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Önkormányzati Hírek 
 
A Zsadány és Geszt községek képviselő-testülete január 27.-én Geszten tartotta ülését, 
melynek során elfogadta a Körjegyzőség 2010. évi költségvetését. Ez megalapozott, kellően 
részletes és takarékosságra törekvő terv. A testületek az előkészítés és az ülés során is 
elmondták, hogy jól működik a Körjegyzőség, dolgozók elbocsátására nem került sor, az 
ügyek intézése helyben történik, jó színvonalon, közmegelégedésre. Évközben azonban 
változások lehetnek, ezek a pénzügyi lehetőségek miatt következhet be. 
A települések közötti Körjegyzőségi Megállapodás néhány pontja került módosításra a belső 
ellenőrzés és a két év tapasztalatai alapján. Ennek során a Körjegyzőség működésében 
észrevehető változás nem lesz, a módosítások inkább technikai jellegűek: helyettesítés, 
finanszírozás, körjegyzői költségek.  
A helyi képviselő-testület viszont csütörtökön ülésezett, melynek során a 2010. évi 
költségvetés első olvasatban történő megtárgyalása történt. Ennek során számszaki, 
intézményi pontosításokra, megszorító intézkedésekre, a költségvetési tervezet 
átdolgozásának meghatározására került sor.  
A 2010. évi közfoglalkoztatási terv meghatározására került sor, melynek alapján mintegy 180 
fő foglalkoztatására kerülhet sor. Ez jelentős feladattal jár mind fizikai, mind adminisztratív 
téren az önkormányzat részéről, ezért elvárjuk az alkalmazandó közmunkásoktól a 
fegyelmezett, lelkiismeretes, hasznos munkát.  
A testület meghatározta az önkormányzat 2010. évi munka- és rendezvény tervét, melyet 
közzé is teszünk. 
A bejelentések során az ivóvízjavító programról, pályázatokról, lakásbérletek 
meghosszabbításáról, majd egyéni ügyekről született döntés. 

dr. M. S. 
 
 

XIV. Magyar Kultúra napja 
 

Ezt a napot minden évben január 22-én tartják, megalakulásának évfordulóján. Helye: 
Budapest, Uránia Nemzeti Filmszínház. 
Olyan emberek, művészek (ének, tánc stb.) kaptak elismerést, lovagi címet, akik a vidék és 
falvak kultúrájáért többet tesznek, mint az elvárható, erejüket, idejüket nem kímélve. Ezen 
díjazottak egyike volt Kiss Anna költő, írónő akinek közismert a zsadányi kötődése. Tizenkét 
tagú kuratórium dönti el az alkalmasságot, melyet jelölés előz meg. Kiss Annát Dudás Árpád 
polgármester úr és a képviselő testület jelölte Zsadányból. Kék palástban, kalapban fehér 
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kesztyűben álltak sorfalat. Előttük elhaladva, életútjukat, munkásságukat bemutatva, állva 
várták a ceremóniát, amely a következő mondatok alatt zajlott. „A falvak kultúrájáért a 
magyar kultúra lovagja címet adományozom” és a díjazott bal vállát, kardlappal megérintve 
lovaggá ütötte. Olyan közismert művészek is kaptak, mint Dévai Nagy Kamilla és Pregitzer 
Fruzsina. Jelentős közéleti személyiség, Habsburg Ottót is a Magyar Kultúra Lovagjává 
avatták. De a közel 90 éves Kallós Zoltán, akit a néptánc, népzene kapcsán ismerhetünk. Jó 
volt látni, hallani, hogy alig 30 éves fiatalok milyen remek teljesítményre képesek. Több 
posztumusz díjat átadták a családtagoknak. Ilyen díjat vett át Gróf. Széchenyi István 
ükunokája is. Az egész műsor alatt a színpadon ősi, magyar ruhába öltözött férfiak álltak 
sorfalat és őrizték a koronát. A több órás programban láthattunk határon innen és túli zenei és 
táncos produkciót. Nagyon szép és látványos gála műsort rendeztek. Gratulálunk Kiss 
Annának és sok-sok aktív évet kívánunk neki, a közelgő születésnapja (január.26.) alkalmából 
is. A díj átadáson részt vett Botlik Tibor és Hamzáné Papp Katalin. 

         Hamzáné Papp Katalin 
 

 

ALKOTMÁNY 
 

XII. fejezet 
Alapvető jogok és kötelességek 

 
54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és 

az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. 
(2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy 

büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy 
tudományos kísérletet végezni. 

55. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi 
biztonságra, senkit sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott 
okokból és a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. 

(2) A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető 
legrövidebb időn belül vagy szabadon kell bocsátani, vagy bíró elé kell állítani. A bíró köteles 
az elé állított személyt meghallgatni és írásbeli indokolással ellátott határozatban szabadlábra 
helyezéséről vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni. 

(3) Az, aki törvénytelen letartóztatás vagy fogvatartás áldozata volt, kártérítésre jogosult. 
56. § A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes. 
57. § (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga 

van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és 
kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános 
tárgyaláson bírálja el. 

(2) A Magyar Köztársaságban senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi 
felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. 

(3) A büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a 
védelem joga. A védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye 
miatt. 

(4) Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, 
amely az elkövetés idején a magyar jog vagy - a határozatok kölcsönös elismerése elvének 
érvényesülése céljából az Európai Unió jogi aktusai által meghatározott körben, az alapvető 
jogok lényeges tartalmát nem korlátozva - a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség létrehozásában közreműködő más állam joga szerint nem volt 
bűncselekmény. 
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(5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki 
jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a 
jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a jogviták ésszerű időn belüli 
elbírálásának érdekében, azzal arányosan - a jelen lévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja. 

58. § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén - törvényben 
meghatározott esetek kivételével - megillet a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad 
megválasztásának joga, beleértve a lakóhely vagy az ország elhagyásához való jogot is. 

(2) A Magyarország területén törvényesen tartózkodó külföldit csak a törvénynek 
megfelelően hozott határozat alapján lehet kiutasítani. 

(3) Az utazási és letelepedési szabadságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magánlakás 
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. 

(2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

60. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a 
vallás szabadságára. 

(2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad 
megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését 
mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár 
egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy 
kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. 

(3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik. 
(4) A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 
61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, 

továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. 
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát. 
(3) A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról szóló 

törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 
szükséges. 

(4) A közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek 
kinevezéséről, továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a 
tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

62. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri a békés gyülekezés jogát és biztosítja annak 
szabad gyakorlását. 

(2) A gyülekezési jogról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának szavazata szükséges. 

63. § (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a 
törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. 

(2) Politikai célt szolgáló fegyveres szervezet az egyesülési jog alapján nem hozható létre. 
(3) Az egyesülési jogról szóló, valamint a pártok gazdálkodásáról és működéséről szóló 

törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 
szükséges. 

64. § A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal 
együttesen írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé. 

65. § (1) A Magyar Köztársaság törvényben meghatározott feltételek szerint - ha sem 
származási országuk, sem más ország a védelmet nem biztosítja - menedékjogot nyújt 
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azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos tartózkodási 
helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz 
tartozásuk, vallási, illetőleg politikai meggyőződésük miatt üldöznek vagy üldöztetéstől való 
félelmük megalapozott. 

(2) A menedékjogról szóló törvény elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának szavazata szükséges. 

66. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők egyenjogúságát minden polgári 
és politikai, valamint gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében. 

(2) A Magyar Köztársaságban az anyáknak a gyermek születése előtt és után külön 
rendelkezések szerint támogatást és védelmet kell nyújtani. 

(3) A munka végzése során a nők és a fiatalok védelmét külön szabályok is biztosítják. 
67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a 

társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és 
erkölcsi fejlődéséhez szükséges. 

(2) A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. 
(3) A családok és az ifjúság helyzetével és védelmével kapcsolatos állami feladatokat külön 

rendelkezések tartalmazzák. 
68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép 

hatalmának: államalkotó tényezők. 
(2) A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. 

Biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük 
használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát. 

(3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek 
képviseletét biztosítják. 

(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. 
(5) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény elfogadásához a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 
69. § (1) A Magyar Köztársaságban senkit nem lehet magyar állampolgárságától 

önkényesen megfosztani, vagy magyar állampolgárt a Magyar Köztársaság területéről 
kiutasítani. 

(2) Magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet. 
(3) Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának 

ideje alatt a Magyar Köztársaság védelmét élvezze. 
(4) Az állampolgárságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 
70. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar 

állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és 
választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt 
vegyen. 

(2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar 
állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén 
lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati 
képviselők és a polgármesterek választásán választható és - amennyiben a választás, illetve a 
népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen, valamint 
helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Polgármesterré és fővárosi 
főpolgármesterré magyar állampolgár választható. 

(3) A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként 
elismert nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a 
polgármesterek választásán - amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar 
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Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen, valamint a helyi népszavazásban és népi 
kezdeményezésben részt vegyen. 

(4) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar 
állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén 
lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megillet az a jog, hogy az európai parlamenti 
választáson választható és választó legyen. 

(5) Nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy 
kizáró gondnokság, illetőleg a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll, 
szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését 
tölti. Az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel 
rendelkező nagykorú állampolgára akkor sem választható, ha az állampolgársága szerinti 
állam jogszabálya, bírósági vagy más hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog 
gyakorlásából. 

(6) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének 
és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. 

70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy 
számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen 
faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. 

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a 
törvény szigorúan bünteti. 

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek 
kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. 

70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a 
foglalkozás szabad megválasztásához. 

(2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez 
van joga. 

(3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája 
mennyiségének és minőségének. 

(4) Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett 
szabadsághoz. 

70/C. § (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy gazdasági és társadalmi érdekeinek védelme 
céljából másokkal együtt szervezetet alakítson vagy ahhoz csatlakozzon. 

(2) A sztrájkjogot az ezt szabályozó törvények keretei között lehet gyakorolni. 
(3) A sztrájkjogról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 
70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabbszintű 

testi és lelki egészséghez. 
(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az 

orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a 
természetes környezet védelmével valósítja meg. 

70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; 
öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett 
munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. 

(2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a 
szociális intézmények rendszerével valósítja meg. 

70/F. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez 
való jogot. 

(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá 
tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára 
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hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi 
támogatásával valósítja meg. 

70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és 
művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát. 

(2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét 
megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak. 

70/H. § (1) A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége. 
(2) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés a 

jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával határoz, a Magyar Köztársaság területén 
lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat - törvényben meghatározottak 
szerint - hadkötelezettség terheli. Akinek lelkiismereti meggyőződése a katonai szolgálat 
teljesítésével összeegyeztethetetlen, polgári szolgálatot teljesít. 

(3) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar 
állampolgárok számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot idejére 
honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő. 

(4) A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek. 

(5) A honvédelmi kötelezettségről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 

70/I. § Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez 
hozzájárulni. 

70/J. § A Magyar Köztársaságban a szülők, gondviselők kötelesek kiskorú gyermekük 
taníttatásáról gondoskodni. 

70/K. § Az alapvető jogok megsértése miatt keletkezett igények, továbbá a kötelességek 
teljesítésével kapcsolatban hozott állami döntések elleni kifogások bíróság előtt 
érvényesíthetők. 

XIII. fejezet 
A választások alapelvei 

 
71. § (1) Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament képviselőit, a helyi 

önkormányzati képviselőket, valamint a polgármestert és a fővárosi főpolgármestert a 
választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással 
választják. 

(2) A megyei közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés tagjai titkos szavazással választják. A 
megyei közgyűlés elnökévé magyar állampolgár választható. 

(3) Az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament képviselői, továbbá a helyi 
önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról külön törvények rendelkeznek, 
amelyek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 
szükséges. 

(4) A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról külön törvény rendelkezik, 
amelynek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 
szükséges. 

72-73. § 
XIV. fejezet 

A Magyar Köztársaság fővárosa és nemzeti jelképei 
 

74. § A Magyar Köztársaság fővárosa Budapest. 
75. § A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel 

Ferenc zenéjével. 
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76. § (1) A Magyar Köztársaság zászlaja három, egyenlő szélességű piros, fehér és zöld 
színű vízszintes sávból áll. 

(2) A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és 
ezüsttel hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás 
kiemelkedő középső részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szentkorona nyugszik. 

XV. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye. 
(2) Az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek. 
(3) 
78. § (1) A Magyar Köztársaság Alkotmánya kihirdetése napján lép hatályba; 

végrehajtásáról a Kormány gondoskodik. 
(2) A Kormány köteles az Alkotmány végrehajtásához szükséges törvényjavaslatokat az 

Országgyűlés elé terjeszteni. 
79. § 

 
Az Alkotmány törvény ismertetése ezzel befejeződött, értelmezése és magyarázata 
következhet a következő lapszámokban, amelyre megpróbálunk felkérni valakit. 

dr. M. S. 
 

 

A keresztény hitvilág 7 fő bűne 
 
István király uralkodása óta a Kárpát - medencében élő emberek többsége keresztény. A dalai 
láma az utolsó budapesti látogatásakor a következőket nyilatkozta: 
„ Tanuljunk egymástól, de nem ajánlatos, hogy bárki is új vallásra térjen a mások igazsága 
miatt. Hiszen teljesen más kultúrák, másfajta életmód között alakultak ki a vallások. Aki az 
európai kultúrában, az itteni hitben él, az itt találjon emberségre, békére, szeretetre, … nem a 
vallás a lényeg, hanem a szívünkben élő melegség, szeretet.” 

          Tensin Gyatso 
        Őszentsége, a XIV. Dalai Láma 

 
- A mi hitünkben a 7 főbűn a következő: 
 
1. bujaság, paráznaság 
2. lustaság, restség (depresszió, melankólia), tunyaság 
depresszió- közöny, közömbösség- energiavesztés 
A restség forrása – a célnélküliség, az erény hiánya. 
 A depresszió lelki betegség, ami ma már gyógyítható! 
3. irigység, mohóság, telhetetlenség 
 Az üdvös irigység nem válik személyeskedéssé, előbbre visz (vetélkedés). 
4. fösvénység, kapzsiság,- pénzszerzés, zsugoriság 
5. falánkság- szenvedélybetegségek 
6. hiúság, büszkeség, gőg, kevélység, dölyf 
Mindenkinél többre tarja magát, lenézi a másikat, - eltúlzott vágy az elismerésre. 
        (tartalom nélkül) 
- A büszkeség, gőg minden bűnök alapja, főbűnök között is főbűn! 
7. harag, düh 
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A harag az önkontroll elvesztése, bosszút szül, ami háborúskodáshoz vezet. Míg az irígység 
soha nem pozitív, a szent harag,- ami az igazságtalanul elszenvedett sérelemből fakad-, segít a 
túlélésben. 
Eredeti bűn     Személyes bűn 
 (halálos)    (megbocsájtható) 
 
1. hiúság, gőg (főbűn!)   
2. irígység     
3. harag 
4. restség 
5. kapzsiság 
6. bujaság 
7. falánkság 
Érzelmek már újszülött arcán is felismerhetőek: ez az öröm, félelem, meglepetés, undor, 
harag. 
 
„…. A hit Isten ajándéka, egyfajta kegyelem, aki megkapta naponta köszönje meg, mert 
oszlopot nyert megroskadó háta mögé. 
…, hogy nem érdemes aprópénzre vagy mocsokra váltani a szerelmet, hogy a hűség nem 
ábránd, és egy valóban morális bázisú társadalomban senki se tesz hazug tanúbizonyságot, 
nem indít látszatpereket és a lopás közönséges bűntett.” 

          Szabó Magda 
          Merszi Möszjő 

 
A hit magánügy. Az igazi hívő ember elfogadó, megbocsájtó, nem akar senkit megtéríteni és 
nem viselkedik szélkakas módjára. A hit erőt ad az élet nehézségeinek és problémáinak 
megoldásához. A hit, tartást és kapaszkodót biztosít az élethez és a halálhoz. 

          Benedek Erzsébet 
          ny.d.  tanítónő 

 
 

Télapó I. 
 
A Leg a láb-os télapó december 7-én Zsadányban osztotta ajándékát a zsadányi, dobozi és 
sarkadkeresztúri gyerekeknek. Akik az A.M.I. tanulói. A rendezvényen bemutatkoztak a 
táncosok. 
Doboz:   kicsi csop.: Rábaközi játékok és táncok 
    nagy csop.: Hortobágyi táncok 
Sarkadkeresztúr: kicsi csop.: Bagi játékfűzés 
   közép csop.: Rábaközi játékok és dust 
Zsadány:  kicsi csop.: Turai játékfűzés 
   nagy csop.: Moldvai kezes, kecskés, hojna, ördög útja 
A képzőművészet tagozat tanulóinak képeiből, kiállítást készítettünk. Az éppen nem táncoló, 
gyerekek és felnőttek kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol fenyőfára papírdíszeket 
készíthettek és agyagból angyalkát. A büfében tea, üdítő, zsíros kenyér és számtalan 
sütemény, melyet a szülők készítettek vásároltak. Ezúton is köszönjük támogató segítségüket. 
Köszönjük a zsadányi gyerekek segítségét is.  

         Hamzáné Papp Katalin 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI MUNKA- ÉS RENDEZVÉNYTERVE  

 
 
2010. Január 27. (szerda) Együttes ülés (Geszt): 

  
1. Zsadány és Geszt Községek Körjegyzőség 2010. évi költségvetési tervezetének 

megtárgyalás, jóváhagyása 
 Előadó: Fábián Zsuzsanna polgármester 
              Dudás Árpád polgármester 
2. Zsadány és Geszt Községek Önkormányzatai Körjegyzőségi Megállapodásának 

módosítása 
 Előadó: Fábián Zsuzsanna polgármester 
                   Dudás Árpád polgármester 
3.   Bejelentések 
 

2010. Január 28. (csütörtök): 
1. Közmeghallgatás 
2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása 
 Előadó: Dudás Árpád polgármester 
3. 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 
 Előadó: Dudás Árpád polgármester 
4. Bejelentések 
 

2010. Február 25.  
 
1.  Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása 
 Előadó: Dudás Árpád polgármester 
2.  Bejelentések 
 

2010. Március 16 vagy 18. Együttes ülés (Zsadány): 
1. Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról 
 Előadó: dr. Makai Sándor körjegyző 
2. A Körjegyzőség 2009. évi zárszámadása 
 Előadó: dr. Makai Sándor körjegyző 
3. Bejelentések 
 

2010. Március 25. 
1. Tájékoztató a Magyar Posta helyi működéséről 
  Előadó: postamester 
2.  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Területi Igazgatósága tájékoztatója 

községünket érintő tevékenységéről  
 Előadó: Területi Igazgató 
3.   Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadása 
 Előadó: Dudás Árpád polgármester 
4.   Bejelentések 
 

ÁPRILIS 11, 25.: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 
 
2010. Április 29. 
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1. A Békés Megyei Temetkezési Szolgáltató kft. tájékoztatója a települést érintő  
szolgáltatásokról 

 Előadó: Unyatyinszkiné Fazekas Borbála ügyvezető igazgató 
2. Tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet munkájáról 
 Előadó: ügyeletvezető 
3. Tájékoztató a háziorvos községi tevékenységéről 
 Előadó: dr. Egri Gyula háziorvos 
4. Bejelentések 

 
2010. Május 27. 

1.  Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok ellátásáról 
 Előadó: Sás Ildikó igazgató 
           dr. Makai Sándor körjegyző 
2.  Beszámoló a Napközi Otthonos Konyha működéséről 
 Előadó: élelmezésvezető 
3.   Beszámoló az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda munkájáról 

 Előadó: Pántya Imréné vezető óvónő 
4.  Bejelentések 
 

2010. JÚNIUS 17. KISTÉRSÉGI ÜLÉS, ZSADÁNY 
 
2010. Június 24. 

1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság községi helyzetéről 
 Előadó: Auer György r. ales r. főtanácsos kapitányság-vezető 
2. Beszámoló az ÁMK Általános Iskola munkájáról 
 Előadó: Eszenyiné Fábián Ildikó igazgató 
3. Bejelentések 

 
2010. JULIUS 4. FALUNAP, Zsadány 
 
2010. JÚLIUS 5. EGÉSZSÉGNAP, Zsadány 
 
2010. AUGUSZTUS 21. SZENT ISTVÁN NAP, ZSADÁNY 
 
2010. Augusztus 26. 
 1. Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról  
     Előadó: Gyengéné Tusz Enikő igazgató     
 2. Tájékoztató a 2010. évi Költségvetés I. félévi állásáról 
     Előadó: Dudás Árpád polgármester 
 3. Bejelentések 
 
2010. szeptember 17.  FALUGYŰLÉS 
 
2010. október: ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  
 
 
2010. október: ALAKULÓ ÜLÉS  
 
 
2010. november: IDŐSEK VILÁGNAPJA 
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2010. November 25. 
 1. Tájékoztató a 2010. évi költségvetés III. negyedéves állásáról 
      Előadó: Polgármester 
 2. Köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményének meghatározása 

  Előadó: Körjegyző 
 3. Bejelentések 
 
2010. December 9. 
 1. A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
      Előadó: Polgármester 
 2. A szemétszállítás 2011. évi díjának megállapítása 
     Előadó: Polgármester 
 3. A 2011. évi ivóvízdíjak megállapítása 
     Előadó: Polgármester 

 4. Bejelentések 
 

 

Karácsony 
 

Sok-sok éves hagyomány, hogy az óvoda és az iskola ünnepli a fenyőünnepet. Ennek 
előkészületét az iskola szervezi és bonyolítja. A karácsonyi hangulatot zenében, mint már sok 
éve Lukács Attila és zenekara biztosította. Prózában pedig, az 5. osztály remekelt, Kocsis 
Krisztina osztályfőnök vezetésével, rendezésével. C. Dickens: Karácsonyi ének című művét 
mutatták be. Ügyesek, felkészültek voltak. Köszönjük Krisztinának és az 5. osztály 
tanulóinak. Mindenki kapott csomagot. Kellemes jó hangulatú délelőttöt tölthettünk együtt. 
Ezután készülhettünk az igazi, nagy családi karácsonyra. Köszönet minden támogatónak és a 
segítőknek. 

         Hamzáné Papp Katalin 
 
 

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ  
 

Az Országos Rendőr-főkapitányság a felsőoktatási intézmények 2009/2010-es tanévében 
nappali tagozaton jogi, igazgatási vagy gazdaságtudományi képzési területen tanuló cigány 
származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya 
választásának ösztönzésre szóló pályázati felhívást jelentetett meg.   
Továbbá az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője a 2009/2010-es tanév II. félévére a 
Békés megyében működő középiskolák nappali tagozatán tanuló cigány származású fiatalok 
tanulmányainak eredményes befejezését elősegítő és a rendőri pálya választásának 
ösztönzésére is írt ki pályázati felhívását.  
A felhívások szerint a támogatás elnyerésére 2010. február 10-ig lehet benyújtani a 
pályázatokat a felsőoktatásban hallgatóknak az Országos Rendőr-főkapitányság 
Humánigazgatási Szolgálatához, a megyei középiskolák tanulóinak pedig a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság Vezetőjének. A támogatás odaítéléséről az országos, illetve a megyei 
rendőrfőkapitány dönt 2010. február 28-ig.  
Bővebb információval a rendőrkapitányság épületében, illetve a 06-66-375-622-es 
telefonszámon Nagyné Csete Julianna r. hdgy. tud szolgálni.  

        Auer György r. alezredes 
           rendőrségi főtanácsos 

     kapitányságvezető 
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Télapó II. 
 

Az idén is eljött hozzánk a Télapó. Együtt várták az óvodások és az iskolások. Az óvodai 
dolgozók szervezésében, Hevesi Imi és zenekara szórakoztatta a kicsiket, nagyokat. A 
program második részében, békéscsabai, fiatal művészek produkcióját láthattuk. Ők a Duma 
Színház tagjai, akik kitűnően énekeltek, remekül táncoltak, így igazán fergeteges műsort 
varázsoltak a színpadra, mindenki nagy örömére. Köszönjük a kellemes délelőttöt, ajándékot 
és vendéglátást. 

         Hamzáné Papp Katalin 
 

É R T E S Í T É S 
 
 

ADÓZÁS 
 
Értesítjük a község lakosságát, hogy a 2010 I. félévi kommunális, gépjármű, és iparűzési 
adóját 2010. március 15.-ig fizetheti be kamatmentesen. Akik az elmúlt évi adójukat 
nem fizették be, azok ellen azonnali hatállyal letiltást adunk ki. 
Sokat romlott községünkben az önkéntes adófizetési morál, sokan önkéntesen nem 
fizetnek, tartozást halmoznak fel, amely jelentős díjemelkedéssel is járhat (vízdíj, 
szemétszállítás, stb.), tehát a Lakosság többi, fizető részét is sújtja. Emellett jelentős 
forrásoktól esik el az önkormányzat. Ezért is kell elkezdenünk az adóbehajtás fokozását! 
Befizetési csekket az Önkormányzat kommunális irodájában lehet kérni Elek Lajosné 
ügyintézőnél.   
 

 
 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KEDVEZMÉNYE 
 

2010. évre vonatkozóan a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei iránti kérelmet 
április 30. napjáig lehet benyújtani a határidő elmulasztása jogvesztő. 
A Körjegyzőség Szociális Irodája az eddigiekben támogatásban részesült ügyfelei részére 
megküldi a kérelem nyomtatványt, melyet a fenti határnapig lehet a Körjegyzőség 1. számú 
Irodájába visszahozni. A kérelemhez mellékelni kell nyugellátásában részesülők esetében a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2010. január hónapban megküldött igazolását. Családi 
pótlékról csekkszelvényt, vagy számlakivonatot, munkabérről munkáltatói igazolást. 

          Szociális Iroda    
 
 

Kiadó: 
Községi Önkormányzat 

Felelős kiadó: dr. Makai Sándor  
Szerkesztőség elérhetősége: 

5537 Zsadány, Béke u. 82. Tel/fax: 66/497-100 
E-mail: kzsadany@globonet.hu 

 
 


