivatal Munkaügyi Központ 

Kazincbarcikai Kirendeltségének 

vezetõje volt. A tájékoztatáson a 

BPJ-ben részesülõ szinte vala-

mennyi ellátott megjelent.  

Az önkormányzat által szervezett 

2011. évi közfoglalkoztatáshoz, 

mind a rövid, mind a hosszabb 

idõtartamú foglalkoztatás pá-

lyázatai a B-A-Z. Megyei Kor-

mányhivatal Munkaügyi Központ 

Kazincbarcikai Kirendeltsége által 

befogadásra és elbírálásra kerül-

tek. A rövidebb idõtartamú foglal-

koztatás keretei között, a bérpótló 

juttatásban részesülõ és évközben 

a rendszerbe kerülõ ellátottak kö-

zül, 2-3 havi idõtartamban, napi 

4 órás idõtartamú munkáltatás 

keretei között, átlagban 44 fõ al-

kalmazására nyílik lehetõség. A 

támogatás összege: 4.289 E Ft, 

önkormányzati saját forrás a 

költségek 5%-a, 226 E Ft. Az al-

kalmazásba kerülõk bruttó bére: 

39.000 Ft/hó. A rövid idõtartamú 

foglalkoztatás során elsõsorban 

közterületi-, település fenntartási 

és kisegítõ jellegû segédmunkák 

valósulnak meg. 

A hosszabb idõtartamú foglal-

koztatás pályázatát � az elõzetes 

várakozásnak megfelelõen - az ön-

kormányzat részére rendelkezésre 

álló keret mértékéig támogatta a 

Munkaügyi Kirendeltség. A támo-

gatás nagysága 2.549 E Ft melybõl, 

átlagban 13 fõ 6 órás alkalmazá-

sára nyílik 

lehetõség 

átlag 6 

havi idõ-

tartamban 

58.500 Ft/hó bruttó munkabérrel. A 

foglalkoztatás keretei között, elsõ-

sorban szakipari-, illetve intézményi 

kisegítõ tevékenység valósul meg. 

A helyi foglalkoztatás elõsegítésére, 

a közfoglalkoztatás irányítására, 

közfoglalkoztatás-szervezõ alkalma-

zásának támogatására, pályázat 

került benyújtásra az Országos 

Közfoglalkoztatási Közalapít-

ványhoz. Az OFA 1 fõ bérpótló jut-

tatásban részesülõ személy 6 hónap 

idõtartamú, alkalmazását támogat-

ta, 519 E Ft erejéig.  

Az önkormányzat által szervezett 

közfoglalkoztatáshoz, a 2010. évi 

támogatáshoz mérten, mintegy 12 

millió forint összeggel kisebb keret 

áll rendelkezésre. 

Amennyiben erre nem került sor a 

fenti idõpontig, a közérdekû ható-

sági védekezést haladéktalanul el 

kell rendelnem a község belterületén. 

Ennek költségeit a tulajdonos 

(használó) köteles megtéríteni. 

Nem fizetés esetén a közérdekû véde-

kezés költségei adók módjára behajt-

hatók, melyrõl az NAVH gondosko-

dik. Emellett növényvédelmi bír-

ság is kiszabásra kerül! A parlagfû, a 

gyomnövények elleni hatékony véde-

kezés valamennyiünk közös érdeke, 

Tájékoztatom a község lakosságát, 

hogy az élelmiszerláncról és hatósá-

gi felügyeletérõl szóló 2008. évi 

XLVI. tv. 17.§ (4) bekezdése értel-

mében az ingatlanok tulajdonosai 

illetve használói 2011. június 30. 

napjáig kötelesek a parlagfû elle-

ni védekezést, az érintett területek 

gyomtalanításával (melynek módját 

a kötelezettek választják meg) vég-

rehajtani; és ezt követõen a parlag-

fû virágzását folyamatosan  meg-

akadályozni. 

melynek elmu-

lasztása komoly 

szankciókat von 

maga után, 

ezért javaslom 

az önkéntes és 

hatékony véde-

kezés 

határidõbeni 

elvégzését. 

Jegyzõi felhívás ebtartás szabályainak betartására 

Közfoglalkoztatás 2011. évben 

Jegyzõi felhívás parlagfûmentesítésre 

eleget jogszabályi kötelezettségé-

nek. Ezen személyek felszólítása , 

szankcionálása megtörténik. 

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 

218/1999.(II.18.) Korm rendelet 

alapján veszélyezte-

tés kutyával szabály-

sértés illetve a köte-

lezõ, veszettség elleni 

oltás elmulasztása 

miatt 50.000 - 50.000 

Ft pénzbírság szab-

ható ki. 

A köz- és magánterületen felügye-

let nélkül kóborló � esetleg még 

védõoltással sem rendelkezõ � 

ebek, potenciális veszélyt jelente-

nek mind az emberi-, mind az állati 

egészségre, a közlekedés biztonságá-

ra, a vagyontárgyakra.  

Ezért felhívom valamennyi ebtartó 

figyelmét, hogy a tulajdonában lévõ 

kutya saját ingatlan határain 

belüli tartásáról, kötelezõ védõol-

tással való ellátásáról gondoskod-

jon. Mindazon személyek ellen, akik 

ezen kötelezettségüknek nem tesz-

nek eleget, a szabálysértési eljárást 

megindítom, és a jogszabály teljes 

szigorát fogom alkalmazni.  

A településen visszatérõ gondot 

okoz, a közterületen gazdátlanul 

bolyongó ebek számának megnöve-

kedése. Ez legtöbbször felelõtlen 

emberi magatartást jelent. A kutyák 

gazdái nem gondoskodnak 

arról, hogy állataik csak a 

saját lekerített ingatlanjai-

kon maradjanak; hanem gon-

datlanságból, nemtörõdöm-

ségbõl az ebeket közterüle-

ten, mások ingatlanján hagy-

ják kóborolni.  

A 2011. április 4-i; 11-i kutyaoltás 

alkalmával, több ebtartó nem tett 
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Nyílt nap leendõ elsõsöknek 

Március 24-én kedves vendégek 

látogattak a tagiskolába: a leen-

dõ elsõsök egy csoportja szüleik 

kíséretében bepillanthatott az 

iskolai élet mindennapjaiba. 

A gyermekeket és kísérõiket 

Bazsó Bertalanné igazgató asz-

szony és Dr. Herczegné Ruszkai 

Edit igazgatóhelyettes asszony 

fogadta és mutatta be számukra 

az iskolát. Az elsõ osztályban találkoztak azokkal a 

társaikkal, akikkel egy éve még együtt voltak óvo-

dások, s láthatták, hogy félév alatt, mennyi min-

dent sajátítottak el. A második osztályban a tavasz 

témaköréhez kapcsolódóan, játékos kézmûves fog-

lalkozásba kapcsolódhattak be. A harmadikosok a 

tornateremben ügyességi sorversenybe vonták be a 

vendégeket. S persze jó vendéglátóhoz illõen, aján-

dék nélkül nem búcsúzhattak a jövõ tanév kisisko-

lásai, errõl a negyedikesek gondoskodtak. A nyílt 

nap sikeres lebonyolításában közremûködtek 

Petrohainé Jáborcsik Ágnes, Suga Lászlóné, Orbán 

Mária tanítónõk és Szabóné Fiala Zita tanárnõ.  

 

Egészséghét 

A március 22-25. közötti idõszak az egészséges életmód, 

az egészségmegõrzés jegyében telt a tagiskolában. A gye-

rekeket változatos programokkal várta a témahét. A Víz 

világnapja alkalmából rajzpályázat került meghirdetés-

re. A �tisztasági õrjáratok� felélesztették a versenyszelle-

met az osztályok között, kiemelt figyelmet fordítottak 

tantermeik, környezetük tisztaságára, rendezettségére. 

Barnáné Várnai Enikõ védõnõ a 7-8. osztályosoknak be-

tegség-megelõzés 

tárgykörben tartott 

elõadást. Persze a 

mozgás sem maradha-

tott ki a hét program-

jából. Erre többek kö-

zött a szabadtéri aero-

bic-foglalkozások nyúj-

tottak lehetõséget. 

szellemisége megõrzésének 

fontosságát hangsúlyozta a 

mindennapokban. 

Az intézmény 

hagyományai-

nak megfele-

lõen, az ünne-

pi mûsort a 4. 

osztály adta 

elõ, osztályfõ-

nökük Orbán Mária 

tanárnõ felkészítésében.  

Nemzeti ünne-

pünk március 

15. 

Az 1848-49-es for-

radalom és szabad-

ságharcra emléke-

zett a Gárdonyi 

Géza Tagiskola 

közössége, 2011. 

március 11-én. 

Dr. Herczegné Ruszkai Edit ünnepi 

beszédében a �legmagyarabb� ünnep 

Ki-Mit-Tud? 

Tagintézményünket az Egressy Béni 

Mûvelõdési Házban megrendezett 

Gyermek Ki-Mit-

Tud-on a 3. osztá-

lyosok képviselték, 

dramatikus játék-

kal, nagy sikerrel 

Felkészítõjük Suga 

Lászlóné tanítónõ. 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei - Szülõk-Nevelõk Bálja 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei:             Január - Március 
A tagintézmény híreit szerkesztette: Dr Herczegné Ruszkai Edit tagintézmény-vezetõ 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei - Rendezvények 

Az esemény szervezõi ezúton is köszönetüket fejezik ki a 

tagiskola támogatóinak azért az elkötelezett segítségért, 

mellyel a tanévben hozzájárultak az 

iskola fejlesztéséhez, a tanulók számára 

megnyíló új lehetõségek eléréséhez. Így 

a Humán Kft-nek; az ÉHG Zrt-nek; az 

Ormosszén Kft-nek, az Alarm Elektroni-

ka Kft-nek, az Individuál Kft-nek, Ju-

hász László egyéni vállalkozónak, a Tri-

ász Kft-nek, Szuhakálló és Kazincbarci-

ka önkormányzatának. 

Köszönetet illeti valamennyi megjelent 

vendéget, a támogatókat, akik a belépõ-

jegyek, támogatójegyek megvásárlásá-

val, adományaikkal, tombola-felajánlásaikkal hozzájárul-

tak a rendezvény sikeréhez.  

A Gárdonyi Géza Tagiskola Közössége, a rendezvényt 

szervezõ szülõi közösség 2011. március 

12-án hagyományteremtõ céllal Szülõk-

Nevelõk Bálját rendezett. Az eseményre 

Szent Gergely napján került sor, aki az 

iskolák patrónusaként ismert. 

A bál amellett, hogy biztosította az önfe-

ledt kikapcsolódás, szórakozás pillana-

tait nem csupán a mulatságról szólt. A 

szervezõk kimondott célja, hogy szeret-

nék még szorosabbá, élõbbé tenni a kap-

csolatot az intézmény dolgozói, a szülõk, 

a fenntartó és támogatóik között. Az est 

kiemelkedõen magas, teljes bevétele a 

tagiskolába járó gyermekek oktatási-nevelési feltételei-

nek javítását hivatott szolgálni.  
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Kedves szülKedves szülõõk, leendk, leendõõ diákjaink! diákjaink!  

A Gárdonyi Géza Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola a 

2011/20122011/20122011/2012 tanévben is sok szeretet-

tel várja az intézménybe jelentkezõ-

ket. 

Iskolánk harmonikus, családias 

környezetben, magas színvonalú 

oktatást kínál, a gyermekek egyéni 

képességeihez igazodva. 

Tanulóinkat minden tantárgyból 

szakképzett, elkötelezett, 

gyermekcentrikus pedagógusok ok-

tatják-nevelik. 

Mit kínálunk diákjainknak?Mit kínálunk diákjainknak?Mit kínálunk diákjainknak?   

A tanítási órákon a gyermekek 

egyéni haladási képességeihez igazodó 

oktatást, tehetséggondozást, szükség 

esetén felzárkóztatást. 

Szakköri foglalkozások széles ská-

láját; mûvészeti képzést; 

rendszeres megmérettetést tanul-

mányi-, sport- és készségtárgy verse-

nyeken;  

a szabadidõ szervezett, igényes el-

töltését. 

A tanulók egyéni fejlõdéséhez szüksé-

ges mértékben és módon: 

gyógytestnevelést, logopédiai-, iskola-

pszichológiai foglalkozást, pályavá-

lasztási tanácsadást. 

Tanulóink ingyenes úszásoktatás-

ban vesznek részt; a bejáró diákokat 

iskolabusz szállítja; Szuhakálló ön-

kormányzata mindenkinek térítés-

mentesen biztosítja a tankönyve-

ket. 

Továbbtanuló diákjaink megállják 

helyüket választott intézményeikben; 

a megye legrangosabb iskoláiban. 

A beiratkozás során szükséges 

dokumentumok: 

a gyermek születési anyakönyvi 

kivonata; 

a gyermek és a szülõ/gondviselõ 

lakcímkártyája; 

a gyermek óvodai szakvéleménye, 

ill. nevelési tanácsadói szakvélemé-

nye, vagy szakértõi véleménye; 

a gyermek TAJ-kártyája; 

 tanulói azonosító, ha magánmûvé-

szeti iskola tanulója volt; 

 rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményre való jogosultságról szó-

ló, érvényes jegyzõi határozat. 

a diákigazolvány-igényléshez: 

  egy évnél nem régebbi, igazolvány-

kép a gyermekrõl; 

550 Ft, amely a diákigazolvány 

térítési díja. 

GYERE! VÁRUNK!  

LEGYÉL TE IS GÁRDONYIS!!!   

BEIRATKOZÁS:  

2011. április 18-19. 

Versenyeredmények a 2011/12. tanévben 

Vár a Gárdonyi! 

Szabó Zoltán Szépkiejtési Ver-

seny kistérségi forduló vers ka-

tegória 

Lakatos Márk 3. 

Körzeti Angol Nyelvi Verseny 

Tari Balázs 1. 

Zelena Patrik 1. 

Dávid István Dávid 2. 

Nyitrai Richárd 5. 

nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi 

Tanulmányi Verseny megyei forduló: 

Tari Balázs 1. (országos döntõs) 

Dávid István Dávid 6. 

Petõfi Sándor Körzeti Szépkiejtési 

Verseny vers kategória  

Matisz Dóra 2. 

Bánhorváti Labdarúgó Kupa 

Felsõs fiú csapat 1. 

�Infomeccs� informatikai verseny 

Edelény 

Tari Balázs 1.  

Dávid István Dávid 1. 

Csapatban, 7-8. oszt. kategóriában:1. 

(8.oszt.: Ludva György, Tari Balázs, 

Varga István 

7. oszt: Dávid István Dávid, Német 

Bence, Nyitrai Richárd) 

 

A Gárdonyi Géza Tagiskola  

nevelõtestülete sok szeretettel 

meghív minden kedves  

érdeklõdõt a 

2011. április 20-án (szerdán) 

17:00 órától  

megrendezésre kerülõ 

Jótékonysági Gálára. 

Az est folyamán az intézmény ta-

nulói változatos produkciókkal szó-

rakoztatják vendégeinket. 

Belépõjegyek ára:  

Felnõtteknek: 250Ft. 

Gyerekeknek:150 Ft 

Támogató jegyek: 500 és 1.000 Ft. 

Az eseményhez kapcsolódó  

Húsvéti-vásár alkalmával az in-

tézményben készült ajándéktár-

gyak jelképes áron vásárolhatóak. 
 

Bõvebb információ az iskola életérõl: 

www.amiiskolank.hu; 

www.szuhakallo.hu és 

www.adambarcika.hu 

Tagintézményünk diákjai rendsze-

res megmérettetéseken vesznek 

részt, a különbözõ versenyek alkal-

mával. Tanulóink tehetségét, tudá-

sát, felkészítõ pedagógusaik elköte-

lezettségét számos rangos versen-

gésen való szereplés és az azokon 

elért eredmények tanúsítják. A ver-

senyek alkalmával dicsérendõ telje-

sítményt, dobogós eredményeket, 

sõt országos fordulóba jutást is je-

lentõ elsõ helyezéseket értek el di-

ákjaink. Számos vetélkedõ megyei- 

vagy országos fordulójának meg-

rendezésére, április-május hónap-

ban kerül sor. 

Eddig elért eredményeink: 

Körzeti Népdaléneklési Verseny  

Kaulics Eszter 3. 

Stíber Csenge 2. 

Csoportban 1. (Hütter panna, 

Papp Zoltán, Stíber Csenge) 

Simonyi Zsigmond Helyesírási 

Verseny kistérségi forduló 

Tari Balázs 1. 

Dávid István Dávid 3. 

Varga Tamás Matematika Ver-

seny megyei forduló 

Tari Balázs 1. (országos döntõs) 
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Ovis Farsang 

Óvodánk ismét nagy sikerrel meg-

rendezte - a 

Gárdonyi Géza 

Tagiskola tor-

natermében - a 

farsangi dél-

utánját. Szülõk, 

testvérek, fel-

nõttek, gyere-

kek egyaránt jól 

érezték magu-

kat, hiszen az 

óvodások mûsora, önfeledt bátor 

maskarázása, a bohóc 

vidám mûsora záloga volt 

a délután sikerének. 

Nyílt nap !  

2011.március 17-én, csü-

törtökön  9:30 órától az 

iskolába készülõ óvodása-

inak nyílt délelõttjére került sor.  

Egy kis �kóstolót"adtunk a minden-

na p ja i nk b ó l , 

tevékenysége-

inkbõl. Ezt kö-

vetõen lehetõ-

ség volt egy 

rövid konzultá-

cióra a szülõk, 

iskola- és óvo-

dapedagógusok 

között. Elõreláthatólag 16 gyermek 

kezdi meg szeptemberben az iskolai 

tanulmányait. 

Családi Sport-

vetélkedõ 

A Kazincbarcikai 

Összevont Óvodák 

testnevelés mun-

kaközössége újra 

megrendezte 2011. 

március 23-án 15 órától  Családi 

Sport vetélkedõjét. 

Óvodánk ismét sikeresen bizonyí-

totta ügyességét, a családjaink 

gyorsak ügyesek találékonyak 

voltak. Büszkék vagyunk rájuk, 

köszönjük lelkesedésüket. 

Március 

15. 
Nemzeti Ün-

nepünk al-

k a l m á b ó l 

nagycsopor-

tos óvodása-

inkkal a 

G á r d o n y i 

Géza  Tagiskola ünnepségén vet-

tünk részt. A gyerekek érdeklõdve, 

fegyelmezetten - az eseményhez és 

leendõ iskolásokhoz méltóan - szem-

lélték a 4. osztályosok mûsorát. 

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 2011. szep-

tember 1-jén kezdõdõ nevelési 

évünkben, akik szeptember 1-jéig 

betöltik a 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�Rendezvények 

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 ! 

Vidám Vándorok az óvodában 

Március 18-án a �Vidám vándo-

rok�társulat, Bátor mint a 

nyúl ! címû meseelõadását te-

kinthették meg az óvisok és a 

Gárdonyi Géza Tagiskola alsós 

diákjai. 

Ovi Gála 

Óvodánk részt vett 2011 január 

20-án-  a kultúra napja alakal-

mából  megrendezett � �Ovi-

Gálán� Múcsonyban.  
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Gyermekeink az ápri-

lis 14-i kazincbarci-

kai �Ovis Gálán�  

is osztatlan sikert 

arattak. 

http://www.szuhakallo.hu
mailto:kastelyovi@parisat.hu


 

 

 

 

 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy a fenti 

idõpontokban, mindkét napon 9:30 - 13:00 óra 

között tüdõszûrésre kerül sor, a Gárdonyi 

Géza Tagiskola elõtti parkolóban, 

szûrõbuszon. 

A megjelenés 30. év felett kötelezõ, a 18. 

életévtõl ajánlott. 

A tüdõszûrésen való megjelenés a saját és 

családja egészségének megõrzése, az esetleges 

megbetegedések korai felismerhetõsége végett, 

mindenkinek érdeke. 

�Virágos, Rendezett Porta� környezetszépítõ verseny 

Az önkormányzat figyelmet fordít arra, hogy 

Szuhakálló szép, tiszta, rendezett és virágos település 

legyen. A képviselõ-testület az igényesen formált és 

rendben tartott intézményi- és közterületeken  

keresztül is szeretné a lakosság 

aktív részvételét kezdeményezni a 

rendezett településkép 

kialakításában. 

Azt szeretnék, hogy az itt élõ 

emberek is örüljenek a színes 

virágoknak. Egyre több utcában 

láthatók szép virágos porták és 

rendezett kapubejárók. Virágos, 

rendezett, gondozott környezetben 

mindenki jobban érzi magát, a 

településre látogatók, az azon 

keresztül utazók, pozitív véleményt formálhatnak a 

községrõl.  

A tiszta virágos környezet kialakítását a Képviselõ-

testület is szorgalmazza. Ennek elõsegítése céljából a 

kiemelkedõen virágos, rendezett ingatlannal és az 

ingatlan elõtti utcafronttal rendelkezõ polgárnak, 

2011. évben ismét, "Virágos, rendezett porta" díjat 

adományoz. 

Mindennek elõsegítése érdekében, a képviselõ-testület 

2011.évben is meghirdeti, a 2007-2008. években útjára 

indult mozgalmat. A versenyben részt venni, a minden 

háztartásba eljuttatott Nevezési lap Polgármesteri 

Hivatalba, április 30-ig történõ leadásával lehet. 

A verseny során települési képviselõkbõl és a lakosok 

közül létrejövõ 5 fõs bizottság, külsõ 

szemrevételezéssel bírálja el, a nevezett 

lakóingatlanok kialakítását, az alábbi 

szempontok szerint: 

 a családi házak, a kerítés  elõtti terület 

kialakítása, gondozottsága; 

 a kiskertek ápoltsága, 

 az ablakpárkányok virágosítottsága; 

 a lakóházak udvarának rendezettsége; 

 az ingatlan összhatása. 

A bizottság két alkalommal, májusban (Pünkösd 

elõtt) illetve augusztus elsõ hetében bejárást tart; 

melyek után megállapítja a verseny eredményét. 

A díjazottakat a képviselõ-testület 

ajándékutalványokkal jutalmazza. 

A díjak:   I. hely    25.000 Ft 

  II. hely    15.000 Ft 

III. hely     10.000 Ft 

értékû (kertészeti szaküzletben beváltható) vásárlási 

utalványok. 

Polgárõr Egyesület alakult Szuhakállóban 

2011. március 3-án megalakult a helyi Polgárõr 

Egyesület. A polgárõrség létrehozása a település 

jelenlegi és várható közbiztonsági helyzetére 

tekintettel, az itt élõk érdekében, kiemelt feladat 

volt. A rendõri szervek önmagukban nem képesek 

a bûnmegelõzés, bûnüldözés és a közbiztonság 

javítása területén megnyugtató eredményt elérni. 

Szuhakálló esetében,  további számos probléma merülhet fel: az 

idõskorú lakosság, a munkanélküliek számának növekedése, a 

szociális helyzet és az életszínvonal romlása eredményezheti a 

helyi szabálysértések, bûncselekmények elkövetésének 

megnövekedését. Ezért a polgárõrség létrehozása 

érdekében, önkormányzati kezdeményezés keretei között, 166 

fõ, névszerinti meghívására került sor, az egyesület 

megalakítását elõkészítõ fórumra, 2011. február 4-én. A 

nagyszámú meghívott ellenére sajnálatos módon csekély volt a 

megjelentek száma. A település, az itt élõk biztonsága érdekében 

elhivatottan tenni akarók, azonban úgy döntöttek, újabb 

idõponttal megkísérlik az Egyesület létrehozását, melyre 2011. 

március 3-án sor is került. 

Az Egyesült létszáma 26 fõ, amely lehetõvé teszi hetente több 

alkalommal polgárõr szolgálat szervezését. Az Egyesület elnöke 

Lénárt Imre szuhakállói lakos. Az Egyesület bejegyzése, a tagok 

képzése folyamatban van.  

Az Egyesület továbbra is várja azoknak a nagykorú, büntetlen 

elõéletû szuhakállói lakosoknak a jelentkezését, akik önként,  

saját szabadidejük rovására, díjazás nélkül részt kívánnak 

vállalni a község közbiztonságának megõrzésében, javításában. 

Felhívás adótartozások megfizetésére 

A 2011. évi helyi adók (gépjármû-, iparûzési-, 

kommunális adó) I. félévi befizetésének 

határideje, március 16-án lejárt. Ezúton 

hívom fel valamennyi Tisztelt Adózó 

(magánszemélyek és vállalkozások) 

figyelmét, hogy aki fenti határidõig 

adófizetési kötelezettségének nem tett eleget,  

azt haladéktalanul pótolja, a végrehajtási 

eljárások megindítását elkerülendõ. 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy 

indokolt esetben, kérelemre részletfizetési 

kedvezmény biztosítható a hátralék 

megfizetése érdekében. 
Dr. Herczeg Tibor s.k. 

címzetes fõjegyzõ 

Tüdõszûrés: 2011.április 20-21. 


