
Ez utóbbi támogatási forma keretében, az 
önkormányzat pályázatot nyújtott be, a 
tulajdonába került Szuhakálló Kossuth 
u.5. sz. alatti ingatlan felújítására, 5.5 
M Ft összegben. 
A május 31-i ülésen a képviselők tájéko-
zódtak Szuhakálló közegészségügyi 
helyzetéről, értékelték az önkormányzat 
gyermekvédelmi- és gyámhatósági 
tevékenységét; véleményezték a Pollack 
Mihály Általános Iskola igazgatói állásra 
benyújtott pályázatot, a pályázó meghall-

gatásával. 
Bővebb információk a képviselő-
testületi ülések jegyzőkönyvei-
ben. 

A testületi ülések jegyzőkönyvei az 
önkormányzat honlapján olvashatók.  
az Önkormányzat honlapján elér-

hetők. 
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A tartalomból: 
Szuhakálló községi önkormányzat képvi-
selő-testülete, 2012. április 18-i munka-
terv szerinti nyílt ülésén több fontos napi-
rendet tárgyalt. 
A képviselők megismerték a Kazincbarci-
ka városi Rendőrkapitányság beszámo-
lóját Szuhakálló község 2011. évi közbiz-
tonsági helyzetéről. 
A szuhakállói Polgárőr Egyesület képvise-
letében, Lénárt Imre elnök, tájékoztatta a 
testületet az Egyesület 2011. évi tevé-
kenységéről, illetve elszámolt az 
Egyesület 2011. évi működéséhez 
kapott önkormányzati támogatás 
felhasználásáról. 
A képviselők megismerték a közös 
fenntartásban működő közoktatási 
intézmények – a Gárdonyi Géza 
Tagiskola és a Zöld Titkok Kastély 
Tagóvoda - 2011. évi költségvetési 
elszámolását. A tagintézmények 2011. évi 
közös fenntartása kiadási terhet 
Szuhakálló önkormányzatának nem 
jelentett. Összességében, 452 E Ft finan-
szírozási maradvánnyal zárult a költség-
vetési év. 
A képviselő-testület módosította a 2011. 
évi és a 2012. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendeleteit; elfogadta a 
2011. évi költségvetés végrehajtásáról szó-
ló zárszámadási rendeletet. 
A képviselők elfogadták a 2011. évi ellen-
őrzési jelentést, jóváhagyták a 2012. évi 
közbeszerzési tervet. 
A képviselő-testület határozott a 2007 
júliusától használt, 7 millió Ft összegű, 
folyószámla-hitelkeret megújításáról. 
A képviselő-testület döntött az önhibáju-
kon kívül hátrányos helyzetben lévő ön-
kormányzatok 2012. évi támogatására vo-
natkozó igénybenyújtásról;  
valamint az 5/2012.(III.1.) BM. rend. 
szerinti önkormányzati felzárkóztatási 
támogatás igénybevételéről.  

Beszámoló képviselő-testület üléseiről 

IV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 

Új tag a képviselő-testületben 
Dobosné Dr. Bezsilla Anna, 2012. május 
1-jei hatállyal lemondott képviselői 
megbízatásáról. 
A lemondás miatt megüresedő képviselői 
mandátum betöltését - soron következő 
legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt 
mandátum szerzését -, a Helyi Választási 
Bizottság állapította meg. A HVB a 
képviselői mandátumot Bukovenszki 
Józsefné szuhakállói lakos részére osztotta 
ki.  A képviselő-testület 2012. május 21-i 
rendkívüli ülésén, került sor az új tag 
eskütételére, a megbízólevél átadására. 
Dobosné Dr. Bezsilla Anna 
tevékenységét, melyet 2010. október 3. 
napjától önkormányzati képviselői 
minőségében, a település érdekében 
végzett ezúton is megköszönjük; 
Bukovenszki Józsefné részére pedig 
sikeres képviselői munkát kívánunk. 



A képviselő-testület 2012. április 18-
i ülésén, a Kazincbarcika Városi 
Rendőrkapitányság vezetője, Dr. 
Toldi-Tóth Gábor r. alezredes, be-
számolt a település közbiztonságá-
nak helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett 
intézkedésekről és 
az azzal kapcsola-
tos feladatokról. 
A beszámolóban 
foglaltak szerint: 
„A Sajókazai 
Rendőrőrs mun-
katársainak 2011. 
évi tevékenységét 
alapvetően meghatározta a bűnügyi-
közbiztonsági helyzet javítása, meg-
felelő színvonalú közbiztonság szol-
gáltatása, illetve a jogkövető lakos-
ság szubjektív biztonságérzetének 
növelése. 
A 2011. évben végzett tevékenysé-

günket a törvényesség, a szakszerű, 
jogszerű és arányos fellépés, vala-
mint a kulturált intézkedés jellemez-
te. 
Szuhakálló községben 2010-ben 

41, 2011-ben pe-
dig 33 bűncselek-
ményt követtek el, 
melyek között a 
vagyon elleni bűn-
cselekmények do-
minálnak. 
Kiemelendő, hogy 
a lakosságot sok-
koló, súlyos bűn-
cselekménynek 

minősülő emberölés, illetve annak 
kísérlete, valamint előkészülete, ha-
sonlóan az elmúlt évekhez, 2011-
ben sem történt az illetékességi te-
rületünkön. 
2011-ben is folytattuk a széleskörű 
bűnmegelőző tevékenységünket. 

Az iskolarendőrök folyamatosan tart-
ják az osztályfőnöki órákon a közle-
kedésbiztonsági felvilágosító előadá-
sokat, főleg az alsó tagozatos kisisko-
lásoknak. 
2011. év elején kapitányságvezetői 
kezdeményezésre kiszélesítettük a 
lehetőségeinket és felvettük a kapcso-
latot a települések vallási felekezete-
inek vezetőivel, akik pozitívan rea-
gáltak a megkeresésünkre és velük 
egyeztetve az istentiszteletek időpont-
jait, megragadtuk az alkalmat és a 
misék után megtartottuk bűnmegelő-
ző előadásainkat. 
A lakosság szubjektív biztonság-
érzetének javítása érdekében az 
elmúlt hónapokban számos intézke-
dés történt, az egyes térségek, kistele-
pülések közbiztonságának megerősí-
tésére, a jogszabályok szigorítására, 
melyeknek már érezhetői jelei van-

Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe ke-
rült önkormányzatok támogatása - 2012. I. 
forduló 

Az önkormányzat június 21-én 2.363 E Ft Ft ÖNHIKI-
s támogatásban részesült, az április hóban benyújtott pá-
lyázata nyomán.  Az igényelt támogatás 16.296 E Ft volt. 
Az ÖNHIKI-s támogatás mellett, az önkormányzat 
gazdálkodására, mindazon nehézségek jellemzőek, me-
lyek az elmúlt időszakban is meghatározták a működést. 
A 7 M Ft-os folyószámlahitel mellett a 3. 5 M Ft munka-
bérhitel igénylése és folyamatos használata szükségessé 
vált. 

 

Közmeghallgatás 
A 2012. április 2-án megtartott köz-
meghallgatásra, a lakosság mérsékelt 
érdeklődése, megjelenése volt jellemző.  
Ennek ellenére azonban több építő, 
segítő jellegű észrevétel, kérdés is el-
hangzott, melyek mellett, azonban sze-
mélyeskedő megjegyzések is felszínre 
kerültek. 

A közmeghallgatás jegyzőkönyve az önkormányzat honlapján 
megtekinthető. 

 
 

Beszámoló Szuhakálló 2011. évi közbiztonsági helyzetéről. 

Megváltozó szabálysértési ügyintézés 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal saj-
tóközleményében tájékoztatta a lakosságot arról a 2011. 

év végén született törvényi szabályozásról, mely a sza-
bálysértési ügyekben, 2012. április 15-től megváltoz-
tatta az eljáró hatóságot. 
A települési önkormányzat jegyzője helyett, szabály-
sértési ügyekben a kormányhivatal rendelkezik ha-
táskörrel. Szabálysértési ügyekben a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal szabálysértési ügy-
intézésre kijelölt munkatársai látják el feladatot. 
A szabálysértési ügyintézők elérhetősége: 

Kazincbarcika - Munkaügyi Központ Kirendeltsége 
(Tóth Árpád u. 2.) 

Csökkent 
a szociális étkezés térítési díja 
A képviselő-testület 2012. április 18-i 
ülésén módosította a szociális étkezés 
intézményi térítési díját. Tekintettel az 
ellátást igénybevevők számának jelentős 
csökkenésére a képviselő-testület a téríté-
si díj összegét 720 Ft-ról, 550 Ft-ra mér-
sékelte, 2012. május 1-jétől. Fenti díjat 
az áfa összege terheli, viszont jelentős – 
jövedelemtől függő – kedvezmények is 
érvényesíthetők.  
Az ellátásra vonatkozó további feltételekről a Polgár-
mesteri Hivatalban kaphatnak felvilágosítást, ügyfélfo-
gadási időben. 
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igazolta, hogy máshol létesített mun-
kaviszonyt. 
A közfoglalkoztatás során jelentős 
teher, a foglalkoztatottak nagy száma 
miatt, az alkalmazni kívánt személyek 
kiközvetítése, állományba vétele, al-
kalmazási irataiknak, szerződéseik-
nek elkészítése. Jelentős feladat az 5 
projekt pénzügyi bonyolítása, a 
beszerzések, a bérfelhasználás elkülö-
nített nyilvántartása, az előlegek ter-
hére megvalósult kifizetések 
nyomonkövetése; a havi - közfoglal-
koztatottak személyére lebontott, név 
szerinti elszámolások elkészítése. 
Számottevő gondot okoz, a heti bér-
számfejtés és bérkifizetés, melyet 
tovább bonyolít, a munkabérek terhé-
re foganatosított letiltások nagyarányú 
előfordulása. 
 

Februárban főleg hó eltakarítás, sí-
kosság-
mentesítés,illetve a köz-
úti program részeként 
Szuhakálló tábla, illetve 
a Bányatelep közötti 
szakaszon, valamint a 
volt iskolakert és a mel-
lette lévő két portán 
bozót, cserje irtás. A 
kitermelt, tüzelőnek 
használható fák a rá-
szorulók között szétosztásra kerültek. 
Megvásárlásra került a testület jóváha-
gyásával a Kossuth út 5. sz. alatti in-
gatlan. Rendbetétele az udvar kitakarí-

kitakarításával elindult.  
Márciusban 
elindult a prog-
ramonkénti 
munkavégzés. 
 
Mezőgazdasá-
gi: A vete-
ményezések 
elvégezésre ke-
rültek, a burgo-
nya elültetésre 

került, a fehér akác ültetvény május 25-
ig úgyszintén elültetésre került. A terü-
letek művelése folyamatos. Gondot 
okoz a megtermelt növényekre (hagy- 

Februárban 51 fő alkalmazására 
nyílt lehetőség; 10 fő szakmunkás,  41 
fő pedig szakképzettséget nem igénylő 
munkakörben került alkalmazásra. 
Márciusban 89 fő alkalmazása való-
sult meg; 14 fő szakmunkás, 75 fő 
pedig segédmunkás munkakörben. 
Áprilisban– Júniusban 79 fő alkal-
mazására nyílt lehetőség, 10 fő szak-
munkás, míg 69 fő segédmunkás mun-
kakörben. 
Valamennyi alkalmazott 8 órás mun-
kaidőben,  a szakmunkások garantált 
közfoglalkoztatási bérrel (92.000 Ft); 
míg szakképzettséget nem igénylő 
munkakörökben foglalkoztatottak a 
közfoglalkoztatási minimum bérrel 
(71.800 Ft) kerültek alkalmazásra, a 
hatályos jogszabályi követelmények-
nek megfelelően. 
A foglalkoztatás teljes bér- és járulék-

költségére támogatást nyert el az 
önkormányzat. 
A Startmunka Program kezdete óta, 
14 fő aktív korúak ellátásában 
részesülő személy jogosultságának 
megszüntetésére került sor, az 
együttműködési kötelezettség nem 
teljesítése miatt. Ezek a személyek 
vagy a Munkaügyi Kirendeltség által 
felajánlott munkalehetőséget 
nem fogadták el, vagy a munkavi-
szonyból eredő kötelezettségüket 
szegték meg oly módon (igazolatlan 
távollétek, italozás, stb.) ami miatt 
munkáltatói rendkívüli felmon-
dással szűnt meg a munkaviszo-
nyuk.  
Közös megegyezéssel csak abban 
az esetben szűnt meg munkavi-
szony, ha a közfoglalkoztatásba 
bevont személy, munkaszerződéssel 

Startmunka projektek megvalósulása Szuhakállóban 
(Összeállította: Dávid István polgármester) 
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-ma, burgonya) irányuló lopások, 
lopási kísérletek elszaporodása.  
Közút: A szegélykő gyártása folya-
matos a járdaépítéshez. Jelen pilla-
natban kb: 150 m-re elegendő sze-
gélykő áll rendelkezésre. A Dózsa 
György út és a Szeles út keresztező-
désétől  a Bányatelep irányába elkez-
dődött a járdaépítés  
A téli munkavégzés első szakasza 
április 1-jével  véget ért.  

Belvíz: A Szuha patak tisztítása május 
2-ig elkészült. A kitermelt gaz, gallyak 
a Május 1. út végén lévő depóniához 
lettek közelítve, ahol aprítékolásukra 
kerül majd sor. A Szeles úti és Május 1 
úti csapadékvíz-elvezető árok rendbe-
tétele, tisztítása, javítása, burkolása 
megtörtént. 

Mezőgazdasági út:  Szuhakálló-
Bányatelepen lévő víznyelő kitakarítás-
ra került illetve az első ház előtti telje-
sen benőtt földút kitisztítása, bozótir-
tása is elkészült. Jelen pillanatban a 

Szeles út végétől a szőlők felé vezető 
út tisztítása, illetve a Plastofer Kft te-
lephelye mellett, 
a Szelesi-tóhoz 
vezető út rend-
betétel zajlik. 
Június 13.-án 
megvásárlásra 
került egy 
IVECO típusú 
kisteherautó,  

A munkabér 
támogatás mel-

lett, jelentős dologi-, beruházási költ-
ség támogatásban is részesült az ön-

kormányzat, mint-
egy 29.215 E Ft 
összegben. Ebből a 
támogatásból kerül-
tek beszerzésre - a 
pályázatokban elő-
zetesen meghatáro-
zott - alapanyagok, 
vetőmagok, kézi-
szerszámok, kisgé-
pek és 1 db teher-
autó. 



Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselő-
testülete minden évben – a területet átfogó beszámolók 
formájában – tájékozódik a község, a településen élők 
közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórend-
szer (háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, központi 
orvosi ügyelet) működéséről. Erre legutóbb a 2012. má-
jus 31-i munkaterv szerinti ülésen került sor. 
A település közegészségügyi helyzetét tükröző, né-
hány jellemző adat (a beszámolók alapján): 
Háziorvosi szolgálat: 
A körzet páciens létszáma 2011-ben 1.790 fő. 
Betegek ellátására összesen 14.680 esetben került sor. 
Szakrendelésre 2.924 esetben kerültek betegek utalásra, 
míg kórházi felvétel 61 esetben vált szükségessé. 
Táppénzes állományba 385 fő került. 
Az elhunytak száma 22 fő. Magas a keringési- és daga-
natos betegségekben szenvedők illetve elhunytak száma. 
A háziorvosi szolgálat működéséhez a személyi- és tárgyi 
feltételek biztosítottak, a háziorvos folyamatosan fejleszti 
a praxis eszközállományát. Az iskola-egészségügyi felada-
tokat a védőnővel közösen látja el. 

Védőnői szolgálat: 
A védőnő feladatai a következők: 
nővédelem - területén közreműködik, 
tanácsokat ad az egészségnevelésben, 
segíti a nők anyaságra való felkészítését, 
részt vesz a szűrővizsgálatok szervezé-
sében, elvégzésében; várandós anyák 
gondozása;gyermekágyas és szoptatós 
anyák gondozása; 0 - 6 éves korú gyermekek gondozása; 
tanköteles korú gyermekek gondozása; családgondozás. 
A 2011-ben ellátott, gondozott családok száma: 59. 
Várandós anyák száma: 18 fő. 
Tanácsadási forgalom: 187 eset. 
2011 -ben születettek száma: 11 fő. 

Központi Orvosi Ügyelet: 

A Múcsonyi Központi Orvosi Ügyelet működtetését a 
SIVÁK BT látja el.  Az ügyeleten 5 fő állandó és 2 kül-
sős orvos dolgozik.  
Betegforgalom 2011. évben: 3.282 fő. 
Beteg lakásán történő ellátás: 1.399 alkalom. 
Ügyeleti kocsi 12 hónap alatt futott km: 19.425 km. 

Tájékoztatás a Szuhakálló Községért 
Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről. 

Közegészségügyi beszámolók a testületi ülésen 

A jó idő beköszöntével a község közterületein és a közterü-
lettel határos intézményi területeken, 
az önkormányzat összességében mint-
egy 2000 virágpalántát ültetett. A szik-
lakertek, virágszigetek, virágágyások 
üde színfoltjaivá váltak a településnek, 
s ösztönzőleg hatottak a lakosság virá-
gosító-, parkosító kedvére is.  
A rendezett településkép kialakítása és 
fenntartása valamennyiünk közös ér-
deke. Az erre irányuló figyelem felhí-
vásra a község lakosságának többsége 

pozitívan reagált, elvégezte és azóta is elvégzi azokat a tevé-
kenységeket, melyek az ingatlanukkal határos közterületek 
rendben tartásához szükségesek.  
Az önkormányzat intézményi- és köztéri-, közparki-, a köz-
utakhoz kapcsolódó területek kivételével, a rendelkezésére 
álló anyagi- és munkaerő kapacitással az egyéb területek 
rendben tartását nem tudja ellátni, ezért továbbra is kérem, 
segítő együttműködésüket. 
Kérem, hogy kivétel nélkül, minden ingatlanhasználó 
saját maga legyen szíves gondoskodni az általa lakott 
ingatlan előtti közterület (zöldterület, csapadékvíz-
elvezető árok, járda, stb.) folyamatos rendben- és tisztán-
tartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, 
gyomtalanításáról – lehetőség- és igény szerinti virágosítá-
sáról . 

Dávid István 
polgármester 

Az önkormányzat képviselő-testülete - mint alapító 
1999-ben hozta létre a Szuhakálló Községért 
Közalapítványt, azzal a céllal, hogy külső 
támogatók számára lehetővé tegye az önkor-
mányzati fejlesztésekhez, rendezvényekhez 
kapcsolódó anyagi segítségnyújtást. 

2011. évben a Közalapítvány tevékenysége 
az alábbiak szerint foglalható össze: 
Előző évi számlamaradvány: 499.550 Ft 
Az alapítvány bevételei: 

 
A Közalapítvány Kuratóriuma 4.000 E Ft-ot adott át az 
önkormányzatnak támogatásként, egyrészt fejlesztési 
feladatokhoz, beruházásokhoz, másrészt a közfoglal-
koztatás során elvégzett tevékenységek anyag- és esz-
közigényeinek biztosításához, rendezvényekhez 
(Községi Karácsony) és szociális jellegű juttatásra. 

A Közalapítvány foglalkoztatottat nem alkalmaz, tiszt-
ségviselői tevékenységüket díjazás nélkül látják el. 

Támogatók Összeg 

ÉHG Zrt. 3.650.00 Ft 

Dávid és Társa Kft.  350.000 Ft 

Összesen 4.000.000 Ft 
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A képviselő-testület a 2012. május 
31-i munkaterv szerinti ülésen tár-
gyalta a feladat-ellátás 
értékelését. 
A terület főbb jellem-
zői: 
A településen 221 fő 0-
18 év közötti lakos élt 
2011.december 31-én, 
mely 1 fővel (19 fővel; 
2009-hez; 42 fővel 2008-hoz képest 
) kevesebb az előző értékelési idő-
szakhoz képest. 
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre 112 fő kiskorú, és 9 
fő nagykorú, nappali tanulmányokat 
folytató vált jogosulttá. 
Tankönyvtámogatás jogcímén a 
középiskolai tanulmányokat folyta-
tók, valamint a felsőfokú képzésben 
részt vevők számára - összességében 
53 fő részére - 280 E Ft került kifi-

zetésre az önkormányzat rendelete 
alapján. Az általános iskolások 

esetében az állami 
normatív tankönyv-
támogatás mellett - 
helyi kiegészítő tá-
mogatás is megállapí-
tásra került, melyet a 
fenntartó a tagintéz-
ményi költségvetés-
ben biztosított, 598 

E Ft összegben. Tankönyvtámoga-
tásra összesen 2.268 E Ft-ot fordí-
tott az önkormányzat 2010-ben. 
Óvodáztatási támogatásra 11 fő 
vált jogosulttá, összesen 150 E Ft 
összegben. Az étkeztetést 166 gyer-
mek (óvodás illetve ált. iskolás)veszi 
igénybe, akik közül törvényi szabá-
lyozás alapján 107 fő ingyenesen, 
míg 33 fő 50%-os kedvezménnyel 
étkezik. 55 fő nyári gyermekétkezte-
tésben részesült. 

A településen 114 fő hátrányos 
helyzetű kiskorú élt, akik közül 52 fő 
halmozottan hátrányos helyzetű. 
Igazolatlan iskolai mulasztások 
miatt iskoláztatási támogatás felfüg-
gesztésére nem került sor, 10 órát 
elérő igazolatlan mulasztás miatt, 
azonban 4 esetben figyelmeztető 
végzést kaptak az érintett szülők. 
Védelembe vételi eljárás nem indult. 
Családból való kiemelésre nem 
került sor. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 
a Sajókaza székhellyel működő Nap-
pali Szociális Központ és Gyermekjó-
léti Szolgálat végzi. 
Szabálysértést, bűncselekményt 
gyermek- vagy fiatalkorú nem köve-
tett el a településen 2011-ben. 
Az önkormányzat összesen  13.034 E 
Ft-ot fordított gyermekjóléti fel-
adatokra. 

a kötelezettek választják 
meg) végrehajtani; és ezt 
követően a parlagfű virágzá-
sát folyamatosan  megaka-
dályozni. 
Amennyiben erre nem került 
sor a fenti időpontig, a köz-
érdekű hatósági védeke-
zést haladéktalanul el kell 
rendelnem a község belterü-

letén. Ennek költségeit a tulajdonos 
(használó) köteles megtéríteni. 

Tájékoztatom a község 
lakosságát, hogy az élelmi-
szerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. tv. 17.§ (4) be-
kezdése értelmében az 
ingatlanok tulajdonosai 
illetve használói 2012. 
június 30. napjáig köte-
lesek a parlagfű elleni 
védekezést, az érintett területek 
gyomtalanításával (melynek módját 

Nem fizetés esetén a közérdekű véde-
kezés költségei adók módjára be-
hajthatók, melyről az NAVH gon-
doskodik. Emellett növényvédelmi 
bírság is kiszabásra kerül!  
A parlagfű, a gyomnövények elleni 
hatékony védekezés valamennyiünk 
közös érdeke, melynek elmulasztása 
komoly szankciókat von maga után, 
ezért javaslom az önkéntes és haté-
kony védekezés határidőbeni elvégzé-
sét. 

Kispályás labdarúgótorna a Pünkösd-kupáért 

Gyermekvédelmi tevékenység 2011-ben 

Jegyzői felhívás parlagfűmentesítésre 

A rendezvény az idén is 
megszervezésre került. A 
nevezési díjas versenyen 
12 csapat vett részt. 
A hétfői napon a verseny-
szellem uralkodott a foci-
pályákon. A nevezési díj-
ból befolyt összeg az első 
három helyezett díjazását 
szolgálta. 
A pénzjutalom, a szórakozás mel-
lett bízunk benne, jó emlékekkel is 
gazdagodtak a torna résztvevői. 

2012. május 26-án ünne-
pelte házasságkötésének 
65. évfordulóját Boros 
János és Tinyó Erzsé-
bet.  
A 65 évvel ezelőtt kimon-
dott „igen” megerősítésé-
re – ezúttal lakásukon – 
Szarka József esperes 

előtt került sor, családjuk körében. 
Sok erőt, egészséget és további 
együtt eltöltött hosszú éveket kívá-
nunk a házaspárnak. 

Az elmúlt években hagyománnyá 
vált Pünkösd második napján, kis-
pályás labdarúgótorna lebonyolítása, 
a Kastélykert pályáin. 
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Intézményünkben az április-június közötti időszak szorgos 
munkával, sok-sok eseménnyel, kiemelkedő eredményekkel 
zárult. 
Határtalanul! - Kárpátalján 
2010. október 18-án határozott a 
parlament arról, hogy minden ma-
gyarországi közoktatásban tanuló 
diák jusson el egyszer a magyarlakta területekre az állam 
támogatásával.  

Az Ádám Jenő Álta-
lános Iskola a 2011. 
évi pályázati forduló-
ban két pályázattal is 
sikeresen szerepelt, 
melyeken összesen 
2.713.400 Ft támoga-
tást nyert el. Az ered-
ményes pályázatok-
nak köszönhetően, 

felejthetetlen négy napot töltött tizenkét gárdonyis diák 
Kárpátalján, az Ádám Jenő Általános Iskola tanulóival 
együtt. 

Kulturális Gála az 
Egressyben 
2012. május 11-én került sor, az 
Ádám Jenő Általános Iskola Kul-
turális Gálaestjére. 
A Gárdonyi három produkcióval 
képviseltette magát. Előbb a nyol-
cadikosok tradicionális magyar 
tánca – a palotás -  aratott osztat-
lan sikert a nézők körében, majd a 
negyedik osztályos Timkó Ádám 
prózájával vívta ki a közönség 
elismerését, végül a Mesevarázs, 
Pázmán lovag című előadása varázsolt derűt, jókedvet és 
hangos vastapsot a színházterembe. A gyerekek felkészítői 
Szkhárosi Zoltán és Szkhárosi Zoltánné (tánc); Kovácsné 
Strobán Boglárka (próza) és Dr. Herczegné Ruszkai Edit 
(színdarab). 
Diákjaink szereplésükkel tovább öregbítették intézmé-
nyünk jó hírnevét; ismét bizonyították a szorgalmas mun-
kához társuló tehetségüket. 

saik Lukácsné Bogár Mónika és 
Suga László irányításával.  

Az 5. osztályo-
sok között 
Zagyva Kris-
tóf a 2. helyen, 
a 6. osztályo-
sok között 
Novák Patrik 
a 2. helyen, 
a 8. osztályo-
sok között Dá-
vid István Dá-

Matematikusaink sikere 
A kazincbarcikai Dózsa György úti 
Tagiskolában a felső tagozatos 
„Észtörő” kistérsé-
gi matematikaver-
senyen intézmé-
nyünket 4 fős csa-
pat képviselte. A 
gárdonyisok a vá-
roskörnyéki iskolák 
tanulói közül a leg-
jobb eredményt 
érték el, pedagógu-

vid a 2. helyen végzett. A 7. osztá-
lyos Zilahi Zsolttal kiegészült csa-
pat, a 3. helyezést érte el. 
Az alsósok is megmérettethették 
tudásukat matematikából a Ka-
zincbarcikán megrendezett kistér-
ségi vetélkedőn. A 3. osztályosok 
között Proczner Krisztofer remek 
eredményt ért el, hiszen több mint 
30 gyermek közül 6. helyezést 
szerzett. Felkészítője Horányiné 
Jakubiszkó Annamária. 

Gárdonyi Géza Tagiskola hírei:             Április - Június 
A tagintézmény híreit szerkesztette: Dr Herczegné Ruszkai Edit tagintézmény-vezető 

Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozó  
A Magyar Drámapedagógiai Társa-
ság a megyei szervezőkkel együtt-
működve – huszonegyedik alkalom-
mal – hirdette és rendezte meg a 
Weöres Sándor Országos Gyermek-
színjátszó Találkozót. 
A Mesevarázs színjátszó csoport, 
évek óta rendszeres résztvevője a 
találkozónak. Az idén a Pázmán 
lovag című darabot adták elő, mellyel kivívták a közönség 
és a zsűri elismerését. Az előbbi lelkes tapssal, az utóbbi 
ezüst minősítéssel jutalmazta a produkciót, mely ez el-
múlt évek legmagasabb szintű elismerését jelenti. A gyere-
kek felkészítője Dr. Herczegné Ruszkai Edit. 

Színes Paletták - Körzeti rajzverseny 
Kettős sikert értek el a gárdonyis diákok a "Színes pa-
letták" elnevezésű körzeti alsós rajzversenyen, melyet a 
Dózsa György Tagiskolában rendeztek 76 diák részvéte-

lével. Fügedi Panna 
Flóra harmadik osz-
tályos tanuló meseil-
lusztrációjával harma-
dik helyezést ért el. 
Hütter Panna ne-
gyedik osztályos ta-
nuló ismét az évfolya-
ma legjobbjaként első 

helyen végzett. A diákok felkészítő pedagógusai: 
Horányiné Jakubiszkó Annamária és Megyeri Csabáné 
Kohut Zsuzsanna. 
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II. Gárdonyi Napok: 2012. má-
jus 16-17. 
A Gárdonyi Napok színes, változatos 
eseményekkel várta a diákokat, s a 
különböző nyilvános rendezvények 
vendégeit, résztvevőit. 
Az első napon délelőtt, az alsó tago-
zatosok „Szépírás-versenyen” mér-
hették össze 
betűvetési tudo-
mányukat. A 
felső tagozato-
sok számára a 
tornaterem iz-
galmas, színvo-
nalas bemuta-
tóknak adott 
otthont. Előbb 
a kazincbarcikai lakóhelyű középisko-
lás, Rási Richárd kerékpáros 
freestyle bemutatója ragadta magával 
a gyerekeket, majd Kazincbarcikai 
Küzdő Sportegyesület tagjai tartot-
tak thai box bemutatót. A napot a 
hagyományos Jótékonysági Gála 

zárta, melyen fellépő diákok egy év 
munkáját mutatták be, a rendezvé-
nyen megjelent szülőknek, vendégek-
nek, érdeklődőknek. A 
2012. évi Jótékonysági Gála-
műsor rendhagyó volt. In-
tézményünk, a Gála támoga-
tó jegyekből származó bevé-

telét, a tagiskola 7. 
osztályos tanulója, 
Tari Csaba gyógyke-
zelésének költségeihez aján-
lotta fel.  

A második napon az iskola 
épülete a nyolc 
osztály játékos 
sport- és aka-

dályversenyétől volt 
hangos.  
A Kistérség 3-4. osztá-
lyos tanulóit vártuk 
„Időutazás” című, tör-
ténelmi tárgyú vetélke-
dőnkre. A 11, négyfős 

csapat változatos feladatok megoldá-
sával adhatott számot, az olvasmá-
nyokból megszerzett magyar törté-

nelmi vonatkozású 
ismereteiből. 
Az utolsó nap 
bőséges, változa-
tos programsoro-
zattal várta a diá-
kokat. A délelőtti 
órákban a Kastély-

kert újra „Színes” forgatag helyszí-
névé vált. Az iskola tanulói 8 csapat-
ban, 8 különböző színbe öltözötten 

teljesítették a játékos ügyes-
ségi feladatokat. Délután a 
sportpályákon fiú- és lány 
focicsapatok küzdöttek a 
Gárdonyi-kupáért, addig az 
osztályok szülői közössé-
gei főzőversenyen mérték 
össze tudásukat. 
A napot és a rendezvényso-
rozatot szabadtéri diszkó 
zárta az iskola udvarán.  

szám ellenére, az elmúlt 8 év egyik 
legsikeresebb első osztályos beirat-
kozása valósult meg a tagiskolában. 
Szeptemberben sok szertettel vár-
juk nemcsak az új diákjainkat, ha-
nem azokat a tanulókat is, akik ma-
gasabb évfolyamon a Gárdonyi Géza 
Tagiskolában kívánják tanulmánya-
ikat folytatni! 
Művészeti 
iskolások a 
„História 
völgyben” 
A művészeti 
iskolások ta-
n u l m á n y i 
kiránduláson 
vettek részt 
május 24-én, 
melyen megismerték a Bódva -
völgye kulturális értékeit. A prog-
ram a Kazincbarcika Város és Kör-

nyéke Művé-
szetéért Egye-
sület informális 
tanulást támo-
gató kulturális 
tevékenysége 
( T Á M O P -
3 . 2 . 1 1 / 1 0 - 1 -
2010-0170) pro-

jektje támogatásával valósult 
meg. 

Labdarúgóink sikere 

A mucsonyi Kalász 
László ÁMK által szer-
vezett műfüves labdarú-
gó bajnokság legjobbja a 
Gárdonyi Géza Tagisko-
la csapata lett. Edzőjük: 
Kalász Gábor tanár úr. 

Kiállítás látogatás napközi-
sekkel 
A napközisek is megtekintették 
i s k o l á n k  p e d a g ó g i a i 
aszisztensének, 
Simkó Fanni 
b ő rd í s zm ű ves 
egyéni bemutat-
kozó kiállítását 
a kazincbarcikai 
Kisgalériában. 

Sikeres szereplés az Egressy 
Béni Nemzetközi Szavalóverse-
nyen 

A X V I I . 
Egressy Béni 
Nemz etk öz i 
Szavalóverse-
nyen - április 
20-án- a Dó-
zsa György 
Úti Tagisko-
lában, mint-
egy 130 gyer-
mek mérte 
össze tehetsé-
gét. A Gárdo-

nyit Molnár Aletta 2. osztályos 
kisdiák képviselte, osztályfőnöke 
Petrohainé Jáborcsik Ágnes felké-
szítésében. Letti igazán nagyszerű 
eredményt ért el, kategóriájának 
5. helyezését megszerezve. 
Beiratkoztak az elsősök 
Szuhakállóból, és a környe-
ző településekről 21 gyer-
mek szülei választották a 
Gárdonyit a tankötelezett-
ség teljesítésének helyszí-
néül. 
A sajnálatos módon csökke-
nő születés- és gyermeklét-
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Ballagás a Gárdonyiban 
2012. június 16-án - szombaton - 28 
végzős, nyolcadikos diák vett búcsút 
iskolájától, a Gárdonyi Géza Tagisko-
lától. 
A Gárdonyi 
igazán te-
h e tsé ges , 
o s z t á l y t 
b o cs áto t t 
útjára: a 
g y e r e k e k 
legtöbbje, a 
továbbtanulási jelentkezésben első 
helyen megjelölt középfokú intéz-
ménybe nyert felvételt. Föl-
des, Fráter, Zrínyi, Szalézi, 
Surányi.  
Kívánjuk nekik, hogy az új 
iskolájukban találják meg szá-
mításukat, váljanak valóra el-
képzeléseik és szorgos mun-
kával elért eredményeikkel 
öregbítsék tovább a Gárdonyi 
Géza Tagiskola jó hírét. 

Véget ért a 2011/2012. tanév! 

A Gárdonyi Géza Tagiskola tanulói 
a tanítási évet, a 2012. június 20-án 

megrendezett tanévzáró ün-
nepségen búcsúztatták. 
A diákok többsége a jól végzett 
munka tudatával várta a nagy 
napot. Az évzáró ünnepségen 
felidézték az elmúlt 10 hónap 
eredményeit, eseményeit, ren-
dezvényeit. Számadást készítet-
tek az eltelt időszakról.  
Az alsó tagozatosok ünnepi 

műsora, Pálkövi Zoltánné mb. igaz-
gató asz-
szony év-
é r t é k e l ő 
beszéde, a 
megérde-
melt jutal-
mak, di-
csére tek, 
okleve lek 
á t ad á s á t 

követően, minden szem az alsós 
táncszakkör produkcióját követte, 
figyelve hogyan rajzolódik ki: ÁCIÓ, 
KÁCIÓ, VAKÁCIÓ! 
Kellemes pihenést, hasznos kikap-
csolódást, feltöltődést kívánunk az új 
tanévre. 
Jó nyarat Gárdonyi! S ne feledjétek: 
2012. szeptemberétől is: Vár a 
Gárdonyi! 

Köszöntés és elismerés         
Pedagógus nap alkalmából 

Szuhakálló község Önkormányzata, az 
iskolai- és az óvodai szülői közösségek 

együttes szervezésben köszöntötték 
Pedagógus Nap alkalmából, a települé-
sen működő nevelési-oktatási intézmé-

nyek pedagógusait, alkalmazottait.  
Az Ádám Jenő Általános Iskola nevelő-
testülete, tagintézményeinek dolgozói 
2012. június 8-án tartották Pedagógus-

napi ünnepségüket.  

Az eseményen a tanévben kiemelkedő 
munkát végzett pedagógusok igazgatói 

dicséretet vehettek át.  
A Gárdonyi Géza Tagiskolából az elis-

merésben 
Dr. Herczegné Ruszkai Edit;  
Petrohainé Jáborcsik Ágnes  

és  
Megyeri Csabáné Kohut Zsuzsanna  
részesült, a 2011/2012. tanévben vég-

zett lelkiismeretes munkája miatt. 
 

 
 

A Gárdonyi Géza Tagiskola  
2012. júl. 1-jétől 2012 aug.21-ig 

zárva tart.  

A fenti időtartam alatt a gazdasági 
és tanügyi teendőket, a tanulói ügy-

intézést az  
Ádám Jenő Általános Iskola 

(Kazincbarcika, Mikszáth K.u.2.;  
tel: 48/512-796) végzi. 

Az új tanév első tanítási napja: 
2012. szeptember 3. 

A tanévnyitó ünnepség időpont-
járól, további hasznos tudnivalók-
ról intézményi hirdetményekből és 
a www.szuhakallo.hu honlapról tájé-

kozódhatnak a szülők. 
Szeretettel várunk minden tanköteles 
korú gyermeket Szuhakállóból és a 

környező településekről intézményünk-
be. 

Bővebb információ az iskola életéről: ; 
www.szuhakallo.hu  

Tanulói elismerések 
 
A 2011/2012. tanévet lezáró ünnepsé-
gen a tantestület döntése értelmében az 
elismerő okleveleken és könyvjutalma-
kon kívül nevelőtestületi, igazgatói 
és osztályfőnöki dicséretekkel is 
jutalmazásra kerültek a legjobb teljesít-
ményt elérő diákok. 
Nevelőtestületi dicséretben részesült:  
Szabó Lajos Ádám 8. osztályos tanuló; 
Kiss Csenge 7. osztályos tanuló. 
  

A 2011/2012. tanévben 
a Gárdonyi Géza Tagis-
kolában az Év tanulója 
címet a nevelőtestület 
döntése szerint: Dávid 
István Dávid 8. osztá-
lyos tanuló kapta. 

Dávid több éven keresztül, sikeresen, 
eredményekben gazdagon képviselte az 
iskolát a tanulmányi versenyeken. Kitű-
nő tanulmányi eredményével, szorgal-
mával, példamutató magatartásával, a 
tanulmányi versenyeken elért eredmé-
nyeivel, kulturális rendezvényeken 
való szereplésével, közösségi mun-
kájával érdemelte ki az elismerést. 
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Közérdekű információk  
a nyári szünetre,  

az új tanévre 



Gyermeknapi családi piknik 
Gyermeknap alkalmából immár hagyományként, ren-
deztük meg a Gyermeknapi családi piknikünket, gyö-
nyörű időben, az óvodánk parkjában. 
A családi sportvetélkedő az együtt sportolás, játszás 
jótékony hatásával megadta az esemény alaphangulatát. 
A szerencseke-
rékkel a gyerme-
kek minden for-
gatással ajándékot 
kaptak. A közös 
sz a lon nasüté s , 
táncház biztosíté-
ka volt a délután 
sikerének. 

Húsvéti játszóház 
Húsvét előtt, szerdán délután, ismét 
összegyűltek óvodánkban a barká-
csolni, együtt játszani a szülők, gye-
rekek, testvérek. 
Jó hangulatban, a tojásfestés mellett 
lehetőség volt különböző dekoráci-
ók készítésére, de alkalom adódott a 
kötetlen beszélgetésre is. A hangula-

tos dél-
u t á n r ó l 
m i n d e n 
c s a l á d 
tele kéz-
zel, ko-
s á r r a l 
v i h e t t e 
haza az 
ü n n e p i 
ajándéko-
kat. 

Ovis Gála az Egressyben 
A Kazincbarci-
kai Összevont 
Óvodák immár 
hagyománynak 
számító rendez-
v é n y e ,  a z 
Egressy Béni 
Könyvtár, Kul-
turális és Sport 
Központ szín-
h ázte rmé be n 
került megrendezésre, 2012. április 
12-én. 
A kazincbarcikai tagóvodák mellett, a 
szuhakállói Zöld Titkok Kastély Tag-
óvoda gyermekei is látványos pro-
dukcióval, „Az érik a gabona” című 
népi gyermekjátékkal mutatták be 
tehetségüket. Felkészítőik Mertusné 
Varga Katalin és Domonkosné 

Szécsényi Angéla óvónők. A hang-
szeres közreműködésért külön kö-

szönetet mondunk Orbán 
Zitának és tanítványainak. 

Szöcske Napon voltunk 
Az idén 44. éve ünnepelte 
a világ a Föld napját, a ter-
mészettudatosság jegyé-
ben. A jeles világnap alkal-
mából me grendezet t 

Szöcske Nap 
sok éves ha-
gy o m án y r a 
tekinti vissza 
a kurityányi 
ó v o d á b a n , 
melyen óvo-
dásaink is 
részt vesznek.  

Hasznos tudnivalók a nyári szünetre 
A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2012. júl. 09-jétől 
2012. aug. 20-ig zárva tart.  
A fenti időtartam alatt az óvodai jogviszonnyal kapcso-
latos ügyintézést a Kazincbarcikai Összevont Óvo-
dák (Kazincbarcika Csokonai út 1. telefon: 48/512-542) vég-
zi. 

Első nevelési nap: 2012 aug.21. 

Óvodánkról bővebb információt a 
www.szuhakallo.hu honlapon talál. 
Tel/fax: 48/352-019 
E-mail: kastelyovi@parisat.hu 

Évzárás – nagycsoportosok ballagása 
Óvodásaink önfeledt énekkel, verssel, tánccal adtak számot 
ügyességükről, arról a sok-sok munkáról, mellyel a nevelési 
é v ü n k  l e z á r á s á r a  k é s z ü l t e k . 
A nagyok búcsúzója már az iskolára érett gyermekek tudá-

sát tükrözte, de nem 
hiányozhatott a derű, a 
zene, a jókedv sem. 
A nyárra minden gyer-
meknek, szülőnek, fel-
nőttnek, gyermeknek 
kellemes időtöltést, pi-
henést kívánunk! 

Anyák napi ünnepség az Oviban 
Édesanyákat, nagymamákat 
ünnepeltünk május első va-
sárnapján. 
Mindkét csoport gyermekei 
megható kis műsorukkal 
köszöntötték édesanyjukat, 
nagyijukat. A gyerekek egy 
szál virág mellett, csokorba 
kötött dalok, versek sokszí-
nűségével fejezte ki szerete-
tüket. 
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Zöld Titkok Kastély Tagóvoda hírei:                                 Április-Június 
(Az oldal híreit írta: Gergely Judit tagóvoda-vezető) 



 Beszámolt a Polgárőrség 
A képviselő-testület 2012. április 
18-i ülésén, a Szuhakállói Polgárőr 
Egyesület elnöke ismertette a 
képviselőkkel az Egyesület 2011. 
évi szakmai tevékenységét. Az 
elnök tájékoztatta a testületet az 
egyesület 2011. évi működéséhez 
kapott önkormányzati támogatás 

felhasználásáról. 
Néhány fontosabb adat a beszámolóból: 
A 26 fő egyesületi tagból effektíven 19 fő vett részt 
rendszeresen a közterületi szolgálatokban. 2011. 
november hónaptól minden napra biztosított volt egy 
járőrpáros szolgálata, akik vagy autóval vagy gyalogosan 
látták el a feladatot. 

2011.06.01.- 2011.12.31-ig terjedő időben: 
 635 óra közterületi szolgálat; 
 15 óra rendezvény biztosítás;  
 72 óra irodai munkára, 
 30 óra jogszabály ismeretek, oktatás, továbbképzés. 

Az Egyesület kapcsolata a rendőrséggel, az 
önkormányzattal jó. Megalakulása és működése óta 
javult a község közbiztonsága, a lakosság 
biztonságérzete. 

A Szuhakállói Polgárőr Egyesület az önkormányzat által 
2011. évben nyújtott 50.000 Ft támogatás 
felhasználásával valósíthatta meg, az Egyesület 
tevékenységének megkezdéséhez szükséges 
beszerzéseket. Így láthatósági mellények, esőköpeny, 
jelzőtárcsa, bélyegzők, stb. megvásárlásra nyújtott 
fedezetet az önkormányzati támogatás. 

A képviselő-testület döntése értelmében a Polgárőr 
Egyesület tagjai szolgálat teljesítés közben használták az 
önkormányzat tulajdonát képező Suzuki W R+ típusú 
személyautót. 2011.06.03. és 2012.03.31. között 82 
alkalommal, összesen 1020 km futásteljesítménnyel került 
a jármű igénybe vételre. A havonta megtett távolságok, a 
hatályos üzemanyagárak és a fogyasztási norma szerint, a 
gépjárműhasználatból adódó, az önkormányzat által 
biztosított üzemanyagköltség: 25.523 Ft. 
Az Önkormányzat fentieken túlmenően 2 db 
mobiltelefon előfizetést és készüléket biztosított az 
Egyesületnek, 2011. július hónaptól. A készülékek havi 
előfizetési díja 3.175 Ft (előfizetésenként), melyhez az 
Önkormányzat szerződött mobilszolgáltatója, az 
Önkormányzat kérésére, 11 hónapon keresztül ugyanilyen 
mértékű kedvezményt biztosít. 
Az Egyesület tagjai ezúton is köszönik a lakosság és az 
önkormányzat támogatását.  

Lénárt Imre  
elnök 

Búcsú 
2012. június 9-én, megdöbbentő, 
torokszorító hírről értesültünk. Palkó Pál – 
vagy ahogyan mindannyian ismertük, hívtuk, 
Pali – tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
A térség modern krónikásaként Múcsonytól 
Ragályig; Rudabányától Rudolftelepig, 
Szuhakállótól Bánhorvátiig nem múlhatott 
el úgy közösségi esemény, óvodai, iskolai, 
önkormányzati rendezvény, a tanévnyitótól 
az idősek estjéig, a népdalos találkozótól a 

Bányásznapi ünnepségig, ahol meg ne jelent volna kamerájával, kis 
csapatával, segítőivel. Talán nem állunk messze az igazságtól, ha 
úgy érezzük Szuhakállót, a szuhakállói eseményeket, programokat 
különösen szerette. 
Az elmúlt több mint másfél évtized alatt több ezer órányi televíziós 
felvétel került ki kezei alól, s került adásba. Szürke eminenciás volt. 
Csak azt láttuk, hogy van egy ember, aki szinte megszállottan, nem 
ismerve sem vasár-, sem ünnepnapot, nem tartva időbeli 
korlátokat, dolgozik. Teszi, amit szeret.  
És Ő őszinte rajongással, a munkája iránti végtelen tisztelettel, 
alázattal tette a dolgát. Ritka, talán általunk nem is eléggé becsült 
tulajdonsága volt: észrevehetetlenül, mindenki irányába türelmesen, 
elfogadóan, a kritikus hangokat is elfogadva, a szépségre, a múló 
pillanatokra figyelve teremtett értéket, ragadta meg az időt.  
S az ő ideje most elfogyott.  
Palkó Pál 2012. június 9-én, 62 évesen, elment.  
Temetésére 2012. június 14-én került sor a kurityáni temetőben. 

Papírgyűjtés– 2012. ősz 
Tisztelt szuhakállói lakosok! 
Ezúton is megköszönöm azt a segítséget, melyet 
az elmúlt tanév őszén szervezett papírgyűjtési 
akciónk során, intézményünk tanulói irányába 
t a n ú s í t o t t a k .  T á m o g a t á s u k n a k , 
együttműködésüknek köszönhetően diákjaink 
jelentős mennyiségű papírt gyűjtöttek. 
2012. októberében tanulóink ismét megkeresik 
Önöket, a háztartásukban keletkező felesleges 
papírhulladék begyűjtése végett. Kérem erre 
számítva, legyenek szívesek a hulladékpapírt a 
gyűjtés időpontjáig tárolni, félretenni. 

Dr. Herczegné Ruszkai Edit 
tagintézmény-vezető 

S ZUHAK ÁLLÓ K ÖZSÉGI 
ÖNK OR MÁ NY ZA T J EGY ZŐJ E 

Ezúton tájékoztatom az Tisztelt lakosságot, 
hogy szabadság miatt,  

a jegyzői ügyfélfogadás  
2012. július 10. és július 25.   

között szünetel. 
 

Dr. Herczeg Tibor sk. 
címzetes főjegyző 


