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A tartalomból: 

Szuhakálló község közrendjérõl és 

közbiztonságáról eddig elmondható 

volt, hogy a bûnesetek, lopások száma 

jóval alatta maradt a megyei, de kör-

zeti átlag alatt. Településünk lakossá-

ga viszonylag biztonságban, nyugodt 

körülmények között élhetett. Az utób-

bi idõben sajnos megnövekedett a ma-

gánszemélyek sérelmére elkövetett 

lopások száma. Elsõsorban az Alkot-

mány, Hársfa, Vörösmarty, Nyárfa, 

Május 1. úti ingatlanokra hatoltak be 

az elkövetõk. 

A bûncselekmények visszaszorítása 

érdekében külsõ segítségre 

(rendõrség), önkormányzati támoga-

tásra és lakossági összefogásra van 

szükség.  

Önkormányzatunk a közbiztonság 

érdekében a következõket próbálta, 

illetve valósította meg:  

Polgárõrség létrehozásában aktív sze-

repet vállalt, de ez lakossági közöny 

miatt a mai napig nem valósult meg. 

Közvilágításunkat korszerûsítettük. 

Intézményeinket riasztórendszerrel 

szereltük fel. A Kastélykert területére 

térfigyelõ kamarákat helyeztünk el. 

Idõsekrõl, egyedülálló személyekrõl a 

rendõrségnek listát adtunk át. A Csa-

ládsegítõ szolgálat munkatársainak 

figyelmét felhívtuk a veszélyeztetett 

személyekre, házi jelzõrendszer mû-

ködtetését biztosítottuk. 

Többször kértük a rendõrségtõl a gya-

koribb, fõleg éjszakai járõrözést. 

A lopások visszaszorítása érdekében 

közhasznú dolgozóink közül (önkéntes 

jelentkezés alapján) éjszakai figyelõ-

szolgálatot kívánunk szervezni, rend-

õrségi felügyelet mellett. 

A lakosság részérõl is szükséges a na-

gyobb aktvitás. A polgárõrség létreho-

zása most is idõszerû. Az ingatlanokat 

ahol nincs, be kell keríteni. Az idõs 

egyedülállókra a szomszédoknak, ut-

cabelieknek nagyobb gondot kellene 

fordítani. A lopásokat, bûncselekmé-

nyeket minden esetben a rendõrségen 

kell jelenteni haladéktalanul. Az ello-

pott tárgyakat önkormányzatunk (pl.: 

kuka) nem tudja pótolni, így azt a ká-

rosultaknak kell megvásárolni.  

A képviselõ-testület 2009. szeptember 

24-i ülésén tárgyalja település köz-

rendjérõl és közbiztonságáról szóló 

beszámolót, melyen a Kazincbarcikai 

Rendõrkapitányság vezetõje is részt 

vesz. 

Szuhakálló közbiztonságáról 
               (írta: Tinyó Ottó polgármester) 

 2009. évi  2. szám 

Beszámoló képviselõ-testületi ülésrõl� 2009. június 18. 

Az önkormányzat képviselõ-testülete 

2009. június 18-án munkaterv szerin-

ti ülést tartott. 

A képviselõk tájékoztatótkat ismertek 

meg Dr. Jeviczky Simon háziorvos, 

Veréb Edit védõnõ és Dr. Sivák József 

ügyeletvezetõ  orvos  részérõ l , 

Szuhakálló község közegészségügyi 

helyzetérõl. A testület átfogó képet 

kapott a háziorvosi szolgálat, a védõ-

nõi körzet és a Múcsony székhellyel 

mûködõ Központi Orvosi Ügyelet mû-

ködésérõl. Megállapították, hogy az 

egészségügyi alapellátás valamennyi 

eleme, megfelelõ személyi és tárgyi 

feltételek között mûködik a települé-

sen. 

A képviselõ-testület jóváhagyta a 

múcsonyi Központi Orvosi Ügyelet 

mûködtetésére irányuló, közbeszerzé-

sen alapuló szerzõdést. Az Ügyelet 

mûködtetõje a Sivák Bt. 
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A képviselõ-testület ülésén beszámolókat hallga-

tott meg a tagiskola és a tagóvoda 2008/2009. 

tanévi tevékenységérõl. A képviselõ-testület tájé-

koztatást kapott a közös fenntartású intézmények 

gazdálkodásának I. félévi végrehajtásáról. 

Mindkét intézmény költségvetésének végrehajtása 

idõarányosan megfelelõen teljesült. 

A képviselõ-testület módosította az önkormányzat 

2009. évi költségvetési rendeletét, jóváhagyta a 

költségvetés végrehajtásáról szóló I. félévi beszá-

molót. Az önkormányzat az I. félévben 97.879 E Ft 

bevétel terhére, 94.877 E Ft kiadást teljesített, 7 M 

Ft folyószámlahitel felhasználásával. A költségve-

tésben jóváhagyott forráshiány összege csökkent. 

A képviselõk döntöttek a 2009/2010. tanév kezdésé-

hez kapcsolódó beiskolázási támogatásokról, 

melynek részleteirõl a lentiek szerint tájékozódhat-

nak. 

A testület döntött a Polgármesteri Hivatal vagyon-

védelmi, riasztórendszerének kiépítésérõl, valamint 

az informatikai infrastruktúra fejlesztésérõl. 

A képviselõk tárgyalták a község Egészségtervé-

nek elkészítésére irányuló pályázaton való 

résztvételt, az ehhez szükséges megbízásokat meg-

adták. 

A képviselõ-testület adásvételi és mezõgazdasá-

gi haszonbérleti ajánlatokat vitatott meg. Jóvá-

hagyta a 089/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlását, il-

letve a 051/10, 051/24 és 051/25 hrsz-ú ingatlanok 

haszonbérbeadását, határozott idõre, 5 évre. 

A képviselõ-testület megvitatta a HÉRA Alapít-

ványtól igényelhetõ energia-támogatási pályáza-

ton való résztvételt. A pályázati feltételek kedve-

zõtlen volta, az önkormányzati önrész hiánya mi-

att, úgy döntött, hogy a község nem vesz részt a 

pályázati formában. 

A testület döntött az önkormányzati utak közleke-

dési jelzõtábláinak felülvizsgálatáról. 

A Sajókazai Hulladéklerakó Centrum esetle-

ges egészségre káros hatásainak felmérésére az 

MTA illetékes Bizottságával való kapcsolatfelvétel-

rõl határoztak a képviselõk. 

A képviselõ-testület rendkívüli ülésén döntött, a 

Szuhakálló belterületén található, MÁV Zrt. tulajdo-

nában lévõ ingatlanokra vonatkozó, tulajdonjogi 

igény érvényesítésérõl. 

A képviselõ-testület az érintett ingatlanok önkor-

mányzati tulajdonba kerülése végett, bejelentette ki-

sajátítás elõtti adásvételi szándékát, valamennyi a 

MÁV Zrt. által értékesíteni kívánt területre. A lebon-

tott vasútállomáshoz kapcsolódó ingatlan, a szolgálati 

lakások, illetve a régi honvédségi raktár, rakodó kivé-

telével, a testület településrendezési célok(építési tel-

kek, közutak, közterületek létesítése) megvalósítá-

sára, a teljes MÁV-területre jelezte kisajátítási 

szándékát. 

 

A képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült 

jegyzõkönyvek, a hozott határozatok, rendeletek az 

önkormányzat hivatalos honlapján 

(www.szuhakallo.hu) az Önkormányzati Portálban 

megtekinthetõk. 

Beszámoló képviselõ-testületi ülésrõl� 2009. július 16. (rendkívüli zárt ülés) 

Beszámoló képviselõ-testületi ülésrõl� 2009. augusztus 27. 

Beszámoló képviselõ-testületi ülésrõl� 2009. szeptember 3. (rendkívüli ülés) 

beruházást ISPA pályázati támo-

gatásból megvalósító Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Ön-

kormányzati Hulladék-

kezelési Társulás lehet. 

A Társulásnak 120 ön-

kormányzat a tagja, 

közte Szuhakálló is. 

Az önkormányzat tulaj-

donában lévõ, 1.6035 ha 

területû ingatlan meg-

vásárlására, a Társulás 

600.000 Ft/ha+áfa összegû aján-

latot adott, melyet a képviselõ-

testület elfogadott. 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság, 

a múcsonyi közigazgatási terüle-

ten található szakasz tulajdoni, 

kezelõi kérdésének rendezését 

követõen adja ki, az út haszná-

latbevételére vonatkozó enge-

délyt. 

 

A képviselõ-testület 2009. július 

16-án, rendkívüli zárt ülés kere-

tei között tárgyalta, a 

Múcsony-Szuhakállót elke-

rülõ útnak helyt adó, 016/2 

hrsz-ú ingatlan tulajdonjo-

gának a rendezését. Az el-

kerülõ út használatbavétel-

ének és üzembe helyezésének 

feltétele, az ingatlan tulaj-

donjogának és az ahhoz kap-

csolódó út kezelõi jognak a 

rendezése. Ez értelemszerûen, a 
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Augusztus 20-án Alkotmányunk 

és Szt. István király államalapí-

tási ünnepén az elõzõ évekhez 

hasonlóan az ünnepi szentmise 

után került sor az államalapító 

király nagyságának, jelentõségé-

nek méltatásá-

ra, valamint az 

új kenyér meg-

áldására, meg-

sze nte lé sére , 

megszegésére. 

A méltatást és 

szentelést Dr. 

Janka Gábor 

kazincbarcikai 

parócus esperes 

végezte. A megszentelt kenyér-

bõl valamennyi jelenlévõ kapott. 

2009. augusztus 28-29-én ismét 

megrendezte Kazincbarcika Vá-

r o s  Ö n k o r m á n y z a t a  a 

�Bányászfúvószenekarok és 

Mazsorett együttesek 2009. évi 

országos találkozóját,� melynek 

egyik helyszíne, mint 1992-tõl 

minden évben 

ezúttal is telepü-

lésünk volt. 

A vendég Szolno-

ki Ifjúsági Fúvós-

zenekar és a 

S z o l n o k i 

Mazsorett és 

Z á s z l ó f o r g a t ó 

Csoport 2009. 

augusztus 27-én 17.45-kor a Baj-

csy-Zs. úton menettánccal hívo-

gatta a közönséget, majd 18.00 

órától a Kastélykertben nagysi-

kerû elõadást biztosított a szép 

számú közönségnek. A hagyomá-

nyos indulók mellett nagy sikere 

volt a szórakoztató programnak 

is. A csaknem 50 fõs szolnoki 

együttesek vezetõi a fogadtatás-

ról, a helyszínrõl és a vendéglá-

tásról elismerõen nyilatkoztak.  

 

2009/2010. tanévkezdéshez Szuhakálló község Önkor-

mányzata az alábbi beiskolázási támogatásokat 

biztosítja: 

Általános Iskolások: a szuhakállói Gárdonyi Gé-

za Tagiskolában tankötelezettségét teljesítõ, vala-

mennyi gyermek részére, az önkormányzat ingyen 

biztosítja a tankönyveket, az intézmény által megha-

tározott tankönyvellátási szabályok szerint. 

Középiskolások: a nappali tagozaton fennálló, elsõ 

középiskolai végzettség megszerzésére irányuló 

tanulmányok folytatása esetén, a tanulói jogvi-

szony igazolása után 5.000 Ft pénzbeli támoga-

tás kerül kifizetésre. 

Felsõfokú képzésben résztvevõk: az elsõ diplo-

ma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton foly-

tatott tanulmányok esetén, a hallgatói jogvi-

szony igazolása után 6.000 Ft pénzbeli támoga-

tás kerül kifizetésre. 

A tanulói- hallgatói jogviszonyok igazolásának, a 

pénzbeli támogatások igénylésének határideje 

2009.október 31. 

Polgármesteri tájékoztató - Múcsonyt-Szuhakállót elkerülõ út 
                   (írta: Tinyó Ottó polgármester) 

Polgármesteri tájékoztató - Községi rendezvényeink 2009. augusztus 

hónapban            (írta: Tinyó Ottó polgármester) 

Beiskolázási támogatások a 2009/2010. tanévre 

befolyásolta, hátráltatta: 

- ISPA pályázat megvalósítandó projektjei kö-

zül az elkerülõ út megépítése háttérbe került. 

- Szuhakálló községi Önkormányzat az út nyom-

vonalának biztosítása érdekében területeket vá-

sárolt, míg Múcsonyban az önkormányzati tu-

lajdonba kerülés nem valósult meg. 

- Az út terveztetése, tendereztetése, kivitelezése 

nem önállóan, hanem az ózdi hulladékgyûjtõ 

udvar és átrakó megépítésével együtt valósult 

meg, mely az engedélyeztetések során okozott 

késedelmet. 

Az 1980-as években Sajókaza közigazgatási terüle-

tén lévõ, Határvölgyben jelölték ki a kommunális 

hulladéklerakó helyét. A Regionális hulladéklerakó-

vá fejlesztése érdekében mintegy 60 település, köz-

tük Szuhakálló is, létrehozta a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társu-

lást, mely a fejlesztésekre 3,6 Md Ft Uniós forrást 

nyert. A megvalósítandó projektek között szerepelt  

a Múcsony-Szuhakálló elkerülõ út megépítése, mely-

hez az érintett két település kezdettõl fogva ragasz-

kodott.  

Az elkerülõ út megépítését, használatbavételét 
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Tájékoztató krízishelyzetbe kerültek támogatási rendszerérõl 
 

A 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet szabályozza a krízishelyzetbe került személyek támogatásának 

rendjét. 

A rendelet alapján egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást állapítható meg az illetékes Regionális 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által, annak a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózko-

dási hellyel rendelkezõ, nagykorú személynek, akinek 

a) a családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az egy fõre jutó havi jövedelem a mini-

málbér nettó összegét (2009-ben 57 815 forintot) nem haladta meg,  

b) részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti nyugel-

látást nem folyósítanak, és  

c) a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem látható esemény következtében a családja mindennapi 

életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetbe került. 

A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetnek minõsül különö-

sen, ha a kérelmezõ  

a) a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõen elvesztette,  

b) jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérõ mértékben csökkent,  

c) lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsége a törlesztõrészlet 2008. szeptember havi 

összegéhez képest 20%-ot elérõ mértékben emelkedett, vagy  

d) egészségi állapota indokolja (2008. szeptemberéhez képest romlott). 

Nem jogosult támogatásra az a személy,  

a) akinek a 2009. év folyamán 15 ezer forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,  

b) akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának 

idõpontjáig, vagy  

c) aki az e rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló kérelmének benyújtását megelõzõ 90 napon 

belül átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat ren-

deletében elõírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.  

A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körül-

mény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint.  

A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon a kérelmezõ, 

az önkormányzat jegyzõjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között nyújthatja be.  

A támogatás további feltételeirõl a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási idõben kérhetõk informáci-

ók. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban szerezhetõ be. Felhívom, 

valamennyi érintett figyelmét, hogy a kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ! 

A jogosultsági feltételek megléte esetén, a kérelmeket 8 napon belül továbbításra kerülnek a Regionális 

Nyugdíjbiztosító Igazgatósághoz. Ha azonban, a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételeknek a 

kérelmezõ nem felel meg, úgy a támogatásra irányuló beadványt el kell utasítanom. 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a média (TV, rádió, újság) által tolmácsolt támogatási lehe-

tõségek, sajnos a legtöbb esetben nem tükrözik a valóságot. Az elmúlt hetek tapasztalata egyértelmûen iga-

zolja, hogy a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság visszaküldi azokat a támogatási kérelmeket, amelyek nem felel-

nek meg pontosan a Korm. rendeletben foglalt jogosultsági kritériumoknak. Így pl. hiába rendelkezik valaki 

olyan jelzáloghitellel, amelynek a törlesztõrészletei a jogszabályban meghatározott módon növekedtek; ha az 

a pénzintézeti igazolás vagy a kölcsönszerzõdés szerint nem lakáscélú hitel, az Igazgatóság visszaküldi el-

utasításra, a továbbított kérelmeket. 

Általános élethelyzettel, rászorultsággal indokolt kérelmet (pl. tüzelõ beszerzése, alacsony jövedelem, stb.) el 

kell utasítani, ha az nem feleltethetõ meg a fenti négy indok valamelyikének, azokról a kérelmezõ nem nyi-

latkozik. 

A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó, állami készfizetõ kezességrõl szóló, 2009. évi IV. törvény ren-

delkezik, a gazdasági válság következtében beálló okok miatt, a lakáscélú kölcsön törlesztéséhez kapcsolódó 

fizetési nehézségek könnyítése érdekében, ún. áthidaló kölcsön folyósításának lehetõségérõl. Az áthidaló 

kölcsön hitelszerzõdésének megkötését 2010.június 30-ig lehet kezdeményezni a pénzintézeteknél, amelyek 

részletes felvilágosítást nyújtanak a kölcsön folyósítási feltételeirõl. 

          Dr. Herczeg Tibor  

           jegyzõ 



 

 

Ünnepélyes keretek között nyitottuk meg a 

2009/2010-es tanévet augusztus 31-én a Gárdonyi 

Géza Tagiskolában.  

A negyedik éve 

tagiskolai státusz-

ban lévõ intéz-

ményben 166 diák 

kezdte meg a ta-

nulmányait, mely-

bõl 75 fõ a bejáró. 

A számok is azt 

mutatják, hogy a 

helyi lakosokon 

kívül, a szomszédos településeken élõk is szívesen 

választják gyermekeiknek a mi intézményünket.  

Az iskola szakmai munkáját tizenkét fõállású és 

három óraadó pedagógus biztosítja, valamint egy 

pedagógiai asszisztens és három hivatalsegéd segí-

ti. 

Nyolc tanulócsoportban történik az oktatás, az alsó 

tagozatos gyerekeknek a napközi otthoni ellátás is 

biztosított. 

Az iskola tárgyi feltételei adottak, korszerû szép, kör-

nyezetben tanulhat-

nak a gyerekek.  

Minden évfolyamon 

van angol nyelvok-

tatás.  

Ugyan csak népsze-

rû és korszerû isme-

retekre tehetnek 

szert az iskola tanu-

lói a számítástechni-

ka és egyéb órákon.  

A szakkörök széles skálája nyújt lehetõséget a gyere-

kek képességeinek kibontakoztatására: angol nyelv, 

citera, ének, magyar nyelv és irodalom, matematika, 

média, iskolarádió, számítástechnika, színjátszás, 

tánc, természetismeret, természettudományi. 

A lassabban haladóknak differenciált képesség kibon-

takoztató  

 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei- Kezdõdik a tanév 
          (Az oldal híreit írta: Csiszárik Jánosné igazgatóhelyettes) 

rulya,  szolfézs és zongoratanulásra. 

Az új tanévben is folytatjuk hagyományos programja-

inkat, és nyitottak vagyunk az új lehetõségek megis-

merésére. Minden rendezvényünkre szeretettel vár-

juk községünk lakosságát! 

 

A 2009/2010. a tanévben a hetedikesek és a nyolca-

dikosok tanórai keretben, ingyenesen vehetnek 

részt úszásoktatásban a kazincbarcikai városi 

uszodában.  

Gyógytestnevelés és logopédiai foglalkozás is lesz 

az intézményben. 

Lehetõséget biztosítunk a katolikus és református 

hittan tanulására. 

A bejárók közlekedését iskolabusz segíti.  

Községünk önkormányzata minden diákunknak 

ingyen biztosítja a tankönyvet, melyet ezúton is 

megköszönünk. 

A Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-

mény szervezésében lehetõség nyílik festészet, fu-
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Intézményünk fõ adatai: 

Férõhely : 50 fõ 

Beírt gyermekek létszáma: 53 

fõ. 

Csoportok száma: 2 . 

Nyitva tartás: munkanap-

okon:6-16 óráig 

Tel/fax: 48/352 019 

Az intézményben négy óvodape-

dagógus-ebbõl egy tagóvoda veze-

tõ végzi a nevelõ oktató tevé-

kenységet, két dajka pedig segíti 

az óvodapedagógusok munkáját. 

Konyhánk dolgozói - egy élelme-

zésvezetõ, négy konyhai alkal-

mazott - továbbra is finom, válto-

zatos, egészséges étrenddel vár-

ják az ovisokat, iskolásokat, szo-

ciális és vendég étkezõket. 

A csoportok szülõi értekezletüket  

szeptember elsõ felében tartják 

meg, melyrõl a hirdetõ táblán 

értesítik a szülõket .  

Munkatervünk elkészült, a peda-

gógiai munka az év végi mérésre, 

értékelésre épülve a nevelési 

programunknak megfelelõen 

folytatódik. 

A gyermekek év eleji fejlettsé-

gének mérése október végéig 

megtörténik, mely a további fej-

lesztés alapja lesz. A fejlõdésbeli 

elmaradásokat és beszédhibák 

javítását külsõ szakemberek se-

gítik az új nevelési évben is. 

A rendezvények tervét a szülõk-

kel az elsõ szülõi értekezleten 

ismertetjük. 

Az új gyermekek beszoktatása, 

szeptember 1-tõl az ismert, be-

vált módszerrel elkezdõdik  

vény megszervezésében, lebo-

nyolításában!  

A felajánlásokat 

s z e m é l y e s e n , 

vagy a 48/352-

019 telefonon 

várjuk. Ezen a 

délelõttön nem 

csak az élmény-

nyújtás a célunk, 

Az idén újra megrendezzük óvo-

dánk életének jeles 

eseményét. Közel 

300 gyermeket, 

óvodapedagóguso-

kat hívunk, látunk 

vendégül. 

Számítunk régi 

és új támogató-

inkra a rendez-

hanem a közvetlen tapasztalat-

szerzés, használható ismeretek 

megszerzése is, ami pedagógiai 

célkitûzéseink egyik fontos része. 

Szülõi Közösségünk nagyszerû 

partnerünk rendezvényeink meg-

szervezésében, lebonyolításában. 

Most is számítunk segítségükre!  

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei: Indul a 2009/2010.nevelési évünk ! 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei: Szeptember 1.Új nevelési év kezdõdik ! 
       (Az oldal híreit írta: Gergely Judit tagóvoda-vezetõ) 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei: Állatok Világnapja-2009.október 02. 

Mi történt a nyáron? 

Pedagógiai munka: A nyári idõszakban óvodapeda-

gógusaink az udvart, a szabad levegõn 

való tartózkodást maximálisan kihasz-

nálva változatos játéktevékenységeket 

terveztek.  

Figyelembe vettük  a nap erõs sugárzá-

sát, így 11 óra után már az óvoda épüle-

tében tartózkodtak a gyerekek, de elõt-

te is a nagy fák lombjának védelmében 

tevékenykedtek.  
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A folyadékpótlásról folyamatosan gondoskodtunk. 

Medencében biztosítottuk a fürdõzést a meleg na-

pokon. (Kocsis István esperes úr és 

az SZMK ajándéka gyermeknapra.) 

A tevékenységek szervezésénél a 

képességfejlesztés minden területét 

felölelték a játékok. 

A baleset megelõzés folyamatos 

kiemelt feladat volt a nyáron is. 



 

 

II. Községi Juniális-2009. június 20.  
2009. június 20-án került megrendezésre a település máso-

dik falunapi rendezvénye. A borús, hûvös idõben, a Kastély-

kertben változatos programok szórakoztatták a megjelente-

ket. A Flash Táncstúdió haladó junior és felnõtt csoportja 

mozgalmas, látványos koreográfiákkal kápráztatta el a kö-

zönséget. Tinyó Ottó polgármester megnyitóját követõen a 

helyi intézmények csoportjai mutatták be tudásukat. Az 

ovisok és a kisiskolások egyaránt zenés-táncos produkcióval 

készültek. A délután folyamán az érdeklõdõk karate- és 

küzdõsport, valamint kutyás bemutatót láthattak. A Kre-

denc nevû formáció mulatós zenével emelte a hangulatot. A 

múcsonyi Szivárvány népdalkör mûsora után, 19:00 órától 

következett a nap sztárvendége, Baby Gabi.  

A tombolahúzáson értékes nyeremények találtak gazdára. 

A délután folyamán a gyerekeknek ugrálóvár és óriáscsúsz-

da, valamint arc- és hennafestés állt rendelkezésükre, térí-

tésmentesen. A felnõttek helyi, hegyaljai és egri borokat 

kóstolhattak. A napot szabadtéri diszkó zárta. 

Ezúton mondunk köszönetet a rendezvény támogatóinak, 

az ÉHG Zrt-nek, az Ormosszén Kft-nek, a Deák Pékség Kft-

nek, az Északtej Zrt-nek, a Gasztro Miskolc Kft-nek, a 

Belovecz és Társa Kft-nek, Novák Jánosnénak, s mindazok-

nak akik munkájukkal, közremûködésükkel hozzájárultak 

az esemény sikeres lebonyolításához. 

A rendezvényrõl összeállítás tekinthetõ meg a 

www.szuhakallo.hu honlapon. 

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfõ:     8:00-12:00 

  13:00-15:00 

Csütörtök:   8:00-12:00 

Tel/fax: 4 8/352-081 

E-mail:  polg.hiv.szuhakallo@parisat.hu 

 hivatal@szuhakallo.hu 

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZUHAKÁLLÓ 
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