ZSADÁNYI HÍRLAP
Önkormányzati Lap 11. évf. 117. sz. 2009. Szept-Okt.
Önkormányzati Hírek
Önkormányzatunk Képviselő-testülete augusztus 5.-én, rendkívüli ülést tartott,
amelyen a Rákóczi-Petőfi utcai útépítés közbeszerzési eljárása került megvitatásra, majd
döntés is született. Időközben a döntés ellen az egyik vesztes fél jogorvoslati kérelmet nyújtott
be, annak eredménye eddig nem ismert.
Ezen útépítést megelőzően az ivóvízvezeték áthelyezéséről is döntés született, azóta ez meg is
valósult.
Döntés született pályázatok benyújtásáról.
Augusztus 27.-én is ülésre került sor, melynek során az Általános Művelődési Központ
kereteibe tartozó Napközi Otthonos Óvoda vezetője tartotta meg beszámolóját, amelyet a
képviselők elfogadtak. A beszámoló tartalmas, amely szép eredményekkel ismertetett meg
bennünket.
Tájékoztató hangzott el a 2009. évi I. féléves gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok
módosításáról. Megállapításra került, hogy kevés pénzzel rendelkezünk, sokrétű feladataink
lefoglalják azokat. A működés nem került veszélybe, de szabad pénzeszközeink nincsenek.
Fokozott gondot kell fordítanunk az adóbevételre, a díjak beszedésére, a kintlévőségek és
hátralékok felszámolására. Fontos minden téren a takarékos gazdálkodás, az erre való
törekvés, az együttes, egyidejű beszerzés, a feladatok jobb összehangolása.
A Körjegyzőség jól működik, annak költségvetési előirányzata is módosításra került. A
bejelentések során a Határrendészeti Kirendeltség Vezetőjének kinevezését támogatta
testületünk, a tankönyvtámogatás kifizetéséről is nehéz, parttalan vita után döntés született,
majd – egyebek mellett - pályázatok benyújtásáról döntött a T. Képviselő-testület.
A szeptemberi testületi ülésen a Sarkadi Munkaügyi Kirendeltség Vezetője adott tájékoztatást
a végzett munkájukról. A tájékoztató igen tartalmas, sok infót, grafikont tartalmazott, magas
színvonalú volt. A Kirendeltség és Dolgozói együttműködnek munkatársainkkal, segítséget,
támogatást nyújtanak a szükséges és lehetséges esetekben.
A Zsadányi Mentőállomás munkájáról is tájékoztatást kapott testületünk. Kiváló munkát
végeznek, szervezett, jó körülmények között, amelyet ők alakítottak ki ebben a gazdaságilag
nehéz helyzetben. Nemcsak a gazdaság, de sajnos az egészségügy is válságos, nehéz
helyzetbe került jelenlegi kormányunk döntései miatt. A Gondozási Központ Vezetői
álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot a testület eredménytelennek minősítette, mivel
elfogadható pályázat nem érkezett be. Döntés született újabb pályázat kiírására.
Elhalasztottuk a kitüntetési javaslatok megtárgyalását.
A bejelentések között az önkormányzati honlap (www.zsadany.hu) tartalmának megújításáról,
pályázatok benyújtásáról és elnyeréséről, gesztori tevékenység vállalásáról esett szó, illetve
született döntés többek között.
dr. M. S.

Zsadányi látogatás Tenkén
Zsadány igazán jó kapcsolatot ápol testvértelepülésével, Tenkével. Ennek köszönhetően a
nyár folyamán több közös rendezvény is volt
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Először még július hónapban kaptunk meghívást a bélfenyéri falunapra, mely Tenkétől pár
kilométerre található. Itt a helyi rendezvények mellett egy kispályás labdarúgó villámtornán is
részt vett a zsadányi csapat. Többek között Tenkével, Bélfenyérrel, Nagyszalontával
mérkőzött meg a Zsadány válogatottja. Torna befejezése után vacsorával zárták le a versenyt.
A helyi Művelődési házban lehetett tovább múlatni az időt karaokéval, vagy a helyi
néptáncosok káprázatos fellépését lehetet megtekinteni.
Későbbiekben Zsadány is meghívta Tenke csapatát egy barátságos mérkőzésre. Zsadány
csapata a megyei III. osztályban, az 5-ik helyezést elérő csapata állt ki erre a mérkőzésre,
melyet nagy küzdelemben meg is nyert. Zsadány SE csapat a története legjobb helyezését érte
el ezzel az 5-ik hellyel. A jó az eredményt a tenkei csapattal közösen egy szürke marha
pörkölt elfogyasztásával ünnepelték meg a Művelődési házban. Tenke polgármestere
köszönetet mondott a meghívásért és a kiváló és sportszerű játékért, na és persze a szürke
marha-pörköltnek és zenésznek a jó hangulathoz.
Júliusban egy hétig tenkei gyerekek is részt vettek a zsadányi gyerekekkel a Balaton partján
lévő, Káptalanfüredi táborban. Az egy hét alatt szoros barátságok kötődtek a két település
gyermekei
között.
Augusztusban, Zsadány Község Polgármestere, Jegyzője és Képviselő-testülete meghívást
kapott Tenke polgármesterétől a „TENKEI NAPOK”-ra, amelyen egy öttagú küldöttség vett
részt.
Itt mindkét polgármester méltatta a jó kapcsolatot, és köszönetet mondtak mindenkinek,
akiknek ez köszönhető. A köszöntők után az Ortodox templom előtt lévő emlékműnél
koszorúzás és ünnepi műsort rendeztek. Zsadány község képviselői is elhelyezték a
megemlékezés koszorúját.

Az ünnepség után a Körös partján lévő strand mellet hatalmas területen felállított színpadon
folyamatos programokkal, néptáncosok és könnyűzenei együttes szórakoztatták az
érdeklődőket. A kialakított tér körül mindenfelé helyi ételek specialistái sütöttek, főztek és
kínálták az éhező közönséget. A hajnalig tartó mulatság mindenkinek maradandó élményt
nyújtott. Reméljük jövőre mi is vendégül láthatjuk tenkei barátainkat a Zsadányi Falunapon.

Kézműves tábor Zsadányban
Idén július 6-11 között ötödik alaklommal rendeztük meg gyerekek részére Kézműves
sátortáborunkat.
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5 napon keresztül hat szakoktató foglalkozott a 60 fő gyermekkel. A fazekasság fortélyait, a
korongozást Nagy Irén és Makra Márta fazekasok oktatták. Rácz Ernő és Sós Mihály
fafaragók a fa megmunkálásának lehetőségeit mutatták meg. A bőr megmunkálását a
gyerekek Kerekes Mihály bőrművestől leshették el az érdeklődők. Takács Zoltánné a papír és
egyéb anyagok kreatív felhasználási lehetőségeit mutatta be és tanította meg a gyerekeknek.
Takács Zoltán irányításával a gyerekek saját pólójukat szitázhatták fel különböző mintákkal.
Természetesen ezen kívül más programok is szórakoztatták a jelenlévő gyerekeket. Minden
délután, pingpong, foci, íjászat, filmnézés, este pedig karaoke vidított fel mindenkit.
Takács Mihályné vésztői lakos évek óta ingyen jön el minden évben és a helyben sütött
kürtöskalácsával kápráztatja el a gyerekeket, amelyet maguk süthetnek meg.

A jó hangulatban eltelt hét után mindenki sajnálja, hogy vége, de reményt ad, hogy jövő
nyáron újra találkozhatunk.

Alkotmányjogi ismeretek
II. fejezet
Az Országgyűlés
19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az
Országgyűlés.
(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom
alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
(3) E jogkörében az Országgyűlés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;
b) törvényeket alkot;
c) meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét;
d) megállapítja az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és annak
végrehajtását;
e) dönt a Kormány programjáról;
f) megköti a Magyar Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságú
nemzetközi szerződéseket;
g) dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötés kérdéséről;
h) hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús
veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;
i) az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló
fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben
veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények,
elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén (a továbbiakban együtt: szükséghelyzet)
szükségállapotot hirdet ki;
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j) az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével dönt a Magyar Honvédség országon
belüli vagy külföldi alkalmazásáról, külföldi fegyveres erők magyarországi, vagy az ország
területéről kiinduló alkalmazásáról, valamint a Magyar Honvédség külföldi, illetve a külföldi
fegyveres erők magyarországi állomásozásáról;
k) megválasztja a Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az
országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a Legfelsőbb
Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt;
l) a Kormánynak - az Alkotmánybíróság véleményének kikérése után előterjesztett javaslatára feloszlatja azt a helyi képviselőtestületet, amelynek működése az Alkotmánnyal
ellentétes; dönt a megyék területéről, nevéről, székhelyéről, a megyei jogú várossá
nyilvánításról és a fővárosi kerületek kialakításáról;
m) közkegyelmet gyakorol;
n) külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése
érdekében meghatározott időre kihirdeti (meghosszabbítja) a megelőző védelmi helyzetet, és
felhatalmazza a Kormányt a szükséges intézkedések megtételére.
(4) A (3) bekezdés g), h) és i) pontjában meghatározott döntéshez az országgyűlési
képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.
(5)
(6) A (3) bekezdés j) és n) pontja szerinti döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának a szavazata szükséges.
(5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti,
kivéve ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.
(6) Az Alkotmánybíróság működése rendkívüli állapot idején sem korlátozható.
19/C. § (1) A szükségállapot kihirdetésekor az Országgyűlés akadályoztatása esetén a
köztársasági elnök dönt a Magyar Honvédség 40/B. § (2) bekezdése szerinti felhasználásáról.
(2) A szükségállapot idején a külön törvényben megállapított rendkívüli intézkedéseket
rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be.
(3) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja
az Országgyűlés elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az
Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága - folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés, illetőleg az
Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli
intézkedések alkalmazását felfüggesztheti.
(4) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban,
kivéve ha hatályukat az Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés Honvédelmi
Bizottsága - meghosszabbítja.
(5) A szükségállapotra egyébként a rendkívüli állapotra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
19/D. § A rendkívüli állapot és a szükségállapot idején alkalmazandó részletes szabályokról
szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.
19/E. § (1) Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése
esetén a támadás elhárítására, illetőleg az ország területének a honi és szövetséges légvédelmi
és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, az alkotmányos rend, az élet- és
vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a Kormány a köztársasági
elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint - a támadással arányos és erre felkészített erőkkel
- a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal
intézkedni köteles.
(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja
az Országgyűlést, a köztársasági elnököt a további intézkedések megtétele érdekében.
(3) A Kormány azonnali intézkedésére alkalmazandó szabályokról szóló törvény
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
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20. § (1) Az országgyűlési képviselők általános választását - az Országgyűlés feloszlása
vagy feloszlatása miatti választás kivételével - az előző Országgyűlés megválasztását követő
negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani.
(2) Az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik.
(3) Az országgyűlési képviselőt - az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényben
szabályozottak szerint - mentelmi jog illeti meg.
(4) Az országgyűlési képviselőt a függetlenségét biztosító tiszteletdíj, továbbá
meghatározott kedvezmények és költségeinek fedezésére költségtérítés illetik meg. A
tiszteletdíj és a költségtérítés összegéről, valamint a kedvezmények köréről szóló törvény
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(5) A képviselő nem lehet köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az állampolgári
jogok országgyűlési biztosa, az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke és számvevője, bíró,
ügyész, közigazgatási szerv alkalmazottja - a Kormány tagja és az államtitkár kivételével -,
továbbá a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja. Törvény
az összeférhetetlenség egyéb eseteit is megállapíthatja.
(6) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Országos Táblavadász” akció
A megyei főkapitányságon és a kapitányságokon működő baleset-megelőzési bizottságok
évente több programot is szerveznek annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a
biztonságos közlekedés szabályait, és minél többen fontosnak érezzék az előírások betartását.
A legkülönfélébb forgalmi helyzetekben döntő fontosságú kérdés, hogy a közlekedő betartja-e
a szabályokat, mennyire figyel a saját és mások biztonságára.
Mindezek mellett azonban legalább ennyire fontos, hogy a gyalogosok, kerékpárosok és más
járművezetők a lehetőségekhez képest legjobban kialakított, egyértelműen szabályozott
csomópontokban, átkelőkön, kereszteződésekben közlekedhessenek, hiszen a megfelelő és jól
látható jelzések nélkülözhetetlenek a biztonságos közlekedéshez. Ezért az Országos Rendőrfőkapitányság október hónapra meghirdeti az „Országos Táblavadász” akciót. Ez idő alatt a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a tablavadasz@bekes.police.hu. e-mail címen fogadja a
közlekedők észrevételeit a hiányos, megrongálódott, ellentétes értelmű vagy éppen felesleges
közúti jelzőtáblákról. A rendőrség közlekedési szakemberei az észrevételeket rögzítik, és a
helyszíneket megvizsgálják az illetékes szakhatóságokkal közösen. Ha valóban szükséges
bármifajta változtatás, akkor az illetékes szakhatóság a levélíró jelzése, és a hatóság
lehetősége szerint a rendelkezésére álló eszközökkel orvosolja is a felvetett problémát.
A megadott e-mail címre küldött leveleikben kérjük, jelöljék meg pontosan azt a helyszínt,
amelyre az észrevételük vonatkozik, és fogalmazzák meg azt is, hogy miért tartanának
szükségesnek azon a helyen változtatást, valamint kérjük csatolni a hely beazonosításához
szükséges fényképfelvételt.
A fenti e-mail címre tehát 2009. október 01. és október 31. között várjuk észrevételeiket.

Általános Iskola
A Zsadányi ÁMK Általános Iskolájának statisztikai adatai a 2009/2010-es tanév kezdetén:
Iskola tanulólétszáma: 160 fő, osztályok száma. 8
A 2009/2010-es tanév rendje:
A tanév
A tanév első tanítási napja 2009. szeptember 1., az utolsó 2010. június 15. lesz (a végzős
közép- és szakiskolai évfolyamokon április 30.).
Összesen 183 tanítási napot kell tartani, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középés szakiskolákban 182 napot.
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Az első félév 2010. január 15-én zárul le, a tanulók, illetve szüleik január 22-én kapják meg
az értesítést tanulmányi eredményeikről.
A szünetek
Őszi szünet: 2009. október 26-október 30. (szünet előtti utolsó tanítási nap október 22,
csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap november 2., hétfő). Téli szünet: 2009. december
23-2009. december 31. (szünet előtti utolsó tanítási nap december 22., kedd, a szünet utáni
első tanítási nap 2010. január 4., hétfő). Tavaszi szünet: 2010. április 2-április 6. (szünet előtti
utolsó tanítási nap április 1., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap április 7., szerda)
Érettségi vizsgák
A 2009 őszi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgáit október 16-30. között rendezik. Az emelt
szintű szóbeli vizsgákra november 11-16., a középszintűekre november 19-27. között kerül
sor. A 2010. május-júniusi érettségi vizsgák esetében az írásbelik május 3-án kezdődnek, és
május 25-ig tartanak, a szóbeli vizsgák emelt szinten június 3-9. között, középszinten június
14-25. között lesznek.
Kompetenciamérés
A minden évben a 4., 6., 8., és 10. évfolyamokon megrendezett kompetenciamérés napja
2009. május 26. lesz.
A Zsadányi ÁMK Általános Iskolája már több éve részt vesz a képesség-kibontakoztató és
integrációs felkészítésben. Ennek eredményeként a tanulók már az idei tanévkezdéskor egy
kellemes hetet tölthettek a Gyulai Városerdőn, ahol gazdag programok kísérték
mindennapjaikat. Erre az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1.800.000 forintot adott az intézménynek.
Az integráció megvalósítására pedig 2.521.392 forint támogatást kapott a Zsadányi ÁMK
Iskolája és Óvodája, melyet
többek között fejlesztő eszközökre, szakértőkre,
tanfolyamdíjakra, kirándulásra használhatnak fel.
Az intézmény (Zsadányi ÁMK) sikeresen pályázott az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelőjénél a KUL-TÚRA Élmény megvalósítására így az iskola diákjai
Sárospatakra utazhatnak teljesen ingyen az Óvodások pedig a Békéscsabai Munkácsy
Múzeumot látogathatják meg.
A Zsadányi ÁMK Általános Iskolája már évek óta részt vesz az Út a középiskolába útravaló
ösztöndíj programban. Így a hátrányos helyzetű tanulók is anyagi segítséget kapnak, a
középiskolába való felkészüléshez. Egy mentor tanár 2-5 tanulóval foglalkozik, ahol a tanulók
tanulmányi előmenetelét segítik.
Az elmúlt tanévben a Zsadányi ÁMK Általános Iskolája hagyományőrző céllal megkezdte az
osztályok közötti Himnusz éneklő versenyt. Az idén ezt szeretnénk kiterjeszteni a környező
iskolákra is. Ezt a törekvésünket a Békés Megye Képviselő –Testületének Alelnöke 80.000
forinttal támogatja.
Szintén a nyár folyamán a Zsadányi ÁMK Általános Iskolájának 2 tanulója kiváló tanulmányi
munkájáért a Békés Megyei Önkormányzat által szervezett nyári táboron vehetett részt a
Doboz-Szanazugi Ifjúsági Táborban.
Eszenyiné Fábián Ildikó
ÁMK vezetője
Kiadó:
Községi Önkormányzat
Felelős kiadó: dr. Makai Sándor
Elérhetőség:
5537 Zsadány, Béke u. 82. Tel/fax: 66/497-100
E-mail: kzsadany@globonet.hu
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