
 

meghatározták a köztisztviselők egyé-
ni munkateljesítmény-értékelését 
megalapozó teljesítménykövetelmé-
nyek meghatározását szolgáló ki-
emelt célokat; elfogadták a képvise-
lő-testület 2012. évi munkatervét; 
módosították a Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratát és döntöttek a kö-
zös önkormányzati hivatal létreho-
zására irányuló kezdeményezésről. 
A képv ise lő - testület  a  hely i 
görögkatolikus egyházközség anyagi 

támogatás iránti kérelmére 
határozott, a templom dísz-
megvilágításának költségei-
re irányuló támogatás bizto-
sításáról. 
Bővebb információk a képvise-
lő-testületi ülések jegyzőköny-
veiben. 

A testületi ülések jegyzőkönyvei  
az Önkormányzat honlapján elérhetők. 

2012. március     

Önkormányzati Hírlevél 
Polgármesteri  Hivata l  Szuhakál ló  

 Beszámoló képvise-
lő-testület üléseiről 1 

 Közmeghallgatás 1 

 Startmunka projek-
tek Szuhakállóban 2 

 Lakás fenn ta r tás i 
támogatás - Rende-
zett  lakókörnyezet 3 

 Tűzgyújtási tilalom 3 

 Mozgáskorlátozot-
tak közlekedés i 
kedvezménye  - 3 

 Változtak a szerzési 
és átalakítási támo- 4 

 Jegyző i fe lhí vás 
ebtartás szabályaira 4 

 Jegyző i fe lhí vás 
egészségügyi kárte-
vők elleni védekezés-
re 4 

 Gárdonyi Géza Tag-
iskola hírei 5-6 

 Zöld Titkok Kastély 
Tagóvoda hírei 7 

 Megújult az önkor-
mányzat honlapja 8 

 Felhívás adótartozás-
ok megfizetésére 8 

A tartalomból: A képviselő-testület 2012. év kezdetén 
immár több ülést is a háta mögött tud-
hat. Az elmúlt időszakban négy rend-
kívüli ülés összehívását tették indokol-
ták határidős események. Ezeken dön-
töttek a képviselők az Állomás út fel-
újítására, a Bajcsy-Zsilinszky úton 
járdaépítésére vonatkozó, ÉMOP-
3.1.3.-11 kódszámú pályázat benyúj-
tásáról 45.320.000 Ft összértékben; 
illetve a közfoglalkoztatási feladatok 
lebonyolításához szükséges ingatlan-
vásárlásról. 
A 2012. február 9-i, munkaterv 
szerinti ülésen, a testület jóvá-
hagyta a tagintézmények 
2012. évi költségvetését. A 
Gárdonyi Géza Tagiskola 66.671 
E Ft-ból míg a Zöld Titkok Kas-
tély Tagóvoda 23.144 E Ft-ból 
gazdálkodhat 2012. év folya-
mán.  
A képviselő-testület elfogadta a 2012. 
évi költségvetési rendeletet. Az ön-
kormányzat bevételi és kiadási elői-
rányzata 120.547 E Ft, melyhez 16.296 
E Ft forráshiány társul. A képviselők 
megállapították, hogy az önkormány-
zat 2012. évi költségvetésének végre-
hajtását a működési feltételek biztosí-
tásához társuló folyamatos likviditási 
problémák, a saját forrásból megvaló-
sítható, számottevő fejlesztések hiánya 
fogja jellemezni. 
A képviselő-testület módosította a szo-
ciális rászorultságtól függő, pénzben és 
természetben nyújtott ellátásokról szó-
ló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati 
rendeletét. A lakásfenntartási támo-
gatásra való jogosultságot és az ellá-
tás folyósítását a rendezett lakókör-
nyezethez kötötték a szabályozásban. 
A képviselők döntöttek az eseti mun-
kabér hitelkeret igényléséről, az ön-
kormányzat számlavezető pénzintéze-
tétől, az OTP Bank Nyrt-től;  

Beszámoló képviselő-testület üléseiről 

IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 
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Szuhakálló községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete  

2012. április 2-án (hétfőn)  
17:00 órai kezdettel  

KÖZMEGHALLGATÁST  
tart a  

Gárdonyi Géza Tagiskola  
tornatermében. 

NAPIREND: 
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. 
évi tevékenységéről, tájékoztatás a 

2012. évi tervekről. 
2. Lakossági kérdések, észrevételek. 

Valamennyi érdeklődő lakos tiszt-
lettel várjuk 



patak és Mák-patak medrének 
megtisztítása a hordaléktól, a me-
derben lévő fáktól, cserjéktől, és 
bozóttól.  
A község belterületén található 
csapadékvíz-elvezető rendszer fel-
újítása. A csapadékvíz-elvezető 
árkok mintegy 800 fm-en , törté-
nő burkolása, melyhez a burkoló-
lapok helyben készülnek el.  
Támogatás: 22.335.100 Ft 

3. Belterületi közutak felújítása, 
karbantartása 
Foglalkoztatottak  létszáma: 24 fő A 
program időtartama: 11 hónap. 
A megvalósítani kívánt program 
szakmai tartalma: Mucsony-
Aggtelek irányban a 2605. sz. orszá-
gos közút részét képező gyalogos 
járda felújítása. A felújítandó járda-
szakasz hossza: 400 fm, területe 520 
m2. 
Szuhakálló és Szuhakálló-
Bányatelepen a 2605. sz. közút ré-
szét képező csapadékvíz-elvezető 
rendszer felújítása.  

Az önkormányzati utak teljes szaka-
szán szükséges a csapadékvíz- elve-
zető árkok tisztítása, kaszálása, fű-
gyűjtés, elszállítás, padkázás. 
Az Iskola út aszfaltburkolatából 
318  m2-nyi terület felújítása, javítá-
sa, aszfaltozása, padkázása 
Támogatás: 31.482.084 Ft. 
A Startmunka Program keretein 
belül, 2012. március 1-jétől újabb 2 
projekt megvalósítása vette kezde-
tét. 
4. Mezőgazdasági munka 
Foglalkoztatottak létszáma:24 fő. A 
program időtartama 10 hónap. 

A Belügyminisztérium által meghir-
detett Startmunka Programra, 
az Önkormányzat 5 projekt meg-
valósítására nyújtotta be pályáza-
tát.  
A Program keretein belül közfoglal-
koztatási minimál- és garantált bé-
ren nyílik lehetőség nyilvántartott 
álláskeresők alkalmazására, 8 órás 
munkaidőben, 100%-os támogatá-
si intenzitás mellett.  A bér- és já-
ruléktámogatás mellett, jelentős 
közvetlen költség támogatásban is 
részesül az önkormányzat eszköz, 
szerszám- és anyag beszerzésre. 
Az Önkormányzat projektjeit támo-
gatták a döntéshozók, mely alapján 
2012. február 1-jével az alábbi 
három program keretein belül kez-
dődött meg a foglalkoztatás: 
1. Téli közfoglalkoztatás: 
Foglalkoztatottak létszáma:10 fő. A 
program időtartama 4 hónap. 

A megvalósítani kívánt program 
szakmai tartalma: Az év során 
folyamatosan használt gépek, 
eszközök karbantartása, javítása, 
felújítása A fából készült busz-
váró építmények, játszótéri játé-
kok és egyéb eszközök javítása, 
pótlása.  
A 2012 tavaszán kihelyezésre 
kerülő tárgyak (fa virágtartók 
hulladékgyűjtő edények, stb.) el-
készítése. Mindezeken túlmenően 
a folyamatos hóeltakarítás, csú-
szásmentesítés, szükség szerint 
érdesítés elvégzése, közterülete-
ken, intézményi közterületeken. 
Támogatás: 4.776.390 Ft. 

2.Belvíz-elvezetési feladatok 
Foglalkoztatottak létszáma: 17 
fő. A program időtartama: 11 
hónap. 
A megvalósítani kívánt program 
szakmai tartalma: A Szuha-

Startmunka projektek Szuhakállóban 
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A megvalósítani kívánt program 
szakmai tartalma: Konyhakerti 
művelés 1.4 ha területen, a megter-
melt konyhakerti növényeket az 
óvodai lévő konyhán kerülnek fel-
használásra; óvodai, iskolai és szo-
ciális étkeztetés céljára. 
A mezőgazdasági projekt kereti 
között, nemcsak konyhakerti növé-
nyek, hanem egyéb kultúrnövé-
nyek, különböző virágfajták ülteté-
sére, palántázására, folyamatos 
gondozására is sor kerül,köz- és 
beépítetlen területeken. Önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanokon, 
mintegy 2 ha területet fehérakáccal 
történő betelepítése valósulhat 

meg, fás-szárú energia-ültetvényt 
kialakítva. A terület előkészítése 
(bozótirtás, talaj előkészítés) kezdő-
dik meg 2012-ben. A következő 
években további 1.5 ha nagyságú 
terület művelésbe vonása valósul-
hat meg. 
5. Mezőgazdasági földutak fel-
újítása, karbantartása 
Foglalkoztatni kívánt összes lét-
szám: 14 fő. A program időtartama 
10 hónap. 
A megvalósítani kívánt program 
szakmai tartalma: Szuhakálló 

község külterületén 19 km hosszú-
ságú, illetve 4.3 ha összterületű, az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
földút található. A projekt lehetősé-
get teremt ezen utak felújításának 
elvégzésére, kátyúzására, padkázá-
sára, a bozót be- és felnövések eltá-
volítására és szükség szerint az út-
test megerősítésére. 
Támogatás: 15.020.389 Ft 
A Startmunka Program pályázatai-
nak eredményeképp, 2012 évben, 
Szuhakálló községben 89 fő alkal-
mazására nyílik lehetőség, jellemző-

en 10-11 hónap időtartamban. Az 
önkormányzat a munkavégzés lehe-
tőségét valamennyi a településen 
élő aktív korúak ellátásában része-
sülő, illetve álláskeresőként nyil-
vántartott személynek fel fogja 
ajánlani.  



A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) lakás-
fenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezései, 
2012. január 1-jével módosultak. A lakásfenntartási 
támogatásra való jogosultság megállapítása, 2012. ja-
nuár 1-jétől az önkormányzat képviselő-testületének 
hatásköréből (átruházott hatáskörben: polgármester), 
jegyzői hatáskörbe került át. 
Az ellátásban részesülők együttműködési 
kötelezettségének erősítése érdekében, a 
lakásfenntartási támogatás esetében is fel-
hatalmazást kapott az önkormányzat, hogy 
a jogosultság megállapítását a lakókörnye-
zet rendezettségének biztosításához kösse.  
A képviselő-testület élve a törvényi felhatal-
mazással, a szociális rászorultságtól függő, 
pénzben és természetben nyújtott ellátások-
ról szóló 13/2003. (VII.29.) önkormányzati rendeletét, a 
lakásfenntartási támogatás vonatkozásában, 2012. 
február 15-i hatályba lépéssel az alábbiak szerint mó-
dosította: 
9/A § (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra 
való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás jogo-
sultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi 

szempontok szerint: 
a) a lakóingatlan előkertje, udvara gondozott legyen, 
gyom- és gaztalanítására folyamatosan kerüljön sor, 
évszaknak megfelelően; 
b) a lakóingatlanon háztartási kommunális- és egyéb 
hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen; 
c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illem-

hely kialakítása, a higiéniai követelményeknek 
megfelelő rendben tartása biztosított legyen; 
d) a lakóingatlanon esetlegesen előforduló kárte-
vő rágcsálók irtása megtörténjen; 
e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli 
hó- és csúszásmentesítése megtörténjen; 
f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezke-
dő csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró, áteresz 
folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy 
az alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére. 

(2) Az ellátás jogosultja lakókörnyezete (1) bekezdés 
szerinti rendben tartásáról a lakhatását szolgáló in-
gatlan ellátott általi használatának jogcímétől függet-
lenül köteles. 
Az ellátásra való jogosultság megállapítása és az ellá-
tás folyósítása során, fenti rendeleti előírásoknak való 
megfelelés ellenőrzésre kerül. 

Tűzgyújtási tilalom 

Lakásfenntartási támogatás - Rendezett lakókörnyezet 

2012. év során csak azon moz-
gáskorlátozott személyek ré-
szére állapítható meg közleke-
dési támogatás, akik olyan 
szakvéleménnyel rendelkez-
nek, amely végleges állapo-
tot, vagy a következő felül-
vizsgálat időpontjaként a ké-
relem benyújtása utáni idő-
pontot jelöl meg. 2011. július 
2-át követően a „régi rendelet” 2. és 3. számú mellék-
lete szerinti I. fokú és II. fokú orvosi szakvélemé-
nyek nem állíthatók ki. 
Közlekedési támogatás ügyében a kérelmek benyúj-
tásának helye: Polgármesteri Hivatal; határideje: 
2012. április 30.  
Jövedelemhatár: akinek a családjában az egy főre 
jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jöve-
delme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem 
haladja meg (71.250,-Ft). 
A kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
- háziorvosi (I.II. fokú) szakvélemény; 
- hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelemnyomtatvány, 
jövedelemnyilatkozat; 
- 2011. évre vonatkozó jövedelemigazolások; 
- a mozgáskorlátozott személy munkaviszonyának, ta-
nulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás. 
A közlekedési támogatás mértékei nem változtak. 
További felvilágosítás, a Polgármesteri Hivatal ügyin-
tézőjétől kérhető, ügyfélfogadási időben. 

A szabadtéri tüzek számá-
nak ugrásszerű megnöve-
kedése miatt a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Erdésze-
ti Igazgatósága 2012. már-
cius 4-től általános tűz-
gyújtási tilalmat rendelt 
el a megyében. 

A határozat értelmében tilos a tűzgyújtás még a 
kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút és 
vasút menti fásításokban, beleértve a parlag- és 
gazégetést is.  
Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területe-
ken dolgozók, a közúton és vasúton utazók fokozot-
tan figyeljenek arra, hogy égő cigarettacsikket és 
dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben 
oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket meg-
szegi, szabálysértést követ el. 

A súlyos mozgáskorlátozottak  támogatási rendszeré-
nek átalakítása keretében a közlekedési támogatás 
fokozatos kivezetésére, és 2013. január 1-jétől történő 
megszüntetésére kerül sor. Ennek értelmében a „régi 
rendelet” közlekedési támogatásra vonatkozó szabá-
lyait 2012. december 31-éig kell alkalmazni.  
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Mozgáskorlátozottak közlekedési 
kedvezménye 2012. 



A Kormány felülvizsgálta a moz-
gásszervi fogyatékos személyek 
közlekedési kedvezményrendszerét 
szabályozó 164/1995. (XII. 27.) 
Korm. rendeletet (a továbbiakban: 
„régi rendelet”) és egy új támoga-
tási rendszer megalkotása mel-
lett döntött.  
A súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvez-
ményeiről szóló 102/2011. (VI. 
29.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: „új rendelet”) értelmében az új 
gépjárművásárláshoz adható szer-
zési támogatás összege 300 ezer 
forintról 900 ezer forintra, a leg-
feljebb négy éve forgalomba helye-
zett használt gépjármű vásárlása 
esetén pedig 600 ezer forintra 
emelkedett.  
A Kormány a támogatás összegé-
nek növelése mellett eltörölte a 
jövedelemkorlátot, azonban szerzé-
si támogatás esetén meghatározta, 
hogy a használt gépjármű legfel-

jebb négy éve lehet forgalomban, 
valamint megszüntette a vásárolt 
gépjármű maximális vételárának 
hárommillió forintban történő limi-
tálását és a gépjármű maximális 
lökettérfogatának meghatározását 
is.  
A szerzési és átalakítási támoga-
tásra való jogosultság elsősorban 
olyan mozgásszervi fogyatékosság-
gal élő személynek állapítható meg, 
aki a gépjármű vezetésére maga is 
képes, kiegészítő jelleggel pedig 
annak is, aki állapota miatt veze-
tésre alkalmatlan, és szállítását a 
vele közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozója (vér szerinti, örök-
befogadó- és nevelőszülő, házas-
társ, élettársi nyilvántartásba be-
jegyzett élettárs, a súlyos mozgás-
korlátozott személlyel legalább egy 
éve közös háztartásban élő vér sze-
rinti, örökbefogadott és nevelt gyer-
mek,vagy testvér) vállalja. 

2011. év 
szeptem-
berétől a 
szerzési- 
és átala-
kítási 
támoga-
tásra 
való jogosultságról a kormányhi-
vatalok szociális és gyámhivata-
lai döntenek, a benyújtott orvosi 
dokumentáció vagy a fogyatékossági 
támogatás megállapításáról szóló 
határozat alapján.  
2012. évben a szerzési, illetve átala-
kítási támogatás iránti kérelmeket 
az ügyfelek a lakóhely szerint illeté-
kes kormányhivatal szociális és 
gyámhivatalánál nyújthatják be;  
helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala, 3525 Miskolc, Dóczy 
József út 6., határideje: 2012. már-
cius 31. 

ról (a továbbiakban együtt: védeke-
zés) gondoskodni kell. A rágcsálók 
elleni védekezési kötelezettség csak 
belterületen és lakott külterüle-
ten áll fenn. 
Az egészségügyi kártevők elleni vé-
dekezésről, a költségek fedezéséről, 
valamint a szükséges rendszabályok 
és eljárások végrehajtásáról az 
érintett terület vagy épület tu-
lajdonosa (bérlője, használója, ke-
zelője), illetőleg a gazdálkodó szerv 

Szuhakálló egyes településrészein 
(Dózsa György út, Vörösmarty út, 
Vintertelep, Bajcsy- Zsilinszky út, 
stb.) jelentős gondot okoz a kárté-
kony rágcsálók, patkányok el-
szaporodása.  
A 14/1998. (VI.3.) NM rendelet 
előírásai szerint az egészségügyi 
kártevők megtelepedésének és el-
szaporodásának megakadályozásá-
ról, ártalmuk megelőzéséről, távol-
tartásukról, rendszeres irtásuk-

vezetője vagy 
üzemeltetője (a 
továbbiakban 
együtt: fenn-
tartója) köteles 
gondoskodni.  
Amennyiben a tulajdonos a fentiek-
nek nem tesz eleget, a kistérségi 
népegészségügyi intézet kötelezi 
az egészségügyi kártevők elleni vé-
dekezésre, melyet az ÁNTSZ-nél 
kezdeményezni fogok. 

Jegyzői felhívás ebtartás szabályainak betartására 

Változtak a szerzési- és átalakítási támogatás szabályai 

Jegyzői felhívás egészségügyi kártevők elleni védekezésre 

les veszettség elleni védőoltással 
ellátatni állatát!  
Az egyes szabálysértésekről szóló 
218/1999.(II.18.) Korm rendelet 
alapján veszélyeztetés kutyával 

szabálysértés illet-
ve a kötelező, ve-
szettség elleni oltás 
elmulasztása miatt 
50.000 - 50.000 Ft 
pénzbírság szab-
ható ki. 

A köz- és magánterületen felügye-
let nélkül kóborló – esetleg még 
védőoltással sem rendelkező – 

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 lévő 
kutya saját ingatlan határain 
belüli tartásáról, kötelező védőol-
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 visszatérő gondot 
okoz, a közterületen gazdátlanul 
bolyongó ebek számának megnöve-
kedése. Ez legtöbbször felelőtlen 
emberi magatartást jelent. A kutyák 
gazdái nem gondoskodnak ar-
ról, hogy állataik csak a saját 
lekerített ingatlanjaikon ma-
radjanak; hanem gondatlan-
ságból, nemtörődömségből az 
ebeket közterületen, mások 
ingatlanján hagyják kóborolni.  
Itt hívom fel a figyelmet, hogy a 
2012. április 11-i kutyaoltás al-
kalmával, valamennyi ebtartó köte-
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Nyílt nap leendő elsősöknek 
Március 22-én a 
leendő elsősök egy 
csoportja szüleik 
kíséretében bepil-
lanthatott az iskolai 
élet mindennapjai-
ba. A gyermekeket 
és kísérőiket Dr. 
Herczegné Ruszkai 
Edit tagintézmény-

vezető fogadta és mutatta be számukra az iskolát.  
A látogatókat irodalmi foglalkozás várta az első osz-
tályban. Itt találkoztak azokkal a társaikkal, akikkel 
egy éve még együtt voltak óvodások, s láthatták, hogy 
félév alatt, mennyi mindent sajátítottak el. Együtt 
dolgozták fel A nyulacska harangocskája c. mesét. 
A második osztályban a témakörhöz kapcsolódóan, 
játékos kézműves foglalkozásba kapcsolódhattak be, 
ahol cserépnyuszit készítettek. A negyedikesek a tor-
nateremben ügyességi sorversenybe vonták be a ven-
dégeket. A nyílt nap sikeres lebonyolításában közre-
működő pedagógusaink:, Orbán Mária, Petrohainé 

Jáborcsik Ágnes, Horányiné Jakubiszkó Annamária, 
Suga László és a leendő elsős osztályfőnök, Kovácsné 
Strobán Boglárka. 
Az iskolaválasztás a gyermek életében első felelős dön-
tés, melyet a szülőnek kell meghoznia. Döntésük meg-
könnyítése érdekében szerveztük a nyílt napot, hogy 
személyes tapasztalatokat, benyomásokat szerezzenek a 
Gárdonyiban folyó oktató-nevelő munkáról. 
Egészséghét 

A 2012. február 27. és március 2. közötti 
időszak az egészséges életmód jegyében telt 
a Gárdonyiban. 
Számos programon keresztül hívtuk föl a 
figyelmet az egészséges életmód fontosságá-
ra. Hétfőn az osztályok tisztasági versenyé-
nek meghirdetésére került sor; kedden az 
egészséges táplálkozás témakörében ke-

resztrejtvényt fejtettünk. A szerdai „ízvarázs”, szendvics-
kóstoló nagy sikert aratott a gyerekek körében. A recept-
író-rajzoló versenyre benyújtott „pályaművekből” csütör-
tökre készült el a rajzkiállítás.  
Az egészséghét programzárója az aerobikfoglalkozás volt, 
amely közel száz gyereket mozgatott meg.  

Az ünnep jó alka-
lom volt arra, hogy 
feltegyük magunk-
nak a kérdést: 
 „Magyarnak len-
ni. Tudod mit je-
lent? 
Magyarnak lenni: 
büszke gyönyörű-
ség! 

Magyarnak lenni... 
A Gárdonyi Géza közössége, a 
meghívott vendégekkel, szülőkkel 
együtt emlékezett az 1848. márci-
us 15-i eseményekről. 
Az intézmény hagyományaihoz 
híven, az ünnepi műsort a negye-
dik osztályosok mutatták be, 
Kovácsné Strobán Boglárka és 
Suga László felkészítésében.  

Magyarnak lenni: nagy s 
szent akarat!” 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei - Szülők-Nevelők Bálja 

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

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei - Rendezvények 

mogatóink között, de ugyanakkor az önfeledt kikap-
csolódás, szórakozás lehetőségét is megteremtsük; a 
mindennapjainkat is érintő valamennyi nehézség 
ellenére biztosítsuk a kellemes időtöltés lehetőségét.  
Az est nem csupán a mulatságról szólt. A rendezvény 
teljes bevétele a szülői közösség és a diákönkormány-
zat költségvetését gazdagította, melyből a tagiskolá-
ba járó gyermekek oktatási-nevelési feltételeinek ja-
vítását kívánjuk szolgálni. 
Köszönetet mondunk valamennyi megjelent vendé-
günknek, támogatónknak akik a belépőjegyek, támo-
gatójegyek megvásárlásával, adományaikkal, tombo-
la-felajánlásaikkal hozzájárultak rendezvényünk si-
keréhez.  

A Gárdonyi Géza 
Tagiskola közös-
sége, és a szülői 
közösség 2012. 
március 10-én 
ismét megrendez-
te a Szülők-

Nevelők Bálját. Az eseményre nagyszámú vendég 
résztvételével került sor. 
A Szülők-Nevelők Bálja hagyományát a múlt évben 
élesztettük újra; más jelleget adva az intézmény 
báli rendezvényének. Célként fogalmaztuk meg, 
hogy még szorosabbá, élőbbé tegyük a kapcsolatot 
az intézmény dolgozói, a szülők, a fenntartó és tá-
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MEGHÍVÓ 

Kedves szülők, leendő diákjaink! 
A Gárdonyi Géza Tagiskola a 

2012/2013. tanévben is sok szeretet-
tel várja az intézménybe jelentkező-

ket. 
Iskolánk harmonikus, családias kör-
nyezetben, magas színvonalú okta-

tást kínál, a gyermekek egyéni képes-
ségeihez 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 igazo-
dó oktatást, tehetséggondozást, 

szükség esetén felzárkóztatást. 
Szakköri foglalkozások széles 
skáláját; művészeti képzést; 

rendszeres megmérettetést tanul-
mányi-, sport- és készségtárgy verse-

nyeken;  
a szabadidő szervezett, igényes eltöl-

tését. 

A tanulók egyéni fejlődéséhez szük-
séges mértékben és módon: 

gyógytestnevelést, logopédiai-, 
iskola-pszichológiai foglalkozást, 

pályaválasztási tanácsadást. 
Az első osztályosokat iskolaottho-
nos képzés, angol nyelv és rajz 

tantárgyakból kiemelt képzés várja. 
Tanulóink úszásoktatásban vesz-
nek részt; a bejáró diákokat iskola-

busz szállítja; Szuhakálló önkor-
mányzata mindenkinek térítés-

mentesen biztosítja a tankönyve-
ket. 

Továbbtanuló diákjaink megáll-
ják helyüket választott intézménye-
ikben; a megye legrangosabb iskolái-

ban. 
A beiratkozás során szükséges 

dokumentumok: 
a gyermek születési anyakönyvi 

kivonata; 
a gyermek és a szülő/gondviselő 

lakcímkártyája; 
a gyermek óvodai szakvéleménye, 

ill. nevelési tanácsadói szakvéle-

ménye, vagy szakértői véleménye; 
a gyermek TAJ-kártyája; 
 tanulói azonosító, ha magánművé-

szeti iskola tanulója volt; 
rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményre való jogosultságról szó-
ló, érvényes jegyzői határozat 

A diákigazolvány igénylés megvál-
tozott rendjéről, a beiratkozás alkal-
mával kapnak tájékoztatást a szülők. 

GYERE! VÁRUNK!  
LEGYÉL TE IS GÁRDONYIS!!!   

BEIRATKOZÁS:  
2012. április 11-12. 

Vár a Gárdonyi! 

kihelyezett tagozatának furulya tan-
szakos diákjai – Kiss Csenge és 
Fügedi Eszter – is, tanárnőjük Orbán 
Zita felkészítésében. Csenge és Eszter, 
tanárnőjük közreműködésével a ver-

seny megnyitóját tették em-
lékezetessé, produkcióikkal. 
Az eseményre ötvenkét ver-
senyző érkezett tíz intéz-
ményből. A háromtagú zsűri 
évfolyamonként választotta 
ki a legjobb egyéni, illetve 
csoportos előadókat. 2. osz-
tályosaink 3. helyezést értek 
el kategóriájukban.  
 

Olvasás- és szépkiejtési ver-
seny 
Február 23-án csütörtökön tehetséges 
kisdiákok hangja töltötte be a Gárdo-
nyi tornatermét. Az alsó tagozatosok 
szépkiejtési versenyen – próza, vers, 

verses mese kate-
góriákban - mérték 
össze a tudásukat. 
A harmadikosok és 
a negyedikesek 
olvasás versenyen 
indulhattak.  
Az első helyezettek 
képviselték intéz-
ményünket a ka-

zincbarcikai Dózsa György Tagis-
kolában 2012. március 12-én meg-
rendezett Szabó Zoltán szépkiejté-
si versenyen, ahol a rendkívül 
erős mezőnyben Petrohainé 
Jáborcsik Ágnes tanítványa, Mol-
nár Aletta 3. helyezést ért el. 
Katasztrófavédelmi ifjú-
ságfelkészítés 
2012. február 16-án a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság által 
meghirde-
tett gyer-
mek- és 
ifjúságfel-
készítésről 
szóló 3x3-as 
Akcióterv 
keretén 
belül, a Ka-
zincbarcikai 
Katasztró-
favédelmi Kirendeltség képvisele-
tében Begov Zoltán tű. főhadnagy, 
tűzoltási és műszaki mentési osz-
tályvezető és Kulcsár-Szűcs Eve-
lin tű. százados, polgári védelmi 
kirendeltség vezető; katasztrófa-
védelmi, tűzvédelmi elméleti és 
gyakorlati felkészítést tartott a 
felső tagozatos tanulók részére.  

Körzeti népdaléneklési ver-
seny 
Az Ádám Jenő Általános Iskolában 
február 22-én, az alsó tagozatosok 
számára meg-
rendezett nép-
daléneklési 
versenyen 
intézményün-
ket két csapat 
képviselte. A 
2. osztályosok 
korcsoportjá-
ban a Dávid 
Dorina, Dávid 
Máté és Molnár Aletta alkotta csa-
pat - osztályfőnökük Petrohainé 
Jáborcsik Ágnes felkészítésében - , a 
3. osztályosok korcsoportjában pedig 
Fügedi Panna, Kuru Dzsenifer és 
Hocza Veronika hármasa – osztály-
főnökük Horányiné Jakubiszkó An-
namária felkészítésében 
- vett részt a versengé-
sen. 
A Gárdonyi színeiben 
azonban nemcsak a ver-
sengő gyerekek kaptak 
lehetőséget tehetségük 
megmutatására, hanem 
a Kodály Zoltán Művé-
szetoktatási Intézmény 
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Egy kicsi mozgás a Kicsiknek 
is kell! 
Az óvodai nevelés kiemelt feladata a moz-
gásfejlesztés, testi nevelés. Intézményünk 
célja minél több, változatos mozgásformá-
val járó tevékenységet szervezni óvodása-
inknak. Az időjárási körülményeknek 

megfelelően igyekszünk minél több foglalkozást a sza-
badban lebonyolítani, kihasználva óvodánk csodálatos 
természeti adottságait. Rossz idő esetén, az alagsori 
tornaszoba várja gyermekeinket. A mozgás öröme jól 
esik ovisnak, óvodapedagógusnak egyaránt. 

Ovis Far-
sang 
Óvodánk 
ismét nagy 
sikerrel meg-
rendezte - a 
Gárdonyi 
Géza Tagis-
kola torna-
termében - a 
farsangi dél-
utánját. Szü-
lők, testvé-
rek, felnőttek, gyerekek 
egyaránt jól érezték 
magukat, hiszen az 
óvodások műsora, önfe-
ledt bátor maskarázá-
sa, és a Lekvár együt-
tes vidám műsora zálo-
ga volt a délután sike-
rének. 

.„Tavaszi szél vizet 
áraszt….” nyílt délelőtt  az 
óvodában 
Hagyományainkhoz 
híven 2012. március 
23-án pénteken  a 
Zöld Titkok Kastély 
Tagóvoda iskolába 
készülő óvodásainak 
nyílt délelőttjére ke-
rült sor.  Egy kis 
„kóstolót "adtunk a meghívott ven-

dégeknek- szü-
lőknek, peda-
g ó g u s o k n a k 
óvodai minden-
n a p j a i n k b ó l 
tevékenysége-
inkből,  a ta-
vasz jegyében. 

Ezt követően a szülők, iskola- és 
óvodapedagógusok közötti konzul-

tációra került sor. 

Március 15. 
Nemzeti Ünnepünk 
alkalmából nagycsopor-
tos óvodásainkkal a 
Gárdonyi Géza  Tagis-
kola ünnepségén vet-
tünk részt.  

A gyerekek érdeklődve, fegyelme-
zetten - az eseményhez és leendő 
iskolásokhoz méltóan - szemlélték a 
4. osztályosok 
műsorát. 

 
 

 
 

mény, így a szuhakállói tagóvoda is 
részt vett. A 
csapatokat 
egy-egy csa-
lád alkotta; 
a n y u k a , 
a p u k a , 
nagymama, 
na gyp a p a , 
vagy testvér 
és természe-
tesen maga 

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák 
testnevelés munkaközössége újra 
megrendezte 2012. március 21-én 15 
órától  Családi Sport vetélkedő-
jét. 
9 tagóvoda, 5-5 három fős csapata 
versengett a Kazincbarcikai Össze-
vont Óvodák hagyományos családi 
sportdélutánján. Az idén már 10. 
alkalommal megrendezett vidám 
programon a hét kazincbarcikai tag-
óvoda mellett a két  vidéki intéz-

az óvodás kisgyermek. 
Óvodánk ismét sike-
resen bizonyította 
ügyességét, a család-
jaink gyorsak ügyesek 
találékonyak voltak. 
Büszkék vagyunk 
rájuk, köszönjük lel-
kesedésüket. 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei - Rendezvények 

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

Családi Sportvetélkedő 

Bábelőadás 
Az óvoda nevelési céljai elérése érdekében a 
gyerekeknek bábozást szervez a nevelési év 
folyamán, több alaklommal. Vásárolt, az óvoda-
pedagógusok, illetve gyerekek 
által készített bábok szolgál-
nak egy-egy mese megformá-
lására is, de a gyerekek szíve-
sen használják azokat szerep-
játék közben is. 
A nagy csoportosok bábelő-
adását valamennyi gyerme-
kei érdeklődéssel figyelte. 
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KEDVES GYEREKEK, LEENDŐ 
ÓVODÁSOK ! 

Szeretnétek egy szép óvodában, 
nyugodt,derűs környezetben sokat 

játszani ? 

Úgy megtapasztalni, felfedezni a természet 
titkait, hogy közben sokat 

tanultok és észre sem 
veszitek? 

Nálunk ismerkedhettek az 
angol nyelvvel , zene- 
ovi , mozgásfejlesztő 
foglalkozás, úszás, 
hittan vár Titeket! 
Gyertek szüleitekkel!  

Várunk benneteket a Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák 

Z Ö L D  T I TK O K  K A S T É LY  
T A G Ó VO D Á J Á B A N.  

Beiratkozás: 2012. május 02-tól -31-ig,  
8-15 óráig. 

Szükséges dokumentumok::  
 születési anyakönyvi kivonat 
 szülő személyi okmánya 
 gyermek lakcímkártya  

 TAJ kártya  
 Oltási 
kiskönyvű 
 
Felvételt nyerhet az a gyermek, 
aki betölti a 2 és 1/2 életévét ! 

Előnyt élveznek a szuhakállói 
óvodások, de várjuk más 
települések óvodás korú 
g y e r m e k e i t  i s .  G y e r t e k 

ismerkedjetek velünk! 

Bővebb információ az óvodában és a  
www.szuhakallo.hu honlapon. 

VÁRUNK BENNETEKET, LEGYETEK 
NÁLUNK OVISOK! 

Megújult az Önkormányzat honlapja 

Február utolsó napjaitól a település hivatalos weblapja új 
formában és tartalommal működik. 
Az önkormányzat 2003-ban indított, 2004-ben EGO-díjat 
nyert weboldala már nem tudott mindenben megfelelni a mai 
kor követelményeinek, jogszabályi előírásoknak, látogatói 
elvárásoknak. 
A fejlesztés célja hogy a honlap látogatói és a község 
lakossága számára a közérdekű információk elérhetővé 
tételével, a lehető legszélesebb körű nyilvánosságot 
biztosítsuk, erősítsük az önkormányzat működésének 
szolgáltató jellegét. 
Az új formai-, képi világ, a gazdagabb tartalom, a 
részletesebb tájékoztatás, a könnyebben átlátható- és 
kezelhető menürendszer, az aktuális hírek, hasznos 
információkkal szolgálhatnak a lakosság számára. 
A honlap változatlanul a www.szuhallo.hu címen érhető el.  
A régi honlap - teljes tartalommal - az új felületről érhető el. 
 

Felhívás adótartozások megfizetésére 

A 2012. évi helyi adók (gépjármű-, iparűzési-, 
kommunális adó) I. félévi befizetésének 
határideje, március 19-én lejárt. Ezúton 
hívom fel valamennyi Tisztelt Adózó 
(magánszemélyek és vállalkozások) 
figyelmét, hogy aki fenti határidőig 
adófizetési kötelezettségének nem tett eleget,  
azt haladéktalanul pótolja, a végrehajtási 
eljárások megindítását elkerülendő. 
Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy 
indokolt esetben, kérelemre részletfizetési 
kedvezmény biztosítható a hátralék 
megfizetése érdekében. 

Dr. Herczeg Tibor s.k. 
címzetes főjegyző 

EBOLTÁS 
 

 

 
 

 

2012. április 11. szerda 
13.00 – 14.30-ig Vintertelep 

14.30 – 15.30-ig Orvosi rendelő udvara 
Pótoltás 

2012. április 18. szerda 14.30 – 15.00-ig 
Orvosi rendelő udvara. 
Oltási díj: 3.500 Ft/eb. 

Háznál oltás: 4.500 Ft/eb 

Az ebek veszettség elleni védőoltása 
kötelező! 


