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A tartalomból: 
A képviselõ-testület május 2-i rendkí-
vüli nyílt ülésén módosította az önkor-
mányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 
1/2011.(II.15.) önkormányzati rendele-
tét. A rendelet módosítását az önhibáju-
kon kívül hátrányos helyzetben lévõ ön-
kormányzatok pályázati feltételeinek való 
megfelelõség indokolta. A módosítás nem 
érintette a költségvetés bevételi- és kiadási 
fõösszegeit és kiemelt elõirányzatait, belsõ 
átcsoportosítással a felhalmozási célú be-
vételek és kiadások korrigálására került sor. 

Az önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévõ önkormányzatok tá-
mogatására irányuló pályázatot a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai 
elkészítették és 15. 872 E Ft összeg-
gel a támogatási igény benyújtásra 
került. Az önkormányzati államtitkár 
bejelentése szerint, a 2011. költség-
vetésben 31 Mrd Ft-ot különítettek 
el a mûködési nehézségekkel küzdõ 
önkormányzatok megsegítésére. 

A képviselõ-testület május 12-i rendkívüli 
nyílt ülésén pályázat benyújtásáról döntött a 
KEOP-2011-4.9.0 épületenergetikai fejlesz-
tések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva c. pályázati konstrukcióban, a 
Községháza és az Egészségház épületé-
nek korszerûsítésére. A fejlesztés tervezett 
összköltsége 31.990 E Ft, melyhez 4.796 E 
Ft saját forrás szükséges. Sikeres pályázat 
esetén külsõ hõszigetelés valósulhat meg 
mindkét épületen, 10 cm vastagságban; elké-
szülhet mindkét épület födémének utólagos 
hõszigetelése 15 cm vastagságban; sor kerül-
het a termosztatikus radiátorszelepek cseréjé-
re és 2 db napkollektor telepítésére a meleg-
víz elõállításhoz. Az elöregedett gázkazánok 
helyett 2 db EKO KARBON fa-, és pellet 
tüzelésû kazán beépítése valósulhat meg, 
mely megújuló energiafelhasználást tesz le-
hetõvé. A pályázati formára a rendelkezésre 
álló forrás többszörösét jelentõ támogatási 
kérelem érkezet be, a május 14-i benyújtási 
határidõig. 

Beszámoló képviselõ-testület üléseirõl 
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A 2011. május 26-i munkaterv szerinti 
ülésen a képviselõk tájékoztatást kaptak 
Dr. Jeviczky Simon háziorvostól, 
Barnáné Várnai Enikõ védõnõtõl és Dr. 
Sivák József ügyeletvezetõtõl 
Szuhakálló község közegészségügyi 
helyzetérõl, az egészségügyi ellátórend-
szer mûködésérõl. A fontosabb adatok a 
Hírlevél további részében kerülnek be-
mutatásra. 
A sajókazai Nappali Szociális Köz-
pont és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szuhakálló községben végzett 2010. évi 

tevékenységérõl, Juhász 
Lászlóné intézményvezetõ be-
számolójából tájékozódtak a 
képviselõk, majd az önkor-
mányzat 2010. évi gyermekvé-
delmi- és gyámhatósági tevé-
kenységét értékelték. 

Beszámolót ismertek meg a 
Polgármesteri Hivatal 2010. 

évi feladat-ellátásáról. 

A képviselõk döntöttek a helyi Polgárõr 
Egyesület alapvetõ mûködési feltételei-
hez szükséges támogatás biztosításáról 
(50 E Ft támogatás és az önkormányzati 
tulajdonú személyautó használata). 

Felhatalmazták a polgármestert, hogy a 
település árvízi védelme érdekében 
benyújtott pályázathoz készített vízjogi 
létesítési engedélyezési tervdokumentá-
ció engedélyezési eljárásához, az érintett 
ingatlanrészek tulajdonosaival adásvételi 
elõszerzõdést kössön. 

Döntöttek a Kastélykert oldalhatároló 
kerítésének befejezéséhez szükséges a 
anyagok beszerzésének költség-
viselésérõl, valamint az Egészségház 
emeletén található helyiségek bérleti 
jogviszony keretei közötti hasznosításá-
ról. 

A testületi ülések jegyzõkönyvei  

az Önkormányzati Portában elérhetõk. 
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Szuhakálló község demográfiai mu-
tatói: 

A település lakosságszáma 2010. de-
cember 31-én: 1.069 fõ, melybõl 519 
fõ férfi és 550 nõ. 

A lakosság korcsoportos megoszlá-
sa: 
 

 

 

 

 

 

Szuhakálló község foglalkoztatási 
mutatói (2011. április): 

Aktív korúak ellátására jogosult 65 fõ, 
ebbõl BPJ 24 fõ, RSZS 12 fõ. 

Szuhakálló számokban 
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy  
Dr. Jeviczky Simon háziorvos, 

2011. július 1-jétõl  
heti 1 alkalommal,  

a csütörtöki napokon délutáni 
idõpontban is rendel. 

A rendelés 12:00-15:00 óra között 
tart. 

Az Önkormányzati Hírlevél elõzõ 
számában tájékoztattuk a lakossá-

got, hogy Rudabánya székhellyel 
új kistérség létrehozását indítvá-

nyozó kezdeményezés indult útjára 
a kistérség egyes önkormányzatai 

részérõl. 

A javaslat a döntéshozók részérõl 
nem kapta meg a szükséges támo-
gatást, így a Kazincbarcikai Kis-
térség változatlan formában mû-

ködik tovább. 

Az önkormányzat képviselõ-testülete - mint alapító 1999-
ben hozta létre a Szuhakálló Községért 
Közalapítványt, azzal a céllal, hogy külsõ 
támogatók számára lehetõvé tegye az ön-
kormányzati fejlesztésekhez, rendezvények-
hez kapcsolódó anyagi segítségnyújtást. 

2010. évben a Közalapítvány tevékenysége 
az alábbiak szerint foglalható össze: 

Elõzõ évi számlamaradvány: 499.550 Ft 

Az alapítvány bevételei: 

 
A Közalapítvány Kuratóriuma 3.130 E Ft-ot adott át az 
önkormányzatnak támogatásként, egyrészt fejlesztési fel-
adatokhoz, beruházásokhoz, másrészt a közfoglalkoztatás 
során elvégzett tevékenységek anyag- és eszközigényeinek 
biztosításához, rendezvényekhez (Községi Karácsony) és 
szociális jellegû juttatásra. 

A Közalapítvány foglalkoztatottat nem alkalmaz, tisztség-
viselõi tevékenységüket díjazás nélkül látják el. 

Támogatók Összeg 

ÉHG Zrt. 2.100.000 Ft 

Ormosszén Kft. 250.000 Ft 

Önkormányzati képviselõk 152.400 Ft 

Szuha 2000 Bányászati Kft.  50.000 Ft 

Összesen 3.151.950 Ft 

A jó idõ beköszöntével a község közterületein és a közterület-
tel határos intézményi területeken, az önkor-
mányzat összességében mintegy 2000 virág-
palántát ültetett. A sziklakertek, virágszigetek, 
virágágyások üde színfoltjaivá váltak a telepü-
lésnek, s ösztönzõleg hatottak a lakosság virá-
gosító-, parkosító kedvére is. Sajnos ennek 
ellenére a 2008. év után újra meghirdetett 
�Virágos, rendezett Porta� környezetszépítõ 
versenyre, mindössze hárman neveztek, így az 
2011-ben sem kerül lebonyolításra. 

A rendezett településkép kialakítása és fenntartása 
valamennyiünk közös érdeke. Az erre irányuló figyelem felhí-
vásra a község lakosságának többsége pozitívan reagált, elvé-
gezte és azóta is elvégzi azokat a tevékenységeket, melyek az 
ingatlanukkal határos közterületek rendben tartásához szüksé-
gesek.  
Az önkormányzat intézményi- és köztéri-, közparki-, a köz-
utakhoz kapcsolódó területek kivételével, a rendelkezésére álló 
anyagi- és munkaerõ kapacitással az egyéb területek rendben 
tartását nem tudja ellátni, ezért továbbra is kérem, segítõ 
együttmûködésüket. 
Kérem, hogy kivétel nélkül, minden ingatlanhasználó sa-
ját maga legyen szíves gondoskodni az általa lakott ingat-
lan elõtti közterület (zöldterület, csapadékvíz-elvezetõ árok, 
járda, stb.) folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a 
zöldterületek kaszálásáról, fûnyírásáról, gyomtalanításá-
ról � lehetõség- és igény szerinti virágosításáról . 

Dávid István 
polgármester 

Tegyünk együtt Szuhakálló rendezettségéért! Tájékoztatás a Szuhakálló Községért 
Közalapítvány 2010. évi tevékenységérõl. 

Aktuális információk 

Közfoglalkoztatásban 30 fõ vesz részt. 

Szuhakállóban 14 egyéni vállalkozó ren-
delkezik székhellyel, további 9 vállalko-
zó pedig telephelyen mûködik. 
7 db gazdasági társaság székhelye talál-
ható a községben, míg 25 cég telephelyen 
végez tevékenységet. 
(A vállalkozói adatbázis az önkormányzat hon-
lapján elérhetõ.) 

Helyi adók: 
Magánszemélyek kommunális adója hatá-
lya alá 359 adózó; 
iparûzési adó hatálya alá 58 adózó; 
gépjármûadó hatálya alá 228 szgk; 36 
tehergk; 8 pótkocsi, 10 egyéb jármû tarto-
zik. 
Utolsó lezárt adóév (2010) helyi adó 
bevétele összesen: 16.319 E Ft. 

Oktatási intézmények 
létszámadatai: 

2010/2011.tanévben: 
Tagóvoda: 54 fõ 
Tagiskola: 168 fõ 

Év Fõ 

0-2 27 

3-5 31 

6-14 122 

15-18 42 

19-60 631 

61- 216 

Álláskeresõk >365 nap 
Ellátásokban 

részesülõk 

Munkaké-
pes korú 
népesség 

114 29 15 695 



Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete minden évben � a területet átfogó beszámolók 
formájában � tájékozódik a község, a településen élõk 
közegészségügyi helyzetérõl, az egészségügyi ellátórend-
szer (háziorvosi szolgálat, védõnõi szolgálat, központi 
orvosi ügyelet) mûködésérõl. Erre legutóbb a 2011. má-
jus 26-i munkaterv szerinti ülésen került sor. 

A település közegészségügyi helyzetét tükrözõ, né-
hány jellemzõ adat (a beszámolók alapján): 

Háziorvosi szolgálat: 

A körzet páciens létszáma 2010-ben 1.768 fõ. 
Betegek ellátására összesen 14.580 esetben került sor. 
Szakrendelésre 2.774 esetben kerültek betegek utalásra, 
míg kórházi felvétel 54 esetben vált szükségessé. 
Táppénzes állományba 482 fõ került. 
Az elhunytak száma 12 fõ. Magas a keringési- és daga-
natos betegségekben szenvedõk illetve elhunytak száma. 

A háziorvosi szolgálat mûködéséhez a személyi- és tárgyi 
feltételek biztosítottak, a háziorvos folyamatosan fejleszti 
a praxis eszközállományát. Az iskola-egészségügyi felada-
tokat a védõnõvel közösen látja el. 

Védõnõi szolgálat: 

A védõnõ feladatai a következõk: nõvéde-
lem - területén közremûködik, tanácsokat ad 
az egészségnevelésben, segíti a nõk anyaságra 
való felkészítését, részt vesz a szûrõvizsgálat-
ok szervezésében, elvégzésében; várandós anyák gondo-
zása;gyermekágyas és szoptatós anyák gondozása; 0 - 6 
éves korú gyermekek gondozása; tanköteles korú gyer-
mekek gondozása; családgondozás. 

A 2010-ben ellátott, gondozott családok száma: 58. 
Várandós anyák száma: 17 fõ. 
Tanácsadási forgalom: 101 eset. 
2010 -ben születettek száma: 7 fõ. 

Központi Orvosi Ügyelet: 

A Múcsonyi Központi orvosi Ügyelet mûködtetését a 
SIVÁK BT látja el.  
Az ügyeleten 7 fõ állandó és 3 külsõs orvos dolgozik.  
Betegforgalom 2010. évben:: 3.205 fõ. 
Beteg lakásán történõ ellátás: 1.390 alkalom. 
Ügyeleti kocsi 12 hónap alatt futott km: 19.125 km. 

Gyermekvédelmi tevékenység 2010-ben 

Közegészségügyi beszámolók a testületi ülésen 

összesen 130 E Ft összegben. 

Az étkeztetést 122 gyermek (óvodás illetve ált. iskolás)
veszi igénybe, akik közül törvényi szabályozás alapján 80 
fõ ingyenesen, míg 23 fõ 50%-os kedvezménnyel étkezik. 

A településen 114 fõ hátrányos helyzetû kiskorú élt, 
akik közül 51 fõ halmozottan hátrányos helyzetû. 
Igazolatlan iskolai mulasztások miatt iskoláztatási 
támogatás (családi pótlék) felfüggesztésére 2010-ben 
nem került sor. 
Védelembe vételi eljárás 1 gyermek esetében indult. 
Családból való kiemelésre, ideiglenes hatályú elhe-
lyezésre nem került sor. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, 2009. január 1-
jétõl a Sajókaza székhellyel mûködõ Nappali Szociális 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. 
Szabálysértést, bûncselekményt gyermek- vagy fiatal-
korú nem követett el a településen 2010-ben. 
Az önkormányzat 144.715 E Ft mûködési kiadásaiból, 
9.299 E Ft-ot fordított gyermekjóléti feladatokra. 

Nyári gyermekétkeztetés 

Az évben az önkormányzat ismét pályázatot nyújtott 
be, az ingyenes nyári gyermekétkeztetés lehetõségének 
biztosítására. A megváltozott - kedvezõtlenebb feltételek 
ellenére - mintegy 860 E Ft támogatásból, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 1-8. osztá-
lyos korú általános iskolás gyermekek ellátását sikerült 
biztosítani. Az étkeztetést 2011. június 16. napjától 2011. 
augusztus 31. napjáig 55 munkanapon keresztül, fel-
melegíthetõ készételek formájában biztosítja az Önkor-
mányzat.  

A gyermekek védelmérõl szóló 1997. évi XXXI törvény 
szerint: �A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 
31-éig...átfogó értékelést 
készít�� A képviselõ-
testület a 2011. május 26-i 
munkaterv szerinti ülésen 
tárgyalta a feladat-ellátás 
értékelését. 

A terület fõbb jellemzõi: 

A településen 222 fõ 0-18 év közötti lakos élt 
2010.december 31-én, mely 19 fõvel (2008. évhez ké-
pest 42 fõvel) kevesebb az elõzõ értékelési idõszakhoz 
képest. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 132 fõ 
kiskorú, és 8 fõ nagykorú, nappali tanulmányokat foly-
tató vált jogosulttá. 

Tankönyvtámogatás jogcímén a középiskolai tanul-
mányokat folytatók, valamint a felsõfokú képzésben 
részt vevõk számára - összességében 57 fõ részére - 301 
E Ft került kifizetésre az önkormányzat rendelete alap-
ján. Az általános iskolások esetében az állami norma-
tív tankönyvtámogatás mellett - helyi kiegészítõ támo-
gatás is megállapításra került, melyet a fenntartó a tagin-
tézményi költségvetésben biztosított, 600 E Ft összeg-
ben. Tankönyvtámogatásra összesen 2.749 E Ft-ot for-
dított az önkormányzat 2010-ben. 

Óvodáztatási támogatásra 11 fõ vált jogosulttá,  
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Az önkormányzat által szervezett 
2011. évi közfoglalkoztatáshoz, a 
hosszabb és rövidebb idõtartamú 
foglalkoztatási formák mellé, érték-
teremtõ foglalkoztatásra is pályá-
zat került benyújtásra a Kazincbarci-
kai Munkaügyi Kirendeltséghez. A 
pályázatban 10 fõ, 6 hónapon ke-
resztüli, 8 órás foglalkoztatásának 
támogatását kérte az önkormányzat, 
3 fõ vonatkozásában a szakmunkás 
minimálbérrel. A támogatási igény 
5.699 E Ft volt, ezzel szemben 
2.275 E Ft támogatást kapott az 
önkormányzat, 7 fõ, napi 6 órás 6 
havi alkalmazására (3 fõ az ará-
nyos szakmunkás minimálbérrel 
kerülhetett alkalmazásra). Az önrész 
mértéke a foglalkoztatási költségek 
25%-a. A támogatás összege 455 E 
Ft anyag- és szerszámköltségre 
elszámolható 100%-ban támogatott 
részt is tartalmaz. 

A foglalkozta-
tás során elsõ-
sorban az 
alábbi tevé-
kenységek 
valósulnak 
meg, illetve 

egy részük már meg is valósult: csa-
padékvíz elvezetõ árok burkolása a 
Kossuth és Szeles úton; a Zöld Tit-
kok Kastély Tagóvoda épülete csa-
padékvíz-elvezetõ rendszerének ki-
építése; az Egészségház nyílászárói-
nak festése; járdalapok készítése 
árokburkoláshoz, szegélykõnek; 
buszváró építmények, községi üd-
vözlõtáblák, intézményi kerítések 
felújítása, festése; Gárdonyi Géza 
Tagiskola tornatermének, kommu-
nális helyiségeinek, tantermeinek 
festése;  Zöld Titkok Kastély Tag-
óvoda konyhájának, kommunális 
helyiségeinek festése. 

A 2011. évi közfoglalkoztatás során 
április-június hónapban a település 
köz- és intézményi területeinek rend-
betétele, virágosítás, konyhakerti mû-
velés megkezdése valósult meg.  

A közterület virágosításához a plántá-
kat az Arborétum Kft-tõl szerezte be 
az önkormányzat. A 2000 db virágtõ 
ára 165 E Ft volt. 

Az ÉHG Zrt. és az önkormányzat 
közötti együttmûködés eredménye-
képp 6 fõ, szuhakállói lakos, határo-
zatlan idõtartamú, napi 8 órás mun-
kavállalására nyílt lehetõség a 
Sajókazai Hulladékkezelõ Centrum-
ban. Az eltelt idõszakban egyre több 
munkahelyet keresõ, elhelyezkedni 
akaró munkanélküli személynek sike-
rült állást találnia a közfoglalkoztatás 
rendszerén kívül, mely nagyban hoz-
zájárult a helyi szociális problémák 
kezeléséhez. 

Amennyiben erre nem került sor a 

fenti idõpontig, a közérdekû ható-

sági védekezést haladékta-

lanul el kell rendelnem a 

község belterületén. Ennek 

költségeit a tulajdonos 

(használó) köteles megté-

ríteni. Nem fizetés esetén a 

közérdekû védekezés költsé-

gei adók módjára behajtha-

tók, melyrõl az NAVH 

gondoskodik. Emellett nö-

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. 

vényvédelmi bírság is kiszabásra 

kerül!  

A parlagfû, a gyomnövé-

nyek elleni hatékony véde-

kezés valamennyiünk közös 

érdeke, melynek elmulasz-

tása komoly szankciókat 

von maga után, ezért javas-

lom az önkéntes és haté-

k o n y  v é d e k e z é s 

határidõbeni elvégzését. 

Majális a Kastélykertben 

Közfoglalkoztatás:                    Április - Június 

Jegyzõi felhívás parlagfûmentesítésre 

 

Az elmúlt években 
hagyománnyá vált  
Pünkösd második 
napján, kispályás lab-
darúgótorna lebonyo-
lítása, a Kastélykert 
pályáin. A rendez-
vény az idén is meg-
szervezésre került. A 

nevezési díjas versenyen 10 csapat - 
közülük 2 szuhakállói - vett részt. 

A verõfényes hétfõi napon a ver-
senyszellem uralkodott a focipályá-

kon. A nevezési díjból befolyt összeg 
az elsõ három helyezett díjazását 
szolgálta. A pénzjutalom, a szórako-
zás mellett bízunk benne, jó emlékek-
kel is gazdagodtak a torna résztvevõi. 

Jó hangulatban, 
kötetlen formájú 
kikapcsolódással 
telt az önkormány-
zat által, családok, 
baráti társaságok 
részére meghirde-
tett majális, Május 
1-jén. A fõzõver-
seny mellett, tréfás 
akadály- és ügyességi versenyek tették 
változatossá a délutánt. A jövõben is 
minden érdeklõdõt szívesen várunk 
rendezvényeinkre! 
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Pünkösd kupa 



Intézményünkben az április-június közötti idõszak szorgos 
munkával, sok-sok eseménnyel, kiemelkedõ eredmények-
kel zárult. 

Jótékonysági Gála 
A tagintézményben hagyománynak számít, hogy az iskola 
diákjai a tavasz kezdetén jótékonysági célú gálamûsor ke-
retein belül mutatják meg tehetségüket szüleik, valamint a 
rendezvényen megjelenõ érdeklõdõk, vendégek elõtt. 

A gyerekek változa-
tos, színvonalas mû-
sorszámokkal szóra-
koztatták a megjelen-
teket. A repertoárban 
az ovisok vendégfel-
lépése után, modern 
és társastánc, népi 

ének és népzene, dramatikus játék, színdarab, hangszeres 
zene, vers- és prózamondás, angol nyelvû ének sõt még 
aerobic bemutató és hastánc is szerepelt.  

Az iskola közössége, a fellépõ gyermekek nevében ezúton 
is köszönjük a Gálán megjelent kedves vendégeink támo-

gatását, a sok tapsot, mellyel a tanulók produkcióit jutalmaz-
ták. 

Anyák Napja 
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az 
anyaságról emlékezünk meg. Az intézmény diákjai, osztálykö-
zösségükben köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat a 
legszeretetteljesebb ünnep alkalmából.  

Sportos évzárás 
2011. május 30-án, Kazincbarcikán a KSK pályán tartották az 

Ádám Jenõ Általános  Iskola 
tagiskolái közös sportnapjukat. A 

gyerekek 
j á t é k o s 
v á l t ó - é s 
sorverse-

nyeken vettek r é s z t ; 
l a b d a r ú g á s , floorball, 
streetball, tenisz, strandröplabda, gyalogtúra és kerékpár túra 
közül választhattak. Május 22-én a legelszántabbak bükki 
kerékpártúrán tehették próbára állóképességüket, erejüket: 
több-kevesebb sikerrel. 

zést, míg Tari Balázs 1. helyezést 
ért el, így képviselhette iskolánkat 
május 14-én, a szegedi országos 
döntõben. 
A tanulók felkészítõje Dr. 
Herczegné Ruszkai Edit volt. 

Lengyel-Magyar Összetartozás 
Éve: Rajzpályázat 

A programsorozat nyitányaként, a 
Wysocki Légió Hagyományõrzõ és 
az Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség több hazai szervezettel 
együtt rajz, és történelmi-irodalmi 

nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi 
Tanulmányi Verseny  

Az anyanyelvi verseny megyei döntõ-
jébe jutott gárdonyis csapat remek 
eredményt ért el, a 2011. április 8-án 
Tiszaújvárosban megrendezett fordu-
lón. A rangos esemény nagy létszámú 

mezõnyé-
ben Dávid 
István 
Dávid a 
korcso-
portjában 
3. helye-

pályázatot hirde-
tett magyarországi 
általános- és közép-
iskolás diákok szá-
mára 3 korcsoport-
ban. Alsó- és felsõ 
tagozatosaink a rajz-
pályázaton vettek 
részt, mely során a Szent Kinga hozo-
mánya - lengyel mondát, illetve Szent 
Maximilián Kolbe atya vértanúságát 
valamint Bem Apó az 1848-49-es 
szabadságharcban témakört dolgoz-
ták fel.,  

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei:             Április-Június 
A tagintézmény híreit szerkesztette: Dr Herczegné Ruszkai Edit tagintézmény-vezetõ 

mûködõ színjátszó szakkör vezetõje, a gyerekek felkészí-
tõje Dr. Herczegné Ruszkai Edit.  

GG Rádió � Az év diákrádiója 

A DUE Médiahálózat 21. alkalommal írta ki Tehetségku-
tató Diákmédia Pályáza-
tát, melynek ünnepélyes 
eredményhirdetésére és 
díjátadására az egyesület 
május 6-án, a Millenári-
son megrendezett Or-
szágos Ifjúsági Sajtó-
fesztiválján került sor. A Suga Lászlóné vezette szakkör 
diákrádiósai által összeállított pályázati mûsor alapján, a 
GG Rádió � 2008 után � ismét elnyerte az �Év Diákrádió-
ja� címet.  

Weöres Sándor Országos Színjátszó Fesztivál 

A Mesevarázs színjátszó csoport, Karinthy Frigyes Tanár 
úr kérem címû mûvének feldolgozásával szerepelt 2011. 

április 29-én, 
Miskolcon az 
Ady Endre Mû-
velõdési Házban 
megrendezett 
színjátszó feszti-
válon. A rendkí-
vül erõs me-

zõnyben � a gárdonyisok kivételével valamennyi fellépõ 
csoport mûvészeti iskolából érkezett � a szakmai zsûri 
bronz minõsítéssel jutalmazta a produkciót. A 8. éve 
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Hagyományteremtõ céllal indítottuk 
útjára a Gárdonyi-napok rendezvény-
sorozatot, amely-
nek színes, válto-
zatos programjai-
ban mindenki, 
kicsik-nagyok, 
pedagógusok és 
szülõk egyaránt részt vettek. S a visz-
szajelzések 
szerint na-
gyon jól érez-
ték magukat.  
A nyitó ün-
nepségen 
került sor az 
új intézményi jelkép kitûzõ formájá-
ban történõ felavatásra, átadására, me-
lyet valamennyi diák, alkalmazott és az 
esemény vendégei is megkaptak.  
A három nap alatt a tanulók és szüleik  
aszfaltrajzversenyen, ügyességi-, 
sport- és akadályversenyeken, fõzõ- 

versenyen, nõi kispályás labdarú-
gótornán vehettek részt. 

A Kistérség iskoláiból érkezõ 
3. és 4. osztályos csapatok a 
Történelmünk nagyjai el-
nevezésû vetélkedõn mérhet-

ték össze 
tudásu-
kat.  

A ver-
senyt 

Suga Lászlóné és 
Orbán Mária 
tanítónõk  szer-

vezték.  

A Gárdonyi Géza 
életét és mûveit feldolgozó Gárdonyi 
Mûveltségi Vetélkedõ immár 4. al-
kalommal került lebonyolításra. A Kis-
térség településeirõl 12 csapat neve-
zett, 60 tanulóval. A versenyt Dr. 

Herczegné Ruszkai 
Edit tagintézmény-
vezetõ szervezte. 
A eseménysorozat 
szabadtéri diszkóval zárult az iskola 
udvarán.   

 

 

 

 

A Gárdonyi Napok ren-
dezvénysorozat megva-
lósítását támogatta a 
KVTÖKT Társulási 
Irodája, az ÉHG Zrt.; a 

Diákönkormányzat, a szülõi közösség, 
az Esélyegyenlõséget a Falusi Kisdiák-
nak Alapítvány, Szuhakálló község 
Önkormányzata, valamint az Ádám 
Jenõ Általános Iskola.  

Véget ért a 2010/2011. tanév! 

I. Gárdonyi Napok: 2011. május 18-19-20. 

 

A Gárdonyi Géza Tagiskola  
2011. júl. 1-jétõl 2011. aug.15-ig 

zárva tart.  
A fenti idõtartam alatt a gazdasági és 
tanügyi teendõket, a tanulói ügyinté-

zést az  
Ádám Jenõ Általános Iskola 

(Kazincbarcika, Mikszáth K.u.2.;  

tel: 48/512-796) végzi. 

Az új tanév elsõ tanítási napja: 
2011. szeptember 1. 

A tanévnyitó ünnepség idõpontjá-
ról, további hasznos tudnivalókról 
intézményi hirdetményekbõl és a 

www.amiiskolank.hu honlapról tájéko-
zódhatnak a szülõk. 

Szeretettel várunk minden tanköteles 
korú gyermeket Szuhakállóból és a kör-

nyezõ településekrõl intézményünkbe! 

Bõvebb információ az iskola életérõl: 
www.amiiskolank.hu; 
www.szuhakallo.hu és 
www.adambarcika.hu 

�Az iskola dolga, �..hogy megtanítson ben-
nünket a jól végzett munka örömére és az alko-
tás izgalmára��           Szent-Györgyi Albert 
 
Elröppent egy év, elbúcsúztak a balla-
gó nyolcadikosok; 2011. június 17-én 
ünnepélyes keretek között bezártuk a 
tanévet. Mérleget vontunk, számadást 
készítettünk, hogy a 2010/2011. tan-
évben vég-
zett mun-
kánk során, 
tettük-e a 
dolgunkat � 
együtt, kö-
zösen: peda-
gógusok, 
diákok, szü-
lõk, alkalma-
zottak, fenntartó � és érzethetjük-e a 
jól végzett munka örömét, az alkotás 
izgalmát. Az eltelt tanév eseményei, 
eredményei ékesebben beszélnek 
minden szónál. Komoly munkát vé-
geztünk: terveztünk, dolgoztunk, iz-
gultunk és örültünk a sikereinknek. A 
tanulmányi-, kulturális- és sportverse-
nyek egész sorát tudhatjuk magunk 
mögött.  
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Közérdekû információk  
a nyári szünetre,  

az új tanévre Diákjaink nemcsak iskolánk falai kö-
zött, de városi, kistérségi, megyei és 
országos versenyeken is tanúságot 
tettek tudásukról felkészültségükrõl.  
Legtöbben úgy érezzük, ez az az is-

kola, ahol érdemes dolgozni, tanulni. 
Ahol érdemes a kihívásokkal szembe-
sülni, az eredményekért, a gyerekek 

boldogulásáért 
tenni. 

A nevelõtestület 
és tanulóink ne-
vében is szeret-
ném megköszön-
ni a szülõk segí-
tõkészségét, az 
iskolai Szülõi 
Közösség vala-

mennyi tagjának segítõ támogatását. 
Kérem, hogy ezután is legyenek part-
nerek az iskola életében, fejlesztésé-
ben, a gyerekek közös nevelésében. 

Kívánom, hogy a nyár hozza el min-
denkinek, a kikapcsolódást, a pihenést, 
a feltöltõdést és találkozzunk újra itt, 

szeptemberben!  

Dr. Herczegné Ruszkai Edit 
tagintézmény-vezetõ 

http://www.amiiskolank.hu
http://www.amiiskolank.hu;
http://www.szuhakallo.hu
http://www.adambarcika.hu


Anyák napja 

Május legszebb napján mindkét cso-
port kedves kis mûsorral, ajándékkal 
köszöntötte az édesanyákat, nagy-
mamákat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermeknapi kirándulás  

Szögligetre kirándultunk a szülõkkel 
együtt egy mesebeli helyre gyermek-
nap alkalmából. Az idõ, a táj, a hely-
szín csodálatos volt. Felejthetetlen 
élményben volt része kicsiknek, na-
gyoknak egyaránt. A túra, a csoki ria-
dó, a Szalamandra-ház udvara, a va-
rázslatos kalandvár a 
mai napig bennünk 
élõ élmény. Köszön-
jük a szülõk közössé-

gének - akik a 
kirándulás költsé-
geit fizették- ezt a 
szép napot gyer-
mekink nevében. 

Óvodánk szülõi 
közössége gyer-
meknap alkalmá-

ból udvari játékokkal is megajándé-
kozta óvodásainkat. Kismotort, ho-
mokozó játékokat kaptunk. Nagylel-
kûségüket köszönjük. 

Intézményünkben maximálisan igyekszünk kihasználni a 
környezetünk, a csodás óvodaudvar nyújtotta lehetõsége-

ket. A jóidõ bekö-
szöntével, kicsik és 
felnõttek egyaránt 
szívesen tartózkod-
nak minél többet a 
friss levegõn, udva-
runk lenyûgözõen 
szép fái, virágai kö-
zött. 

A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. júl. 11-jétõl 2011. 
aug. 19-ig zárva tart.  
A fenti idõtartam alatt az óvodai jogviszonnyal kapcsola-
tos ügyintézést a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
(Kazincbarcika Csokonai út 1. telefon: 48/512-542) végzi. 

Elsõ nevelési nap: 2011. aug.22. 

Óvodánkról bõvebb információt a 
www.szuhakallo.hu honlapon talál. 

Tel/fax: 48/352-019 

Évzáró 

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

Hasznos tudnivalók a nyári szünetre 

Nevelési évünk záró ün-
nepsége igaz, hogy kissé 
�viharosan� ért véget, 
hiszen zivatarfelhõk gyüle-
keztek óvodánk fölött, de 
a gyerekek, szülõk, vendé-
gek, óvodai dolgozók, 
hõsiesen kitartottak. 

Mindkét csoport kis mû-
sorral mutatta be mennyit fejlõdtek, ügyesedtek az el-
múlt évben. A kis-középsõ csoport egy mesebeli erdõbe 
varázsolta el vendégeinket. 
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A nagy csoport a négy évszak köré fûzte dalait, 
verseit, játékait. 
Az iskolába induló nagyok búcsúzó mûsorral zár-
ták óvodás éveiket. 

A nyárra minden 
gyermeknek, szülõ-
nek, felnõttnek, gyer-
meknek kellemes 
idõtöltést, pihenést 
kívánok  munkatársa-
im nevében. 

Gergely Judit 
tagóvoda-vezetõ 

Itt a nyár! 

http://www.szuhakallo.hu


 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfélfogadási rend: 
Hétfõ:    8:00-12:00 
  13:00-15:00 
Csütörtök:   8:00-12:00 
Tel/fax:  48/352-081 
E-mail:  hivatal@szuhakallo.hu 

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

elõreláthatólag július 15. és augusztus 3. között 
szünetel. 

Dr. Herczeg Tibor sk. 
címzetes fõjegyzõ 

Köszöntés Pedagógus nap alkalmából 

Szuhakálló község Önkormányzata, az iskolai- és az 
óvodai szülõi közösségek együttes szervezésben 

köszöntötték Pedagógus Nap alkalmából, a településen 
mûködõ nevelési-oktatási intézmények pedagógusait, 

alkalmazottait. Dávid István polgármester 

köszöntõjében kiemelte a 2010/2011. tanév sikereit, 

eredményeit, méltatta a tantestületek erõfeszítéseit. 

Az iskolai szülõi közösség részérõl, Tariné Andrejcsik 
Eszter köszönte meg a pedagógusok elkötelezett 

munkáját. Elmondta, hogy külön öröm számára, hogy a 
szülõk az önkormányzattal együttesen köszöntik mindkét 

intézmény dolgozóit. 

Az Ádám Jenõ Általános Iskola nevelõtestülete, 
tagintézményeinek dolgozói 2011.június 23-án tartották 

Pedagógus-napi ünnepségüket.  
Az eseményen a tanévben kiemelkedõ munkát végzett 

pedagógusok igazgatói dicséretet vehettek át.  
A Gárdonyi Géza Tagiskolából az elismerésben, 
Horányiné Jakubiszkó Annamária részesült, a 

2010/2011. tanévben végzett lelkiismeretes munkája 
miatt. 

Polgárõr hírek 

Tisztelt szuhakállói lakosok! 

Mint azt bizonyára észlelték, a helyi Polgárõr 
Egyesület 2011. június 1-jével megkezdte 
mûködését a településen. 

Az Egyesület tagjai - elsõsorban az éjszakai órákban� szabad 
elhatározásukból, vállalnak járõrszolgálatot a község közterületein. 
Egy-egy szolgálat alkalmával, a település teljes belterülete, 
valamennyi utcája, többszöri alkalommal is bejárásra kerül. A 
bûnelkövetés-bûnmegelõzés szempontjából veszélyesnek ítélt 
helyszíneket, az üzleteket, intézményeket kiemelten vigyázzák a 
polgárõrök szolgálatuk során. 

Az Egyesület mûködéséhez elengedhetetlen minimális feltételeket 
az önkormányzat biztosítja. A polgárõrök tevékenységük során 
együttmûködnek az illetékes rendõri szervekkel, a Kazincbarcikai 
Rendõrkapitánysággal, a Sajókazai Rendõrõrssel. 

Talán az Egyesület létrehozásának, mûködésének is köszönhetõ, 
hogy az elmúlt hetekben a község területén egyetlen 
bûncselekményt sem követtek el. 

Kérjük a lakosság segítõ támogatását, jelzéseit, szíves 
közremûködését; vigyázó segítségét egymás irányába, különösen az 
idõs, egyedülélõ emberek esetében. 

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. 

Papírgyûjtés� 2011. õsz 

Tisztelt szuhakállói lakosok! 
Ezúton is megköszönöm azt a segítséget, melyet 
az elmúlt tanév õszén szervezett papírgyûjtési 
akciónk során, intézményünk tanulói irányába 
t a n ú s í t o t t a k .  T á m o g a t á s u k n a k , 
együttmûködésüknek köszönhetõen diákjaink 
jelentõs mennyiségû papírt gyûjtöttek. 

2011. októberében tanulóink ismét megkeresik 
Önöket, a háztartásukban keletkezõ felesleges 
papírhulladék begyûjtése végett.  

Kérem erre számítva, legyenek szívesek a 
hulladékpapírt a gyûjtés idõpontjáig tárolni, 
félretenni. 

Dr. Herczegné Ruszkai Edit 
tagintézmény-vezetõ 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZUHAKÁLLÓ 

A 201062011. tanévet lezáró ünnepségen a tantestület 
döntése értelmében az elismerõ okleveleken és 
könyvjutalmakon kívül nevelõtestületi, igazgatói és 
osztályfõnöki dicséretekkel is jutalmazásra kerültek a 
legjobb teljesítményt elérõ diákok. 

Nevelõtestületi dicséretben részesült:  
Matisz Dóra 8. osztályos tanuló,  
Stíber Dorina 8. osztályos tanuló; 
Dávid István Dávid 7. osztályos tanuló;  

Igazgatói dicséretben részesült: Kiss Csenge 6. osztályos 
tanuló. 

A 2010/2011. tanévben a Gárdonyi Géza Tagiskolában az 
Év tanulója címet a nevelõtestület döntése szerint: Tari 
Balázs 8. osztályos tanuló kapta. 

A tanévben egy új kitüntetés alapítására is sor került: ez a 
Gárdonyi-díj. A díjat azon tanulók kapják meg, több éven 
keresztül, sikeresen, eredményekben gazdagon képviselik 
az iskolát a tanulmányi versenyeken; szorgalmukkal, 
példamutató magatartásukkal mintaként szolgálnak 
diáktársaik számára. 
A 2010/2011. tanévben elõször átadásra kerülõ Gárdonyi-
díj tulajdonosa � nevelõtestület döntése értelmében - : Tari 
Balázs 8. osztályos tanuló. 
A Gárdonyi-díjhoz díszoklevél és ajándék társult, amelyhez 
az anyagi fedezetet Szuhakálló község önkormányzata 
biztosította. 

Tanulói elismerések 

mailto:hivatal@szuhakallo.hu

