Nekünk szól, rólunk

Önkormányzati

Hírmondó

Rólunk szól, nekünk

Pap Község Képviselõ-testületének idõszakos kiadványa

Ha észrevennénk,
mi van nekünk!
okszor fel sem fogjuk, hogy
milyen szerencsés helyzetben vagyunk, annyira természetesnek vesszük.

S

Az elmúlt hónapokban gyakran hallhattuk a híradásokban, hogy a szélsőséges időjárás miatt falvak kerültek veszélybe. A napokon át hulló csapadék
következtében egy-másfél méteres kis
patakok hatalmas folyóvá duzzadtak,
magával sodorva, a településeket, házakat, egy élet munkáját. Sokszor a károsultaknak pénzük sincs a veszteségüket
pótolni, ha van biztosítás, akkor is csak
csökkentett a kártérítés.
A CSATORNÁK HAMAR
ELVEZETI A VÍZET
Ilyenkor gondolkodok el azon, hogy a
településünk milyen szerencsés helyzetben van. Ha minket is elér a tartós
esőzés, láthatóan a csatornák viszonylag hamar elvezetik a nagy mennyiségű
vizet. Tudom, hogy van a településen
3–4 problémás szakasz. Az ember folyamatosan építi a környezetét, mindig,
jön újabb feladat, újabb megoldási javaslat.
Ilyen szélsőséges időjárásban a normál feltételeknek megfelelően megépített infrastruktúra nem képes kifogástalanul működni, de nem is extrém időjárás kezelésére van megépítve. Tudom
azt is, hogy a média hatalmas erő. Sokszor a hírhajhász tudósítók, akaratlanul
is képesek a pánikkeltésre. Mi pedig,
főleg a szürke hétköznapokat élők, képesek vagyunk a feltűnőségre. Nem
egy ember él köztünk akiknek a saját
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ereszcsatornája a háza alá vezeti a vizet, azt nem veszi észre mert azt megjavítani neki lenne költség, de az önkormányzat embereit szívesen ugráltatná
felesleges jelentéktelen esetekben.
IGYEKSZÜNK ELEGET TENNI
A KÉRÉSEKNEK
Miért képesek egyesek a lustaság égisze alatt elveszíteni az emberi tartásukat? Miért képes a semmittevésben
olyan mélyre süllyedni, hogy már eljön
az idő, hogy napok óta öt forint értékű
elvégzett munkát nem tud felmutatni?
Miért pont ezek az emberek akarnak a
más kezével parazsat kaparni? Lehet,
hogy az önkormányzat rontja el azzal,
hogy lehetőség szerint mindenre ugrunk és igyekszünk a közcélú munkásokkal eleget tenni a kéréseknek? Lassan már ezek az emberek elszoknak az
utcasepréstől is, elvárnák, hogy vasárnap reggelre, mire felkel, csili-vili legyen minden az ő háza előtt. Soha ne
felejtsék el azt, hogy az embert a munka emelte ki az állatok sorából.
Van akinek már az óvodában is a lajhár volt a jele. Szerencsére azért köztünk élnek azok is akiket a méhecskével, vagy a hangyával lehet jellemezni.
Ha örököltünk őseinktől egy ilyen csodálatos környezetet, ha sikerült a kornak megfelelő fejlettségi szintre hozni
és így átadni a gyerekeinknek, akkor ne
rontsuk el. Emeljük fel a kis hátsó felünket és tekintsük magunkénak az elért eredményt, legyünk büszkék, hogy
ilyen szép, minden tekintetben biztonságos faluban élhetünk.
pm.
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2010. április 22.
A Képviselő-testület
– Pap és Jéke Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei együttes ülésén
döntöttek a Pap-Jéke Községek Körjegyzőségének 2009. évi költségvetésének
zárszámadásáról valamint a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról

2010. április 29.
A Képviselő-testület
– rendelkezett a Pap Község Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (IV.
29.), 10/2009. (VI. 04.), 12/2009. (IX. 20.),
és 17/2009. (XI. 22.) rendeletekkel módosított 1/2009. (II. 19.) rendelet módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról
– elfogadta Pap község Önkormányzata
2009. évi költségvetésének zárszámadá-

Ügyfélfogadás az
Okmányirodán
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
Kisvárdai Okmányiroda ügyfélfogadási rendje megváltozott. 2010. 06.
15-től 2010. 08. 31-ig kizárólag telefonon történő bejelentkezés esetén
fogadják az ügyfeleket.
Az ügyintézésre (személyi igazolványcsere, útlevél, gépjármű átírás
stb.) időpontot foglalni a 45/500706-os telefonszámon, illetve az XR
rendszeren lehetséges.
Nagy János körjegyző

Értesítés
A NYÍR-FLOP Kft.
tájékoztatja Pap lakosait,
hogy az õszi lomtalanítást
2010. október 11-én, hétfőn végzi.
Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék el a
közterületen, hogy a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, továbbá ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.

sát, valamint módosította Pap Község
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.21.) rendeletét
– döntött a helyi önkormányzat 2009. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékeléséről
– növényvédő szerek és műtrágya vásárlását határozta el,
– döntött a vetőmag vásárlásáról
– jóváhagyta az önkormányzati területek és
intézmények virágosítását
– biztosítja az Idősek Klubja udvarán kemence és filagória megvalósításhoz szükséges költségvetési forrást
– döntött a járdafelújításról és járdaépítésről
– jóváhagyta az esővíz-elvezető árkok felújítását
– elhatározta, hogy a Dózsa és Kossuth út
között megvalósuló gyalogút kivitelezési
munkáit elindítja az önkormányzat által
foglalkoztatott közcélú munkások bevonásával

– határozott a Bárókertben kripta épületének emlékként való megjelenítéséről
– döntött a Posta-Takarékszövetkezet közötti járda aszfaltozásáról
– jóváhagyta önkormányzati tulajdonban
lévő telek bérbeadását

2010.május 14.
A Képviselő-testület
– döntött a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Intézmény egységében óvoda-bölcsőde modell létrahozásáról
– módosította a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola és Óvoda alapító okiratát
– határozott a Kisvárda és Térsége Többcélú Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról
– döntött a Tett Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel intézményi helyiségek
bérbeadásáról
– kiválasztotta az augusztus 20-i rendezvény sztárvendégét

Génmanipulált burgonya
felhasználásának tilalma
A

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint géntechnológiai
hatóság határozatot hozott melyben a géntechnológiával módosított
EH92-527-1
(BPS-25271-9) burgonyából előállított takarmány Magyarország területén történő forgalomba hozatalát és felhasználását, illetve az
ilyen burgonyának Magyarország területén az élelmiszerekben vagy egyéb ta-

karmányokban való véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen előfordulását –
a tilalom visszavonásáról
szóló rendelkezés közzétételének napjáig tartó hatállyal – megtiltotta. Az
erről szóló határozat teljes szövege megjelent a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő LXI. évfolyamának 2.
számában.
Nagy János körjegyző

Tilos veszélyes hulladékot a lomok
közé kirakni, mivel az sok esetben nem
azonosítható, és a csomagoló anyagok
sérülése miatt mind a környezetre, mind
az ember egészségére megnövekedett
kockázatot jelent. Veszélyes hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes
göngyölegek, növényvédő szerek és
azok csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai
cikkek, használt étolaj, olajos flakon,
fáradt olaj, fénycső, gyógyszer leselejtezett számítógép, pala, autógumi stb.
A lomtalanítás az öntömörítős gépjárművel történik.
Nagy János körjegyző

Nyári gyermekétkeztetés
Tájékoztatjuk a szociális
nyári gyermekétkeztetésben résztvevőket, hogy
2010. augusztus 2. (hétfő)
napjától Önkormányzatunk újra meleg étkeztetést, ebédet
biztosít, ezért fenti időponttól az Általános Iskola ebédlőjében várjuk a
Kedves Gyermekeket.
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Új helyszínen
a Kiss B. Ker.
labdarúgó torna
gy helyszín, 2 nap, hat csapat, kilenc mérkőzés. A futball szerelmesei most igazán el
lesznek kényeztetve. Kezdődik a
Kiss B. Ker. kupa!

E

A Kistérségi Szociális
Szolgálat hírei
ijedjenek meg, mert ez csak egy rövid
időszak, amit át kell élni, de utána a
A Családsegítő és a Gyermekjóléti gyerekek szívesen járnak a közösségbe,
Szolgálat családgondozói az Óvoda jól érzik ott magukat.
közreműködésével ebben az évben is,
A SZÜLÕK
június 18-án megtartották a „KukucsBÁTRAN KÉRDEZHETTEK
káló délelőtt“-öt. Ezzel a programmal
az óvodai beilleszkedést kívánjuk segíTöbben kíváncsiak voltak arra, hogy
teni.
fog működni az integrált csoport (más
Egy szép napos péntek délelőtt, a leétkezési szokások, szobatisztaság kérendő ovisok és bölcsisek az édesanydése...).
jukkal feljöttek az óvodába.
A gyerekek még javában játszottak,
Az udvaron volt a gyülekező. Először
mikor a megbeszélés véget ért. Dél kökicsit bátortalanok voltak az apróságok
rül fáradtan indultak haza a gyerekek és
az idegen környezet miatt, de aztán haaz anyukák. Úgy gondolom, valamenymar feloldódtak. Elsősorban az udvari
nyiünknek hasznos volt ez a találkozó,
játékokon játszottak, homokoztak. Főmely sok játékkal és beszélgetéssel telt
leg a csúszda tetszett. Sokan rajzoltak,
el. Ezt mutatják a rendezvényen készült
színeztek. Egyre bátrabban engedték el
fotók is.
édesanyjuk kezét és egyre távolabb meEsztehai Zsuzsa
részkedtek édesanyjuk „szoknyájáCsaládsegítő Szolgálat
tól“... Aztán már szinte alig vették észcsaládgondozója
re, hogy az anyukák „eltűntek“...
Pásztorné Nagy Mariann
Ugyanis a vezető óvónő, Kovács
Gyermekjóléti Szolgálat
Istvánné, Rózsika a jövendő csoportcsaládgondozója
szobában egy kis előadást tartott arról,
mi várható szeptembertől. Már három
éves kor előtt is (két éves kortól) fogadják a gyerekeket. Szeptembertől be
akarják indítani az integrált óvodai-bölcsődei csoportot. Ennek a feltételeit ismertette (létszám, helyiség, gondozónő, étkezés...) Kitért arra, hogyan készítsék fel gyermekeiket az anyukák az
óvodakezdésre. Milyen szokásokat próbáljanak szeptemberig kialakítani náluk. A beszoktatás nehézségeire is felhívta a figyelmet, illetve arra, hogy ne
KUKUCSKÁLÓ DÉLELÕTT

A III. Kiss B. Ker. kupa (korábban
Arany Ászok kupa) rendezésére július
31-én, és augusztus 1-jén kerül sor. A
két csoportba a csapatok osztálybeli helyük alapján kerültek besorolásra. Az
első csoportba Nyírkarász, Várda SE,
és Volán Sényő, a másodikba Anarcs,
Fényeslitke SE, és Pap SE került.
A fociszerető publikum nem panaszkodhat, hiszen 400 Ft-ért egyszerre
több mérkőzést is megtekinthet. A két
csoport mérkőzései egy időpontban
kezdődnek Papon a Bárókert régi és új
pályáin, majd a második napon a helyosztókra kerül sor. Az első helyért folyó
csata az „Új pályán“ veszi kezdetét vasárnap délután 5 órakor.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk!
Program:

Július 31., szombat:
Pap Bárókert „Új pálya“
13:00: Volán Sényő–Nyírkarász
15:00: Nyírkarász–Várda SE
17:00: Várda SE–Volán Sényő
Pap Bárókert „Régi pálya“
13:00: Pap–Fényeslitke
15:00: Fényeslitke–Anarcs
17:00: Anarcs–Pap

Augusztus 1., vasárnap:
Pap Bárókert „Új pálya“
13:00: 5–6. hely
15:00: 3–4. hely
17:00: Döntő
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2010. 04. 01-jétõl – 2010. 06. 30-ig
„Aludj, aludj kis csillag, álmodj, álmodj szépet,
Édesanya vigyáz rád, szeret nagyon téged.
Édesapa csendben jár jóéjt kíván néked
Szeretetünk el nem hagy, aludj, aludj kérlek.“ (Ismeretlen)
Újszülött neve
Horváth Boglárka
Hegyi Péter
Séra Zsolt

Szüleik
Dobos Zsuzsanna és Horváth László
Szakács Melinda Margit és Hegyi Péter
Tutkovics Mária és Séra László

Születés ideje
2010. április 25.
2010. május 29.
2010. május 29.

„Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk,
hogy egymásnak hûségesküt tegyünk,
S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna,
Gyermekünk szemében újra, s újra lobogna.“
(Ismeretlen)
Házasságot kötöttek
Horváth Hajnalka és Bódi Sándor
Tóth Alexandra és Zubály Péter
Radvánszki Csilla és Gyetkó János

Házasságkötés ideje
2010. május 29.
2010. június 12.
2010. június 26.

„Kik körbe álltunk, rettegtük a valót,
Bezártuk a szót, az el nem mondhatót,
Marékszám szórtuk fogyó reményeink,
Komor fellegeket ûztek fényeink.“
(Ábrahám István)
Elhunyt neve:
Márta Sámuel
Molnár Balázsné
Simon Béla

Születési neve:
Szakács Róza

Ideje
2010. június 15.
2010. június 29.
2010. június 29.

Emlékezetes napok az erdei iskolában
ton, de ez sem csökkentette a diákok érdeklődését, jókedvét. Jurta sátrakban
aludtunk, s a programok pedig olyan sűrűk voltak, hogy a nap 24 óráját szívünk
szerint szerettük volna megduplázni.
Csónakáztunk, lovagoltunk, íjászkodAz idén az időjárás nem fogadott min- tunk, gyalogtúrákat tettünk. Mindeközket a kegyeibe, emiatt változtatnunk ben a gyakorlatban alkalmaztuk az iskokellett az eredetileg kiválasztott időpon- lában megszerzett elméleti ismereteinntézményünkben már hagyomány, hogy május elején a 7.
osztályos tanulók 3 napot töltenek erdei iskolában a petneházi
Szigeti-tanyán.

I

ket. Ismét megtapasztalhattuk, hogy a
természetben milyen harmonikusan élnek együtt növények, állatok, emberek.
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk.
Szeretnénk köszönetet mondani az iskolánknak, a szülőknek, községünk önkormányzatának, polgármesterének a
segítségükért.
Oláh Zsigmond tanár
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Tûzvédelem
nyári időszak tűzvédelmi
A
szempontból legveszélyesebb munkafolyamatai a szemes termény betakarítási és a
szárítási munkák.
A betakarítással kapcsolatban keletkező tűzkár értéke dinamikusan nő. A betakarítási, kazlazási, szalma-összehúzási, bálázási és szemes termény szárítási tevékenységgel kapcsolatos követelményeket a 2008. május 22-én hatályba lépett Országos Tűzvédelmi
Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (I.
22.) ÖTM rendelet tartalmazza. Ezen
előírások megsértése enyhébb esetben
helyszíni bírságolási, szabálysértési eljárást, súlyosabb esetben tűzvédelmi
bírságolást von maga után.
TÛZESETEK ELKERÜLÉSE
A tűzesetek megelőzése, illetőleg a
tűzkárok bekövetkezésének elkerülése
érdekében az alábbiak betartását indokoltnak tartom:
● az aratási munkák végzése előtt a
gépszemlék megtartása
● az aratás szabályai
● a tarló és növényi hulladék égetési
szabályai
● a mezőgazdasági erő- és munkagépek előírásai
● a terményszárítás előírásai.
Felhívom a gazdálkodók figyelmét,
hogy a kalászos termény betakarítási,
kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkákban csak az a tűzvédelmi
követelményeknek megfelelő, legalább
egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő, 21A és 113B vizsgálati egységtűz
oltására alkalmas tűzoltó készülékkel
is ellátott erő- és munkagép és egyéb
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jármű vehet részt, amelynek tűzvédeljárművek, erő- és munkagépek vemi felülvizsgálatát a betakarítást megzetőfülkéiben sem szabad!
előzően az üzemeltető elvégezte.
3. A mezőn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnöBETAKARÍTÁSI MUNKÁK
vény-kazlakat legalább 3 méter széVÉGZÉSE
les védőszántással kell körülvenni.
4. A szérű és a rostnövénytároló terüA jármű megfelelőségéről szemle
letét az éghető hulladéktól, elszáradt
keretében kell meggyőződni, amelygaztól stb. állandóan tisztán kell tarnek tervezett időpontját 8 nappal előbb
tani.
írásban kell bejelenteni az illetékes
tűzoltóságra. A szemléről jegyzőköny- ÖSSZERAKOTT KAZAL, SZÉvet kell készíteni, amelynek 1 példá- RÛ ÉS ROSTNÖVÉNYTÁROLÓ
nyát a járművön el kell helyezni, és a
szemlét követő 8 napon belül a tűzol- 5. A mezőn (határban) összerakott katóságnak meg kell küldeni.
zal, valamint a szérű és rostnövényA gépszemléket, szárítóberendezétároló elhelyezésénél a szélső tárosek felülvizsgálatának végrehajtását a
lási egység és a környező építmégazdálkodók végezhetik, melyen
nyektől a következő tűztávolságot
igény és lehetőség esetén a Kisvárdai
kell megtartani:
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
– az „A“ és „B“ tűzveszélyességi
képviselői, felkérésre, közreműködosztályba tartozó építményektől
nek. A betakarítási munkák végzése
legalább 200 métert
során a tűzoltóság munkatársai a jog–
a „C“–„E“ tűzveszélyességi oszszabályi előírások betartását folyamatályba
tartozó építményektől legtosan, célellenőrzések során fogják
alább
100
métert
vizsgálni.
–
a
közúttól,
erdőtől, lábon álló gaAz elmúlt években a legtöbb tűzeset
bonától
legalább
25 métert
a kalászos termények learatása után a
–
nagyfeszültségű,
föld feletti villamezőn maradó szalmában keletkezett.
mosvezetéktől
a
legfelső
villamosEzen tűzesetek megelőzése érdekében
vezeték és talaj közötti távolság hábe kell tartani az alábbi szabályokat:
romszorosát, de legalább 20 métert.
1. A kalászos termény betakarítását le–
A
szérűben csak kalászos terhetőleg a közút mentén kell először
ményt,
szálas takarmányt és szalelvégezni. A learatott kalászos termát
szabad
elhelyezni. A szérűn a
ményt, szalmát a közúttól legalább
kazlakat
úgy
kell elhelyezni, hogy
25 méter távolságra szabad elhea
második
sorban
levő kazal az
lyezni. Ha a távolság nem tartható,
előző
sorban
levő
két
kazal közé
akkor a kalászos terményt, a szalkerüljön.
mát az aratással egyidejűleg, a szá– A kazlak, valamint a sorok között
las takarmányt pedig kiszáradáskor
a nagyobb kazalmagasság háromazonnal el kell szállítani. A közút
szorosát, de legalább 20 méter támentén az aratást követően legalább
volságot kell biztosítani.
3 méter széles védőszántást kell alNagy János
kalmazni.
körjegyző
2. Gabonatáblán dohányozni még a

Energia korszerűsítés az iskolában
mányzati Minisztérium által nyújtott
több mint, 10 millió forintos támogatás,
mellyel korszerűsíthetjük az iskola épületét. A kivitelezési munkák már megkezdődtek. Szeptemberre, mikor a gyerekek iskolába jönnek, átdolgozásra kerül a víz-fűtés és szennyvízelvezető
rendszer. A hagyományosnak számító,
A legnagyobb költséget az általános drága gázkazán mellett faelgázosító kaiskola épületének működtetése igényli. zán is beüzemelésre kerül. A gyerekek
Nagy segítség számunkra az Önkor- sokszor pazarló vízfelhasználását nyoindannyian tudjuk a saját
zsebünkről, hogy mennyibe
kerül ma egy kisebb lakás energiával való ellátása. Az önkormányzatunknak sok a lakáshoz
képest nagy épületet kell fenntartani és energiával ellátni.

M

mógombos szabályzású csapok csökkentik. A szennyvízrendszerbe új zsírfogó berendezés kerül beépítésre. A konyhán nagy melegben és párában dolgozókat egy légtömegcserélős páraelszívó
berendezés segíti.
Csak a kazán beépítésével, minimum
évi két millió forint megtakarítás várható, mind amellett, hogy az elhasználódott vizes blokkok is megszépülnek.
pm.
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Gyermeknap 2010
Gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A
Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból
ered Ehhez hasonló az ENSZ
által létesített Egyetemes Gyermeknap (Universal Childrenfs
Day) intézménye.

A

Magyarországon 1931-től ünneplik
(akkor még Gyermek Hétnek hívták),
1950 óta már csak egy napig tart és
május utolsó vasárnapján tartják.
Iskolánkban ezt a napot május 28-

án tartottuk meg. Előző napon megválasztottuk a Diákigazgatót, helyettesét és a titkárt. A gyermeknap kezdeteként a Diákigazgató jelképesen átvette Igazgatónőtől az
iskola kulcsát.
Az első három óra fordított
volt, mikor a diákok vették át
a tanárok szerepét. Tanulóink
nagy lelkesedéssel készültek erre a
feladatra. Ügyesen, fegyelmezetten
zajlottak az órák. Ezek után megajándékoztuk a gyerekeket jégkrémmel,
édességgel, ivólével. Következett
az
akadályverseny, amit az iskola udvarán, illetve
a
Bárókertben
rendeztünk meg.
Összesen nyolc
állomást jelöltünk
ki a diákok számára. Ezeken a helyeken különböző
feladatokkal találták szembe magukat. Ügyességi já-

tékok, közmondások, találós kérdések, logikai játékok, labdajátékok tették próbára tanulóinkat. Mindenki nagyon jól érezte magát, lelkesen oldották meg a kitűzött feladatokat. Az
akadályverseny első három helyezettje értékes ajándékokat kapott.
Következett a szépségverseny. Alsós és felsős fiúk és lányok külön-külön versenyeztek. A vártaktól eltérően
sokan jelentkeztek, összesen 41 tanuló. Minden kategóriában az első három helyezettet értékes ajándékokkal
jutalmaztuk.
Reméljük, ezen a napon sok örömmel, és kellemes emlékkel gazdagítottuk tanulóinkat.
Diákönkormányzat
vezetősége

Korosztályok ballagása
Szép hagyomány, hogy az iskolai ballagás napján összegyűlnek a 25 és az 50 évvel ezelőtt ballagottak. Figyelemmel
követik az ünnepség eseményeit, örülnek egymás társaságának.
Majd összegyűlnek egy rendhagyó osztályfőnöki órára. Emlékek elevenednek fel, történe50 éve
ballagók
névsora:
Demeter Jolán
Demeter Margit
Kántor Béla
Kis Valéria
Kovács István
Kovács B Emilia
Kovács B Irén
Kovács B. Matild
Kovács B. Márta
Kovács B Tibor
Kovács K Erzsébet
Kovács M. Jolán
Kovács P. Gizella
Krutilla Márta

tek hangoznak el. Egy emberöltő pereg le a jelenlévők szeme előtt. Nemcsak az emlékek
a fontosak ezen a napon, hanem az is, hogy több generáció
találkozik és éli át ugyanazt az
érzést. Együtt ünnepel a ballagó nyolcadikos, az életerős, negyedszázada végzett és a már
nyugdíjas korú diák is.

Mudri Mária
Oláh M. Mária
Takács Albert
Takács Judit
Vincze Ferenc

25 éve
ballagók
névsora:
Andirkó Zoltán
Balogh Edit
Czérna Sarolta
Dudás Ágnes
Kállai Csilla
Kelemen Katalin
Koi Zsolt
Kovács Anna

Kovács Csaba
Kovács Irén Tünde
Kovács László
Krutilla József
Mikita István
Molnár Gábor
Oláh Gyöngyi
Oncsó László
Orehóczki István
Poczók József
Potyók Judit
Simon Ildikó
Spekker Ágnes
Szaniszló Zsolt
Takács Ferenc
Veisz Erika
Zsell Tünde

50 éve ballagtak

25 éve ballagtak
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Fogadó nap a
KMB irodában
kisvárdai Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztály értesíti a lakosságot,
hogy Pap Kossuth u. 77 sz.
alatt lévő KMB irodában a körzeti megbízott fogadó napja
minden páros héten hétfőn
08.00–10.00 között van.

A

Amennyiben a körzeti megbízottat
nem találja a szolgálati irodában,
úgy bejelentését az alábbi telefonszámokon teheti meg:

Isten éltesse az édesanyákat!
z lehetne a mottója annak a
gyönyörű májusi vasárnap
délutánnak, amikor óvodás és
iskolás gyerekeink együtt köszöntötték az édesanyákat és a
nagymamákat. Az iskola tornaterme megtelt ünneplő gyerekekkel és felnőttekkel.

E

Nemcsak az öltözékünk volt ünnepi,
hanem díszbe „öltöztettük“ a szívünket is. Az elhangzó szavalatok, énekszámok, a finom mozdulatsorokból álló táncok mind a szeretet, a hála, a
tisztelet érzéseit közvetítették. A kis

kezekben szorongatott virágok átadásakor pedig a szemekben ott csillogtak
a meghatottság jeleként a könnycseppek. Azt hiszem, minden nap hálát kell
adnunk az édesanyánkért, bár egy nap
kevés ehhez. de ez a nap legyen legalább olyan, hogy érezze a szeretetünket, s azt, hogy mennyire fontos nekünk! S bár vannak napok, amikor
nem sikerül jónak lenni, amikor bánatot okozunk neki, amikor elfelejtünk
figyelni rá, de van egy nap, amiről sosem feledkezünk meg, ez pedig miden
évben május első vasárnapja.
Harmati Tamásné

Rendõrség: 107 (ingyenes)
Segélyhívó: 112 (ingyenes)
Rendõrkapitányság
Kisvárda:
45/402-022
(normál percdíjas)
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy
időben tegyék meg bejelentésüket,
ugyanis ilyen esetben a bűncselekmény elkövetésére utaló jelzésük
nagymértékben segíti a rendőröket
az elkövetők elfogásában.
Pokol Attila r.ftörm.

Amatõr Lovasok Játékos
N
Találkozója
yolcadik alkalommal- az idén
vasárnap- tölthettek együtt
egy kellemes, szép napot lovasok és a lovassportot kedvelők a
régi sportpályán.

Sokan tartanak a nagytestű állattól, de
a rendezvényre kilátogatók meggyőződhettek ennek alaptalanságáról. A nézők és a versenyzők között is nagyon
szép számmal voltak a fiatal korosztályhoz tartozók. Ez is azt mutatja,
hogy milyen sok gyerek keresi a ló barátságát.
Rendben lezajlottak a hagyományos
ügyességi versenyszámok, a nyertesek
megkapták megérdemelt díjaikat. A nap
folyamán szavazni lehetett a legszebb A szavazás eredménye a következő lett:
ló, legszebb fogat, legjobb lovas, legfi- Legszebb ló:
Lidérc (Oláh Barnabás) Legjobb lovas:
Oláh Barnabás
Legfiatalabb lovas:
Kovács Roland Legszebb fogat tulajdonosa: Vizer István
atalabb lovas kategóriákban.
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Csodálatos napok Rókabércen
ehéz év áll mögöttünk, melyhez hozzátartozik az a kéthónapos „őrület“, aminek eredménye egy csodálatos kétnapos kirándulás Rókabércen.

N

Mi lehet annál jobb egy diák számára
mint az, ha a hosszú hétköznapok után
kirándulni mehet? És mi lehet kellemesebb annál egy osztályfőnök számára,
ha egy ilyen emlékezetes élményhez
juttathatja a tanítványait? A tanév utolsó
napjaiban már érzékelhető volt az izgalom, ami érthető, mert nagyon sok gyerek számára nem adatik meg az a lehetőség, hogy egy wellness szállodában
tölthessen el néhány napot a barátaival.
Június 16-án, amikor indultunk, bár
esős volt a reggel, de a jó hangulatot ez
sem tudta elrontani. Kényelmes utunk
volt, és késő délelőttre megpillanthatták
a gyerekek a hegyoldalban, a magas fák
között rejtélyesen megbúvó épületet. A
vadregényes környezet, a nyugalom, a
természet közelsége elvarázsolt minket
első pillantásra. A rossz idő miatt az első napot a wellness lehetőségek kiaknázásával töltöttük. A gyerekek önfeledten
medencéztek, jakudzisztak, szaunáztak.

Bizony jól meg is éheztünk, de az időjárás kegyes volt hozzánk, így a vacsorát
már a szabadban készíthettük és fogyaszthattuk el. Étkezés után még alaposan kihasználtuk a társalgó által nyújtott lehetőségeket. Volt, aki pingpongozott, mások biliárdoztak, csocsóztak,
léghokiztak. Hamar elszállt az este, s
mire észrevettük már éjfél körül járt az
idő. Ideje volt lepihenni és felkészülni a
következő napra. Másnapra eltűntek az
esőfelhők, így több időt töltöttünk a szabadban. Volt rá lehetőségünk, hogy felfedezzük a környék természeti értékeit.
Körbejártuk a szállodához
tartozó létesítményeket: az állatparkot, horgásztavat, sportpályákat is.
Sajnos nagyon hamar elrepült ez a két
nap. Az idő eltelt, de az emlékek és élmények ott maradnak a szívünkben sokáig. A kellemes ott tartózkodáshoz
hozzájárult a vendéglátó személyzet segítő kedvessége, udvariassága is.
Végezetül köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki közvetve vagy
közvetlenül a segítségemre volt és hozzájárult a program sikeréhez.
Székelyné Szerafin Tünde
osztályfőnök

„Sok van mi csodálatos,
de az embernél nincs
semmi csodálatosabb.“
Szophoklész

E

zeket a szavakat, azt hiszem,
mindenki akkor érti meg mikor
néhány napos újszülöttjét hazaviszi,
s a kiságy mellett állva rácsodálkozik az ismeretlenből jött emberkére.
Vajon milyen élet vár a csöppségre? Szerencsés csillagzat alatt született vagy élete a küzdelem jegyében
telik el? Ki tudja?
A csillagok állását, a szerencsét s
szülők nem befolyásolhatják. Gyermekükért azonban nagyon sokat tehetnek. A gyermekvállalás egy hatalmas vállalkozás., melyben óriási
sikereket lehet elérni, s amibe sajnos
bele is lehet bukni. Az ősszel megkezdődő iskolába járás nagy kihívás
a gyermek és a szülő számára. Az iskolaérettség több szempontnak megfelelő fejlettséget feltételez. Elengedhetetlen a megfelelő testsúly és
magasság, a finommozgásokhoz
szükséges izmok, csontok megfelelő
állapota, az érzékszervek épsége és a
beszéd helyessége. Az értelmi, érzelmi tényezők közül szükséges a logikus gondolkodás, a kitartó figyelem,
megfigyelő képesség, kíváncsiság,
tudásvágy, kötelességtudat.
Apróbb hiányosságok természetesen minden gyermeknél előfordulnak. Ezekért ne róják meg gyermekeiket. A nyár folyamán még van
idő, a hiányosságokat meg lehet próbálni pótolni! Ha a szülőknek van
elég akaratuk és kitartásuk ahhoz,hogy gyermekeiket tanulásra
ösztönözzék és segítsék, ott az eredmény nem marad el.
Jó munkát, jó játékot, sikeres iskolakezdést kívánok!
Oláh Zsuzsanna tanítónő

Itt a búcsú, indul a csapat
„Kedves Óvodám, sok víg nap után,
itt a búcsú nap, indul a csapat“ – énekelte a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 15 iskolába induló gyermeke, amikor nemrégiben meghitt ünnepség keretében versekkel, mesével,

tánccal búcsúztak óvodájuktól, s köszönték meg az itt eltöltött évek örömeit. Egyszerre volt jelen az önfeledt
gyermekmosoly, a szülői büszkeség.
Kovács Istvánné
óvodavezető

2010. szeptember 1-jétől a következő
első osztályosok kezdik meg tanulmányaikat az általános iskolában:
Ács Zsófia
Balogh Dorina
Dudás Dorina
Kátai Dorina
Kerepesi Vivien
Kovács Kármen
Kovács Noémi
Lukács Dávid

Nagy Viktória
Oláh Blanka
Révész Tamás
Radóczi Kornélia
Simon Roland
Szlovák László
Zsell Róbert
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A
gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény az alábbiak szerint szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
– Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1–7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára
nappali ellátást nyújtó, az Szt.
hatálya alá tartozó intézményben
elhelyezett, aa)–ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az
intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
tanuló után az intézményi térítési díj
50%-át, kedvezményként kell biztosítani
– A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a
tárgyév július hónapjában,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a
tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás esetenkénti
összege 2010. évben gyermekenként
5800 forint.
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az
igénybevételére.
A települési önkormányzat jegyzője
megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az
öregségi nyugdíj legkisebb összege) a
140%-át, (39.900 Ft)

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek
megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb öszszegének 130%-át (37.050 Ft) az a)
pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön
vagy együttesen meghatározott értéket. Vagyon alatt azt a hasznosítható
ingatlant, járművet, továbbá vagyoni
értékű jogot kell érteni, amelynek
egy főre jutó értéke a gyermeket
gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570 E Ft), vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995 E Ft)
meghaladja, azzal, hogy nem minősül
vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes
képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű

A kérelem benyújtásának időpontjában
– közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni
a) a szülőt, a szülő házastársát vagy
élettársát,
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos
gyermeket,
f) az a)–e) pontokba nem tartozó, a
Csjt. alapján a szülő vagy házastársa
által eltartott rokont.
Tájékoztatjuk a kedvezményezetteket,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt
megállapításához új kérelmet kell előterjesztenie, amely a korábbi jogosultság
megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható, ezért kérjük, akinek
a kedvezményre való jogosultsága augusztus és szeptember, azaz a beiskolázás
körüli hónapokban szűnik meg, mielőbb
gondoskodjon a kérelem benyújtásáról.

Kistérségi Szociális
Szolgálat Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata

Te is szeretnéd, hogy legyen
Papon egy szuper játszótér?
Akkor vegyél részt Te is a játékban, és gyűjtsd
a DELIKÁT8 (ételízesítő) vonalkódját, ha szerencsénk
lesz, akkor ez az álom valósággá válik. Szeretettel várunk
mindenkit ebben a „játékban“ Hátha ez a játék komolyra
fordul, és valósággá válik.
Az összegyűjtött vonalkódokat le lehet adni:
a kihelyezett gyűjtőládákban (óvodában, boltokban) a Szociális Szolgálat helyi irodájában a családgondozóknál.
Eszterhai Zsuzsa
Pásztorné Nagy Mariann
Családsegítő Szolgálat
Családgondozója

Gyermekjóléti Szolgálat
Családgondozója
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Parlagfû-mentesítés
illetve elmulasztásának jogkövetkezményei
elhívom a földhasználók, a mezőgazdasági termelők figyelmét,
hogy fokozott figyelemmel ügyeljenek a gyommentesítésre.

F

A parlagfű (tudományos néven
ambrosia, artemisiifolia) hihetetlen agresszív fészkesvirágzatú gyomfaj. Egyéves, ágas, szárnyalt levelű növény,
amely Észak-Amerikából származik, s
az elmúlt évtizedek során igen nagy sebességgel terjed hazánkban is. Főleg
gyomtársulásokban, parlagokon (műveletlen földterületeken), utak szélén, a
település környékén, illetve ezeken belül egyre inkább terjed. Igénytelen hatalmas mennyiségű virágport termelő
növény, amely az allergiás panaszokat
okozó társai között az első helyen áll. A
virágzási ideje nyár közepén, nyár végén kezdődik, s csak a késő őszi, hideg
időszak vet véget e szakasznak. Ezt a
növényt – helytelenül – vadkendernek
is nevezik, bár az egy valóban létező
másik növény (a kender Cannabis sativa) elvadult formája. A parlagfű pollentermelése csak úgy csökkenthető, ha
minden lehetséges módon korlátozzuk
a fejlődésmenetét, s még virágzás előtt
levágjuk vagy kiírtjuk.
Az egészséghez való alapjog, és az
egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű felszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk.
Mindez törvényi szintű rendelkezésként az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvényben került előírásra, a földtulajdonosok és földhasználók számára egyaránt.
17. § (4) „A földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.“
50. § „Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű
védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.“

60. § (1) „Növényvédelmi bírságot
kell kiszabni azzal szemben, aki c) ...a
17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja...“
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében
külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban:
MgSzH) területi szerve, belterületen a
települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést. Ha a
belterületi ingatlan vonatkozásában a
települési önkormányzat minősül földhasználónak, és az nem tesz eleget a
parlagfű elleni védekezési kötelezettségnek, akkor az MgSzH rendeli el a
közérdekű védekezést.
A védekezési kötelezettség ellenőrzése során helyszíni szemlét külterületen
ingatlanügyi hatóság (a továbbiakban:
körzeti földhivatal), belterületen a jegyző végez. A helyszíni ellenőrzés során –
amennyiben bizonyítást nyer, hogy a
földhasználó nem tett eleget a védekezési kötelezettségének – külterületen a
fertőzött területet főbb töréspontjainak
koordinátái meghatározásával, belterületen a helyrajzi szám alapján kell beazonosítani a területet. A különös eljárási szabályok egyike szerint a termelőt
nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni
szemle történik az ingatlanon, vagy felszólítani a parlagfű mentesítésre, mivel
a jogszabály alapján a termelő köteles
folyamatosan gondoskodni ingatlana
parlagfű mentesítéséről.
A körzeti földhivatal az azonosító
adatokat, a terület helyrajzi számát, a
földhasználó adatait és a rendelkezésre
álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságnak. A közérdekű védekezés elrendelése önmagában megalapozza a növényvédelmi bírság kiszabását, hiszen a
földhasználó nem tett eleget a törvényi
védekezési kötelezettségének, azaz kimerítette a vonatkozó bírság tényállást.
A növényvédelmi bírság kiszabására a
jogszabályváltozásokat követően mind

belterületen, mind
pedig külterületen
az
MgSzH jogosult. Külterületi
ellenőrzés során a bírság kiszabásához szükséges adatokat a védekezési kötelezettség ellenőrzése és a közérdekű védekezés elrendelése során, azzal egyidejűleg
beszerzi az MgSzH, belterület esetén
pedig a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1)
bekezdésének c.) pontja alapján a jegyző köteles megkeresni az intézkedésre
(bírságolásra) hatáskörrel rendelkező
hatóságot, vagyis az MgSzH-t, amely a
továbbiakban a bírság kiszabása iránt
megteszi a szükséges intézkedéseket. A
jegyző belterületen továbbra is jogosult
elrendelni a közérdekű védekezést,
ugyanakkor növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerül a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal által. A kormányrendelet alapján a kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik.
A helyszíni ellenőrzés és a közérdekű
védekezés elvégzése során a hatóság
feladata végrehajtásának keretei között
az érintett területre beléphet, ott a szükséges eljárási cselekményeket elvégezheti.

A növényvédelmi bírság
legkisebb összege:
15.000 Ft,
a legmagasabb összege
15.000.000 Ft.
Ez a gyomnövény nemcsak az allergiásokat gyötri, hanem segít az újabb
allergiás megbetegedések kialakulásában is.
Kérem, hogy fogjunk össze közösen a
parlagfű-mentes település kialakítása
érdekében. Tegyük környezetünket a
parlagfű elleni fokozott védekezéssel
mások számára is élhetőbbé.
Nagy János körjegyző
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ás fél ével ezelőtt
a környező települések közül elsőként
vezettem be azt, hogy
a segélyeseknek kötelező felvenni a munkát.

M

Köszönet

Akkor igyekeztem az önkormányzat
jó gazdája lenni azzal, hogy kevesebb
sajátrészt kell adnunk a bérhez egy
dolgozónak mint egy segélyesnek.
Próbáltam mások fejével gondolkodni
és egyesekre szinte ráerőltetni a
28.500 Ft helyett, munkáért járó
60.000 Ft-ot. Mellesleg megjegyeztem, hogy majd csak lesz valami haszon abból is amit ténylegesen el fognak végezni. Eltelt másfél év.
NAGY FEJLÕDÉS
A TELEPÜLÉS ÉLETÉBEN
Mindenki láthatja, hogy milyen fejlődés történt a település életében, milyen fejlődés történt az itt dolgozók
megítélésében.
Mennyit tud változni egy ember és
mennyit tud változni egy csoport
ennyi idő alatt. Itt kívánom megjegyezni, hogy ez a változás – ha nem
ezt a módszert választom, ellentétes
irányú is lehetett volna. Mára nem

erejüket a fiatalok az igyekezetüket nyújtották. Az elmúlt hetekben azt látom,
hogy szinte versenyeznek
egymással a brigádok.
Odafigyelnek a minőségre és igyekeznek a mennyiséggel is. Most mindenki előtt megdicsérlek benneteket, mert
megérdemlitek! Jó veletek együtt dolgozni, érdemes reggel ötkor kelni és
este nyolckor még, kicsit fáradtan
„viszlátot“ kívánni. Másfél éve dolgozunk együtt, szinte már mindent tudok
rólatok, tudom, hogy képesek vagytok
még ettől is többre és tudom azt is,
hogy több fizetésre van ma szükség.

csak az elvégzett munka, nem csak az
elért eredmény, hanem összességében
a csoport viselkedése, mentalitása is
kivívta a lakosság elismerését.
Ők a mi dolgozóink. Ők azok, akik
között mindennek megvan a szakembere. Nincs olyan feladat melynek elvégzésére, ne találnék köztünk megfelelő embert. Az összes munkát egyszerű kéziszerszámokkal végzünk.
Természetes, hogy így lassabban haladunk, de olcsóbb is a munkavégzés.
Mára ezt mindenki megértette. Soha
MÁRIS HIÁNYZIK EGY
nem hallok a dolgozóktól panaszt arra,
JÓ SZAKEMBER
hogy ezt miért kell csinálni. Soha nem
látom rajtuk azt, hogy a kiadott feladaKettős az érzésem mikor valaki eltot nem munkának tekintik. Elértük megy tőlünk, mert sikerült a versenyazt, hogy bátran lehet vállalni az ön- szférában elhelyezkednie. Máris hikormányzatnál a munkaviszonyt.
ányzik egy jó szakember, de másnap
beáll helyére egy újabb és viszi tovább
ELÉRTÜK AZT, HOGY ITT
a feladatot. A héten négy dolgozó kaNEM SZÉGYEN DOLGOZNI
pott máshol, magasabb bérezésű munkát. Tudom, hogy ez a feladatunk: felElértük azt, hogy itt nem szégyen készíteni, szinten tartani, még is sajnádolgozni, mert van látszatja és megbe- lom ha elmegy közülünk valaki. Recsülése a munkánknak. Mindenki tett mélem, hogy egy kicsit hiányozni foérte, hogy idáig jussunk az idősek a ta- gunk mi is nektek.
pm.
pasztalatukat a középkorosztály az

Ha bûncselekmény áldozatává vált
a bűncselekmény áldozatává vált, az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata indokolt esetben az alábbi támogatásokat nyújtja az Ön részére:

elkövetésétől számított 6 hónapon
belül igényelhető.

H
●

●

Azonnali pénzügyi segély:
lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű
kiadások fedezése, ha ezek megfizetésére az áldozat a bűncselekmény
következtében nem képes. Méltányossági döntés alapján jár, a legmagasabb összege 79.550 Ft. A
bűncselekmény elkövetésétől számított 3 munkanapon belül igényelhető.
Érdekérvényesítés elõsegítése: személyre szabott segítség az
alapvető jogok érvényesítéséhez,
egészségügyi, szociális ellátások
igénybevételéhez. A bűncselekmény

●

●

tésétől számított 3 hónapon belül
igényelhető.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szakjogászi segítségnyújtás:
bűncselekménnyel okozott kár meg- Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő
térítéséhez, illetve a bűncselek- Szolgálat
ménnyel összefüggésben keletkezett
jog- vagy érdeksérelem elhárításá- Címe: 4400 Nyíregyháza,
hoz szakjogászi tanácsadás vagy be- Kereszt u. 9.
advány szerkesztése. A bűncselek- Tel.: 42/597-678, 42/597-691
mény elkövetésétől számított 6 hó- Fax: 42/597-698
napon belül igényelhető.
Kárenyhítés: Csak szándékos,
személy elleni erőszakos bűncselekmények esetén igényelhető. Kérheti
a sértett és (egy háztartásban élő)
hozzátartozói, eltartottjai. Ha a sértett meghalt vagy testi épsége,
egészsége a bűncselekmény következményeként súlyosan károsodott
és számlával igazolt vagyoni kár
merült fel. A bűncselekmény elköve-

www.irm.hu
www.kih.gov.hu

Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:
09.00–13.00
Kedd:
13.00–16.00
Szerda:
13.00–18.00
Csütörtök: 09.00–13.00
Pokol Attila r.ftörm.
KMB
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Ez a nap legyen a gyerekeké!
ájus utolsó vasárnapja gyermeknap. A papi óvodában is
úgy gondolták az óvónők, hogy
a mi gyermekeink se maradjanak
ki a jóból, ezért folytatva a hagyományt, gyermeknapot szerveztünk.

M

Meghívtuk a leendő óvodás gyerekeket szüleikkel együtt. „Kukucskáló“ –
címet adtuk a közös programnak. A délelőtt folyamán, játszhattak a csoportszobában, az udvaron homokozhattak,
a rajzolás, színezés, labdázás sem maradt ki az udvari programból. Jó kedvtől és kacagástól volt hangos az udvar.
Reméljük, sikerült mindenkinek egy
maradandó élménnyel gazdagodni, a
leendő ovis szülők pedig betekintést
nyerhettek az óvoda életébe és az óvo-

dai gyermeki álmok világába.
Másnap tovább folytattuk a programot: piknikezni mentünk a Bárókertbe,
ahol ügyességi játékokat is játszhattak a
gyerekek. Közben megérkezett a fagylaltos bácsi is a jól ismert kocsijával, s
közösen fagylaltoztunk mindannyian.
A várva várt kirándulás sem maradt el
gyermeknap alkalmából. Az idén tovább ismerkedtünk távolabbi környezetünkkel. Autóbusszal Túristvándiba látogattunk el, ahol a Vízimalom volt a fő
látnivaló.
Kemencében sült lángost ettünk, miközben megismerhettük a búbos kemencét, a kenyérsütés hagyományát.
Délután folyamán óvodánk névadójának síremlékét tekintettük meg a csónakos, kopjafás temetőben.
Az egész napos beregi kirándulást na-

Mottóm:
Tanítsd a gyermeket!
Tanítsd a gyermeket úgy élni,
egész évben tudjon szeretni,
minden megélt percnek örülni,
a rászorulónak kezet nyújtani,
szívbéli mosollyal rátekinteni,
az éhezőnek kenyeret adni,
a magányos lelket megérinteni,
kedves szavakkal vigasztalni,
a síró arcokról könnyet letörölni,
helyére mosolyt varázsolni,
a gonosz embereknek példát
mutatni,
miként tud jobb emberré válni,
mindenkivel emberséggel bánni.
Bármit hozzon a sors embernek
maradni,
hisz minden embert lehet szeretni,
csupán szíve legmélyébe látni,
a magját benne elültetni,
hogy egy jobb nemzedék tudjon
felnőni
kik ,az életet jobbá tudják tenni,
a földre áldott békességet hozni!
gyon élvezték a gyerekek. Tartalmas,
élményekben gazdag 3 napot kaptak a
kis óvodások. A gyötrő kánikula és a falánk szúnyogok ellenére remekül éreztük magunkat!
Minden alkalmat megragadunk, hogy
színessé tegyük gyermekeink hétköznapjait, s hozzájáruljunk boldog gyermekkoruk gazdagabbá tételéhez.
Kovács Istvánné vezető óvónő

Beharangozó augusztus 20-ra
sokszínű programokat különböző zenei stílusokat játszó
együttesek, és a hagyományos tűzijáték színesíti.

A

Augusztus 20-a államalapításunk,
és az új kenyér ünnepe, melyet minden évben falunappal ünneplünk meg.
Híven maradva az eddigi hagyományainkhoz, ebben az évben is lázasan
dolgozunk, hogy színvonalas, és szórakoztató programokkal várjuk a
nagyérdemű közönséget. Beharangozónak elmondható, hogy ebben az évben 4 együttes is megtisztel minket je-

lenlétével, név szerint a Cairo együttes, a retro kedvelőknek a Hip Hop
Boyz, a rock zenét játszó Nelson, valamint Liszter Sándor és a Vadrózsák.
A falunapot természetesen sok más
program színesíti, amit a nap végén az
elmaradhatatlan tűzijáték koronázza
be. A részletes programról szórólapon
adunk tájékoztatást.
Az Önkormányzat Képviselőtestületének nevében szeretettel várjuk
Önt, és kedves családját rendezvényünkre.
pm.
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