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Kedves Olvasók!

Kistokajban 2014-ben jelentős fejlesztések valósulnak meg. Hamarosan megkezdődik az orvosi 
rendelő és a mellette lévő épület, parkoló teljes felújítása. Az MVH támogatásból nyert mikro-
busz közösségi célokat szolgál majd, a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Az sportpályán folytatódik falumegújítási pályázatból megvalósuló „fi atalok tere” és szabadtéri 
színpad építése.

Az iskola állami fenntartásban működik, ennek ellenére a képviselő-testület jelentős összeget 
fordított a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokra (asztalok, székek, tányérok vásárlásá-
ra közel 600.000 Ft-ot). Az iskolaépület és udvar bővítése elengedhetetlen. Az önkormányzat vé-
teli ajánlatát két tulajdonos elfogadta, így az iskolaudvar jóval nagyobb lesz. Sor kerül a kerítés 
átépítésére, mellé csodasövényt telepítünk, homokozót, napközis játszóudvart alakítunk ki. 

Az óvoda parkolójának bővítése, az udvari játékok telepítése, fejlesztése, parkosítása folyama-
tos. Köszönjük mindazoknak, akik felajánlották munkájukat, növényeiket és egyéb segítségüket 
a parkosításhoz.

A kistermelők és a lakosság igényeinek megfelelően piacot hozunk létre az UNI COOP áruház 
közelében. 12 elárusítóhelyet alakítunk ki, ahol minden nap kínálhatják termékeiket a helyben 
élők, és természetesen „helypénzt” fi zetve más településeken élők és termelők is. A geotermikus 
közműhálózat kiépítésének megkezdésekor heti rendszerességgel kerül sor egyéni lakossági 
tájékoztatásra. 

Ambrus Gyöngyi 
polgármester, Kistokaj

Nőnapi köszöntő

Emlékszem, mikor kisgyerek voltam, szüleim, nagyszüleim, gyakran elmondták: „tiszteld 
a lányokat, vigyázz rájuk, védd őket!” Az intő mondatok igazságát gyermekként nem vitattam. 
Aztán ahogy teltek az évek, és gyermekből tinédzserré, majd felnőtté értem, szépen lassan kez-
dett megvilágosodni e pár mondat jelentése. Rájöttem, hogy – a még sokszor ma is gyengébb-
nek nevezett nem képviselői – az élet mennyi területén kell, hogy helyt álljanak nap, mint nap. 
Mert hol is lennénk mi, férfi ak nélkülük? A feleség, a társ, az édesanya, nagymama, a kolléganő 
nélkül. Isten nem véletlenül adott társat a férfi  mellé. Nélkülük nem csak a magány szorongató 
érzését kellene megtapasztalnunk, de életünk, munkánk is féllábú székként csuklana össze. 
De ez valahol így van rendjén, hiszen egymás nélkül valóban gyengék, erőtlenek vagyunk. Ami-
kor először ki tudtam mondani e szavakat, akkor értettem meg igazán a gyermekként hallott 
intő mondatokat. Sokak szerint néha egy dicsérő szó, egy köszönet többet ér, több erőt ad min-
dennél. Nőnap alkalmából ezért magam is szeretnék köszönetet mondani és jó egészséget kíván-
ni minden lánynak, hölgynek, feleségnek, édesanyának, nagymamának! Isten éltesse Önöket!  

Tállai András 
Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára, Országgyűlési Képviselő 
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Bevételek
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK várható összege 127.145 eFt, 
a közhatalmi bevételeké 60.300 eFt, a működési bevételeké 
14.260 eFt, az átvett pénzeszköz 3.750 eFt. A működési be-
vételek összege 205.455 eFt, kiegészül a pénzmaradvánnyal, 
25.000 eFt-tal, a működési bevétel teljes összege 230.455 eFt. 

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK:  a 2013. és a 2014. év-
ben elnyert és tartaléklistán szereplő pályázatokkal 505.657 
eFt a várható bevétel. 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK államháztartáson belülről 127.145 eFt: 
helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 38.688 
eFt, köznevelési feladat 44.523 eFt, szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatok 17.959 eFt, kulturális feladatok 
2.494 eFt, a működési célú központosított előirányzat 82 eFt. 
Kiegészítő támogatás 19.104 eFt összegben. Kamatbevétel:  
400 eFt. 

KÖZHATALMI BEVÉTELEK: a helyi iparűzési adóból 50.000 eFt, 
gépjárműadóból 6.700 eFt, építmény adóból 1.600 eFt, kommu-
nális adóból 1.300 eFt, egyéb áruhasználati és szolgáltatási 
adóból 400 eFt, talajterhelési díjból 400 eFt bevétel a várható. 
Egyéb bevételek (igazgatási díjak, bírságok és pótlékok) 300 
eFt. 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: a kerékpáros létesítményre ka-
pott támogatás, az óvodaépítésből 2014-re áthúzódó elszámo-
lás, közpark építésre, az egészségügyi alapellátás fejlesztése, 
mikrobusz vásárlása. 

Kiadások
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK tervezett összege 100.415 eFt, járu-
lékok és adók 31.280 eFt. Az önkormányzat alkalmazásában 
álló köztisztviselők, közalkalmazottak és alkalmazottak mun-
kabére, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá-
rulási adó. A költségvetési törvényben meghatározott legala-
csonyabb összegben terveztük meg a cafetéria juttatásokat. 
A működési költségvetési kiadás összesen 230.455 eFt.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: Civil szervezetek támoga-
tása (320 eFt), általános tartalék 2000 e Ft.

DOLOGI KIADÁSOK: az intézmények fenntartásának és az 
igazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges közüzemi díjak, 
szolgáltatások, üzemeltetési anyagok beszerzése. 

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI: családi támogatások 
2.000 eFt, betegséggel kapcsolatos ellátások 3.200 eFt, fog-
lalkoztatással és munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 
1.700 eFt, lakhatással kapcsolatos ellátások 500 eFt, átmeneti, 
temetési, rendszeres szociális segélyek 2.550 eFt, valamint a 
Bursa Hungarica Ösztöndíj.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK kiadása 525.127 eFt, (az elnyert 
és tartaléklistán lévő pályázatok). Felújításra 10.530 eFt, (út-
felújítások, közvilágítás bővítése, járdaépítés, a játszótér fel-
újítása, piac építése).

Ambrus Gyöngyi 
polgármester

Az önkormányzat tervezett bevétele 711.112 eFt, a kiadása 766.112. eFt, a hiány 55.000 eFt, 
melyre az előző évi pénzmaradvány fedezetet nyújt.

Szöveges indoklás Kistokaj Község Önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendeletéhez

TÁJÉKOZTATÁS

Kistokaj Község Önkormányzata az „Egészség-
ügyi alapellátás korszerűsítése Kistokaj Község-
ben” című ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0026 kódszámú 
pályázatával 57.160.479 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert. 

A támogatás 100% intenzitású. A korszerűsítés 
az orvosi rendelő, a régi könyvtár és a régi pos-
ta épületére terjed ki. A régi könyvtár részben 
kap helyet a fogorvosi rendelő, a posta helyére 
kerül a gyógyszertár. Az épületek energetikai 
korszerűsítése mellett új parkolók kialakításá-
ra is sor kerül. A kiviteli terv elkészítését és a 
közbeszerzési eljárás lezárását követően indul a 
kiviteli munka.

A NordTender Kft nyerte el a projektmenedzs-
ment feladat ellátását. Az engedélyes tervet az 
M2 Tech Kft. készítette. Az új gyógyszertár kiala-
kítására nem vonatkozik pályázati támogatás. 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy 2014. március 
31-én 16.00 órától április 4-én 20.00 óráig átépítés miatt 
a forgalom elől teljes egészében lezárásra kerül Miskolc 
Tiszai pu. mellett lévő vasúti átjáró. 

A lezárás ideje alatt a 3738 Miskolc-Kistokaj autóbusz-
vonalon az alábbiak alapján történik a közlekedés:
Miskolc, aut.áll.-ról induló és Kistokaj aut.fordulóig közlekedő já-
ratok a menetrendben szereplő Soltész Nagy Kálmán u. megálló 
után a Miskolci Közlekedése Zrt. „3”-as viszonylatjelzésű, Szir-
ma végállomásig közlekedő autóbuszok által használt Bors vezér 
úton lévő Vízügyi Igazgatóság elnevezésű megállóhelyen állnak 
meg az utasok le- és felszállítása céljából. A Miskolc, rendező 
pu. megállóhely után a járatok a menetrendben meghirdetettek 
alapján közlekednek.  A járatok nem érintik a Miskolc, Petőfi  kol-
légium, valamint Tiszai pu. megállóhelyeket. 

A Kistokaj, aut.fordulótól induló járatok útvonala és megálló-
helye Miskolc, rendező pu. megállóhelyig változatlan, a menet-
rendben meghirdetettek szerint közlekednek. Onnan a járatok 
tovább közlekedve a Soltész Nagy Kálmán úton található MVK 
Zrt Vizügyi Igazgatóság megállóhelyén állnak meg, majd ezután 
a Soltész Nagy Kálmán úti menetrendben előírt megállóhelyen.  
A járatok nem érintik a Miskolc, Petőfi  kollégium, valamint Tiszai 
pu. megállóhelyeket.

A Kistokaj, aut.fordulótól 7.05 órakor induló járatot Miskolc, Pe-
tőfi  kollégium és Tiszai pu. megállóhelyek  érintésével közleked-
tetjük. 

Megértésüket köszönjük!

Kellemes utazást kíván a BORSOD VOLÁN
Személyszállítási Zrt., Miskolc

Kistokaj Község Önkormányzata
Cím: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43.
E-mail: polgarmester@kistokaj.hu
honlap: www.kistokaj.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Hagyományainknak megfelelően, és tiszteletadásul az 
1848/49-es forradalomra és szabadságharcra, Petőfi  Sán-
dorra emlékezve március 14.-én, az IKSZT-ben tartott 
színvonalas ünnepi műsor után az alábbi intézmények 
és szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el a Petőfi  
utcában: Az Ezüstfény Nyugdíjas Klub, Kistokaj Község 
Önkormányzata, a Kistokaji Általános Iskola, Kistokaji 
Református Egyház, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat.

A Kistokaji Református Templom külső falán található 
márványtábla és dombormű az első és második világ-
háború hőseinek állít emléket. Az emlékművet a túlélő 
rokonok készíttették szeretteikre emlékezve. 

Az idők során megrongálódott emlékművet Kistokaj 
Község Önkormányzata helyreállíttatta, a márványtáb-
la megkopott betűinek és környezetének felújítása el-
készült.

a geotermikus energia
ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK SZÁMÁRA 
Nyerj egy Kistokaji Hőerőmű látogatást az osztályodnak! 
A PannErgy Nyrt., Magyarország vezető környezetbarát, geotermikus energiát termelő és hasznosító Társasága, 

rajzpályázatot hirdet az általános iskolák alsó és felső tagozatai számára. 

Rajzoljátok le, mit jelent számotokra a geotermikus energia – a földünkből 
származó egyik legfontosabb zöld energia –, és hogyan képzelitek el 
a hasznosítását. 
Pályázni maximum A/4-es formátumú, bármilyen eszközzel és technikával 
készült színes, egyéni és csoportos alkotásokkal egyaránt lehet. 
A pályázaton kizárólag saját készítésű művek indulhatnak. 

A két első helyezett – osztályával együtt – meghívást nyer 
a Miskolci Geotermikus Projekt Kistokaji Hőközpontjába, 
amely „2013. legjobb geotermikus fűtési projekt nemzetközi díjat” 
nyert, ahol egy különleges előadás keretében „járhatják be” 
a geotermikus energia útját, a kitermelésétől a felhasználásig 
és a földbe való visszajuttatásig.

A zsűri az alsó és a felső tagozatosok legjobb 
három-három alkotását külön díjazza. 

Életünk része 

A pályaművek beküldésének határideje: 2014. április 30. 
A pályázatokat kizárólag postán küldjétek! 

Cím: PannErgy Nyrt. 1117 Budapest, Budafoki út 56.  A borítékra kérjük ráírni: „PannErgy rajzpályázat”. 

A pályázathoz minden esetben olvashatóan csatoljátok: név, életkor, osztály, elérhetőség, iskola neve és elérhetősége. 

A beküldők hozzájárulnak ahhoz, hogy az alkotásokat névvel,a PannErgy Nyrt.saját marketing céljára felhasználja, és nyilvánosságra hozhassa.

Eredményhirdetés 2014. május 15-én. A nyerteseket telefonon vagy postán értesítjük. 

www.pannergy.com

MEGEMLÉKEZÉS
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Nagy kihívás és örömteli esemény 
volt, az épp szárnyaikat bontogató 
6 felnőtt és 18 kiscserkésznek.  Két-
száztizenöten vettek részt a rendez-
vényen, a környékbeli városokból, 
településekről  jöttek vendégeink. 
Nagy segítség volt, hogy a  meleg 
vacsora megfőzését Strázsa József 
vállalta. Biztonságunkra a helyi pol-
gárőrség felügyelt. 

Ambrus Gyöngyi polgármester asz-
szony köszöntötte az IKSZT-t meg-
töltő cserkészeket. Az ezt követő 
jelmezes felvonuláson találkoztunk 
katicabogárral, cowboy-jal, orvossal, 
banditával, sőt Toldi Miklós is elláto-
gatott közénk. Majd kezdődött a csa-
patok 

versenye, amelyben általunk megírt 
keretmesében jeleneteket adtak elő. 
A zsűrinek nehéz dolga volt, hisz 
jobbnál jobb előadásokat láttak.

Még meglepetés műsor is készült, 
melyet a Kistokaji Ezüstfény Nyug-
díjas Klub örök ifjútagjai adtak elő 
cserkésztestvéreink mulattatására. 

A vacsorát követően, egy jó han-
gulatú Esztenás táncház részesei 
lehettünk. Eközben folyamatosan 
működött a kaszinó. Egy csendes 
teaház-sarok a beszélgetni vágyó-
kat, a családos cserkészeket sok já-
tékkal felszerelt babasarok várta.  
Késő este izgalmas tombola zárta a 

rendezvényt.

Vasárnap Andrásfal-
vi János kazincbarci-
kai atya, illetve Kiss 
Péter református lel-
késznek felszentelt 
cserkész testvérünk 
vezetésével isten-
tiszteleten vehet-
tünk részt. 

Ezúton köszönöm meg mindenki 
támogatását, segítségét, akik ezen 
rendezvény megszervezéséhez, le-
bonyolításához hozzájárultak.

Nagy Károlyné csst 
a 786.sz. Szent György Cserkészcsapat 
csapatparancsnoka

2014. január 6-án beköltöztünk a 
gyönyörűen felújított Kistokaji Nap-
sugár Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde épületébe. Itt minden meg-
található, ami a gyermekek sokolda-
lú személyiségfejlesztéséhez szük-
séges. 

Szinte egy hónap alatt megnöveke-
dett a gyermeklétszám: 94 fő óvodás 
és 12 fő bölcsődés gyermekünk van, 
ami 100%-os kihasználtságot jelent. 
Az óvodába felvehető gyermeklét-
számot a Kistokaji Önkormányzat 
Képviselő-testülete, - élve a törvény 
adta jogával - 20%-kal megemel-
te. Így  minden hozzánk jelentkező 
gyermeket fel tudunk venni, senkit 
nem kell elutasítani.

A foglalkoztató szobák mellett az 
óvodai tornateremben folyik a té-
rítésmentes néptánc tanítás, és az 
egyedül térítésköteles judo oktatás. 
Az egészséges életmódra nevelés 
szerves része a só szoba használata. 
A fejlesztőszobában tartjuk a külön 
foglalkozásokat: angol nyelv, zene 
óvoda, drámapedagógia, hittan.

Más óvodákkal ellentétben ezek a 
foglalkozások térítésmentesen ve-
hetők igénybe, köszönhetően a Kis-
tokaj Község Önkormányzatának.

A nevelőtestülettel közösen megírt 
saját Helyi Óvoda Nevelési Program 
„Komplex Tevékenységek” keretén 
belül a kötelező foglalkozások mel-
lett kiemelten foglalkozunk a kör-

nyezet és természetvédelemmel, a 
néphagyományőrzéssel. A 2011 évi 
CXC-es Köznevelési Törvény kiemel-
ten foglalkozik az erkölcsi nevelés-
sel. Ezt szem előtt tartva dolgoztuk 
ki az „Illik nem illik” foglalkozást.

Bártfai Gellért Márta 
óvodavezető

Cserkész-farsang Kistokajban

Új ruhában a Napsugár

2014. február 15-16-án került sor a II. Cserkészkerület 
(Borsod és Heves megye) hagyományos farsangi mulatságára. 

A feltétel nélküli szeretet a gyereknevelés vezércsillaga. 
A szeretet abszolút ingyenes, az egyetlen jó pedagógiai módszer.

p
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A tanév legvidámabb programja 
mindig az iskolai farsang. Hetekkel 
előtte izgatottan készülnek az osz-
tályok, hogy aztán bemutathassák 
mindenkinek a jelmezes produkció-
jukat. 

Hagyományosan a nyolcadikosok 
igazán színvonalas nyitó táncával, 
az angol keringővel kezdődött a fel-
vonulás. 

Nagy sikert arattak az idei farsan-
gon az elsősök kis egerei, akik az 
őket tanító pedagógusokkal együtt 
táncoltak a színpadon. A másodiko-
sok pingvin tánca is fergeteges volt. 
A harmadik osztály zenés-táncos 
szüreti mulatságát, a negyedikes 
labdakergetők bemutatóját is nagy 
tapssal jutalmazta a közönség. Az 

ötödik osztály szelektív hulladék-
gyűjtőinek előadása nemcsak hu-
moros, de tanulságos is volt. A hato-
dikos szellemes szellemirtók játéka, 
igazán vidám, mai történet is nagy 
tetszést aratott. A legkreatívabb 
osztálynak a hetedikesek bi-
zonyultak, hiszen a fi ú szink-
ronúszók bemutatója, és a 
lányok „fehérben-feketében” 
tánca különösen eredeti és 
nagyon ötletesen kivitelezett 
produkció volt. 

A jelmezesek felvonulása után 
ismét a nyolcadikosok követ-
keztek. Fergeteges rock and roll 
tánccal zárták a felvonulást.

Ezúton is szeretném megköszön-
ni minden szülőnek, akik segítet-

tek a jelmezek, a díszlet elkészítésé-
ben, s mindenkinek, aki bármilyen 
tárgyi, vagy anyagi felajánlással 
hozzájárult az iskolai farsang sike-
réhez.

A harsányi Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola és a Kistokaji Általános 
Iskola sikeresen pályázott a TÁMOP 
- 3.3.14.A-12/1 számú Hazai és nem-
zetközi testvériskolai kapcsolatok 
kialakítása című pályázatra. 

Ennek eredményeképpen a két isko-
la közösen valósít meg a tanórákhoz 
és a tanórán kívüli foglalkozások-

hoz, szabadidős tevékenységekhez 
illeszkedő programsorozatot. 

A pályázat keretében a kistokaji is-
kolában természetismereti szakkör 
és művészeti tehetséggondozó fog-
lalkozások indulnak. Előadások, in-
teraktív foglalkozások is színesíteni 
fogják a programot. 

Tervezünk a két iskola pedagógusa-
ival, tanulóival közös találkozókat, 
amelyek során Kistokaj és Harsány 
község jellegzetességeivel is megis-
merkedhetünk. 

Közös kirándulások, nyári tábor is 
segíti majd a két település általános 
iskolásainak egymáshoz közel kerü-
lését, barátságok kialakulását. 

ISKOLAI BEIRATKOZÁS 
Az általános iskolai beiratkozás ideje: 
- 2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között 
- 2014. április 29. (kedd)  8.00-18.00 óra között 
- 2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között. 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 
• A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
  nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
  (lakcímkártya). 
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
  tanúsító igazolás. 
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
  tanúsító igazolás lehet: 

  - óvodai szakvélemény 
  - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérett-
    ségi szakértői vélemény 
  - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 
    a Szakértői Bizottság szakértői véleménye 

• Elvált szülők, nevelőszülők esetén nyilatkozat a közös 
  szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 
  15-től hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
  évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet 
  gyakorlása előírásai az irányadók.)

A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot a 
beíratáskor kell megtennie a szülőnek.

Szeretettel várunk minden leendő elsős kisgyermeket a Kistokaji Általános Iskolába. 

Sándor Józsefné 
igazgató

Ketten könnyebb

FARSANG móka, kacagás

Testvériskolai kapcsolat: Harsány és Kistokaj

gy
bb 
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A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókór-
ház az ország legnagyobb népességű vidéki kistérségé-
ben helyezkedik el. Ellátási területe kiterjed Miskolc vá-
ros lakosságára és vonzáskörzetére, ami 40 településen 
közel 300.000 lakost jelent. 

A TÁMOP-6.1.2/11/3 „Egészségre nevelő és szemlélet-
formáló életmódprogramok a kistérségekben” című pá-
lyázaton elnyert közel 125 millió forint támogatásból 
az intézményben Kistérségi Egészségfejlesztési Iro-
da (továbbiakban: EFI) kezdte meg működését 2013. 
augusztus 1-én.

A projekt fő célja a Miskolci kistérség lakosságának 
egészségi állapot javítása, a várható élettartam növe-
kedése, az életminőség javítása és a lakosság szemléle-
tének formálása. 

Ennek keretében kerül sor az egészségnapra 2014. 
március 28-án 09.00-14.00 óráig, a Kistokaj, Szabó L. 
u. 51. sz. alatt, melyre várjuk az érdeklődő lakosokat. 

Kérjük, hogy TAJ kártyát 
hozzanak magukkal! 

A vizsgálatok összegzése, 
értékelése a helyszínen 
megtörténik, ennek alapján a továbbiakban egyéni ke-
zelés igénybevételére is van lehetőség, melynek helyszí-
ne s Miskolci Semmelweis Kórház. 

Az EFI-ben az állapotfelmérés alapján igénybe vehe-
tő szolgáltatások köre széleskörű: mozgásterápiás ta-
nácsadás, étrendi tanácsadás, térítésmentes mozgás-
lehetőségek (gerinctorna, fi tball, pilates), dohányzásról 
leszoktató program, lelki segítségnyújtás; klubfoglalko-
zások; stb. 

Jöjjön el Ön és Családja is egészségnapunkra, vagy 
keressen bennünket a Semmelweis Kórházban. Ér-
deklődni lehet a 46/555-124-es telefonszámon.

Barna Krisztina 
EFI szakmai vezető

 Kistokaj Község Önkormányzata és a Miskolci Semmelweis Meghívó Kórház a TÁMOP 6. 1. 2-11/3-2012-0016 kódszámú projekt 
 keretében EGÉSZSÉG- ÉS SZŰRŐNAPOT szervez!

Helyszín: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér  Időpont: 2014. március 28. (péntek) 9: 00 - 14: 00 óráig

Térítésmentesen igénybe vehető: 
• általános állapot felmérés  • szájüregi rákszűrés • vérnyomás ellenőrzést 
• vércukor ellenőrzés  • csontsűrűség vizsgálat  • légzésfunkciós vizsgálat  
• áttekintő érrendszeri vizsgálat  • prosztatarák szűrés (vérből)  • hallásvizsgálat 
• látásvizsgálat  • drog prevenciós előadások, tanácsadás
• tüdőszűrés (jogszabály alapján csak a 40 év feletti lakosok számára ingyenes, akik az elmúlt 1 éven belül nem 
   vettek igénybe tüdőszűrő vizsgálatot) 

Kérjük a lakosságot, hogy egészségük megóvása érdekében vegyenek részt a rendezvényen, minél nagyobb 
arányban vegyék igénybe szolgáltatásainkat!

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 
a Miskolci Semmelweis Kórházban

Beszámoló a kistokaji fogászat 2013-as évéről
2013-ban 1504 beteg került ellátásra a fogorvosi rendelőben. 
Ebből 1344 felnőtt, 160 pedig 18 év alatti. 

Ez viszonylag jó részarány, de úgy gondolom, az iskolában jobban kell propagálni 
a fogorvosi ellátáson való részvételt. Az iskolafogászati szűrések után jelentősen 
több gyermek érkezik ellátásra. Tapasztalataim szerint a nagyobbak vagy egyedül, 
vagy – zömmel szülővel – fájós foggal jönnek. 

A fenti problémákat remélhetőleg feloldja, hogy március 1-től a Kistokajban 
meglévő 3 délelőtti mellett a MÁV rendelőben 2 délutáni rendelés is lesz, 
2 hetente pénteken egészen este 6-ig. 

A kistokajiak térítésmentesen vehetik igénybe ott a fogászati ellátást az én rendelési 
időmben. Ugyanis Kistokajban mindig problémát jelent, hogy akik délelőtt nem tudnak 
eljönni, azok zömmel Miskolcon dolgoznak, busszal nem érnek vissza a rendelés végéig. 

A kistokaji rendelőben kedden, csütörtökön és pénteken délelőtt lesz rendelés.

Dr. Nagy Péter 
fogorvos
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„Használjuk egymás erőforrásait, használjuk ki a lehető-
ségeket, és igyekezzünk megvalósítani közösen az elkép-
zeléseket. Építsük együtt a megyét!” Összegzésnek szán-
ta eme mondatokat Garamvölgyi Attila, a Geo-Wendung 
Zrt. igazgatósági tagja, a Geo-Nord Geotermikus Távhő 
Klaszter vezetője. Több mint húsz gazdasági szerepelő és 
önkormányzat fogadta el a klaszter meghívását, de jelen 
volt a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a 
Miskolci Egyetem képviselője is.

Garamvölgyi Attila hangsúlyozta: a helyi gazdaságfej-
lesztés olyan sokszereplős folyamat, amelyben a vállal-
kozásokon és az önkormányzaton kívül számtalan álla-
mi és nem állami szereplő is jelen van, a minőségét és 
egyben sikerességét meghatározza a település kultúrája, 
történelme, együttműködési készsége és közös akarata. 
Ezt a célt szolgálja a Geo-Nord Klaszter is, amely szeretne 
minél nagyobb sikerrel részt venni a 2014–2020-as Eu-
rópai Uniós forrásokból támogatott gazdaságfejlesztési 
pályázatokon. A tervük a megújuló energia minél széle-
sebb körben való hasznosítása, amihez a környék önkor-
mányzatai mellett a Miskolci Egyetemmel is szeretnének 
szorosan együttműködni.

A beszélgetésen részt vett Tállai András, a Belügymi-
nisztérium önkormányzati államtitkára is. Biztatásként 

elmondta, hogy a kormány a gazdaságfejlesztésre az 
összes európai uniós forrás legalább 60 százalékát fog-
ja fordítani, s kiemelten hangsúlyos szerepet szánnak a 
helyi önkormányzatok és a gazdasági szereplők együtt-
működésével megvalósuló munkahelyteremtő projektek 
számára. Új elemként megemlítette a vállalkozások és 
önkormányzatok külső fi nanszírozáshoz való hozzáfé-
résének javítását, a megújuló energia felhasználásának 
ösztönzése, és az energiahatékonyság növelése érdeké-
ben. Az intézkedések eredményeként bővülhet a fejlett 
szolgáltatások nyújtására képes inkubátorházak, ipari, 
illetve tudományos és technológiai parkok, ipari terüle-
tek, valamint logisztikai központok minőségi szolgáltatá-
sainak köre, valamint az ezeket igénybe vevő vállalkozá-
sok száma.” 
http://www.eszak.hu/helyi/2014/03/12/onkormanyzat

-vallalkozas-ket-jo-barat.eszak (Részlet a cikkből) 

Kedves Kistokaji Lakók!
Segítő együttműködésüket szeretnénk kérni egy állan-
dóra tervezett fotókiállítás megszervezésében, melyet az 
„Építő Közösségek Kistokajban” címmel elnyert pályázat 
zárásaként szeretnénk bemutatni színháztermünkben, 
„Ahogy azt csak mi látjuk” címmel Kistokaj múltját és je-
lenét bemutatva. 

Régi fényképeket várunk családokról, házakról, utcákról, 
történeteket a régmúltból és persze jelen korunk képeit 
településünkről. Ehhez kérnénk segítséget, támogatást, 
képanyagot, hogy minél színesebbé, értékesebbé tehes-
sük ezt a kiállítást és minél szebbé varázsoljuk                         .
színháztermünket.

A képeket és a történeteket a következő címre várjuk: 
Szabó L. u. 51. (IKSZT színházterme, minden munkana-
pon 10-18 óráig). 

Ha valaki nem tud eljönni hozzánk, de segítené akción-
kat, hívjon az alábbi telefonszámokon, és személyesen is 
ellátogatunk hozzá. Elérhetőségünk 06/46222-258

A közösség összefogásában bízva, az IKSZT munkatársai: 
Tarsoly-Tóth Erika és Tankó Ildikó

Önkormányzat-vállalkozás

„Ahogy csak mi látjuk”

A klaszter és a közös projektek összehozzák az önkormányzatokat és a vállalkozásokat. Ez volt a 
központi gondolata annak a kerekasztal-beszélgetésnek Nyékládházán, amelyen a helyi önkormány-

zatok és a gazdasági szereplők együttműködése volt a téma.
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Találja meg kedvenc programját a Kistokaji IKSZT-ben!
A TÁMOP-3.2.3 B-12/1-2013-0138 jelű „Építő közösségek Kistokajban” c. pályázat programjai ÁPRILIS HÓNAPBAN IS 
várják az érdeklődőket. A programok díjmentesen látogathatók, mindenkit szeretettel várunk!
IKSZT program Előadás címe Időpont Helyszín Előadó 

Szépkorúak találkozója   2014. 04. 03. 15:00 IKSZT
(minden hónap első csütörtökén)

Háztartástanoda (havi klub) Horgolás 2014. 04. 03. 17:30 IKSZT Dobákné Steiber Erika pedagógus, előadó

Szabás-varrás tanfolyam (havi klub) Tanfolyam kezdőknek és haladóknak 2014. 04. 05.  IKSZT Gulyás Györgyi pedagógus, előadó
(minden szombaton várhatóan májusig)  14:00-16:00

Virágozzon ki a falu,  Hogyan tegyük széppé köztereinket,  2014. 04. 05. 16:00 IKSZT Nagy Károlyné előadó 
virágozzon ki a kiskert!   saját kiskertjeinket? Előadás a kertépítés, kertkezelésről. 

Támogatott tánc és fi tneszfoglalkozások  Alakformáló edzés 2014. 03. 17-től 18:00 IKSZT Sándor Krisztina aerobik oktató, személyi edző 
(havi klub)   (minden hétfőn, várhatóan júniusig)

Háztartástanoda (havi klub) Ízmustra - Nyuszis muffi  n készítése 2014. 04. 10. 17:30 IKSZT Smizsánszki Józsefné előadó

Alapfokú elsősegélynyújtás, életmentés  Testközelben - Mit hogyan  2014. 04. 10.  IKSZT Theisz József mentőszervezet-vezető mentőtiszt 
 csináljunk, ha….? 15:30 (havi klub az ált. iskolás gyerekeknek)  
  16:30 (havi klub az érdeklődő lakosság részére)

Társadalmi normák diákszemmel  Klubfoglalkozás gyerekeknek  2014. 04. 11. IKSZT  Várady Judit újságíró

Költészet napi szavalóverseny a Kistokaji általános iskola diákjainak 2014. 04. 11. IKSZT 

„Nyuszis” napok az óvodában és iskolában  2014. 04. 14-16. IKSZT és az Óvoda épülete 

Ringató foglalkozás 0-3 éves korig (havi klub)  Tavaszköszöntő 2014. 04. 17. 9:30 Napsugár Óvoda  Sinka Tímea táncpedagógus

Föld napjára elkészített alkotások megtekintése, eredményhirdetése 2014. 04. 24. 17:00 IKSZT 

Társadalmi normák diákszemmel  Klubfoglalkozás gyerekeknek 2014. 04. 25. IKSZT Várady Judit újságíró

Filmklub gyerekeknek  Klubfoglalkozás 2014. 04. 25. IKSZT Önmegvalósító Egyesület munkatársa 

 
Ebben a hónapban is!  Író-olvasó találkozó: beszélgetés Kiss Judit Ágnes költő, író, zenész és drámatanárral. Az időpont egyeztetés alatt. Bővebb információ az írónőről 
honlapján a www.kissjuditagnes.hu oldalon. 

HÁZIORVOS 
Dr. Csikós Mária, Mara-Doc Kft.

Cím: Kistokaj, Széchenyi u. 84. Telefon: 46/404-397

Rendelési idő: 
Hétfő: 13.00-16.00  Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00  Csütörtök: 13.30-17.30
Péntek: 8.00-12.00

A vérvétel keddi napokon történik 7.00-8.00 óráig.

Telefon készenléti időben (8.00-19.00 óráig): 
+36 70 593-0555 

ÜGYELETI ELLÁTÁS 

Felnőtt háziorvosi ügyelet napi 24 órában: 
Miskolc, Csabai Kapu 9-11. 

Házi gyermekorvosi ügyelet: Miskolc, Szentpéteri 
kapu 72-76. Gyermek-Egészségügyi Központ (GYEK) 

NAPSUGÁR ÓVODA
Cím: Kistokaj, Széchenyi u. 43.  Telefon: 46/222-252
Óvodavezető: Bártfainé Gellért Márta 
Élelmezésvezető: Smizsánszki Józsefné

POSTA
Az önkormányzat a lakossági kéréseket továbbította 
a Magyar Posta Zrt Üzemeltetési Osztályának, kértük, 
hogy legyen hosszabb nyitva tartás legalább egy 
munkanapon. Ennek megfelelően a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadásához igazodva szerdai napokon 
17.00 óráig lehet igénybe venni a postai szolgáltatá-
sokat. 

2014. április 1-jétől megváltozik a postahivatal nyitva 
tartása az alábbiak szerint: 
Hétfő: 8.00-12.00  12.30-15.30 
Kedd: 8.00-12.00  12.30-15.30 
Szerda: 8.00-12.00  12.30-17.00 
Csütörtök: 8.00-12.00  12.30-15.30 
Péntek: 8.00-12.00  12.30-14.00 
Ebédidő: 12.00-12.30 

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 
Nyitva tartás: 

Hétfő: 14.00-17.00  Kedd: 14.00-18.00 
Szerda: 14.00-18.00  Csütörtök: 14.00-18.00 
Péntek: 14.00-16.00 
Minden páros szombaton: 10.00-16.00

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím: Kistokaj, Széchenyi u. 43. 
Telefon: 46/524-200; 46/404-074 Fax: 46/404-074 

Ügyfélfogadás:  Hétfő: 8.00-16.00  Kedd: 8.00-16.00 
Szerda: 8.00-17.00  Péntek: 8.00-12.30 
Csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel.

POLGÁRMESTER: Ambrus Gyöngyi 
T/F: 46/404-074; 46/524-200/11 mellék; 46/524-201 
e-mail: polgarmester@kistokaj.hu 

JEGYZŐ: Nagy Katalin 
T: 46/524-200/14 mellék e-mail: jegyzo@kistokaj.hu 

TITKÁRSÁG: Henezné Szántó Erika 
T: 46/524-200/12 mellék  e-mail: hivatal@kistokaj.hu 

ADÓÜGYEK: Gyurcsák Józsefné 
T: 46/524-200/16 mellék e-mail: ado@kistokaj.hu 

SZOCIÁLIS ÜGYEK: Bacsóné Simon Emese 
T: 46/524-200/15 mellék e-mail: szocialis@kistokaj.hu 

PÉNZÜGY: Csernákné Ágnes, Kondás Zsanett 
T: 46/524-200/18 mellék e-mail: penzugy@kistokaj.hu 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK


