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A tartalomból: 

Kedves Szuhakállói Lakosok! 

Olyan gyorsan, szinte észrevétlenül 

itt van az év vége, megállíthatatlanul 

közeleg a karácsony és az év utolsó 

napja a Szilveszter. Az ünnepek köze-

ledtét jelzik az ünnepi fények, az 

ajándékok vásárlása, készítése és a 

várakozás, hogy szentestén ismét 

együtt legyen a család és béke nyuga-

lom, meghittség hassa át az ünnepet. 

Lassan elérkezik az idõ, hogy a közö-

sen feldíszített fenyõfa karácsonyfává 

váljon, hogy a gondosan becsomagolt 

ajándék a fa alá kerüljön. Az ünnepi 

hangulatban gondoljanak arra, hogy 

az asztalon lévõ gyertya fénye hozza a 

legnagyszerûbb ragyogást, az igaz 

szívbõl adott szerényebb ajándék na-

gyobb örömet okozhat a legdrágább 

meglepetésnél, és annál nagyobb bol-

dogság nincs, ha az asztalt a család 

valamennyi tagja körül üli. 

Bízom benne, hogy minden 

szuhakállói család szobájába kerül 

karácsonyfa, mindenki ad és kap 

ajándékot, mely a szeretet egyik leg-

kifejezõbb eszköze. 

 

Az idei ünnep legyen a megbékélés, az 

igazi szeretet ünnepe, melyhez kívá-

nok a Szuhakálló Községi Önkor-

mányzat Képviselõ-testülete és vala-

mennyi dolgozója és a magam nevé-

ben áldott, békés, meghitt karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben gazdag Bol-

dog Új Esztendõt! 

 

Polgármesteri köszöntõ 
               (írta: Tinyó Ottó polgármester) 

 2009. évi 3. szám 

Közmeghallgatás�2009. november 30. 

A képviselõ-testület 2009. évi közmeg-

hallgatására mérsékelt lakossági ér-

deklõdés mellett  került sor. A polgár-

mester ismertette a megjelentekkel az 

önkormányzat éves tevékenységének 

fõbb jellemzõit, a 2010. évi terveket, 

lehetõségeket. Kiemelte, hogy a jövõ 

év elsõdleges feladata az önkormány-

zati mûködõképesség megõrzése lesz. 

A lakosság részérõl a szennyvíz-

beruházással, a Bajcsy-Zsilinszky 

úton járda létesítésével, az egészség-

ügyi ellátással, a helyi adók befizeté-

sével, a fiatalok részére közösségi 

helyszín biztosításával, és kistérségi 

összefogást igénylõ beruházásokkal 

kapcsolatos kérdések hangzottak el. 

Tinyó Ottó polgármester válaszaiban 

hangsúlyozta, hogy az önkormányzat 

tisztában van ezen feladatok fontossá-

gával, de a jelentõs fejlesztések csak 

pályázati támogatással valósulhatnak 

meg. 
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A Képviselõ-testület a szeptemberi-decemberi idõ-

szakban több fontos döntés hozott. 

A képviselõk határoztak a Polgármesteri Hivatal 

vagyonbiztonsági rendszerének kiépítésérõl, struktu-

rált informatikai hálózat létesítésérõl, melynek kö-

vetkeztében az óvoda és az iskola után, a Hivatal is, 

a rendõrséghez bekötött riasztórendszerrel került 

felszerelésre. 

A képviselõ-testület helyettesítõ védõnõként 

kinevezte, Kiss Anita miskolci lakost, aki 

október 15-tõl állt munkába. 

A képviselõk elfogadták az önkormányzat 

2010. évi koncepcióját, a 2009. évi költségve-

tés végrehajtásának háromnegyedéves hely-

zetérõl szóló tájékoztatást. Megállapították, 

hogy a költségvetés végrehajtása idõarányo-

san megfelelõen teljesül; 2010-ben pedig szá-

mottevõ forráselvonással kell számolnia az 

önkormányzatnak, az állami támogatások csökkené-

se miatt. Az év utolsó testületi ülésén a képviselõ-

testület megállapította a 2010. január 1-tõl érvényes 

étkezési térítési-, közszolgáltatási és térítési díjakat. 

A helyi adómértékeket változatlanul hagyták a dön-

téshozók. 

 Az õszi idõszakban több 

beszámoló, tájékoztató is a 

testületi ülések napirendjére került. 

Így a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság vezetõjé-

nek beszámolója a település közbiztonsági helyzeté-

rõl, a Kapitányság, a Sajókazai Rendõrõrs tevékeny-

ségérõl; a LAKING-R Bt. képviselõjének tájékoztató-

ja a Múcsony-Albertelepi részletfizetésre értékesí-

tett bérlakásokról; valamint önkormányzati 

rendezvények lebonyolításáról és azok költ-

ségvonzatairól szóló tájékoztatók. 

Döntött a képviselõ-testület az önkormányza-

ti közutak közlekedési tábláinak felülvizsgá-

latáról; a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-

kormányzati Ösztöndíj Pályázatok elbírálásá-

ról. 

A képviselõ-testület 2009-ben 15 nyílt ülést, 5 

zárt ülést és 1 közmeghallgatást tartott; 12 

rendeletet alkotott és 87 határozatot hozott. 

A képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegy-

zõkönyvek, a hozott határozatok, rendeletek az ön-

kormányzat hivatalos honlapján 

(www.szuhakallo.hu) az Önkormányzati Portálban 

megtekinthetõk. 

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdése 

alapján gyermekétkeztetés esetén 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-

szesülõ óvodás; 1-7. évfolyamon nappali rendszerû 

iskolai oktatásban részt vevõ; fogyatékos gyermekek 

számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá 

tartozó intézményben elhelyezett gyermek után az 

intézményi térítési díj 100%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményben részesülõ gyermek és tanuló  

után; három- vagy többgyermekes családoknál 

gyermekenként; tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 

50%-át, kedvezményként kell biztosítani. 

Az óvodások közül jelenleg 34 gyermek étkezik in-

gyen; 50%-os díjat fizet 11 fõ, teljes térítést 7 fõ után 

fizet a szülõ. 

Az iskolások közül az ingyen étkezõ tanulók száma 

51 fõ, az 50% kedvezményre jogosultak 20 fõ, míg 

teljes térítést 18 fõ fizet. 

A kedvezményeket az intézményekben meghatáro-

zott rend szerint, az intézményekben kell igényelni! 

2010. évi térítési, szolgáltatási díjak 

Beszámoló képviselõ-testületi ülésekrõl� 
200szeptember 24.-2009.december 10. 

Térítési díj kedvezmények 

2010. január 1-tõl a települési szilárd hulladék szál-

lításának díja 350 Ft+áfa mértékre módosul, mely 

szolgáltatás a lakosság részére továbbra is térítés-

mentes. Az önkormányzat 2010-ben, háztartáson-

ként 22.750 Ft éves díjat fizet, havi bontásban a 

kötelezõ közszolgáltatást végzõ Észak-

magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Zrt. részére. 

A magánszemélyek kommunális adója 2010-ben 

változatlanul 14.000 Ft/év. 
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2010. január 1-tõl az alábbi térítési díjakat kell fi-

zetniük, a különbözõ étkezési formákat igénybeve-

võknek: 

Óvodai gyermekétkeztetés: 255 Ft+áfa 

Iskolai menza: 228 Ft+áfa 

Iskolai napközi: 375 Ft+áfa 

A szociális étkezés térítési díja 2010. április 1-tõl 

módosul. 

A térítési díjakat 25% áfa terheli. 



 

 

Az elmúlt idõszakban közsé-

günkben is elõfordultak olyan 

bûncselekmények, amelyeket 

elsõsorban egyedül élõ, idõs em-

berek sérelmére követtek el, ki-

használva az idõs emberek véd-

telenségét, bizalmát, jóhiszemû-

ségét. Ezek megelõzésére, az el-

követések megnehezítésére a 

következõket javasoljuk: 

 Óvakodjanak a tolongó tömeg-

tõl, a zsebtolvajoktól. 

 Nyilvános helyen ne mutogas-

sanak nagyobb pénzösszeget. 

 Utazás alkalmával óvakodja-

nak a feltûnõen segítõkész 

ismeretlen személyektõl. 

Tapasztalatok alapján, fõleg 

nyugdíj kifizetések idején szapo-

rodnak meg a lopások, a külön-

bözõ indokkal lakásba történõ 

bekéredzkedések, mely alkal-

makkor elterelhetik az idõs embe-

rek figyelmét és pénzt, értéktár-

gyakat tulajdoníthatnak el. 

Ezért fontos, hogy: 

 Lakásának ajtajára szereltes-

sen biztonsági láncot, kiegészí-

tõ zárat. 

 Otthon tartózkodása idején is 
zárkózzon be. 

 Szerelõket, ügynököket más 

okkal bejutni kívánó személye-

ket kérjen meg személyazonos-

ságának igazolására! 

 Kérjen segítséget olyan sze-

mélytõl, akiben megbízik! 

Otthonából történõ távozás 

elõtt ügyeljen az alábbiakra: 

 Ellenõrizze, hogy az ajtókat, 

ablakokat bezárta-e! 

 Függönyöket hagyja úgy mint-

ha otthon lenne. 

 Tartózkodási helyérõl ne hagy-

jon információt a helyszínen! 

Káresemény utáni teendõk: 

 Ha betörés nyomait észleli, a 

lakásba ne menjen be! 

  Értesítse a rendõrséget! 

 Kiérkezésig ne hagyja el a 

helyszínt! 

 Betörés után a legrövidebb 

idõn belül cserélje le zárjait! 

Ha segítségre van szüksége a kö-

vetkezõ telefonszámokat hív-

hatja: 

Sajókazai megbízott járõr:                           

06-30-53-54-016 

Sajókazai rendõrõrs:                                     
06-48-355-002 

Kazincbarcikai rendõrkapitány-

ság:06-48-510-550 

Ingyenesen hívható számok:   

rendõrség: 07     segélyhívó:   112  

 

2009. évben megvalósult fejlesztések, beruházások        
               (írta: Tinyó Ottó polgármester) 

Közbiztonságról, vagyonvédelemrõl           
             (írta: Tinyó Ottó polgármester) 

 

ingatlanon. 

Út a munkához program kertén belül 64 fõ fog-

lalkoztatása valósult meg. Járdalapok öntése után 

árok burkolásra nyílt lehetõség a temetõ mellett, 

valamint a Gárdonyi Géza Tagiskolánál és a temp-

lom mellett lévõ gyalogúton. Az óvodánál a korlát a 

Polgármesteri Hivatalnál a kerítés került kicseré-

lésre. 

Pályázati támogatással a garázs teljes felújítása 

valósult meg. A közhasznú munkavégzõinknek is 

köszönhetõen az intézmények zavartalan mûködé-

se, karbantartása, közterületek, temetõk rendbeté-

tele, árkok tisztítása, kaszálás, irtás idén is biztosí-

tott volt. 

Megfelelõ pályázati lehetõség hiányában sajnos 

2009-ben sem nyílt lehetõség a szennyvízcsator-

na-hálózat kiépítésére. A jövõ évek kiemelt felada-

ta a beruházás megvalósítása, melyre azonban csak 

pályázati támogatásból kerülhet sor. 

A község intézményei, középüle-

tei szépen felújítottak, számta-

lan magánlakás korszerûsítése 

befejezõdött, így településünk 

rendezett, tiszta és az átutazó 

vagy itt tartózkodó személyek 

részére is vonzó képet mutat.  

Önkormányzatunk 2008. évben sikeresen pályázott a 

Polgármesteri Hivatal és az Egészségház komp-

lex akadálymentesítésére és a megvalósításra kö-

zel 18 M Ft-ot nyert. A kivitelezés 2008-ban befejezõ-

dött, de a pénzügyi finanszírozás, a használatbavételi 

engedély kiadása, a projektek teljes lezárása ebben az 

évben valósult meg. A beruházás eredményeként 

mindkét intézmény a kor követelményeinek és az EU 

elvárásainak megfelelõ körülmények között fogadhat-

ja a betegeket és ügyfeleket. 

Ebben az évben a pénzügyi lehetõségeket és a pályá-

zati kiírásokat figyelembe véve 3 pályázatot nyújtot-

tunk be. Az Észak-Magyarországi Fejlesztési Tanács-

hoz az Állomás, Vörösmarty utak korszerûsítésé-

re (kb. 15 M Ft bekerülési költséggel) és a Gárdonyi 

Géza Tagiskola kerítésének építésére (6,4 M Ft). 

Sajnos ez a két pályázat annak ellenére, hogy a szak-

mai követelményeknek mindenben megfeleltek, pénz-

hiány miatt tartaléklistára kerültek. Támogatásban 

csak akkor részesülhetünk, ha már nyert pályázatok 

visszamondásra kerülnek. 

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz be-

nyújtott játszótér létesítésére irányuló pályázat 

eredményes volt és 6,5 M Ft-os támogatásban része-

sült. Az idei megvalósítást hátráltatta a pályázat elbí-

rálásának elhúzódása, így a munkálatok jövõ tavasz-

szal kezdõdhetnek el a faház melletti önkormányzati 
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Tájékoztató a védendõ fogyasztókat megilletõ kedvezményekrõl.  
 
Az elmúlt idõszakban � az elektromos- illetve a földgázszolgáltató által, hatóságomhoz eljuttatott tájékoztatás 

szerint � egyre több szuhakállói háztartás, elõfizetõ esik 90 napot meghaladó fizetési késedelembe, mely máso-

dik felszólítást követõen a szolgáltatásból való kikapcsolást eredményezheti. 

A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen ezeket a személyeket tájékoztattam a tartozásuk rendezésére fennálló 

lehetõségekrõl, melyekrõl jelen formában, a lakosság teljes körét informálni kívánom. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény a legnehezebb helyzetben lévõ fogyasztókat védelem alá 

helyezi. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szintén tartalmazza a �védendõ fogyasztó� fogalmát 

és a kapcsolódó részletes szabályozást.  

Védendõ földgáz-fogyasztóként a szolgáltatók azt az ügyfelet veszik, az ügyfél kezdeményezésére nyilván-

tartásba, aki 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. 

§-a szerinti idõskorúak járadékában részesül, 

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, 

c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül, 

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül, 

e) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

A jogszabályi rendelkezések értelmében a szolgáltató a védendõ fogyasztókról nyilvántartást vezet. A nyilván-

tartásba vételt a felhasználónak, kell kérelmeznie! A nyilvántartásba vétel kétféle jogcímen történhet:  

�szociálisan rászoruló fogyasztóként és/vagy fogyatékkal élõ fogyasztóként.  

A védendõ lakossági fogyasztót a földgázkereskedõ, egyetemes szolgáltató és földgázelosztó részérõl különleges 

bánásmód és kedvezmények illetik meg, az alábbiak szerint:  

A szociálisan rászoruló fogyasztó részletfizetést és fizetési haladékot (max. 30nap) kérhet (12 naptári hóna-

pon belül egy alkalommal) a kikapcsolásról szóló értesítést megalapozó utolsó számla fizetési határidejének 

lejártáig. Kérhet továbbá elõre fizetõ mérõt.(Ez egyenlõre csak elvi lehetõség.) Ezeket a kedvezményeket a fel-

használó csak egy felhasználási helyen veheti igénybe. 

A fogyatékkal élõ fogyasztókat különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módok-

kal kapcsolatos igényeiknek megfelelõen kell különleges bánásmódban részesíteni. 

A védendõ villamosenergia-fogyasztók - szociálisan rászorulóként � az alábbi kedvezményekben ré-

szesülhetnek:  

 részletfizetési kedvezményt és fizetési haladékot kaphatnak évente egy alkalommal, meghatározott fel-

tételekkel, 

 elõre fizetõs mérõ felszerelését kérhetik (az elõre fizetõs mérõ hasonlóan mûködik, mint a feltöltõ kár-

tyás mobiltelefon; egyenlõre nem elérhetõ lehetõség). 

Fogyatékkal élõ fogyasztó az a természetes személy, aki, vagy akinek háztartásában élõ személy részesül az 

alábbiak valamelyikében:  

 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossá-

gi támogatásban, 

 a vakok személyi járadékában, 

 a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegû családi pótlékban. 

A fogyatékkal élõ fogyasztók az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:  

 mérõleolvasás felhasználási helyen  

 rendkívüli ingyenes mérõ felülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer  

 készpénzben történõ számla kiegyenlítés a felhasználási helyen  

 egyedi segítségnyújtás a számla értelmezéséhez  

 különleges mérõhely kialakítása  

 szünetmentes áramforrás biztosítása, amennyiben fogyasztónk életét veszélyeztetné az áramellátásból 

való kimaradása. 

A kedvezmények részletszabályairól a szolgáltatótól szerezhetõ be bõvebb információ az ELMÛ-ÉMÁSZ Társa-

ságcsoport ügyfélszolgálati irodáiban megtalálható (ill. a www.elmu.hu ill. www.emasz.hu weboldalon illetve a 

TIGÁZ Ügyfélszolgálati irodáiban vagy telefonon a helyi tarifával hívható 06 (40) 333-338 telefonszámon, vala-

mint a TIGÁZ honlapján (www.tigaz.hu). 

A védendõ fogyasztók nyilvántartásba vételéhez szükséges Adatlap, mindkét szolgáltató esetében, a Polgár-

mesteri Hivatalban is beszerezhetõ ügyfélfogadási idõben. 

           Dr. Herczeg Tibor sk. 

            jegyzõ 

http://www.elmu.hu
http://www.emasz.hu


 

 

Madárgyûrûzés  

Az Állatok Világnapja alkalmából 

közel 100 tanuló látogatott el Per-

kupára. 

Az Aggteleki Nemzeti Park mun-

katársai gyakorlatban bemutat-

ták, hogyan zajlik a madarak meg-

figyelése és gyûrûzése.  

 

 

Csabáné Kohut Zsuzsanna ta-

nárnõ. 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Közoktatás Nap-

ja Kazincbarci-

kán 

A 2008/2009-es 

tanévben elért ver-

senyeredményeiért 

és munkájáért elis-

merésben részesült 

Andók Regina 8. 

osztályos tanuló, és  

felkészítõ pedagó-

gusa  Megyer i 

Tátika 

Közkedvelt zenékre remek koreog-

r á f i á k a t  m u t a t t a k  b e 

a tánccsoporttá alakult osztályok 

november 13-án. Az eredeti megol-

dások, újszerû feldolgo-

zása jellemezte a pro-

dukciókat 
 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei� Szeptember-december 
               (Az iskola híreit szerkesztette: Csiszárik Jánosné igazgatóhelyettes) 

Õszi Egészségnap  

A védõnõi szolgálat támogatásával 

csatlakoztunk a egészségnaphoz 
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Október 23. Nemzeti ünnep  
A színjátszó szakkörösök  és a 

nyolcadikosok színvonalas ünnepi 

mûsorával emlékeztünk a forrada-

lom hõseire. 

 

"Szülõk Akadémiája- 

Együtt" 

A Magyar Pedagógiai Társaság 

B-A-Z megyei tagozata által 

szervezett "Szülõk Akadémiája 

- Együtt" címû rendezvénynek 

adott otthont iskolánk október 

14-én.  Dr. Mihály Ottó és  

Dr. Trencsényi László egyetemi 

tanárok az iskolai  oktatás vál-

tozásának szükségességérõl 

tartottak vitaindító elõadást, 

mely sok szülõt vélemény-

nyilvánításra késztetett.  

Kipróbálhattuk az élesztés és a 

sebkötözés fogásait. Hosszú sorok 

kígyóztak az állapotfelmérést cél-

zó testzsír mérésnél. Gyógytor-

nász mérte fel a tartáshibá-

kat. Népszerû volt a vérnyomás-

mérés a felnõttek és gyerekek 

között is. Volt egészségtotó, pla-

kátkészítés, labdarúgó mérkõzés 

a környezõ települések diákjaival. 

Nagyon örülünk, hogy  sok szülõ 

is bekapcsolódott a programunk-

ba.  

Vaskó Katalin Rajzverseny 

Hatodik alkalommal rendeztük 

meg Vaskó Katalin tanító néni 

emlékére rajzversenyünket.  

Az Ádám Jenõ Általános Iskola 

tagiskoláinak 64 tanulója mér-

te össze rajztudását.  



 

 

Karácsonyi Koncert  

December 18-án, Kazincbarcikán 

a Szent Család Templomban tar-

tották az Ádám Jenõ Általános 

Iskola tagiskolái közös karácso-

nyi koncertjüket.  A gyönyörû 

helyszínen  a citerások és a ka-

marakórus karácsonyi dalokkal 

léptek fel, Matisz Dóra verset 

mondott. A tanári kórusban isko-

lánk pedagógusai is énekeltek.  

Karácsonyi ünnepély  

Gyertyafénynél, meghitt han-

gulatban zajlott iskolánk kará-

csonyi ünnepélye. 

A színjátszó szakkörösök betle-

hemes játéka, az elsõ osztályo-

sok verses összeállítása 

a  citerások és az énekkarosok 

karácsonyi dalcsokra tette szép-

pé az ünnepet. 

A tanárnõkbõl alakult kama-

rakórus más népek karácso-

nyi dalaiból adott ízelítõt. Ezt 

követõen csillagszórók fényé-

nél közös énekléssel kívántunk 

boldog karácsonyt mindenki-
nek  

Körzeti népdaléneklési ver-

seny: 

Csoporban 2.  

Matisz Dóra, Ruszó Vivien, 

Stíber Dorina 

Angol nyelvi szavaló- és vers-

mondó verseny 

Matisz Dóra 5. 

Herczeg Panna 5. 

Andók Regina 6. 

Borbála napi szavalóverseny 

Körzeti mezei futóverseny: 

Kaulics Dóra  3. 

Lakatos Csaba 4. 

�Infómeccs� informatikai ver-

seny: 

Csapatban 1.  

Andók Regina Tari Balázs Varga 

István 

Színes Paletták körzeti rajz-

verseny: 

Hütter Panna 1. 

Matisz Dóra 1.  

Környezetünkért vetélkedõ  

Csapatban 4. 

Andók Regina, Heczeg Panna,Tari 

Balázs, Varga István 

Mikulás Kupa Felsõnyárádon 

Csapatban 2. 

Az intézmény életérõl, híreirõl, esemé-

nyeirõl bõvebb információ található az 

iskola médiaszakkörének honlapján 

(www.amiiskolank.hu). 

Borbála-napi Bányászvers-mondó Találkozó 

Karácsony a Gárdonyiban 

Versenyeredmények 

Szuhakállót � mint hajdani bá-

nyásztelepülést � a Tagiskola 

három diákja, Matisz Dóra, Tari 

Balázs és Stíber Dorina 

képviselte, Dr. 

Herczegné Ruszkai 

Edit felkészítésében.  

Matisz Dóra a 7-8. osz-

tályosok kategóriájában 

elsõ helyezést ért el. 

�Nincsen madár, lomb se fakad, 

ott a nehéz sziklák alatt,  

Mégis a szív úgy feldobog, a csille 

száll, a mécs lobog.  

Örök homály, vad éjszaka, mégis 

közel az ég oda.  

Csillog a mécs, sugárt lövell,  

Szerencse fel! Szerencse fel!� 

(részlet a Bányászhimnuszból) 

A Szuhavölgyi Bányászlakta Te-

lepülések Szövetsége és a 

sajókazai Radvánszky Béla Kul-

túrház és Könyvár a 

bányászok védõszentjé-

nek ünnepén, december 

4-én � Borbála napon � 

bányász költõk és bá-

nyászvers-mondók ta-

lálkozóját szervezte 

meg.  
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Óvodánk Jótékonysági batyus 

bálja sikeresen került megrende-

zésre, 2009. november 21-én, a 

Gárdonyi Géza tagiskola torna-

termében. 

Úgy a résztvevõk mint a támoga-

tók nagylelkûsé-

gébõl származó 

bevétel a gyere-

kek javára lesz - 

az elmúlt évek-

hez hasonlóan- 

fordítva . 

A  hangulat, a 

mûsor , a zene 

garanciája volt 

annak, hogy jólesõen gondoljunk 

vissza az estére. 

Köszönjük mindenkinek, aki tá-

mogatta valamilyen formában 

rendezvényünket , ezzel a Zöld 

Titkok Kastély Tagóvoda óvodá-

sainak  javára adakozott. 

Köszönjük A Gárdonyi Géza 

Tagiskola 4. osztályának és 

osztályfõnökének a nagysze-

rû mûsort. 

 

Részletekrõl a tagóvoda-vezetõtõl 

érdeklõdhetnek az intézmény-

ben.  

Óvodánk tárgyi feltételei, adott-

ságai, a nevelõmun-

kánk mások által elis-

mert színvonala ga-

rancia a gyermekek 

ideális fejlõdéséhez. 

Szeretettel várunk minden óvo-

dás korú  gyermeket a 2010 szep-

tember 1-én kezdõdõ nevelési 

évünkben. 

A kötelezõ felvételt bizto-

sítva, elõnyt  élveznek a 

szuhakállói gyermekek, 

de lehetõséget biztosítunk 

a létszám kereteinken 

belül más településen élõ 

gyermekek számára is. 

Kedves szuhakállói szülõk! Kér-

jük�ha ezzel egyetértenek�

keltsék jóhírünket a környezõ tele-

püléseken élõ ismerõseik körében, 

hogy óvodánk minél több 

múcsonyi, rudolftelepi, izsófalvai, 

kurityáni gyermek számára ad-

hasson otthont! 

Óvodánkról bõvebb informáci-

ót :www.szuhakallo.hu honlapon 

található ! 

Adventi Ünnepkör eseményei Óvodánkban 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei: november-december 
       (Az oldal híreit írta: Gergely Judit tagóvoda-vezetõ) 

Kedves Szülõk ! Várjuk gyermekeiket a Zöld Titkok Kastély Tagóvodában!  

Itt járt a Mikulás: 

Óvodásaink kis színdarab keretében találkoztak a 

Mikulással, aki minden gyermek-

nek csomaggal kedveskedett. 

A � Várakozás Hete� program-

sorozat : 

December 14 hétfõ:Karácsonyi 

zene nap. 

Zenehallgatás,zenélés,ének 

December 15.kedd: Mézes kalács 

sütés. 
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A gyerekek igazi sütit készítet-

tek amivel a szülõket másnap 

meg is kínálták. 

December 16. Játszóház �szülõkkel 

együtt:zene,ének, tánc, dísz készítés. 

December 17.Óvodás karácsony:A 

hét csúcspontja a karácsonyi ünnepség 

volt,ahol a gyerekek mûsorral köszön-

tötték a karácsonyt. 

Mindkét csoport sok, értékes, fejlesztõ-

játékot kapott az óvodától, karbantar-

tóinktól, támogatóinktól. 



 

 

A képviselõ-testület valamennyi óvodás és iskolás gyermeket, 

intézményi� és önkormányzati alkalmazottat, 1-1 csomag szalon-

cukorral lepett meg az ünnepek alkalmából. Az igazi téli idõjárás, 

a csikorgó hideg, a hófehér táj karácsonyi hangulattal ajándékoz-

ta meg az ünneplõket. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  
és  

Boldog Új Évet kívánunk a község valamennyi 
lakójának! 

Ügyfélfogadási rend: 
Hétfõ:     8:00-12:00 
  13:00-15:00 
Csütörtök:   8:00-12:00 
Tel/fax:   48/352-081 
E-mail:  polg.hiv.szuhakallo@parisat.hu 
 hivatal@szuhakallo.hu 

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZUHAKÁLLÓ 
 

Az immár évtizedes hagyományra tekintõ, nyugdí-

jas találkozót az évben is megszervezte a település 

önkormányzata. A 2009. október 17-én, 16 órai 

kezdettel a Gárdonyi Géza Tagiskola tornatermé-

ben megrendezett eseményre Szuhakálló nyugdí-

jasai közül, a 62. életévüket betöltöttek kaptak 

meghívást, akik közül mintegy 80 fõ tudott részt 

venni az ünnepségen.  

Tinyó Ottó polgármester köszöntõjében hangsú-

lyozta a folyamatos gondoskodás szükségességét, 

jelentõségét; a korosztály érdemeinek elismerését, 

jelent építõ tevékenységét. A óvodások és az isko-

lások kedves mûsorral köszöntötték a nyugdíjaso-

kat, nagymamákat, nagyapákat.  

Polgármester úr ajándékot adott át a jelenlévõ 

legidõsebb hölgyvendégnek, a 89 éves Szabó 

Ferencnének, Ági néninek; és a legidõsebb férfi 

vendégnek, a 81 éves Fülöp Balázs bácsinak.  

Az est jó hangulatáról - a finom vacsora és italok 

mellett - Homoki Elemér és zenekara gondosko-

dott, akik immár harmadik alkalommal szolgál-

tatták a talpalávalót. Vendégeink bebizonyították, 

hogy "nemcsak a húsz éveseké a világ." Nótázva, 

táncolva mulattak az est folyamán.  

Községi Karácsony 
Az immár évtizedes hagyományra visszate-

kintõ eseményre, 2009. december 21-én, 

10:00 órától került sor a Községháza elõtti 

parkban. A település valamennyi lakosa 

meghívást kapott a rendezvényre; melyen 

a megjelenteket forralt bor, meleg tea, po-

gácsa, mézes sütemény várta. 

Tinyó Ottó polgármester úr köszöntõjét 

követõen, a helyi tagiskola tanulói közös 

éneklésre hívták a jelenlévõket. A 

�mennybõl az angyal..� ünnepi éneket kö-

vetõn, Kocsis István esperes úr, Gárdonyi 

Géza nyomán tolmácsolta a karácsony üze-

netét, a gyermekeknek, felnõtteknek. 

Az önkormányzat ismételten köszönti a település 

azon nyugdíjasait is, akik betegség miatt, vagy 

egyéb oknál fogva nem tudtak részt venni a nyug-

díjas esten. 

A képviselõ-testület tagjai, az önkormányzati in-

tézmények dolgozói a jövõ évi közös ünneplés re-

m é n y é b e n 

kívánnak a 

község min-

den nyugdíja-

s á n a k  j ó 

e gé s z s é ge t , 

bo ldogságot 

és hosszú éle-

tet. 

 

Idõsek estje�2009. október 17. 

mailto:polg.hiv.szuhakallo@parisat.hu
mailto:hivatal@szuhakallo.hu

