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A 2013. március 28-ai rendkívüli ülésen a
képviselõ-testület módosította a ÉMOP-20113.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében
megvalósuló „Helyi és térségi jelentõségû
vízvédelmi rendszerek” fejlesztési célú
konstrukció támogatására irányuló pályázat
benyújtása tárgyában kelt határozatát. A módosított határozat szerint, az ár- belvíz és helyi
vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a
további káresemények megelõzése céljából
megvalósuló beruházás helyszínei és összköltsége is változtak. A fejlesztés összköltsége
99.415.600 Ft, melyhez 4.970.480 Ft önkormányzati forrás biztosítása szükséges.
A kivitelezés megvalósításához szükséges tervezési- és engedélyeztetési munkálatok folyamatban vannak.
A képviselõk a 2013. április 18-ai ülésen számos fontos napirendet tárgyaltak meg. A képviselõ-testület elfogadta
a Szuhakállói Polgárõr Egyesület
2012. évi önkormányzati támogatás
felhasználásához kapcsolódó szakmai
és pénzügyi beszámolóját.
A képviselõk megvitatták a 2012. évi, Kazincbarcika várossal közös intézményfenntartás
pénzügyi elszámolását, illetve az állami
fenntartásba kerüléssel összhangban, az iskolai
intézményfenntartó társulás megszûnésébõl
adódó elszámolást. A tagiskola 3.572 E Ft
maradvánnyal, míg a tagóvoda 2.973 E Ft hiánnyal zárta a 2012. évet.
A törvényi kötelezésnek eleget téve, Kazincbarcika város rendõrkapitánya beszámolt a
képviselõ-testületnek a Kapitányság, a
Sajókazai Rendõrõrs 2012. évi tevékenységérõl, értékelte a település közbiztonsági helyzetét.
A testület módosította a 2012. évi költségvetését, majd elfogadta a 2012. évi önkormányzati gazdálkodást összegzõ, zárszámadási rendeletet. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása 238.771 E Ft bevétellel, 217.147 E Ft kiadással és 17.769 E Ft
pénzmaradvánnyal teljesült.
A képviselõk döntöttek a szociális étkezés
intézményi térítési díjának mérséklésérõl, elfogadták a 2012. évi ellenõrzési jelentést, a
2013. évi közbeszerzési tervet, az önkormányzat

A képviselõ-testület önkormányzati rendeletében újraszabályozta az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás helyi feltételrendszerét, meghatározta az önkormányzati
vagyonnal való rendelkezés döntési jogköreit.
A 2013. május 16-án, tartott soron következõ, munkaterv szerinti ülésen beszámolókat,
tájékoztatókat ismertek és tárgyaltak meg a
képviselõk, így a sajókazai Nappali Szociális
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját Szuhakálló községben végzett 2012.
évi tevékenységrõl; valamint Szuhakálló község közegészségügyi helyzetérõl, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-;
védõnõi szolgálat) mûködésérõl.
A testület megtárgyalta és elfogadta
az önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági
tevékenységének átfogó értékelését.
A képviselõ-testület felülvizsgálta és
módosította a szervezeti és mûködési szabályzatát, melyet jogszabályi változások és a megváltozott
szervezeti formák indokoltak.
A képviselõ-testület felülvizsgálta és aktualizálta az önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés szakmai programját.
A képviselõk napirendre vették a tagóvoda
mûködésénél jelentkezõ finanszírozási hiány
miatt esetleges önkormányzati, fenntartói
intézkedés megtétele szükségességének tárgyalását.
A képviselõ-testület véleménye szerint az
intézményi kihasználtság, a várható gyermeklétszám, a konyhai közmûköltségek óvodai
költségvetésre gyakorolt hatása miatt, nem
indokolt az óvodai mûködés körülményeinek,
struktúrájának vizsgálata, abban önkormányzati intézkedés kezdeményezése.
A 2013. június 24-ei ülésen a testület felülvizsgálta és módosította azoknak az önkormányzati társulásoknak a megállapodásait,
melyekben részt vesz.
Bõvebb információk a képviselõ-testületi
ülések jegyzõkönyveiben.

A testületi ülések jegyzõkönyvei az önkormányzat
honlapján olvashatók.
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Beszámoló Szuhakálló 2012. évi közbiztonsági helyzetérõl.
A képviselõ-testület 2012. április 18-i
ülésén, a Kazincbarcika Városi Rendõrkapitányság vezetõje, Dr. ToldiTóth Gábor r. alezredes, beszámolt a
település közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekrõl
és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Az ülésen részt vett Andó László a
Sajókazai Rendõrõrs mb. parancsnoka
és Kovács Béla megyei fõkapitányhelyettes is.
A beszámolóban foglaltak szerint:
„A Sajókazai Rendõrõrs munkatársainak 2012. évi tevékenységét alapvetõen
meghatározta
a
bûnügyiközbiztonsági helyzet javítása, megfelelõ színvonalú közbiztonság szolgáltatása, illetve a jogkövetõ lakosság
szubjektív biztonságérzetének növelé-

se.
Az értékelés idõszakában végzett tevékenységünket a törvényesség, a szakszerû, jogszerû és arányos fellépés, valamint a
kulturált intézkedés jellemezte.
Szuhakállóban az ismertté vált bûncselekmények száma a 2011ben elkövetett 39-rõl 4lre emelkedett. Ez a jelenség betudható az egyre inkább tapasztalható elszegényedésnek….. Az okok
közt kell megemlíteni azt is - hogy
felcseperedett egy olyan - 13 és 18
életév közötti - generáció, akik most
kezdték meg ..bûnözõi karrierjüket".
Velük összefüggésben tudni kell továbbá azt is, hogy fiatal koruk ellenére konok személyiséggel bírnak, így
még tettenérés, erõs bizonyítottság
esetén is tagadják bûnösségüket. ...

pek vezetõfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás
idejére a gabonatáblától 15
méterre kell dohányzó helyet kijelölni,
ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést. A levegõ
védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelmûen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Amennyiben jogszabály lehetõség ad a tarló égetésére, az
alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységnek minõsül
és legalább 24 órával az égetés elõtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban be kell jelenteni,
továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani:
A tarlót egyidõben minden oldalról meggyújtani
tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetõségét. Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter széles, de
facsoportok, erdõk mellett már hatméteres védõszántást kell
alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védõszántás
alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál nagyobb
területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védõszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre
csak egy szakasz égethetõ. Az égetés idején a területtõl függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell
tartani. A tûz õrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá
szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani.
A tarlóégetések során a tûzvédelmi hatóság ellenõrzi, hogy
megtörtént-e az elõzetes bejelentés. Az elõírások megsértése
esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végzõ ellen eljárás
kezdeményezhetõ.

Tájékoztatás tûzvédelemrõl aratás idején
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság az alábbi összefoglaló szerint tájékoztatja a gazdálkodókat a tûzvédelmi teendõkrõl, aratás idején:
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt
jelentenek a mezõgazdaságban dolgozóknak, igen tûzveszélyesek is. Arra kellõ körültekintéssel kell felkészülni, különösen
fontos a betakarítási munkálatokban részt vevõ erõgépek tûzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az
Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.)
BM rendelet tartalmazza..
A kalászos termény betakarítási, kazalozási,
szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a
tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, legalább
egy, az érvényben lévõ hatályos szabványoknak
és
jogszabályoknak
megfelelõ
tûzoltókészülékkel is ellátott erõ- és munkagép,
valamint egyéb jármû vehet részt. A jármû megfelelõségérõl
szemle során kell meggyõzõdni. Ennek tervezett idõpontját a
katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. Kötelezõ
az akkumulátorok megfelelõ védõburkolása, illetve kipufogó
és a szikratörõ éghetõ anyagoktól való megtisztítása legalább
naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen
az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék.
Az aratást lehetõleg közút, illetõleg vasútvonal mentén kell
elõször elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles
védõszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védõszántást kell
készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem
tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani.
A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem
elõtt tartani, gabonatáblán még a jármûvek, erõ- és munkagé-

Szuhakálló településen a bûncselekmények Büntetõ
törvénykönyv szerinti megoszlását
nézve vagyon elleni cselekmények
30, közrend elleni cselekmények 8, személy elleni cselekmények 1 esetben
fordultak elõ. A fennmaradó többi,
közlekedési bûncselekmény.”
Szuhakálló 2012. évi közbiztonsági
helyzetét a rendõri vezetõk kedvezõnek ítélték meg. A körzeti megbízottak Szuhakálló, Múcsony településen
látják el feladataikat, a visszajelzések
alapján a lakosok megelégedésre.
Hangsúlyozták, hogy a statisztikai mutatók mellett, nagyon fontos a lakosság
szubjektív érzete, melynek erõsítéséhez
elengedhetetlen a megfelelõ kommunikáció a lakosság irányába, illetve a
rendõri és települési vezetõk közötti
párbeszéd.
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A Nemzeti Média– és Hírközlési Hatóság (NMHH)országos digitális átállásról szóló hirdetménye alapján az
alábbiakról tájékoztatom a település
lakosságát:
Az analógról a digitális földfelszíni mûsorszórásra való átállás Magyarországon
is megvalósul még az idei – 2013. – évben.
Ez azt jelenti, hogy az átállás idõpontjától
hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd elérhetõek,
ami több elõfizetési díj nélkül fogható
csatornát, jobb kép- és hangminõséget és
számos kiegészítõ szolgáltatást (pl. elektronikus mûsorújság, gyermekvédelmi zár,
adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a
televíziónézõk számára.
Aki kábeles vagy mûholdas szolgáltatás elõfizetõje, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás során
nincs teendõje.
A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót nézõ háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg
hagyományos szoba- vagy tetõantennát
használnak és mindössze az M1, RTL
Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió
mûsorait látják elõfizetési díj nélkül.
Az analóg földfelszíni módon televíziót
nézõ háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá kell tenni a digitális mûsorszórás vételére azért, hogy a nézõk az új digitális technológiával, jobb
minõségben televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni mûsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon jó
állapotú tetõ- vagy szobaantenna, koaxiális levezetõ kábel, valamint hagyományos analóg vevõegységgel rendelkezõ
tévékészülék esetén egy dekóder
(jelátalakító) készülék, úgynevezett, settop-box szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új
tévékészüléket vásárolni, mivel a settop-box segítségével a meglévõ régebbi
készülék is alkalmas a digitális jelek vételé-
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Tájékoztatás a digitális átállásról
re. A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra sincs szükség, mert
azokba már beépítették a megfelelõ digitális vevõegységet.
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne látni, akkor
elõfizethet valamelyik kábeltelevíziós,
mûholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató csomagjára.
Lakóhelyünkön október 31-ig kell az
érintettek készülékeit a digitális adás
vételére alkalmassá tenni (sötétebb színnel jelölt országrészek)

Az NMHH egyszeri, vissza nem térítendõ állami támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2,
Duna TV, Duna World) digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás a
közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosításához szükséges
eszközök beszerzését (set-top-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.
Támogatásra kizárólag az jogosult, aki
a támogatás igénylésének napján:
olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni mûsorszórási
vétellel rendelkezik, és az állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik,

Közmeghallgatás
A 2013. április 22-én megtartott közmeghallgatásra, a lakosság mérsékelt érdeklõdése, megjelenése volt jellemzõ.
Dávid István polgármester tájékoztatta a megjelenteket az önkormányzat 2012. évi tevékenységérõl, elsõsorban a Startmunka Program projektjeinek megvalósításáról; a folyamatban lévõ
pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásokról, a 2013. év január elsejével az önkormányzati és közigazgatási rendszerben bekövetkezett változásokról, az önkormányzat költségvetési, gazdálkodási helyzetérõl, majd a lakossági
kérdésekre, hozzászólásokra válaszolt.

és
rászorult, azaz
a) rendszeres
szociális segélyt;
b)
lakásfenntartási
támogatást;
c) ápolási díjat kap;
d) idõskorúak járadékában;
e) saját jogon nevelési ellátásban;
f) fogyatékossági támogatásban;
g) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott
hadigondozotti
pénzellátásban;
i) foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban részesül; illetve
j) 2013. évben tölti
be a 70. életévét
(vagy ennél idõsebb),
és számára az
ONYF által folyósított nyugellátás,
nyugdíjszerû szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
Háztartásonként csak egy jogosult számára adható állami támogatás.
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását, mely alapján
a hatóság felmérõi a lekapcsolási idõponthoz igazodva (2013. augusztus 31-ig)
felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitálisátállásról, az
állami támogatásra való jogosultság feltételeirõl, az igénybe vehetõ támogatási
formákról és segítenek az igénylõlap
kitöltésében.

A kérdések az önkormányzati mûködés, feladatellátás széles
skáláját ölelték fel.
Többek között szóba került a Bajcsy-Zsilinszky úti
járdaépítés, magának az útnak az állapota; a települési csapadékvíz-elvezetés; a fiatalok részére közösségi
helyszínbiztosításának az igénye; a közfoglalkoztatás
során beszerzett gépekhez, eszközökhöz a megfelelõ
szakember állomány rendelkezésre állása, a hulladékszállítás díj bevezetése, a települési szennyvízcsatorna hálózat megvalósítása.
A közmeghallgatás jegyzõkönyve
az önkormányzat honlapján megtekinthetõ
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Közegészségügyi beszámolók a testületi ülésen
Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
minden évben – a területet átfogó beszámolók formájában – tájékozódik a község, a településen élõk közegészségügyi helyzetérõl, az egészségügyi ellátórendszer (háziorvosi
szolgálat, védõnõi szolgálat, központi orvosi ügyelet) mûködésérõl. Erre legutóbb a 2013. május 16-i munkaterv szerinti ülésen került sor.
A település közegészségügyi helyzetét tükrözõ, néhány
jellemzõ adat (a beszámolók alapján):
Háziorvosi szolgálat:
A körzet páciens létszáma 2012-ben 1.764 fõ.
Betegek ellátására összesen 14.372 esetben került sor.
Szakrendelésre 2.580 esetben kerültek betegek utalásra,
míg kórházi felvétel 58 esetben vált szükségessé.
Táppénzes állományba 378 fõ került.
Az elhunytak száma 22 fõ. Magas a keringési- és daganatos 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 feladatokat
a védõnõvel közösen látja el.

Védõnõi szolgálat:
A védõnõ feladatai a következõk:
nõvédelem - területén közremûködik,
tanácsokat ad az egészségnevelésben,
segíti a nõk anyaságra való felkészítését,
részt vesz a szûrõvizsgálatok szervezésében, elvégzésében; várandós anyák
gondozása;gyermekágyas és szoptatós
anyák gondozása; 0 - 6 éves korú gyermekek gondozása;
tanköteles korú gyermekek gondozása; családgondozás.
A 2012-ben ellátott, gondozott családok száma: 66.
Várandós anyák száma: 16 fõ.
Tanácsadási forgalom: 188 eset.
2012 -ben születettek száma: 11 fõ.
2013-ban a nyilvántartott várandósok száma: 3 fõ.
A csecsemõk száma:10 fõ, ebbõl 4 fõ fokozottan gondozott. Fejlõdésük, gondozásuk, a táplálásuk megfelelõ. Az 13 évesek száma: 21 fõ, a 3-6 évesek száma: 38 fõ, beiskolázandók száma:14 fõ. Koraszülés, csecsemõ és gyermek
halálozás nem volt.

Tájékoztatás a Szuhakálló Községért
Közalapítvány 2012. évi tevékenységérõl.

Tegyünk együtt Szuhakálló rendezettségéért!

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

A jó idõ beköszöntével a község közterületein és a közterülettel határos intézményi területeken, az önkormányzat
virágpalántákat ültetett.

2012. évben a Közalapítvány tevékenysége
az alábbiak szerint foglalható össze:
Elõzõ évi számlamaradvány: -871 Ft
Az alapítvány bevételei:
Támogatók

Összeg

Magánszemélyek

4.700.000 Ft
60.000 Ft

Összesen

4.760.000 Ft

ÉHG Zrt.

A Közalapítvány Kuratóriuma 2.000 E Ft-ot adott át az
önkormányzatnak támogatásként, egyrészt fejlesztési
feladatokhoz, beruházásokhoz, másrészt a településüzemeltetés során elvégzett tevékenységek anyag- és eszközigényeinek
biztosításához,
rendezvényekhez
(Községi Karácsony).
A Közalapítvány foglalkoztatottat nem alkalmaz, tisztségviselõi tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

A sziklakertek, virágszigetek,
virágágyások üde színfoltjaivá
válnak a településnek, s ösztönzõleg hathatnak a lakosság virágosító-, parkosító kedvére is.
A rendezett településkép kialakítása
és
fenntartása
valamennyiünk közös érdeke.
Az elmúlt években az erre irányuló elhívásra a község lakosságának többsége pozitívan
reagált, elvégezte és azóta is elvégzi azokat a tevékenységeket, melyek az ingatlanukkal határos közterületek rendben
tartásához szükségesek.
Az önkormányzat intézményi- és köztéri-, közparki-, a közutakhoz kapcsolódó területek kivételével, a rendelkezésére
álló anyagi- és munkaerõ kapacitással az egyéb területek
rendben tartását nem tudja ellátni, ezért továbbra is szükséges a községben élõk segítõ együttmûködése.
Kérjük, hogy minden ingatlanhasználó saját maga legyen szíves gondoskodni az általa lakott ingatlan elõtti
közterület (zöldterület, csapadékvíz-elvezetõ árok, járda,
stb.) folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fûnyírásáról, gyomtalanításáról –
lehetõség- és igény szerinti virágosításáról .
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Gyermekvédelmi tevékenység 2012-ben
A képviselõ-testület a 2013. május 16i munkaterv szerinti ülésen tárgyalta a
feladat-ellátás értékelését.
A terület fõbb jellemzõi:
A településen 222 fõ 0-18
év közötti lakos élt 2012.
december 31-én.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
110 fõ kiskorú, és 3 fõ nagykorú, nappali tanulmányokat folytató vált jogosulttá.
Tankönyvtámogatás jogcímén a
középiskolai tanulmányokat folytatók,
valamint a felsõfokú képzésben részt
vevõk számára - összességében 44 fõ
részére - 240 E Ft került kifizetésre az
önkormányzat rendelete alapján. Az
általános iskolások esetében az állami normatív tankönyvtámogatás mellett - helyi kiegészítõ támogatás is
megállapításra került, melyet a fenn-

Csökkent
a szociális étkezés térítési
díja
A képviselõ-testület 2013. április 16-i
ülésén módosította a szociális
étkezés intézményi térítési
díját. Tekintettel az ellátást
igénybevevõk számának jelentõs csökkenésére a képviselõtestület a térítési díj összegét
550 Ft-ról, 500 Ft-ra mérsékelte, 2013. május 1-jétõl.
Fenti díjat az áfa összege terheli, viszont jelentõs – jövedelemtõl
függõ – kedvezmények is érvényesíthetõk.

tartó a tagintézményi költségvetésben
biztosított, 464 E Ft összegben. Tankönyvtámogatásra összesen 2.227 E
Ft-ot fordított az önkormányzat 2012-ben.
Óvodáztatási támogatásra 11 fõ vált
jogosulttá, összesen
154 E Ft összegben.
Az étkeztetést 147
gyermek (óvodás illetve ált. iskolás) vette igénybe, akik közül törvényi szabályozás alapján 107
fõ ingyenesen, míg 12 fõ 50%-os kedvezménnyel étkezett.
A településen 94 fõ hátrányos helyzetû kiskorú élt, akik közül 55 fõ halmozottan hátrányos helyzetû.
Igazolatlan iskolai mulasztások
miatt iskoláztatási támogatás felfüggesztésére nem került sor, 10 órát
elérõ igazolatlan mulasztás miatt,
azonban 3 esetben figyelmeztetõ végzést kaptak az érintett szülõk.

Védelembe vételi eljárás nem indult.
Családból való kiemelésre nem került sor.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a
Sajókaza székhellyel mûködõ Nappali
Szociális Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat végzi.
Szabálysértést,
bûncselekményt
gyermek- vagy fiatalkorú nem követett
el a településen 2012-ben.
A B-A-Z. Megyei kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2012. február
29-én indított szakmai vizsgálatot a
Gyvt. és végrehajtási rendelete alapján
végzett gyámhatósági tevékenység körében. Az ellenõrzés megállapítás szerint a tevékenység kiemelkedõen magas szakmai színvonalon került ellátásra.
Az önkormányzat összesen 14.312 E
Ft-ot fordított gyermekjóléti feladatokra.

Az ellátásra vonatkozó további feltételekrõl a Közös Önkormányzati Hivatalban kaphatnak felvilágosítást, ügyfélfogadási idõben.

nem éri ezt el.
A települési önkormányzatoknak legkésõbb az év végéig kell megalkotniuk az
önkormányzati segély megállapításának,
kifizetésének, folyósításának és a felhasználás ellenõrzésének szabályairól
szóló rendeletet
A jogszabály szerint önkormányzati
segélyben elsõsorban azokat részesíthetik, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezõ nem várt többletkiadások - betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, illetve gyermekneveléssel összefüggõ kiadások - miatt segítségre szorulnak.

Önkormányzati segély 2014
A 2013. évi LXXV. törvény alapján 2014. január 1-jétõl önkormányzati segély néven egységesül az átmeneti és a temetési
segély, valamint a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás.
A jogosultság jövedelemhatára a
mindenkori nyugdíjminimum 130 százaléka, azaz jelenleg 37.050 forint lehet
- azok kaphatnak tehát segélyt, akiknél
az egy fõre számított családi jövedelem

Jegyzõi felhívás parlagfûmentesítésre
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl
szóló 2008. évi XLVI. törvény
17. § (4) bekezdés szerint „a
földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt
az állapotot a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan fenntartani.”

Fenti rendelkezés betartását
belterületen a település jegyzõje, illetve a Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság,
külterületen a körzeti földhivatal a megadott határnap
elteltével folyamatosan ellenõrzi.
A védekezés elmaradása esetén
a jegyzõ és az élelmiszerláncfelügyeleti szerv hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben,
melynek során a közérdekû védekezés

keretei között kényszerkaszálás elrendelésére és növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet.
Kérem az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy parlagfû és egyéb
allergén gyomnövények elleni védekezési
kötelezettségüknek önként tegyenek eleget az általános környezet-higiénés állapot
javítása érdekében.
A parlagfû, a gyomnövények elleni hatékony védekezés valamennyiünk közös
érdeke, ezért javaslom az önkéntes és
hatékony védekezés határidõbeni elvégzését, melynek elmulasztásához súlyos
szankciók társulhatnak.
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Startmunka projektek megvalósulása Szuhakállóban
Februárban 23 fõ alkalmazására nyílt
lehetõség; 2 fõ szakmunkás, 21 fõ pedig szakképzettséget nem igénylõ munkakörben került
alkalmazásra.
Márciusban 72
fõ alkalmazása
valósult meg; 18
fõ szakmunkás,
54 fõ pedig segédmunkás
munkakörben.
Áprilisban–
Júniusban 72
fõ alkalmazására
nyílt lehetõség,
18 fõ szakmunkás, míg 54 fõ segédmunkás munkakörben.
Valamennyi alkalmazott 8 órás munkaidõben, a szakmunkások garantált közfoglalkoztatási bérrel (96.800 Ft); míg
szakképzettséget nem igénylõ munkakörökben foglalkoztatottak a közfoglalA mezõgazdasági programban: A veteményezések
elvégzésre kerültek, a konyhakert növények elültetése, a
palántázás megtörtént. A
Kossuth u.5. sz. alatt fóliasátor létesült. A fehér akác ültetvény úgyszintén elültetésre
került. A területek mûvelése,
a beérõ növények betakarítása
és konyhai felhasználásra
történõ átadása folyamatos.
A közút- és a belvíz programokban betonelem elõregyártás folyamatosan történik, a járdaépítéshez és a csapadékvíz-elvezetõ árkok
burkolásához

Kispályás labdarúgótorna

koztatási minimum bérrel (75.500 Ft)
kerültek alkalmazásra, a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelõen.
A foglalkoztatás
teljes bér- és
járulékköltségére
támogatást nyert
el az önkormányzat.
Az értékteremtõ közfoglalkoztatás
keretében
elsõsorban
a
Kossuth
u. 5. sz. alatti ingatlan külsõ- és
belsõ felújítási munkái valósultak
meg, a 2012. évben elnyert 5.4 M
Ft felzárkóztatási támogatás felhasználásával. A külsõ színezés és
a melléképület felújítása kivételével az eltelt idõben a tervezett
munkálatok megvalósultak.

A kazánprogramban a 2 db vegyes
tüzelésû kazán (Hivatal, Óvoda) beépítésére a tároló- és a kazánház létesítése, az
építési engedélyek rendelkezésre állását
követõen megkezdõdött. A tároló építmény a Kossuth u.5. sz. alatt, a kazánház
pedig az orvosi rendelõ-hivatal udvarán
létesül a garázs bõvítésével.
A virágtartók kihelyezése, virágágyások
elkészítése megvalósult a település intézményi- és közterületein.

Több nagy értékû gép is beszerzésre
került, így egy fülkés Foton Europad
FT254-es traktor vontatóval, egy árokásó és egy kombinált faipari gép.

rült. .Pünkösd hétfõjén a versenyszellem uralkodott a focipályákon.

Az elmúlt években

hagyománnyá
vált
Pünkösd
második
napján,
kispályás
labdarúgótorna lebonyolítása, a Kastélykert pályáin.
A nevezési díjas rendezvény az idén is
megszervezésre ke-

A nevezési díjból befolyt összeg az elsõ három
helyezett díjazását szolgálta
A pénzjutalom, a szórakozás mellett bízunk benne, jó emlékekkel is gazdagodtak a torna résztvevõi.
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Hasznos tanácsok hõségben
Az idei nyár szélsõséges idõjárási körülmények között
telik. Évtizedes csúcsokat döntögetõ melegrekordok
születnek, melyek miatt mindenki számára fontos a
megfelelõ felkészültség.
Az országos tisztifõorvos által elrendelt hõségriasztás,
elsõdlegesen az egészségügyi ellátó rendszer felkészítését szolgálja, de mindezek mellett kiemelt fontosságú a
lakosság idõbeni tájékoztatása, és ellátása tanácsokkal,
hogy védekezzenek a kánikula ellen.

JÓ TANÁCSOK A HÕSÉGRIASZTÁS IDEJÉRE:
Folyamatosan hûtse a lakását!
Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon
függönyt vagy egyéb sötétítõt!
Lehetõleg éjszaka szellõztessen!
Kapcsolja ki a nem fontos
elektromos készülékeket,
még a világítást is!
Viseljen világos, természetes
alapanyagú, bõ ruhát! Ha a
napra megy, viseljen széles
karimájú kalapot és napszemüveget!
Kerülje a megterhelõ fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb
órákban! Tartsa testhõmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok folyadékot, elõzze meg
a kiszáradást!
Mit igyunk:
Víz, ásványvíz, tea
Szénsavmentes üdítõk
Paradicsomlé, aludtej, kefír, joghurt
Levesek
Mit ne igyunk:
Kávé,
alkohol
mú italok
Magas koffein és
cukortartalmú
szénsavas üdítõk.

tartal-

1. HASZNOS

TANÁCSOK A KÁNIKULA IDEJÉRE A
HÕGUTA MEGELÕZÉSE ÉS KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN IDÕSEK SZÁMÁRA:

A 65 évnél idõsebbek, fogyatékosok, vagy különösen a
szívbetegségekben és magas vérnyomás betegségben
szenvedõk a melegben fokozódó panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!
Nagy melegben zuhanyozzon, fürödjön langyos vagy
hideg vízzel akár többször is! Használjon vizes borogatást, hûtse a lábát langyos vízben
Ha van elektromos ventillátora, légkondicionáló
berendezése használja a nagy melegben!

Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli
kora délutáni órákat töltse otthon, besötétített
szobában, viszonylag hûvösben!
Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra idõzítse a piaci,
bolti bevásárlást!
Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendõ mennyiségû folyadékot, azaz a szokásosnál
egy literrel többet a forró napokon.

2. HASZNOS TANÁCSOK A KÁNIKULA IDEJÉRE A HÕGUTA MEGELÕZÉSE ÉS KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN FIATAL ANYUKÁK ÉS KISGYERMEKEK SZÁMÁRA:
Csecsemõket, kisgyermekeket árnyékban levegõztessünk!
Ne sétáltassunk a hõségben kisbabát!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyákat)
zárt, szellõzés nélküli parkoló autóban!
A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk õket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás
után!

3. HASZNOS

TANÁCSOK A KÁNIKULA
IDEJÉRE A FIATALOK SZÁMÁRA:

Széles karimájú kalappal, napszemüveggel
védd magad a nap égetõ erejétõl!
Könnyû, világos színû, bõ szabású pamut alapanyagú ruhát hordj forró napokon!
Nagy melegben zuhanyozz langyos vagy
hideg vízzel akár többször is!
Tölts 1-2 órát légkondicionált helységben!
Bõrtípusodnak megfelelõ fényvédõ krémmel naponta
többször kend be bõrödet! (Ha nagyon világos a bõröd,
kék a szemed, használj 10 feletti napvédõ faktoros
naptejet!
Ha kánikulában a szabadban sportolsz, gyakran hûtsd magad és fogyassz
legalább 4 liter folyadékot! Fontos a
sópótlás is!
A hõségben a figyelem olykor lanyhulhat,
ezért a közlekedés során mindig fokozott figyelemmel legyél a szabályok betartására.
Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral ne menj, ne ugorj vízbe!
Ne feledd: bányatóban fürödni tilos és életveszélyes!
A bányatavakról tudni kell, hogy hirtelen
mélyülnek, és lehetnek rendkívül mély
pontjai, ahol a víz nem tud felmelegedni. Ezt
érdemes szem elõtt tartani akkor is amikor
csónakból, matracról stb. ugrálunk be a vízbe, mert ha felhevült testtel hirtelen beugrunk az izomgörcsöt, vagy akár szívbénulást is okozhat.
Élvezzük a nyár örömeit felelõsséggel, vigyázva önmagunkra és másokra!
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Gárdonyi Géza Tagiskola hírei:

Április - Június

A tagintézmény híreit szerkesztette: Dr Herczegné Ruszkai Edit tagintézmény-vezetõ

Intézményünkben az április-június közötti idõszak szorgos
munkával, sok-sok eseménnyel, kiemelkedõ eredményekkel
zárult.
Mi vagyunk Európa!
A Külügyminisztérium, az Európai
Parlament Tájékoztatási Irodája és
az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete „Mi vagyunk
Európa!” címmel programsorozatot indított. Edelény után Kazincbarcika volt a sorozat második
helyszíne.
Április 9-én, kedden, Kazincbarcikán folytatódott a sorozat,
melynek fõ célkitûzése, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben
élõkhöz közelebb hozza az Európai Uniót az EU jobb megismerésén keresztül.
A program elsõdleges célcsoportját a 12-18 éves diákok alkotják, ezért a programsorozat folyamán összesen 24 járásban 24
vetélkedõ kerül megrendezésre diákok részvételével. A két
megyében járásonként, minden általános és középiskolából 4Színes Paletták - Körzeti rajzverseny
Területi rajzversenyt tartottak
április 17-én a Pollack Mihály
Általános Iskolában.
A Színes Paletták elnevezésû
programra több mint nyolcvan
tanuló érkezett Kazincbarcikáról
és a térségbõl. Színes ceruzával,
vízfestékkel, temperával és zsírkrétával
dolgoztak a diákok, évfolyamonként
külön teremben
alkottak. A megmérettetés célja az olvasás megszerettetése és a
fantázia fejlesztése volt.
A legjobbakat évfolyamonként díjazták. A Gárdonyi alkotó
csapatából Dzurik Lívia és Horányi Liliána érte el a legjobb
eredményt.
A diákok felkészítõ pedagógusai: Horányiné Jakubiszkó Annamária és Kovácsné Strobán Boglárka.

Országos tehetséggondozó verseny döntõjében elsõseink
Az Apáczai Kiadó
komplex tehetséggondozó alsó tagozatos versenyének országos döntõjébe
jutottak elsõ osztályosaink.
Március 19-én, Budapestre, az Apáczai
Kiadó Központjába
utazott,
az
„Oroszlánok” csapa-

10 fõs csapatok jelentkezhettek, és 4 vetélkedõtípuson vehettek
részt. Mind a négy vetélkedõtípus valamilyen Európai Unióval
kapcsolatos témára, illetve ismeretre épül.
A kazincbarcikai Egressy Béni Mûvelõdési Központ klubtermébe összegyûlt az általános iskolás csapatok, a
„Mondd meg ki vagyok!” vetélkedõ
keretében versengtek egymással.
A résztvevõket Klimon István Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte, a
zsûri tagjai voltak továbbá Székelyné
Varga Mária a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerület vezetõje, Göndör Judit a Barcika
Art vezetõje, Molekné Kõrösi Beatrix a
Egressy Béni Könyvtár vezetõje és Csorba
Csaba mûvelõdésszervezõ. A hét résztvevõ csapat, a kötelezõ feladatok megoldása
után tovább játszott, ugyanis annyira jól
érezték magukat.
A Gárdonyit egy tízfõs csoport képviselte a nyolcadik osztályból.
Sok idõt töltöttek a felkészüléssel, számtalan forrást dolgoztak
fel sikeresen, melynek köszönhetõen a vetélkedõn harmadik
helyezést érték el.

Mûvészpalántáink sikere
A Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
fesztészet tanszaka tavaszi tárlatának megnyitójára, 2013.
március 26-án került sor, az intézményben. A Gárdonyiban
Megyeri Csabáné Kohut Zsuzsanna tanárnõ irányításával,
évek óta mûködõ tanszak tanulóinak keze alól számos festmény, rajz került a kiállított képek közé. Az
"Életfa" témája köré
meghirdetett megmérettetésben a Gárdonyisok Zelena Patrícia és Prága
Gabriella - kettõ kategóriában is 2. helyezést szereztek.
A tanszakosok alkotásait
igazán érdemes megtekinteni, mind a kiállítások alkalmával, mind
a www.amiiskolank.hu Galériájában.

ta. Ruszó Tamás, Sándor Évike, Kõhegyi Bálint, Kovácsné Strobán Boglárka
tanító nénijükkel. Õk képviselték a Gárdonyit
a megmérettetésen.
Az Apáczai Kiadó
na gy on
fontosnak tartja
az
iskolások
tehetséggondozását, a versenyzési lehetõségek

biztosítását. Ezért hirdették meg a háromfordulós, levelezõs, komplex tehetséggondozó tanulmányi versenyt.
A döntõbe az ország területérõl nevezett
elsõ osztályok közül a legjobb eredményt
elért 40 csapat juthatott be. A versenyre a
Kiadó központjában került sor.
Az „Oroszlánok” a 245-ös
összpontszámból, remek teljesítménnyel
241 ponttal jutottak a fináléig, ahol az
addigi szép munkájuknak megfelelõn
ügyesen szerepeltek.
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Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó - 2013
A Magyar Drámapedagógiai Társaság a
megyei szervezõkkel együttmûködve –
huszonkettedik alkalommal – hirdette
és rendezte meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót.
A
Gárdonyi
Géza Tagiskolában
10.
éve
mûködõ
Mesevarázs
színjátszó
csoport évek
óta rendszeres résztvevõje
a találkozónak.
A B-A-Z. megyei fordulóra, 2012. április
26-án került sor a Miskolci Kulturális
Központban.
A magyar gyermekszínjátszók felmenõ
rendszerû találkozójára olyan csoportok
nevezhettek, melynek tagjai legalább
80%-ban 6-15 év közötti (általános) iskolások. A találkozóra – mûfaji és tematikai
megkötés nélkül – a csoporttagok életkoIII. Gárdonyi Napok: 2013. május 16-17.
Az idén harmadik alkalommal kerül a
tagiskolában megrendezésre, a 2011-ben
útjára indított háromnapos rendezvénysorozat. A 2013. május 22-ével induló
programok sokszínû lehetõségeket kínáltak.
Szerdán a Jótékonysági Gálán fellépõ diákok egy év
munkáját mutatták be, a rendezvényen megjelent
szülõknek, vendégeknek, érdeklõdõknek. Az est
programja rendkívül változatos volt. A
repertoáron zongora, népdal, népzene és
népi játék, színdarab, vers-, próza- elõadás, táncos produkciók, ének- és kórusmûvek szerepeltek.
A Jótékonysági Gálamûsor célja - diákok
tehetségének, lelkiismeretes felkészülésének, az intézményben folyó mûvészeti
tevékenységnek a bemutatása mellett – a
szuhakállói kisiskolások oktatási feltételeinek javítása.
A népszerû "Színek harca" vetélkedõvel folytatódott csütörtök délelõtt a Gárdonyi napok idei programsorozata.
Annak ellenére, hogy az esõs idõjárás a
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rának és képességeinek megfelelõ színjátszó elõadásokat lehetett nevezni.
A Gárdonyis színészpalánták Vörösmarty Mihály örökbecsû klasszikusát, a
Csongor és Tündét dolgozták fel
az alkalomra. A darab kivívta a
közönség és a zsûri
elismerését, mely bronz
minõsítéssel jutalmazta
a produkciót. A gyerekek felkészítõje Dr.

Beiratkoztak az elsõsök

Április 8-én és 9-én, beiratkoztak a
2013/2014-es tan- évben tanulmányaikat
megkezdõ kisdiákok.
A beiratkozás
elõtt
az
„Ezerszínû
Gárdonyi” nyílt
napon vártuk
az érdeklõdõ
szülõket, gyerekeket.
Szuhakállóból, és a környezõ településekrõl 16 gyermek szülei választották a Gárdonyit a tankötelezettség
teljesítésének helyszínéül.
Az elsõ osztályok indítása számos kistelepülésen problémákat okoz, a sajnálatos módon csökkenõ születés- és gyermeklétszám
miatt. Szuhakállóban az új
Herczegné
tanév elõ osztályának létszáma ennek féRuszkai Edit.
nyében is sikerként nyugtázható.
A gyerekek egész éves lelkiismeretes munkájának jutalma egy felhõtlen A Gárdonyi továbbra is várja, nemcsak az
kikapcsolódást nyújtó kirándulás volt, a új diákjait, hanem azokat a tanulókat is,
akik magasabb évfolyamon a tagiskolában
Diósgyõri Várban.
kívánják tanulmányaikat folytatni.
tornaterem falai közé szorította a diákokat,
rendkívül változatos és jóhangulatú versengést hozott a délelõtt.
A délután folyamán a térség 3-4. osztályosai
számára meghirdetett történelmi vetélkedõn több iskola diákjai, 7 csapatban mérhették össze a tanulmányaik során Mátyás királyról
szerzett ismereteiket.
A pénteki, utolsó nap mozgalmas, változatos ese-

ményeket tartogatott
diáknak, szülõnek, pedagógusnak egyaránt. A
délelõtt folyamán az osztályok rajzversenyén, a gyerekek kezei alól olyan maradandó, Szuhakállót bemutató alkotások kerültek ki, melyek megõrzésérõl gondoskodnunk kell.
Délután a Kastélykert párhuzamos eseményeknek adott helyet. Míg a pályán 6 csapat
résztvételével focibajnokság zajlott, addig

szorgos szülõi kezek készítették az
osztályok fõzõversenyén az étkeket.
A Gyermeknap alkalmából a szülõi
közösség megajándékozta a gyerekeket.
Valamennyi diák
egy-egy fagylaltot
MEGHÍVÓ
kapott desszertként a fõzõversenyen
elfogyasztott késõ délutáni ebéd mellé.
A rendezvénysorozatot
hagyományos
módon, az
iskola diákjainak meghirdetett
diszkó
zárta, melyet az
idén a tornateremben kellett
megtartanunk. A
gyerekek
saját
közösségükben felszabadultan, jó hangulatban töltötték az
estét.
A III. Gárdonyi Napokon a tagintézmény tanulói újabb élményekkel gazdagodhattak. Megmutathatták tárgy- és
mûveltségbeli tudásukat, mûvészeti
tehetségüket, sportos oldalukat. Saját
diákjaink mellett több iskolából, mintegy 100 vendéget is fogadtunk a történelmi vetélkedõ és a labdarúgó torna
keretei között.
Köszönet a három nap kitartó lelkesedéséért a gyerekeknek, a közremûködésért a szülõknek, támogatóinknak az
elkötelezett segítségéért.
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Ballag már a vén diák…
Az utolsó tanítási hét a búcsúzás jegyében
telt a végzõs 8. osztály számára. A
2012/2013-as tanévben 23 diák fejezte be
tanulmányait a Gárdonyiban.
Szerenád, bankett, bolondballagás...Mindemellett a hét szorgos munkával
telt.
Az
utolsó dolgozatok,
feleletek
mellett a
jobb jegyekért, a ballagási mûsort is napról-napra
próbálták,
csiszolták a gyerekek, felkészítõik irányításával.
Június 15-én, szombaton délelõtt 10 órára
a Gárdonyi ünnepi díszbe öltözött, a hetedikesek ügyes kezeinek köszönhetõen. A
hosszan szóló csengõhang utoljára hívta a
nyolcadikosokat.
Reméljük, hogy ballagó diákjaink sok élménnyel gazdagodva, szép emlékekkel

Tanulói elismerések
A 2012/2013. 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:
Cser Mária 6. osztályos tanuló. Igazgatói dicséretet kapott: Kiss Csenge 8.
osztályos tanuló.
A 2012/2013. tanévben a Gárdonyi
Géza Tagiskolában az Év tanulója
címet a nevelõtestület döntése szerint:
Pollák Nikolett 8. osztályos tanuló kapta.
Niki több éven keresztül, sikeresen
képviselte az iskolát a tanulmányi- és
kulturális versenyeken. Kitûnõ tanulmányi eredményével, szorgalmával,
példamutató magatartásával, a tanulmányi versenyeken
elért eredményeivel, kulturális rendezvényeken való
szereplésével, közösségi munkájával
érdemelte ki az
elismerést.
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telve, örömmel néztek vissza a iskolájukra, és sosem felejtitek el, honnan indultak.

Véget ért a
2012/2013. tanév!
A Gárdonyi Géza Tagiskola
tanulói a tanítási évet, a 2013.
június 19-én megrendezett tanévzáró ünnepségen búcsúztatták.
A diákok többsége a jól végzett
munka tudatával várta a nagy
napot. Az évzáró ünnepségen
felidézték az elmúlt 10 hónap
eredményeit, eseményeit, rendezvényeit. Számadást készítettek az eltelt idõszak-

rõl várva várt mondat: „A 2012/2013-as
tanévet bezárom!”
Kellemes pihenést, hasznos kikapcsolódást, feltöltõdést kívánunk az új
tanévre. Jó nyarat Gárdonyi! S ne feledjétek: 2013. szeptemberétõl is: Vár a Gárdonyi!

Tanulmányi kirándulások
A tanítás év utolsó napjaiban, hetében
került sor az osztályok, tagozatok kirándulásaira.
A gyerekek osztályfõnökeikkel Diósgyõrben, Hegyalján és az Alföldön töltöttek
felejthetetlen napokat.

ról.
Az alsó tagozatosok ünnepi
mûsora, Dr.Herczegné
Ruszkai Edit tagintézményvezetõ évértékelõ beszéde, a
megérdemelt jutalmak, dicséretek, oklevelek átadását követõen, elhangzott a gyerekek részé-

Pedagógus Nap az
Egressyben

Közérdekû információk
a nyári szünetre,
az új tanévre

Évtizedek óta
hagyomány,
MEGHÍVÓ
hogy
június
A Gárdonyi Géza Tagiskola
elsõ vasárnapján köszöntik a 2013. júl. 1-jétõl 2013 aug.21-ig zárva
pedagógusokat.
tart.
Ilyenkor köszönik meg mind- A fenti idõtartam alatt a gazdasági és
azt a fárado- tanügyi teendõket, a tanulói ügyintézést
a
zást, amelyet a
pedagógusok
Pollack Mihály Általános Iskola
fejtenek ki a
(Kazincbarcika, Pollack M.u.29.;
tanév során a
tel: 48/512-016) végzi.
jövõ nemzedéAz
új
tanév
elsõ tanítási napja: 2013.
kének neveléseszeptember 2.

oktatása érdekében.
Pedagógusnap alkalmából a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerületének pedagógusait gálamûsor
keretében, a kazincbarcikai Egressy színháztermében, melyben több mint 250 gyermek szerepelt. A Gárdonyiból Fügedi Eszter és Kiss Csenge mutatta be furulyás dalcsokrát zenetanárukkal, Boncsér Gáborral.
Az idei pedagógusnap alkalmából a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a
2012/2013. tanévben végzett példaértékû,
magas színvonalú nevelõ-oktató munkájáért
emléklappal jutalmazott 26 pedagógust.
Iskolánkból Horányiné Jakubiszkó Annamária részesült elismerésben.

A tanévnyitó ünnepség idõpontjáról,
további hasznos tudnivalókról intézményi hirdetményekbõl a
www.amiiskolank.hu és a
www.szuhakallo.hu honlapról tájékozódhatnak a szülõk.

Szeretettel várunk minden tanköteles
korú gyermeket Szuhakállóból és a
környezõ településekrõl intézményünkbe.
Bõvebb információ az iskola életérõl:
www. amiiskolank.hu
www.szuhakallo.hu
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Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei:

Április-Június

(Az oldal híreit írta: Gergely Judit tagóvoda-vezetõ)

Ovis Gála az Egressyben
Óvodásaink sikeresen vettek részt 2013.
április 18-án, a Kazincbarcikán
megrendezett Ovis
Gálán.
„ A
juhásznak jól
van dolga
…” címû népi
dalosjáték csokrot adtak
elõ. A jó
hangulatú pergõs,táncos
produkció
vastapsra ösztönözte a nézõközönséget . Gratulálunk minden résztvevõnek.
Ügyesek voltatok!

Mi van ma, mi
van ma ? Édesanyák napja…..
Május 3-án, pénteken óvodánk
mindkét csoportja kedves,
megható mûsorral köszöntötte az
édesanyákat, nagymamákat.
A dalok,
a versek mind azt az üzenetet tolmácsolták a résztvevõnek: nem csak egy
nap, hanem az év minden napján erõsíteni kell szeretteinkkel érzelmi kötelékeinket.

hogy az idõjárás megtréfált
bennünket, de a felejthetetlen
élmények kárpótoltak . A barlanglátogatás, a foltos szalamandra látványa, a gyönyörû
környezet minden gyermeket
elbûvölt.
Gyermeknapra a szülõk közössége jóvoltából homokozó játékokat, kismotort is kaptunk,
melyek az ovisaink kedvenc udvari játékai.

Gyermeknap
2013. május 22-én, Gyermeknap alkalmából Jósvafõre kirándultunk. Igaz,

Ballagás, évzáró ünnepség
2013. június 7-én évzáró ünnepségünket, az iskolába induló gyermekek búcsúját, az idõjárás bizonytalansága miatt a Gárdonyi Géza Tagiskolában rendeztük meg.
A kis csoport ovisai (a 2,5, 3 -4
évesek ) a természetbe, a madarak
világába vittek bennünket .
A nagy csoportosok (5-6-7 évesek)
„A juhásznak jól van dolga”….címmel
az ovis gálán elõadott nagysikerû produkciójuk köré szõtték kis mûsorukat.
Az iskolába menõ gyerekek búcsúzója
már az iskolára
érett gyermekek tudását tükrözte, de innen sem hiányozhatott a
derû az ének , az együttes jókedv sem.

A nyári idõszakban folytatódik a
2012/2013.nevelési év
Az önfeledt játék jegyében, minél több szabadban szervezett
programmal várjuk a
gyerekeket, pancsolás,
homokvár építés, barkácsolás, játék formájában. Természetesen
a napvédelemrõl gondoskodunk, naptejjel
ápoljuk a gyermekeket, folyadékpótlás,
fejfedõ használatára a
szülõk figyelmét is
felhívjuk!

Megragadva az alkalmat köszönetet mondtunk azoknak
a szülõknek akiknek már iskolába megy gyermekük, s
az itt töltött 3-4 év alatt önkéntes munkájukkal óriási
segítségünkre voltak: Szkárosi Zoltán
és Szkárosi Terézia, Kecskés Erika,
VargaKun Éva.

Hasznos tudnivalók a nyári szünetre
A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2013. júl. 08-ától 2013.
aug. 22-ig zárva tart.
A fenti idõtartam alatt az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos
ügyintézést a Kazincbarcikai Összevont Óvodák
(Kazincbarcika Csokonai út 1. telefon: 48/512-542) végzi.
Elsõ nevelési nap: 2013 aug.22.

Óvodánkról bõvebb információt a
www.szuhakallo.hu honlapon talál.
Tel/fax: 48/352-019
E-mail: kastelyovi@parisat.hu

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS
Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I VA T A L
JEGYZÕJE

Ezúton tájékoztatom az Tisztelt lakosságot,
hogy szabadság miatt,
a jegyzõi ügyfélfogadás
2013. július 15. és július 26.
között szünetel.
Dr. Herczeg Tibor sk.
címzetes fõjegyzõ
Papírgyûjtés– 2013. õsz

Tisztelt szuhakállói lakosok!
Ezúton is megköszönöm azt a segítséget, melyet
az elmúlt tanév õszén szervezett papírgyûjtési
akciónk során, intézményünk tanulói irányába
tanúsítottak.
Támogatásuknak,
együttmûködésüknek köszönhetõen diákjaink
jelentõs mennyiségû papírt gyûjtöttek.
2013. 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

Útfelújítás és járdaépítés
Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038
jelû,
„Útfelújítás
és
járdaépítés
Szuhakálló
községben” címû pályázati
támogatás kivitelezési munkálatai megkezdõdtek.
Elõbb az Állomás út aszfaltozására került sor, majd május 13-án a
Bajcsy-Zsilinszky úti járdaépítés is elkezdõdött.
A munkálatokat a változékony, csapadékos idõjárás nehezítette. Az
Állomás út felújítása során, az aszfaltozás kapcsán több probléma, nem
megfelelõ mûszaki megoldás is felmerült, melyeket mind a helyben lakók,
mind a mûszaki ellenõr észrevételeztek. Így, a volt vasútállomás
deltájánál vékony lett az aszfaltréteg az alákerült kiegyenlítés miatt,
néhány helyen leszakadt az úttest széle; a Vörösmarty út és Hársfa út
keresztezõdésénél a kivitelezõ teherautói nyomták szét a friss aszfaltot.
Gond adódott az úttest és az útpadka közötti szinteltérésekkel is. Ezeket
a hibákat a kivitelezõ kijavította.
A Bajcsy-Zsilinszky úti járdaépítés során is több problémával
szembesült a kivitelezõ és a beruházó önkormányzat egyaránt. A
szükséges közmûegyeztetések elmaradtak, az érintett közmûvek által elõírt
egyeztetések és követelmények nem kerültek átvezetésre a kiviteli tervbe.
A csapadékvíz-elvezetõ árok vízjogi engedélye 2013.05.31-én lejárt, újra
be kellett nyújtani a módosított vízjogi engedélyes tervet.
A kiviteli tervek átdolgozása szükségessé vált, melyet a nyomvonal
földmérõ általi kitûzése tett indokolttá.
Minderre tekintettel a kivitelezõ KV Kft. kezdeményezte az
önkormányzatnál vállalkozási szerzõdés, az önkormányzat pedig az
irányító hatóságnál - a NORDA-nál - a támogatási szerzõdés 3 hónappal
történõ meghosszabbítását.

Beszámolt a Polgárõrség
A képviselõ-testület 2013. április 18-i
ülésén, a Szuhakállói Polgárõr
Egyesület elnöke ismertette a
képviselõkkel az Egyesület 2012. évi
szakmai tevékenységét. Az elnök
tájékoztatta a testületet az egyesület
2012. évi mûködéséhez kapott
önkormányzati támogatás
felhasználásáról.
Néhány fontosabb adat a beszámolóból:
Az Egyesület 23 taggal rendelkezett 2012. végén. Minden
napra biztosított volt egy járõrpáros szolgálata, akik vagy
autóval vagy gyalogosan látták el a feladatot. Volt olyan
idõszak is amikor két különbözõ idõszakban is sikerült
járõrpárost szolgálatba állítani.
2012. év során az Egyesület 2 alkalommal tartott közgyûlést,
melyek alkalmával meghatározta költségvetését és elfogadta a
megváltozott
jogszabályi
feltételeknek
megfelelõ
Alapszabályát. Az Alapszabályt - hiánypótlást követõen - a
cégbíróság is elfogadta.
Júniusban az „Országos Polgárõr Nap” alkalmából családi
szabadidõs rendezvény kerül lebonyolításra a Kastélykertben.
Szeptembertõl a tagiskola elõtt teljesítettek szolgálatok a
polgárõrök, vigyázva a közlekedésben résztvevõ gyermekek
balesetmentes közlekedését. November 1-jén a temetõ
környékén láttak el az Egyesület tagjai megerõsített
szolgálatot.

Decemberben a B-A-Z. Megyei Rendõrfõkapitánysággal
együttmûködési megállapodást kötött az Egyesület.
Az Egyesület kapcsolata a rendõrséggel, az önkormányzattal jó.
Megalakulása és mûködése óta javult a község közbiztonsága, a
lakosság biztonságérzete.
A Szuhakállói Polgárõr Egyesület az önkormányzat által 2012.
évben nyújtott 50.000 Ft támogatást ruházat beszerzésére,
pótlására került felhasználásra.
A képviselõ-testület döntése értelmében a Polgárõr Egyesület
tagjai szolgálat teljesítés közben használták az önkormányzat
tulajdonát képezõ Suzuki W R+ típusú személyautót.
2012.04.01. és 2013.03.31. között 54 alkalommal, összesen 535
km futásteljesítménnyel került a jármû igénybe vételre. A
havonta megtett távolságok, a hatályos üzemanyagárak és a
fogyasztási norma szerint, a gépjármûhasználatból adódó, az
önkormányzat által biztosított üzemanyagköltség: 20.336 Ft.
Az Önkormányzat fentieken túlmenõen 2 db mobiltelefon
elõfizetést és készüléket biztosított az Egyesületnek, 2011.
július hónaptól. A készülékek havi elõfizetési díja 3.175 Ft
(elõfizetésenként), melyhez az Önkormányzat szerzõdött
mobilszolgáltatója, az Önkormányzat kérésére, 11 hónapon
keresztül ugyanilyen mértékû kedvezményt biztosított. Ezt
követõen az elõfizetések költségét az önkormányzat
költségvetése terhére fedezte 7.244 Ft/hó összegben.
Az Egyesület tagjai ezúton is köszönik a lakosság és az
önkormányzat támogatását.

