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A tartalomból: A képviselő-testület október 6-i 
munkaterv szerinti nyílt ülésén be-
számolókat ismert meg a közoktatási 
intézményfenntartó társulás műkö-
déséről, a Gárdonyi Géza Tagiskola 
és a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 
oktató-nevelő tevékenységéről tájékoz-
tató, a 2010/2011. tanév, nevelési év 
tapasztalatai alapján. A képviselő-
testület egyöntetű véleménye volt, hogy 
mindkét intézményben magas szakmai 
színvonalú munka folyik. A tagiskola 
2010. évi kompetenciamérésének 
eredményei (magyar nyelv és matema-
tika) valamennyi környező köz-
ségi iskola eredményét megha-
ladják. A tagiskola tanulói lét-
száma folyamatosan növekszik. 
A képviselő-testület eleget téve 
a jogszabályok előkészítésében 
való társadalmi részvételről szó-
ló törvény rendelkezéseinek, 
megalkotta az önkormányzati 
rendeletek előkészítésében 
való társadalmi részvételről szóló 
rendeletét. A rendelet alapján a költ-
ségvetésről,annak módosításáról és 
végrehajtásáról; helyi adókról szóló 
rendelet-tervezeteket nem kell társa-
dalmi egyeztetésre bocsátani. 
A képviselők döntöttek a Bursa 
H u n g a r i c a  F e l s ő o k t a t á s i 
Ösztöndípályázati Rendszer 2012. 
évi fordulójához való csatlakozásról; 
elfogadták a 2012. évi ellenőrzési 
tervet és nyilvános pályázat közzététe-
le mellett foglaltak állást a 051/10, 
051/24, és 051/25 hrsz-ú ingatlanok 
mezőgazdasági haszonbérleti szer-
ződés kereti közötti hasznosítása érde-
kében. 
A 2011. november 24-i ülésén a kép-
viselő-testület jóváhagyta a tagintéz-
mények és az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepcióját. 
A koncepció készítésének időszakában 
rendelkezésre álló információk szerint 
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2012. évben a tagiskola normatív 
állami támogatása várhatóan emelke-
dik, köszönhetően a tanulói- és cso-
portlétszámok növekedésének. A tag-
óvoda esetében a teljesítménymuta-
tóhoz kötött finanszírozásban negatív 
változást eredményezett a tagintéz-
ményi gyermeklétszám csökkenése. 
A tagintézmények 2012. évi működé-
sére, fenntartására mindazon nehéz-
ségek jellemzőek, amelyek várhatóan 
a település 2012. évi költségvetés-
ének tervezése és végrehajtása során 
jelentkezni fognak. Az önkormány-

zat 2012. évi működése során, 
változatlan személyi feltéte-
lek mellett, az irányadó jog-
szabályok keretei között el-
végzi kötelező– és önként vál-
lalt feladatait; felkészül - a 
Kormány gazdaságpolitikájá-
hoz alkalmazkodva  - az át-
szervezéssel járó feladatok 
végrehajtására. 

Az önkormányzat 2012. évi költségve-
tését az állami támogatások és egyéb 
bevételek várható csökkenése 
mellett, a kiadások szinten tartása, 
illetve csökkentése fogja jellemezni. 
Bérpolitikai intézkedésekre nem 
kerülhet sor (immár 4. éve); a műkö-
dési kiadásokat – a közműdíjak, a 
nyersanyagárak, az igénybe vett szol-
gáltatások, az áfa stb. várható emel-
kedése ellenére – 2011. évi szinten 
kell tartani; beruházásokat, felújí-
tásokat, beszerzéseket elsődlege-
sen pályázati források igénybevételé-
vel lehet megvalósítani. 
A testület elfogadta az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének I-III. ne-
gyedévi végrehajtásáról szóló be-
számolót, megállapították, hogy a 
bevételek és kiadások a költségvetés-
ben tervezett módon teljesültek. 

A testületi ülések jegyzőkönyvei  
az Önkormányzati Portában elérhetők. 



Az év utolsó képviselő-testületi ülésére, 2011. december 14-én került 
sor. A képviselő-testület elbírálta a 051/10, 051/24, és 051/25 hrsz-ú in-
gatlanok mezőgazdasági haszonbérleti szerződés kereti közötti hasz-
nosítására benyújtott pályázatokat, kiválasztotta a bérlő személyét. 
A képviselők meghatározták a  különböző étkezési formák 2012. évi 
normáját, térítési díját, az alábbiak szerint: 

Fenti összegek az áfát nem tartalmazzák. A szociális étkezés térítési díjá-
hoz jövedelemfüggő kedvezmények társulnak. 
A képviselő-testület a bérleti jogviszonyok keretei között hasznosított 
önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek (ún. fa-
ház; Bajcsy-Zs.u.2.) bérleti díját 2012 évre nem emelte. 

Beszámoló képviselő-testület üléseiről 
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A községben a közszolgáltatást 
végző  ÉHG Zrt. 2012. évi árkép-
zési tájékoztatása alapján, a kép-
viselő-testület módosította a tele-
pülési szilárd hulladék gyűjtésére, 
szállítására és elhelyezésére vo-
natkozó szabályokról szóló 
10/2003.(V.20.) önkormányzati 
rendeletét. 
A közszolgáltatási díja 2012. év-
ben, jelentős mértékkel 370 
Ft+áfa összegről, 425 Ft+áfa ösz-
szegre nő.  
A közszolgáltatás egy háztartásra 
vetített éves díja 2012-ben: 
28.067 Ft. A magánszemélyek 
kommunális adójának összege: 
14.000 Ft/év. 
Az önkormányzat továbbra is 
fenntartja a lakossági díjmentes-
séget, azonban a 2012. évi költ-
ségvetés tárgyalása során, indo-
kolttá válhat annak felülvizsgá-
lata.  

Az elmúlt időszakban megvalósult a Szuhakálló 232. 
hrsz. alatt felvett, Vintertelep 4. sz. alatti ingatlan 
bontása, a közfoglalkoztatás keretei között.  A bontás-
ra, az épület életveszélyessége miatt, Kazincbarcika 
város jegyzője, mint első fokú építési hatóság, egyetem-
legesen kötelezte a tulajdonosokat, köztük Szuhakálló 
önkormányzatát. Az önkormányzat 159940/200000 tu-
lajdoni hányaddal rendelkezik az ingatlanban. Mivel a 
bontás költségeit teljes egészében az önkormányzat vi-
selte, így annak megosztása, a tulajdonjogi helyzet jövő-
beni rendezése indokolt. A Vinter-telep 4. bontásából 
származó törmelék nagy részét a Dávid és Társa Kft. 
gépei szállították el térítésmentesen az ÉHG Zrt. 
sajókazai telephelyére. Az ÉHG a lerakásért szintén 
nem kért ellentételezést. 
Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatást az 
alábbi adatok jellemezték az ősz folyamán: 
Szeptemberben 29 fő alkalmazása valósult meg, ebből 
1 fő OFA támogatással, 3 fő 8 órás, 5 fő 6 órás a hosz-
szabb időtartamú-; 13 fő (4 órás) a rövid időtartamú és 
7 fő (6 órás) az értékteremtő foglalkoztatás keretei kö-
zött. 
Októberben 21 fő alkalmazására nyílt lehetőség, 3 fő 8 
órás, 5 fő 6 órás a hosszabb időtartamú-; 7 fő (4 órás) a 
rövid időtartamú és 5 fő (6 órás) az értékteremtő foglal-
koztatás keretei között. 
Novemberben 14 fő alkalmazása valósult meg: 5 fő 8 
órás, 5 fő 6 órás a hosszabb időtartamú-; 4 fő (4 órás) a 
rövid időtartamú; 1 fő 8 órás, pályakezdő TÁMOP támo-
gatással, 1 év időtartamra került alkalmazásra. 

Decemberben 13 fő alkalmazására nyílt lehetőség, 5 fő 
8 órás, 6 fő 6 órás a hosszabb időtartamú-; 2 fő (4 órás) a 
rövid időtartamú foglalkoztatás keretei között. 
A közfoglalkoztatás során jelentős nehézséget okoz, az 
alkalmazásban állók részére a heti bérszámfejtés és 
bérfizetési kötelezettség. 
Az őszi közfoglalkoztatás során a település köz- és intéz-
ményi területeinek, a temető és környékének rendbetéte-
le, a konyhakerti betakarítás és a jövő évi művelés alá 
történő részbeni előkészítés, az óvodai öltöző szekrények 
készítése, virágszigetek elbontása, stb. valósult meg. 
2011. október 7-én illetve 15-én, adomyányokból beszer-
zésre került, egy használt T25-ös traktor (620.000 Ft) 
és egy pótkocsi (135.000 Ft). A jármű a közfoglalkoztatás 
során a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 
látja el. 
A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Ön-
kormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, 
a Társulás tartalékalapjának részbeni felhasználá-
sáról döntött. A döntés értelmében Szuhakálló község 
önkormányzata 430. 800 Ft támogatást igényelt, mely-
nek folyósítására, felhasználására (dologi kiadás) és el-
számolására sor került.  
Az önkormányzat gazdálkodási feltételeiben, átmeneti  
könnyebbséget jelent, hogy az ÖNHIKI-s támogatás II. 
ütemére benyújtott pályázat, 4.5 M Ft-os összegű támo-
gatásban részesült, 2011. november 5-én. A támogatás-
ból lejárt határidejű számlák kifizetésére került sor, illet-
ve 2 M Ft tartalékolásra került, az év végi finanszírozási 
feladatok zavartalan biztosítása érdekében.  

Polgármesteri tájékoztatás az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről 

Hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj 

Térítési díj fajtája 2011. évi díj 2012. évi díj 
Óvodai gyermekétkeztetés 260 265 
Menza 230 233 
Napközis ellátás (háromszori étkezés) 380 388 
Óvodai, konyhai alkalmazottak 
(kétszeri étkezés) 477 487 

Vendégétkeztetés 560 571 
Alkalmazotti étkezés 350 357 
Szociális étkeztetés 720 2012. 04.01-ig 



2011. november 12-én - szombaton - a képviselő-
testület a Gárdonyi Géza Tagiskolában látta vendé-
gül a település nyugdíjasait.  
Az esemény szervezői néhány órára az önfeledt ki-
kapcsolódás, szórakozás örömét, a gondoktól való 
megszabadulás lehetőségét biztosították vendégeik-
nek. 
Dávid István polgármester üdvözlő szavai után a 
legkisebbek – az ovisok – köszöntötték a nagymamá-
kat, nagypapákat; melyet az iskolások összeállítása 
követett. A vendégek olyan szeretettel fogadták a 
műsort, amilyen szeretettel, lelkesedéssel és izga-
lommal készültek a gyerekek az estére. A gyerekek 
műsorát a Borsod Néptánc Együttes tagjainak fellé-

pése követte.  
Évek óta ked-
ves hagyo-
mány, hogy a 
rendezvényen 
résztvevők 
közül, a pol-
gármester kü-
lön köszönti a 

legidősebb 
hölgy- és férfi 
vendéget. Az 
idén Csorba 
Józsefné, An-
na néni és Ko-
vács Péter ré-
szesült polgár-
mester úr ajándékában. 
A rendezvény visszatérő szereplője Homoki Elemér 
és népi zenekara. Az együttes magyar nótákkal, 
slágerekkel, jól ismert operett dallamokkal kedves-
kedett az est folyamán, közös éneklésre, mulatság-
ra, táncra bíztatva a szépkorúakat.  
A vacsorát követően értékes tombola-nyeremények 
találtak gazdára. A nyereménytárgyak többségét a 
képviselő-testület tagjai, polgármester úr, jegyző úr 
ajánlották fel, illetve a Polgármesteri Hivatallal 
üzleti kapcsolatban lévő cégek vezetői.  
A Szuhakállói Önkormányzat tisztelettel köszönti a 
község azon nyugdíjasait is, akik betegség miatt 
vagy egyéb oknál fogva nem tudtak részt venni a 
rendezvényen. Ezúton kíván mindannyiuknak sok 
erőt, jó egészséget és hosszú, boldog éveket. 

Startmunka Program - 2012 

Nyugdíjas találkozó- 2011 

szükség szerint érdesítés elvégzése, közterületeken, 
intézményi közterületeken. 
2. Belvíz-elvezetési feladatok(17 fő;11 hónap):  
Szuha-patak és Mák-patak medrének kézi erővel 
történő megtisztítása a hordaléktól, illetve a szemét-
től, valamint a mederben lévő fáktól, cserjéktől, és 
bozóttól. A község belterületén található csapadék-
víz-elvezető rendszer a teljes település egészére vonat-
kozó felújítása, egy részének burkolása. 
3. Mezőgazdasági földutak felújítása, karbantar-
tása(14 fő; 9 hónap): az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő földutak felújításának elvégzése; ezen utak 
kátyúzása, padkázása, a bozót be- és felnövések eltá-
volítása, szükség szerint az úttest megerősítése. 

4. Belterületi közutak felújítása, karbantartása 
(24 fő; 12 hónap):a 2605. sz. országos közút (Dózsa 
Gy.út) részét képező gyalogos járda felújítása. 
Szuhakálló-Bányatelep településrészen csapadékvíz-
elvezető rendszer felújítása, nyári folyamatos kaszá-
lása, az út mentén található cserjék, bozótok irtása. Az 
Iskola út aszfaltburkolatából 318 m2-nyi terület fel-
újítása, javítása, aszfaltozása, padkázása. 
5. Mezőgazdasági tevékenység(24 fő, 9 hónap): 
Konyhakerti művelés, virágosítás és energia-ültetvény 
telepítése. 

Fenti elképzelések teljes vagy részbeni megvalósí-
tása a benyújtott pályázatok elbírálásának függvé-
nye. Egyértelmű azonban, hogy 2012. év során a köz-
foglalkoztatás még hangsúlyozottabb jelentőséget 
kap, melynek végrehajtásához biztosított eszközökkel 
nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is élnie az 
önkormányzatnak. 

A Belügyminisztérium meghirdette a 2012. évre vo-
natkozó Startmunka Programot. A Program kerete-
in belül közfoglalkoztatási minimál- és garantált bé-
ren nyílik lehetőség nyilvántartott álláskeresők alkal-
mazására, 8 órás munkaidőben, 100%-os támogatási 
intenzitás mellett.   
Az Önkormányzat 5 projekt megvalósítására nyújtotta 
be pályázatát a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségére. A 
projekt egyeztetésére 2011.november 21-én sor került 
a Kirendeltségen, melyek lényegi változtatás nélkül, 
továbbításra kerültek a Belügyminisztérium felé. 
Amennyiben a fenti pályázatok elbírálása pozitív lesz, 
2012 évben, Szuhakálló községben 89 fő alkalmazásá-
ra nyílik lehetőség, melyhez 59.093.775 Ft bér- és já-
ruléktámogatás, 31.775.147 Ft közvetlen költségtá-
mogatás társul. Az összes támogatási igény: 
90.868.922 Ft 
A közvetlen költségtámogatás felhasználásával, az 
anyagok és eszközök mellett, számos nagyértékű esz-
köz, gép is beszerzésre kerülhet.  
Az önkormányzat az alábbi 5 projektet fogalmazta 
meg: 
1. Téli közfoglalkoztatás(10 fő; 5 hónap): Az év so-
rán folyamatosan használt gépek, eszközök karban-
tartása, javítása, felújítása A fából készült buszváró 
építmények , játszótéri játékok és egyéb eszközök javí-
tása, pótlása. A 2012 tavaszán kihelyezésre kerülő 
tárgyak (fa virágtartók hulladékgyűjtő edények, stb.) 
elkészítése. Hóeltakarítás, csúszásmentesítés 
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A 2011/2012. tanév első 4 hónapja szorgos munká-
val telt az intézményben. A napi, tanórai kötelező 
foglalkozások mellett, igyekeztünk a tanórán kívü-
li és szabadidős programok széles körét biztosítani 

tanulóinknak. 
Őszi gyalogtúra a 
Bükkben 
A hagyományos őszi gyalog-
túra alkalmával diákjaink 
kis csoportja, az idén a 
Bükk-hegység lankáit ke-
reshette fel. Az útvonal a 
Bükk északi csúcsainak 
érintésével indult, a Látó-
kőn keresztül, Lillafüred 
volt a célállomás. 

Uszásoktatás 
Intézményünk diákjai a tanév folyamán heti rend-
szerességgel vesznek részt ismét  úszásoktatásban a 
kazincbarcikai Városi Uszodában. Az alsósok közül 
valamennyi osztály, a felső tagozatból a 7-8.-osok 

élvezhetik a testmozgás ezen 
formáját. A gyerekek annak 
ellenére nagyszámban igénylik 
ezt a lehetőséget, hogy novem-
ber 1-jétől, az uszodát fenntar-
tó kazincbarcikai önkormány-
zat döntése nyomán, valameny-
nyi tanulónak - így a gárdonyi-
soknak is - 250 Ft/alkalom térí-
tési díjat kell fizetnie. 

Madárgyűrűzés 

Október 13-án, az alsó tagozatosok, az Aggteleki Nem-
zeti Park vendégeként, 
madárgyűrűzésen vettek 
részt, Perkupán. A Nem-
zeti Park munkatársai 
nagy türelemmel, hozzá-
értőn ismertették meg az 
erdők-mezők kis lakóit a 
gárdonyisokkal. 

kezett meg a forrada-
lom és szabadságharc 
eseményeiről, a hő-
sökről, áldozatokról. 

Idén először – ha-
gyományteremtő 
céllal – a 7. osztá-
lyosok, osztályfő-
nökük Hegedűs 
Andrea tanárnő 
felkésztésében adták elő az ün-
nepi műsort. A gyerekek a kora-
beli események összefoglalásá-
val, szívhezszóló, méltó emléket 
állítottak a nemzeti ünnepnek. 

’56-ra emlékeztünk 
Az 1956. október 23-i események 
55. évfordulóján, a Gárdonyi Géza 
Tagiskola 2011.október 21-én emlé-

Infómecss 
Az edelényi gim-
názium Infómeccs 
elnevezésű infor-
matikai csapatver-
senyén a gárdo-
nyisok ismét re-
mek eredményt 
értek el. A nyolca-

dikosok csapata első, míg a hetedi-
kesek második helyezést értek el. 
Felkészítőjük: Lukácsné Bogár 
Mónika tanárnő. 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei:                        szeptember—december 
A tagintézmény híreit szerkesztette: Dr Herczegné Ruszkai Edit tagintézmény-vezető 

seny, lajhármászás, aszfaltrajzverseny, kirakós játék, 
állatárnyék-kép és állathang felismerés, állatsimoga-
tás, plakát-és rajzverseny, „állatbőrbe bújt” fotózás, 
lovaglás. 

Alsósok színházlá-
togatása 
Az alsó tagozatosok 
2011. október 19-én, a 
Miskolci Nemzeti 
Színházban tekintet-
ték meg a „Túl a Ma-
szat hegyen” című da-
rabot.  

Házi kedvencek a Gárdonyiban 
Október 4-én – az Állatok Világnapja alkalmából – 
benépesült az intézmény udvara A gyerekek háziálla-
taikat, házi kedvenceiket költöztették be az iskolába, 
egy délelőttre. Az óraközi szünetekben a tantestület 
tagjai által szervezett és bonyolított számos program 
várta a diákokat: arcfestés, jelmezes ügyességi ver-
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Őszi papírgyűjtési akció 
A Diákönkormányzat által 2011. ok-
tóber 4-re meghirdetett és lebonyolí-
tott papírgyűjtési akció, rendkívül 
nagy aktivitással és nem utolsó sor-
ban, szép eredménnyel zárult. Diák-
jaink a község háztartásait felkeres-
ve, több mint 6 tonna hulladékpapírt 
és petpalackot gyűjtöttek össze, a 
szülők közreműködésével.  
Köszönetünket fejezzük ki a szülők 
mellett, azoknak szuhakállói lako-
soknak, családoknak, akik az elmúlt 
hónapok folyamán a háztartásokban 

keletkezett papírfelesle-
get összegyűjtötték és 
átadták tanulóinknak. 

Diákközgyűlés 
A diák-közgyűlésen a 
tanulók az iskolai életet 
érintő kérdéseket tehet-
tek fel az intézmény ve-
zetésének. A közgyűlé-
sen Horányiné Jakubiszkó Annamá-
ria diákönkormányzatot patronáló 
tanárnő beszámolt a diákönkor-
mányzat éves munkájáról. 
Tátika 
A népszerű Tátika est idén is meg-
rendezésre került az iskolában. 
Osztályközösségek, baráti társasá-
gok fogtak össze, hogy fülbemászó 
dallamokra közösen készítsenek 
koreográfiát. A csapatépítésben és 
a koreográfiák megalkotásában a 
lányok jártak élen, de a pedagógu-
sok és a szülők támogatása nélkül 

 

nem jöhetett 
volna létre ez 
a nagyszerű 
szórakoztató 
est.  
A tornaterem 

teltházas kö-
zönsége ma-
gyar és külföldi 

slágerek adaptációit láthatta. 

 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei: 

Mikulás 
Boldog gyermekarcok tanúskodtak 
arról, hogy az iskolában is járt a 
Mikulás A gyerekek versekkel ké-
szülve várták a jeles vendéget. 

Adventi készülődés 
A tagiskola a Karácsony-várás lá-
zában ég, december elejétől. Az 
intézménybelső ünnepi díszbe öltö-
zött, a gyerekek és felnőttek lelke-
sen készülnek a 16-i játszóházra és 
a 19-i karácsonyi ünnepségre.  

Gárdonyisok a Puskás Stadi-
onban 
Focirajongó diákok látogattak el 
Kalász Gábor tanár úrral, novem-
ber 12-én a nemzeti válogatott mér-

kőzésére, melyen a hazai tizenegy, 
Lichtenstein csapatával mérkőzött 
meg.  
Vaskó Katalin Rajzverseny 
A Gárdonyi Géza Tagiskola nyolca- 
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dik alkalommal emlékezett Vaskó 
Katalin tanítónőre, rajzversenyt hir-
detve a tagiskolák tanulóinak. Eb-
ben az évben közel hetven diák vett 
részt a versenyen. A hagyományo-
san Katalin napkor szervezett ese-
ményen a szabad alkotó kategóriá-
ban induló tanulóknak Alexandriai 
Szent Katalin legendája szolgált 
alapul. A felső tagozatosok az il-
lusztráción kívül a csendélet és 
emberábrázolás kategóriában ver-
senghettek. 
Gyermekkönyvhét 
A gyermekkönyvhét alkalmából, 
december elsején a kazincbarcikai 
Egressy Béni Művelődési és Sport-

központ felnőtt könyvtárába látoga-
tott az 1-3. osztály. A Könyvtár mel-
lett bábjátékot is megtekinthettek 
„A székely menyecske meg az ör-
dög" címmel. 
 



Leendő elsősök a Gárdonyi-
ban 
December elején a nagycsoportos 
óvodások látogattak az intézmény-
be, az első osztályosokhoz. 

Egy angol- és egy technika óra 
részesei voltak. Alinka tanár néni 
és Marika tanító néni vezetésével 
bekapcsolódtak az első osztályosok 
munkájába.  
A kicsik nagy örömmel és odafi-
gyeléssel vettek részt a közös tevé-
kenységekben. 
Valamennyi nagycsoportos óvodást 
szeretettel várjuk intézményünk-

ben az április beiratkozáskor, majd 
az új tanévben! 

Közoktatás-napi elismerések 
December 15-én, a kazincbarcikai 
Egressy Béni Művelődési központban 
6. alkalommal köszöntötték az évben 
kiemelkedő eredményt elért diákokat 
és felkészítő pedagógusaikat. 
A Gárdonyi Géza Tagiskolából Dávid 
István Dávid 8. osztályos tanuló, 
illetve Hegedűs Andrea tanárnő ré-
szesült ebben az elismerésben.  
Dávid első osztályos korától kitűnő 
tanuló, számos megyei tanulmányi 
versenyen ért el szép eredményeket. 
Andrea tanárnő 1993-tól dolgozik az 
intézményben. Lelkiismeretes, kö-
vetkezetes nevelő. Diákjai sikeresen 
szerepelnek az angol nyelvi verse-
nyeken. 

 

Közérdekű infor-
mációk 

Adventi játszóház 
2011.dec.16.9:00 

Tagiskolák Karácsonya 
2011.dec.16. 17:00 

Kazincbarcika, Szent család templom 
Karácsonyi ünnepség: 

2011.dec.19. 17:00 
Téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap: 2011.12.20. 
Téli szünet utáni első tanítási 

nap: 2012. jan.3. 
A tanítás az „A”hét rendje szerint 

kezdődik. 

Valamennyi gyereknek, szülõnek, 
munkatársnak  

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Évet kívánunk! 

Jótékonysági batyus bál 
A 2011 november 19-én megrendezett esemény gyer-
mekeink javát szolgálta. Minden segítőnknek, támoga-
tónak, a résztvevőknek köszönjük a nagylelkűségét . 
A szülők közössége a bál bevételét az elmúlt évek ha-
gyományainak megfelelően a gyerekek mindennapjai-
nak, ünnepnapjainak gazdagítására szánta. 
Így a gyerekek Mikulás-csomagja került megvásárlás-
ra, illetve a továbbiakban támogatják a nevelési évben 

szükséges egyéb kiadások finanszí-
rozását. 
Fentiekről a szülők közösségét, a 
szülői értekezletek alkalmával tájé-
koztatjuk. 

Mikulás az ovisoknál 
Óvodánkba ismét itt járt a 
Mikulás. A hangulat  varázs-
latos volt, hiszen a gyerekek 
örömmel telve fogadták az  
„Őszszakállú  Télapót” aki 
minden óvodást elbűvölt. Egy 
gyermeknek sem görbült sí-
rásra a szája, a jókedv határ-
talan volt. 

Valamennyi óvodás csomagot 
kapott, melyeket a Mikuláson keresztül köszönünk 
minden jólelkű adakozónknak ! 

Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei 
(Írta: Gergely Judit tagóvoda-vezető 
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Állatok Világnapja 
2011. október 4-én kedden 9-12 óráig tartó rendezvényünkön  21 óvoda 260 gyermeke 
együtt ünnepelt. Népi játékokkal kedveskedtünk a vendég gyermekeknek, kolomp-
célbadobás, kecskefejés, lovacskázás, lovaglás,rajzolás,horgászás, célbadobás, egyéb ügyes-
ségi népi játékok várták őket az óvoda parkjában.  
A „Nagy tanyán” egy igazi gazdaság mindennapjaiba tekinthettek be a gyermekek, ahová a 
KVTÖKT autóbusza szállította ki őket. Sajt-, tejkóstoló , kisbárány simogatás, mezőgazda-
sági gépek megtekintése, kipróbálása mellett sok érdekes dolog, élmény állt a gyermekek 
rendelkezésére. 
A rendezvény megvalósításához támogatóink segítségét ezúton is köszönjük. 



A Várakozás ideje- program 
sorozat 

December 12. - Karácsonyi zene-
délelőtt. 
December 13. 
- Karácsonyi 
hangulatterem-
tő Játszóház. 
A gyerekek a 
s z ü l ő k k e l 
együtt készíte-
nek díszeket, apróságokat. A dél-
előtt során megvendégeljük a szü-
lőket; együtt éneklünk, táncolunk, 
várjuk a karácsonyt. 

December 14. - Karácsonyi Kon-
cert: a Lekvár együttes műsora. 
D e c e m b e r 
15. - Mézeska-
lács sütés 
D e c e m b e r 
16. - Karácso-
nyi mese-
délelőtt. 
Karácsonyi mesék hallgatása, óvó-
nők báb előadása. 

Luca napja - Hangulatteremtő 
karácsonyi játszóház. 

December 20. - Óvodánk karácso-
nyi ünnepsége. 

Karácsonyfa, meglepetés, meghitt 
hangulat, vers, dal, zene. A gyere-
kek és óvodai dolgozók együtt ün-
nepelnek. 
Mindenkinek kívánunk békés ka-
rácsonyi ünnepeket és sikerekben 

gazdag boldog új évet. 
a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 

gyermekei és munkatársai 
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A téli idő beköszöntével újabb feladatok várnak az önkormányzatra és a község lakosságára, a község 
közterületeinek vonatkozásában. Tisztában vagyok azzal, hogy a település lakossága túlnyomó részé-

nek magától értetődő a téli hóeltakarítás, a csúszásmentesítési feladatok elvégzése. Mégis szeretném mindenki-
nek a figyelmét felhívni, hogy a közterület-használat szabályairól szóló módosított 10/2006. (VI.22.) önk. rendelet 
értelmében az ingatlanok tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője, üzemeltetője, egyéb jogcímen használója - 
a továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni, az ingatlanával bármely, illetve valamennyi oldalról 
határos járdaszakaszt tisztán tartani, télen a havat a hóeséssel érintett napokon – a hó mennyiségétől függően 
- naponta több alkalommal is eltakarítani és a síkosság-mentesítésről folyamatosan gondoskodni. A fenti kötele-
zettség az ingatlan tulajdonosát akkor is terheli, ha az ingatlana üresen, időszakos vagy állandó jelleggel haszná-
laton kívül áll. Közös tulajdon esetén, a tulajdonosok egyetemlegesen felelősek a fentiek betartásáért. Nyomaté-
kosan felhívom az üzletek üzemeltetőinek figyelmét fenti kötelezettségük teljesítésére. Kérem, hogy kivétel nél-
kül, minden ingatlanhasználó legyen szíves gondoskodni az általa lakott ingatlan előtti közterület folyamatos 
csúszásmentesítéséről. 

Dávid István 
polgármester 

Figyelemfelhívás—téli feladatok 

A Szuhakállói Polgárőr Egyesület a működéséhez szükséges tárgyi feltételek anyagi forrásának 
biztosítása érdekében 2011. október 8-án, jótékonysági célú Bált rendezett. A rendezvény összbe-
vétele 270.000 Ft volt, melyhez társul a Megyei Polgárőr Szövetség támogatása. Az Egyesület – tagjai döntésé-
nek megfelelőn – a fenti forrásból, formaruha beszerzést valósított meg. Az Egyesület ezúton is köszöni mind-
azon személyek támogatását, akik adományaikkal, tombola-felajánlásaikkal, személyes megjelenésükkel hoz-

zájárultak a rendezvény sikeréhez. 
Az Egyesület továbbra is várja azoknak a nagykorú, büntetlen előéletű szuhakállói lakosoknak a 
jelentkezését, akik önként, saját szabadidejük terhére, díjazás nélkül részt kívánnak vállalni a 

község közbiztonságának megőrzésében, javításában. 

A Szuhakálló Polgárőr Egyesület Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Új évet kíván a község lakosságának. 

Polgárőr hírek 



 

Karácsonyi köszöntő 

Kedves Szuhakállói Lakosok! 

December az ünnepek hónapja: Mikulás, advent, 
karácsony- az ajándékozás, a meghitt családi légkör, 
a gyertyagyújtás időszaka. Ilyenkor pihenjük ki az 
év fáradalmait, mérlegelünk, összegzünk, de a 
legfontosabb az, hogy együtt vagyunk! Az évi nagy 
rohanás után, nemsokára elcsendesedik minden, 
mindenki igyekszik családi körben tölteni a 
karácsony ünnepét. A karácsony a béke, a szeretet, 
a család ünnepe. Az év vége az öröm, az ünnep 
mellett alkalmat ad arra is, hogy számvetést 
készítsünk az eltelt esztendőről és megtervezzük a 
jövőt. Önkormányzatunk nehéz, de eredményes évet 
mondhat magáénak. Hiszen a jelenlegi viszonyok 
között eredménynek, sikernek kell elkönyvelni, hogy 
biztosítani tudtuk az önkormányzat, az 
intézmények, az ellátórendszerek működését. A 
település vezetése továbbra is arra törekszik, hogy 
az itt élő emberek boldogulását minél jobban 
elősegítse. 
A képviselő-testület nevében megköszönöm, hogy 
Önök partnereink voltak a közös törekvéseink 
megvalósításában.  
Kívánok Szuhakálló minden polgárának 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog, 
eredményekben gazdag újévet. Kívánom, hogy az 

elkövetkezendő 2012-es esztendőben az összefogás 
az együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat, 
mely segítségével túlléphetünk a nehézségeken. 
Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, kitartást, 
jókedvet és lelki békét! 
     Dávid István 
     polgármester 

. 

Szuhakálló községi Önkormányzat 

Képviselõ-testülete, 

és az Önkormányzat valamennyi 
dolgozója nevében, 

KKKellemes ellemes ellemes KKKarácsonyi arácsonyi arácsonyi ÜÜÜnnepeketnnepeketnnepeket   

és Sikerekben, Egészségben gazdag 

BBBékésékésékés---BBBoldog oldog oldog ÚÚÚj j j ÉÉÉvet vet vet    
kívánunk  

a település valamennyi lakójának 

 

Szuhakálló  
községi  

Önkormányzat  
Képviselõ-testülete  

tisztelettel meghívja  
Önt és kedves családját  

a 2011. december 20-án (kedden)  
16:00 órától 

a Községháza elõtti parkban megren-
dezésre kerülõ 

„Községi Karácsony” „Községi Karácsony”   
rendezvényére.rendezvényére.  

Valamennyi kedves érdeklõdõt az 
óvodások-iskolások mûsora mellett, 

meleg teával, forralt borral, süte-
ménnyel, édességgel és szíves ven-

déglátással várunk,  
a Karácsonyi közös ünneplésre. 


