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István király verses históriája

“Ím eljött az áldott új nap 
zengő üdvös ünnepe 

szent királyunk-Istvánunknak! 
Míg tart e világ heve, 
örvendjen, ki őáltala 
lőn Urunk örököse 

s érdeméből nyeri vala, 
hogy a mennynek részese...”

Augusztus 20.

A tartárjárást követő reménységesebb időkben 
keletkezett, latin nyelvű himnusz-krónikás ének 
magasztalta így Szent Istvánt, kinek sírját 
szentté avatásakor nyitották fel a székesfehérvári 
bazilikában. Attól fogva, hogy 1818-ban Ferenc 
császár megengedte Szent István Budán őrzött 
kézereklyéjének a budai Várhegyen történő 
ünnepélyes körülhordozását, messze földön 
híressé váltak a budai István-napok. 
Ezeken a napokon az ünnepi asztal ékessége volt 
az új lisztből készült kenyér, s az aratók mulatságát 
még inkább színesítette a nyáron névnapjukat tartó 
Istvánok ünnepe is.
István király törvényeivel a keresztény tanításokat 
az állam minden alattvalójára 
kötelezővé tette. A keresztény 
tanítás a királyság legszilárdabb 
bázisává, a megtelepült 
társadalom mindennapi életének 
megtartó erejévé vált. A kitűnő 
hadviselő és belső ellenfelein 
győzedelmeskedő, erőskezű 
uralkodó 1038-ban a történészek 
becslése szerint 63 éves korában 
hunyt el. 
45 esztendővel később VII. 
Gergely pápa Istvánt és fiát: 
Imre herceget, a szentek sorába 
iktatta. A magyar nép erre az 
időpontra 1083. augusztus 20-
ára - évszázadok óta kegyelettel 
emlékezik. Államalapító 
Szent István ünnepe, amely a 
hagyomány szerint egyben az 
új kenyér napja, nemzeti ünnep. 
Az Országgyűlés döntése 
értelmében 1991-től augusztus 
20-a hivatalos állami ünnep is. 

Egyházközség

Nyár közepén egy hétig zeneszótól volt 
hangos a Wesley utca

2012. július 15-22-ig Országos Egyházzenei 
Tanfolyamot rendezett Kistokajban a Metodista 
Egyház. 
Az ország különböző városaiból, településeiből 
–Dombóvár, Szolnok, Pomáz, Hajdúhadház, 
Budapest, Nyíregyháza, Harsány, Tiszakeszi, 
Hejőbába – érkeztek zeneszerető, tanulni vágyó 
fiatalok. Magukkal hozták hangszereiket (fuvolát, 
tenorkürtöt, csellót), amiből kamaraegyüttes 
alakult a hét folyamán. 
A községben élő testvérek megnyitották 
otthonaikat és szállást biztosítottak, sőt nap, 
mint nap finom süteményekkel kedveskedtek a 
fiataloknak, hogy ezzel is erőt adjanak az intenzív 
munkához.
Közös reggelivel, majd áhítattal kezdődött a nap 

a kápolnában.
Szuhánszki Tamás és Szuhánszkiné Ladócsy 
Erzsébet vezetésével két csoportban karvezetést 
tanultak a hallgatók, majd egyéni oktatás 
keretében harmónium, orgona, partitúraolvasás 
és hangképzés órákon vettek részt. Szabad 
idejüket hasznosítva az iskola tantermeiben 
elhelyezett hangszereken gyakoroltak.
Az esti kargyakorlat órán az Esterházy kórus 
tagjaival együtt szólaltatták meg a napközben 
tanult kórusműveket. Szerdán, csütörtökön 
és vasárnap lehetőség nyílt a miskolci illetve 
a kistokaji gyülekezetben a héten tanult 
kórusműveket elvezényelni. 
Az intenzív hetet egy istentisztelettel egybekötött 
vizsgahangverseny zárta, ahol minden résztvevő 
előadott egy harmónium illetve orgonadarabot, 
és vezényelt egy kórusművet. A hangverseny 
fényét emelte, hogy fellépett a két hangképző 

tanárnő Dr. Romhányiné Papp Mária és Simonné 
Balog Emese. Egy Vivaldi duettet adtak elő Dr. 
Romhányi Róbert kíséretével.
A közös munkával, tanulással, zenéléssel töltött 
hét igazi közösséggé kovácsolta a résztvevőket. 
Sok gazdag élménnyel, ismerettel tértek haza 
gyülekezetükbe, ahol folytatják, hasznosítják az 
itt tanultakat. 
Köszönet illeti a testvéreket a szállásért, finom 
süteményekért, testi és lelki táplálékokért. 
Köszönet az óvoda konyhájában főzött finom 
ebédekért. 
Köszönet az iskoláért, ami a kápolna mellett a 
tanítás és gyakorlás helyszínéül szolgált. 
Köszönet a község vezetőinek a segítőkész 
hozzáállásért, mely hozzájárult ahhoz, hogy 
Kistokaj 1993 óta országos egyházzenei 
központtá válhatott. 

Bemutatkozik a Kistokaji Református 
Egyházközség

Az egyházközség múltja, csaknem az 1400-
as évek végéig nyúlik vissza. Így a reformátori 
gondolatok, Miskolc térségében Kistokajt is 
hamar elérték. Így Krisztus és igeközpontú 
gondolkodás határoz meg minket. A református 
közösség templomot mégis csak az 1800–as 
évek elején tudott építeni, amely mind a mai napig 
a község legnagyobb temploma. Gyülekezetünk 
a papírforma szerint közel 180 egyháztagot 
számlál. Sajnos ennek csak töredéke gyakorolja 
rendszeresen vallását. 

Ezért is fontos közösségünk bemutatkozása, hogy 
minél több kistokaji lakoshoz eljuthasson hívogató 
szavunk, hogy közösségünk részeként minél 
többen élhessük meg hitünket a mindennapi élet 
szintjén. Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 
alkalmainkra:
Istentisztelet a Templomban minden Vasárnap  
délelőtt 9:30, délután 15 órakor. (A fűtési szezon 
kezdetétől az imaházban.)

Gyermekistentisztelet: szeptembertől az 
imaházban a Vasárnap Délután 15 órás 
istentisztelettel egy időben. Az alkalmat 
Nemes–Bernáth Piroska szakképzett Hitoktató - 
pedagógus tartja.   

Hétközi alkalom: minden szerdán 16:30-tól házi 
istentisztelet
Érdeklődni minden alkalmunkról bővebben a 

30/473-2084 telefonszámon lehet.

Hittan: szeptemberben tervezzük elindítani. 
Kérjük hittanoktatásra való igényüket a kistokaji 
általános iskolában jelezzék az osztályfőnököknél 
a tanítás első hetében.
Konfirmációi oktatás: a konfirmáció feltétele, 
az eddigi hittanoktatásban való részvétel. 
Jelentkezés szeptember 15-ig a lelkésznél.

Keresztelés, temetés sírhelyváltás, síremlékállítás 
esketés bejelentés, beteglátogatás, és Úrvacsora 
igény bejelentése Boda Attila Református 
lelkésznél. 

Alkalmaink az Újkenyérért Hálaadó Ünnepkörben. 
Ige az Újkenyér Ünnepére: „Mert az Isten kenyere 
a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre 
ezt mondták neki: „Uram, add nekünk mindig ezt a 
kenyeret! Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az 
élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, 
és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” 
(János Evangéliuma 6, 33 -35.)

Úrvacsora felkészítők: augusztus 17 péntek 
és augusztus 18-án, szombaton 17 órakor a 
Református Templomban.

Augusztus 19, vasárnap: Újkenyér Hálaadó 
Istentisztelet, úrvacsoraosztás, délelőtt 9 órakor 
a Református Templomban, 15 órakor Hálaadó 
Istentisztelet a Református Templomban.

Minden kedves olvasónak Áldott Boldog 
Újkenyérért való Hálaadási Ünnepet kíván a 
Kistokaji Református Egyházközség!

Kiadja: Kistokaj Község Önkormányzata
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2012-ben születtek

Varga Hedvig          
Vadászi Dániel        

Gulyás Dzsenifer Renáta
Kovács Dénes          
Szekeres Klára         

Bíró Ádám            
Dávid Panna Piroska    

Kovács Ármin Baltazár   
Sikerle Gergő Zsolt   

Simon Gergely       
Lengyel Zsófia       

Üdvözöljük a legújabb kistokaji 
„Földlakókat”!

2012-ben elhunytak

Dr.Molnár Sándorné  
Lőrincz Sándorné    

Tóth Györgyné       
Pecze Jánosné       

Szalánczy Józsefné  
Szarvas Istvánné    

Szűcs Margit       
Szőke József        

Pethő Barnabásné    
Takács Miklós       

Négyesi Barnabásné  
Kupai Barnáné       
Török Istvánné      
Tokár Lászlóné      

Appel Gusztávné     
Paszternák Tibor    

Fogadják együttérzésünket a Gyászolók 
hozzátartozóik elvesztése miatt!

2012-ben házasságot
kötöttek

Szuhánszki Ágnes és Erdős Zsolt
Juhász Erika és Lipcsey József

Vass Erzsébet és Kapusi Krisztián
Böszörményi Alexandra és Albert Zsolt

Gratulálunk! Sok boldogságot kívánunk 
azoknak, akik házasságot kötöttek!

Polgármesteri köszöntő
Kedves Kistokaji Lakosok! 

Kevés dologban van ma közmegegyezés, megértés, 
de abban bizonyára mindenki egyetért, hogy nagyszerű 
a ránk köszöntő négynapos hosszú hétvége, jó, hogy 
vannak ünnepeink. Lesz, aki munkával tölti e napokat 
is, hiszen építkezik, krumplit ás vagy az eddig időhiány 
miatt el nem végzett dolgait veszi számba. Lesznek, 
akik az utolsó szabad napokat kihasználva a nyárutón 
a békés pihenést, feltöltődést választják, utazást, 
kirándulást a családdal, baráti társasággal. 
Az bizonyos, annyi örömet tartogat számunkra a 
négy nap, amennyi befogadására képesek vagyunk, 
amennyit teremtünk magunknak. Mindenkinek szívből 
kívánom, hozzon az ünnep testi-lelki feltöltődést, igazi 
kikapcsolódást, érezzék jól magukat akár elutaznak, 
akár itthon töltik szabadidejüket! Remélem, akik 
Kistokajban maradnak, eljönnek augusztus 19-én és 
20-án a falunapi rendezvényekre, és találnak maguknak 
megfelelő programot. 

A tavalyi falunap tömegeket vonzott, remek hangulatban 
teltek a napok. Az idei ünneplésre kevesebb jut, mint 
tavaly harmadannyi sem, de nem ettől függ elsősorban, 
hogy jól érezzük magunkat. A szervezőkkel nagy 
lelkesedéssel készültünk az ünnepre, és annyi 
jóakaratnak, baráti összefogásnak az eredménye csak 
jó lehet. Aki nem csupán várja, hogy történjen valami, de 
maga is cselekvő részese az eseményeknek, szeretné, 
ha elégedett közönséget látna maga körül.
Emberi értékben gazdag programot kínálunk, jöjjenek, 
győződjenek meg saját maguk erről. Kenyérsütő 
versenyre is szívesen hívogatunk minden ügyes kezű 
háziasszonyt, vagy éppen urat. Osszuk meg egymással 
tapasztalatainkat, a jó házikenyeret tegyük a közös 
asztalra, s fogyasszuk el együtt.
Legyen örömteli, békés ünnepünk államalapító Szent 
István királyunk napján. Tartsanak velünk!

Kupainé Ambrus Gyöngyi
polgármester

Anyakönyvi hírek
Együttműködés
Magyar Önkormányzatok szövetsége

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 2012. március 29-
én Kistokajban tartotta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
konzultációt. A rendezvényen több mint 50 polgármester 
vett részt. A MÖSZ elnöke, Dr. Gémesi György 
sajtótájékoztatót tartott a rendezvény előtt.
A konzultáció témája az új önkormányzati törvény, 
melynek mind a már hatályos, mind a jövőben hatályba 
lépő rendelkezései jelentős változásokat eredményeznek 
a települések működésében. A Szövetség a törvény 
elfogadását megelőzően több mint 1000 polgármesterrel 
folytatott konzultációt, s ennek köszönhetően néhány 
területen sikerült az érdekegyeztetés során eredményt 
elérni. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége továbbra 
is abban érdekelt, hogy az önkormányzati rendszer 
a jövőben is hatékonyan működjön, a települések 
feladatukat biztonsággal el tudják látni. A Szövetség 
számára alapvető fontosságú, hogy a településen élő 
lakosság minél magasabb színvonalú szolgáltatásban 
részesülhessen, melyhez erős önkormányzatokra s az 
önkormányzatiságban meglévő értékek megőrzésére van 
szükség. 
Július 28-29-én került sor a Magyar Polgármesterek IX. 
Világtalálkozójára Gödöllőn. 
A konferencia Vidékfejlesztési szekciójában Kistokaj 
polgármestere bemutathatta a településfejlesztési terveket, 
eredményeket.

Szociális szolgáltatás fejlesztése

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Iránytű 
Szociális Szolgálata 28.326.216 Ft támogatást nyert a 
Házi segítségnyújtás fejlesztése az Iránytű Szociális 
Szolgálatnál című pályázatra. Ebben a pályázati 
programban részt vesz településünk is többek között oly 
módon, hogy társadalmi gondozói feladatellátásban vesz 
két fő. 
A Társulási megállapodás alapján 2005. évtől folyamatosan 
ellátjuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és 2009. 
február 01- től biztosítjuk a házi segítségnyújtást Kistokaj 
településen.

Elindultak a második kistokaji visszasajtoló (KIS-PE-01B) kút 
fúrásának munkálatai 

Az elmúlt hónapokban történt kistokaji tereprendezési és a 
fúrást megelőző, a műszaki állomás telepítéséhez szükséges 
munkálatokat követve, a mai napon megkezdődött a második 
kistokaji visszasajtoló kúthoz kapcsolódó műszaki telepítés, 
amelyet azonnal a fúrási munkálatok követnek. A Miskolci 
Geotermia Zrt., mint engedélyes részére kiadott vízjogi létesítési 
engedély jogerőre emelkedett.
Több hónapos területrendezési munkálatokat követve a mai 
napon elindult a Miskolci Geotermikus Projekt második 
visszasajtoló kútjának (KIS-PE-01B) kivitelezési munkálata. A 
fúrást megelőző területrendezési, és a kútfúró műszaki állomás 
telepítéséhez szükséges műveletek, azaz a nagyszilárdságú 
betonozási munkálatok, valamint azok szilárdsági ellenőrzése 
lezárult. A KIS-PE-01B jelű terület betonszilárdsága elérte a C25 
beton teljes szilárdságának megfelelő állapotot, tehát a fúráshoz, 
illetve a műszaki egység felvonulásához szükséges terhelhetőség 
biztosított. A második visszasajtoló kút kivitelezésének következő 
lépéseként a területre felvonuló műszaki egységek rövid időn belül 
megkezdik a geotermális hasznosítást célzó fúrási munkálatokat. 
„A most elindított második visszasajtoló kút kivitelezése 
reményeink szerint a korábbiaknál is gyorsabb ütemben folyhat, 
hiszen tavaly télen közel két hónapos munkát követve sikeresen 
lezártuk az első visszasajtoló kút lemélyítését. A KIS-PE-01 kút 
fúrása során szerzett tapasztalatokat, és mérési eredményeket 
felhasználva azt látjuk, hogy a korábbi 1 744 méter mély kúttalpnál 
jóval sekélyebb szinten sikerülhet – a KIS-PE-01B esetében - 
elérni azt a kőzetréteget, amely alkalmas lehet a szekunder oldalról 
érkező lehűlt folyadék visszasajtolására. A mérések azt mutatják 
ugyanis, hogy akár 1 067-1 135 méter környékén elérhető az a 
triász vető, amely a KIS-PE-01B számára kisebb kúttalpmélységet 
eredményezhet, amennyiben az átharántolt vetők nyelőképessége 
megfelel a visszasajtolási igényeknek. A második kút 
munkálataival párhuzamosan folynak a tervezési, és a kivitelezést 
megelőző műszaki munkák a Mályi-Kistokaj-Miskolc távvezeték 
megépítésének előkészítéseként, annak érdekében, hogy a 
beruházás a fűtési időszak kezdetére befejeződjön, és Miskolc és 
a környező települések olcsó, környezetbarát hőszolgáltatáshoz 
jussanak – nyilatkozta Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. 
Igazgatótanácsának elnöke.”

Forrás:
http://www.shp.hu/hpc/userfiles/geowendung/2012_06_12.pdf

A legnagyobb Kistokajban működő cég: Fireplace 
Gyártó és Kereskedelmi Kft.

A cég 1994-ben alakult, kandallókályhák gyártására és 
azok európai piacon való értékesítésére.
A gyártás alapjául a Miskolc környékén található 
nehézipar és a jól képzett szakszemélyzet szolgál, 
amelyek meg tudnak felelni a megnövekedett nemzetközi 
igényeknek és követelményeknek is. A kezdetek óta 
– a technikai fejlődésnek köszönhetően – a kapacitás 
megsokszorozódott.
A Fireplace a termékek értékesítése során a 
barkácsáruházláncokra támaszkodik, amelyek Európában 
nagy számban képviseltetik magukat.
Az innovatív fejlesztés és formatervezés által a cég 
ajánlata egyidejűleg több mint 100 kandallókályha modellt 
tartalmaz. A széleskörű program megőrzéséről tehetséges 
formatervező- és tervezőgárdánk gondoskodik. E 
szakembereknek köszönhetően a Fireplace számos 
szabadalommal és védett nemzetközi ipari mintával 
rendelkezik. 
A termékek minőségét az RWE Power AG a DIN és DIN 
PLUS, illetve az új EN-szabványok szerint ellenőrzi. A 
termelést önkéntes alapon az RWE Power AG tűzhely 
ellenőrző felügyeli.
A telephelyen a fejlesztés és gyártás található. A cég 
az összes termékét maga fejleszti, tervezi, gyártja és 
csomagolja.

2012. július 24-én, ünnepélyes záró rendezvény keretében 
került átadásra a Fireplace Kft. új kistokaji raktárcsarnoka. 
A kandallókályhák gyártásával foglalkozó cég 72 millió 
forint, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatást nyert el a „Telephelyfejlesztés” című pályázati 
kiíráson. Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult 
beruházás eredményeként három új targonca beszerzése 
és egy 1650 m2 alapterületű raktárcsarnok felépítése 
történt meg.
A Fireplace Gyártó és Kereskedelmi Kft. kandallókályhák 
tervezésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik. 
Termékei keresettek az európai piacokon, így a disztribúció, 
a logisztikai feladatok megoldása a raktározási kapacitás 
bővítését tette szükségessé. 
A közel 162 millió forint összköltségvetésű beruházás 
keretében - több mint 72 millió forint uniós támogatással- 
megépítésre került egy bruttó 1650 m2 alapterületű épület, 
amelyből a raktártér nettó 1440 m2, és beszerzésre került 
három targonca. 
A projekt eredményeként megnőtt a vállalt raktározási 
kapacitása, javult a raktározás minősége és a logisztikai 
problémák megoldása jelentősen egyszerűbbé 
vált. A projekt megvalósításának elsődleges célja a 
tárolókapacitás növelésével a bérraktározás kiváltása 
volt. Másodlagos célja a termelés folyamatosságának 
biztosítása, a minőség megőrzése és javítása volt.
A projekt révén a vállalat 165 fő dolgozói létszáma 
stabilizálódott.

Közérdekű munkavégzés
 
A Belügyminisztérium projektgazdaként konzorciumi 
partnereivel megvalósította az Európai Unió támogatásával, 
az ESZA társfinanszírozásával “A társadalmi kohéziót 
erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok 
módszertani megalapozása” című (TÁMOP 5.6.2-10/1-
2010-0001 kódszámú) kiemelt projektet. A célok között 
szerepelt: gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése, 
megelőzése, bűncselekmények áldozatainak segítése, az 
áldozattá válás megelőzése, bűnelkövetők társadalmi és 
munkaerő-piaci visszailleszkedésének elősegítése. 
Kistokaj Község Önkormányzata két alprojekthez 
csatlakozott oly módon, hogy a bűnmegelőzési 
szakemberek és önkéntesek képzésben részt vettek az 
ÁMK pedagógusai, óvodapedagógusai és két polgárőr. A 
képzés Tarsoly Lajos, a Miskolci Egyetem Felnőttképzési 
Intézetének munkatársa szervezte és folyamatosan 
segítséget nyújtott a csoportoknak. 
Az Általános Művelődési Központ iskolájában és 
óvodájában eddig is közcélú foglalkoztatottak látták el a 
takarítást, a konyhai kisegítő feladatokat. Köztisztasági, 
kommunális munkára mindössze 1-2 fő foglalkoztatására 
volt lehetőség. Így tehát természetes, hogy az ingyen 
munkaerőre nagy szüksége volt a településnek. Legelőször 
a temetőt tisztították meg a szeméttől, megrakva egy 
30 m3-es konténert, ezzel tették elfogadottá a község 
lakói számára jelenlétüket. Heti egy-két alkalommal 4-6 
fő dolgozik folyamatosan településünkön. Az itt dolgozó 
elítéltek 3 évnél nem magasabb büntetési tételt kaptak 
volna, közmunkát vállalva elkerülték a börtönbüntetést. 
A település minden részén dolgoznak az elítéltek, a 
szemétszedéstől, parkosításig, székek, játékok javítása, 
festése rendszeres feladatuk. Az őszi-téli időszakban a 
régi könyvtár felújítását végezték el, az omladozó vakolatot 
leverték, a régi járólapot, PVC-t felszedték, kifestették a 
helyiségeket és laminált padlóval burkolták az egyik szobát. 
A Miskolci Egyetemtől vásárolt előadópadokat rögzítették, 
két közösségi helyiséget sikerült így kialakítani anyagáron, 
melyek az Ezüstfény Nyugdíjas Klub rendezvényeinek és ás 
közösségeknek is helyet adnak. Az elítéltek rendszeresen 
végeznek munkát az óvoda, iskola udvarán, jelenleg a 
polgármesteri hivatal épületének felújítása előkészítési 
munkáit végzik.
A csoportos büntetésletöltés sikerének titka a jó 
együttműködés: pártfogókkal, munkafelügyelőkkel. Müller 
Gábor munkafelügyelő kiváló tevékenységéért kitüntetést 
kapott a minisztériumtól.

Miskolci Kistérség Többcélú Társulása - START 
munkaprogram

Kistokaj Község Önkormányzata is csatlakozott a Miskolci 
Kistérség Többcélú Társulása által kidolgozott START 
munkaprogramhoz. A pályázat kidolgozása idején 10 
fős csoporttal tervezte Kistokaj a munkát, de a pályázati 
feltételek ismeretében (utófinanszírozott pályázat, a teljes 
kifizetés 2013 tavaszán várható) csak 3 fős csoporttal 
indult a munka. A foglalkoztatottak 8 órában végzik a 

parkosítási, köztisztasági feladatokat, árkok tisztítását és a 
pályázati program megvalósítását. Munkaruhát, kis értékű 
tárgyi eszközöket is kapott pályázati forrásból ehhez az 
önkormányzat. Más településeken komoly problémát okoz a 
nagyobb létszámú 20-50 fős csoportok munkafegyelmének 
betartása, az eredményes munkavégzés, ezért számos 
szigorító intézkedést hoztak, Kistokajban nem került erre 
sor.

Országos Közmunkaprogram

Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 5 fős 
kistokaji csoportot alkalmaz a közmunkaprogram keretén 
belül 2012. december 31-ig napi 8 órás foglalkoztatásban.
A közfoglalkoztatási programok és az új pályázati 
lehetőségekkel elérhető, hogy minden segélyezett évente 
legalább egy havi munkát végezzen, így jogosulttá válik 
a további segélyezésre. Akadnak olyanok is, akik nem 
vállalják a felkínált munkalehetőséget, így kiesnek a 
rendszerből.

Sajnos településünkön is vannak olyan életviteli 
problémákkal küzdő személyek, akik évek, vagy évtizedek 
óta nem végeztek munkát, alkoholizmus, depresszió, 
mélyszegénység, vagy éppen hajléktalanság jellemző 
rájuk, illetve nem tudják fenntartani ingatlanukat. Ezek a 
személyek téli időszakban ingyenes szociális étkezésben 
részesültek, melynek feltétele az volt, ingatlanukat, 
környezetüket rendben kellett tartaniuk.

Felkészülés a referencia-intézményi szolgáltatásra

A kistokaji ÁMK Általános Iskolájának pedagógusai olyan 
pedagógus továbbképzéseken vesznek részt a következő 
hetekben, mely a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0454 számú 
„Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása 
és felkészítése” címú pályázat keretein belül további 
szakmai fejlesztéseket tesznek lehetővé.
Az eredményes pályázat 3 000 000.-Ft támogatást jelentett 
az iskola számára. Ezzel lehetővé vált, hogy a kistokaji 
tanárok, tanítók olyan továbbképzéseken, felkészítéseken 
vegyenek részt, melyek a referencia-intézményi 
szolgáltatás szervezeti és humán feltételrendszerét teremtik 
meg, valamint lehetővé vált a szolgáltatáshoz kapcsolódó 
eszközök beszerzése is.
Mint köztudott, az iskola 2006-ban vezette be a kompetencia-
alapú oktatást. 2010. október 15-én előminősített referencia 
iskola lett, az alábbi minősítő kategória alapján:
“Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, 
mintaadóan alkalmazó intézmény,referenciahely.”  
Ennek a szakmai fejlesztésnek egyik állomása a jelenleg 
uniós támogatással megvalósuló projekt, mely felsőoktatási 
gyakorlóhely funkció vállalására is felkészít, gyakorlatvezető 
mentor-pedagógusok képzését is tartalmazza.
A program iránt érdeklődtek a szomszédos községek, 
városok pedagógusai, oktatási szakemberei is. A környék 
öt településéről érkeztek vendégek a nyitó konferenciára.
Reméljük, a pályázati program sikeres megvalósítása 
tovább erősíti szakmai munkánkat.

MEGHÍVÓ

Szeretettel és Tisztelettel meghívjuk Önt az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér avatására, melynek időpontja 
2012. augusztus 23. 16 óra, helyszíne a kistokaji 
Általános Művelődési Központ (3553 Kistokaj, Szabó 
Lőrinc. u.51.) színházterme.
Örömünkre szolgál, hogy Tállai András Államtitkár Úr 
elfogadta meghívásunkat.

Kulturális programok: Komolyzenei összeállítás 
(zongora, furulya), Tóth Erika (zenepedagógus, ének), 
Ezüstfény Nyugdíjas Klub (dalcsokor), néptánccsoport, 
színjátszókör (Székely mese).

Az IKSZT lehetőséget ad kistokaj közösségei számára, 
hogy kulturált körülmények között, a legújabb audio-
vizuális, számítástechnikai eszközökkel felszerelt, 
többfunkciós termekben szervezzék programjaikat. 
A település valamennyi korosztálya használója, 
közönsége lehet az új épületegyüttesnek. A régi könyvtár 
épületét, amely felszabadult, felújították a közérdekű 
munkavégzésre ítélt személyek csoportos letöltés 
során. Ez az épület is közösségek számára nyújt teret.

Felhívás mindazokhoz, akik hajlandók megosztani 
elképzelésüket a jövőről!

Kedves Kistokajban élő Fiatalok! Kedves Kistokaji 
lakosok!
Húsz éve még nem volt számottevő internetforgalom 
Magyarországon. Ötven éve még nem volt asztali 
számítógép. Százhúsz éve még nem volt áram! Alig 
ötszáz éve van könyvnyomtatás! Úgy felgyorsult az idő, 
hogy ami ma megtörténik, az holnap már történelem. 
Annyi információ zúdul ránk, hogy nem is tudjuk 
követni azokat. Pedig mindnyájan kíváncsiak vagyunk, 
nemcsak a mára, a holnapra is. A holnap, a jövő olyan 
lesz, amilyenné a mai fiatalok álmodják, alakítják. Ezért 
kérjük, osszák meg elképzeléseiteket arról, milyennek 
képzelik el életüket öt, tíz, húsz év múlva. 
Verne Gyula leírta elképzeléseit a világűrről, a Holdról. 
A ma embere az űrállomásokról fürkészi a csillagközi 
utakat, az emberi életre is alkalmas bolygókat. 
A mai álmok, elképzelések tíz év múlva az életünk, a 
hétköznapjaink motorja lesz. Álmodjuk meg milyen 
legyen az a tér, közeg, település, ahol ma élünk, mi 
kellene ahhoz, hogy jobban érezzük itt magunkat. 
A lehetőség folyamatos 2012 év végéig. A legjobb 
elképzeléseket nemcsak közzé tesszük, jutalmazzuk 
is! Természetesen a legnagyobb jutalom az lesz, ha 

meg is valósítjuk. Ne feledjük, a holnapi valóságok a 
mai álmokból születnek! 
A terjedelem maximum négy A/4-es oldalnyi lehet, de 
rövid, egy-két oldalnyi elképzelést is örömmel fogadunk. 
Itt az ideje kinyitni a jövő kapuját! 

Az írásokat, elképzeléseket az alábbi címre várjuk: 
polgarmester@kistokaj.hu

Lomtalanítás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy    2012. szeptember 
10-én (hétfő) a településen lomtalanítást végez az AVE 
Miskolc Kft.
A cég a lomokat a tárolóedény mellé kéri kihelyezni, 
reggel 6 órára.
A lomtalanítás során nem kerül elszállításra a veszélyes 
hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, hűtőszekrény, TV 
készülék, festék-, olajszármazékok, stb), zöldhulladék.

Kedvezményes ivóvíz bekötés

Az elmúlt évek lakossági vízbekötési kedvezmények 
tapasztalatai alapján a Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató 
Zrt. ismét bekötési akciót hirdet. A kedvezmény 
nagyságrendje: 21.400.-Ft/db + ÁFA
A kedvezményen belül a Borsodvíz Zrt a vízórát 
térítésmentesen biztosítja, a szerelési díjból 50% 
engedményt biztosít, és nem számít fel helyszíni 
felmérési és munkaterületi átvételi díjat. A kedvezmény 
mértéke minden bekötésnél állandó, de a tényleges 
költség függ a bekötő vezeték hosszától, a 
gerincvezeték minőségétől és átmérőjétől. A bekötések 
felmérésénél erről a társaság szakemberei tájékoztatni 
fogják a megrendelőt, a számlát pedig a kedvezmények 
figyelembe vételével állítják ki. .
A tényleges költség nem tartalmazza az alábbi tételeket:
• a földmunka és az út-helyreállítás költségét 
• a vízmérő óra aknájának költségét 
• a szükséges szakfelügyeletek, geodéziai bemérések 
díját 
• a közútkezelői hozzájárulás költségét 
• az esetleges út átfúrások, valamint a védőcsövezés 
költségét 
Ezek a költségek, ahogy eddig is, a vízbekötést 
megrendelő lakosokat terhelik.
A felajánlott kedvezmények  2012. június 15-től 2012. 
október 31-ig a Társasághoz beérkezett lakossági víz 
bekötővezeték megrendelésekre érvényesek.



10. oldal

Hírek

3. oldal

Pályázatok
Minőségi zeneoktatás kicsiknek, nagyoknak

Miskolc város kitüntetettjei között: Szuhánszki Tamás 
- Pedagógiai Díjban részesült. 
– Ezek szerint elértem a megfelelő kort – mosolyog 
Szuhánszki Tamás, mikor gratulálunk neki. A 
magyarázatból kiderül, volt már felterjesztve ilyen 
jellegű díjra, s hogy nem kapta, azt korának tudták 
be kollégái. Elismerése természetesen nem a 
kornak, hanem három évtizedes, mély tartalommal 
megtöltött zenetanári pályafutásának szól.  
Nagyon komolyan vettem mindig a munkámat. Nem 
csak egyszerűen a foglalkozásomnak tekintem, 
hanem az életemet tettem erre a pályára, a 
zenei nevelésre – vallja a zenetanár, karvezető, 
aki az alapítás évétől, 1987-től tanít az Avasi 
Gimnáziumban.
- Azért nagyon szerencsés ez, mert mint alapító 
tanár én is beleszólhattam, hogy milyen irányt 
vegyen az iskola, a zeneoktatás. A rendszerváltás 
előtt két évvel több dologban már kicsit megelőztük 
a kor éppen aktuális elvárásait: amíg más iskolákban 
esetleg még politikai tömegdalokat tanítgattak, mi az 
egyetemes zenekultúra mellett inkább az egyházi 
zenével foglalkoztunk. Úgy gondolom, Bach koráljai, 
Händel Messiása stb. kihagyhatatlanok a zenei 
nevelésből, a gyerekek életéből… Azt szeretném, 
hogy ne menjenek el nagy mesterek művei mellett. 
Ám ezekre fel kell hívni a figyelmüket, hiszen ma 
ritkaság, hogy valaki magától fedezze föl. Nagy 
nevelőerő rejlik ezekben a művekben – mondja 
egy kicsit a vallásos értékrendre is utalva, melyet 
magáénak vall. 
Huszonöt éve tanít tehát az Avasi Gimnáziumban, 
ahol alapított leánykart és vegyes kart (számos 
alkalommal értek el arany minősítést). 
- A kórusmunka nyilván további tehetséggondozási 
lehetőség. Nem is olyan régen, amikor az élet talán 
még nem pörgött föl ennyire minden területen, 
fogékonyabbak voltak a gyerekek, több időt szenteltek 
a zenének. Nem egy diák éppen a rendkívüli zenei 
lehetőségek miatt választotta gimnáziumunkat. A 
kórusainkkal sok helyen megfordultunk, s bár jól 
szerepeltünk versenyeken is, de inkább egyfajta jó 
partnerséget építettünk ki, olyan intézményekkel 
kerültünk kapcsolatba Finnországtól Németországon 
keresztül Olaszországig, melyekkel kölcsönösen 
segítjük, motiváljuk egymást jobb és jobb zenei 
megoldásokra. 
,,Avasi” főállása mellett a Miskolci Egressy Béni-
Erkel Ferenc Zeneiskola tanáraként szolfézst 
és zeneirodalmat tanít. Mondja, a legkisebbek 
a legragaszkodóbbak, odarohannak, megölelik, 
örülnek az újra és újra találkozásnak. A tanár úr ezt 
kedvességével, humorával, és sok-sok piros ponttal 
hálálja meg.
- Természetesen szeretek ötöst adni - az eredmény 
elismerésében nagy erő van -, de nem akarom 
becsapni sem a gyermeket. Nyilván, ha nem érte 
el a kellő szintet, fontos a visszajelzés, hogy ez 
még nem olyan minőség, hátha ez sarkallja a jobb 
teljesítményre. 
Megfogalmazottan fő célja, hogy minőségi 

zeneoktatást adjon kicsiknek és nagyoknak, 
azért is, mert tudja, tapasztalja, hogy az a gyerek, 
aki a zenével intenzíven foglalkozik, a zene 
transzferhatásának köszönhetően más területen is 
eredményesebb lehet. 

Kistokaji 3D- Íjászverseny 2012. jún. 24.

Az idén is megrendezte a Kistokaji Sportegyesület 
Íjász Szakosztálya a VI. Kistokaji Íjászversenyt. 
A rendezvény az idén is sok érdeklődőt vonzott, 
hiszen Guzi István kiváló pályát készítette elő a 
hagyományokhoz híven. 
Részletes, hangulatos beszámoló látható 
az eseményről: http://www.youtube.com/
watch?v=s39_9RxjSyw

Virtusfesztivál az arnóti falunapon
2012. május 1

A budapesti székhelyű Magyar Technikai és 
Tömegsportklubok Országos Szövetsége 
szervezésében valósult meg három település 
(Sajósenye, Kistokaj, Arnót) csapatának népies, 
ügyességi, erőnléti játékokat megtestesítő 
virtusvetélkedője. 
Kistokaj 12 fős csapattal vett részt a versenyben: 
Béres Krisztián, Bónisné Fürjesi Magdolna, Figeczki 
Péter, Fodor Máté, Guziné Kovács Anna, Guzi Dóra, 
Guzi Réka, Guzi Blanka, Kiss Attila, Kupainé Ambrus 
Gyöngyi, Namesnyik Enikő, Tóth Máté.
A feladatok között szerepelt: petrencerúd tartása, 
ebben Fodor Máté bizonyult a legjobbnak. 50 
kg-os kukoricávál töltött zsák cipelése - minden 
férfi csapattárs derekasan kivette a részét, de 
ebben a számban is Fodor Máté jeleskedett. 50 l 
vízzel töltött traktorbelső felemelése teherautóra 
- Tóth Máté bravúros ügyességgel oldotta meg a 
legnehezebb feladatot. Kamionhúzás - az egész 
csapat derekasan küzdött, meg is lett az erédménye, 
célba húzták a kamiont. Az ügyességi játékokban - 
kerépáros ügyességi feladatok, farönkhordás, billenő 
pallódeszkán megrakott talicskatolás - a Guzi-lányok 
szerezték a legtöbb pontot. A rönkpakolásért Bónisné 
Fürjesi Magdolna külön dícséretben részesült, ezt 
csak férfi versenyzők szokták vállalni. Csapatjátékra, 
összehangolt együttműködésre volt szükség a sítalp 
gyakorlathoz. A vizeskanna cipelésben Figeczki 
Péter jeleskedett, a gumiabroncs dobásban Kiss 
Attila.

Marci mászóka

A 2011. évi falunapi programok egyik népszerű 
részének bizonyult a játszótér fejlesztésére szervezett 
árverés, melynek eredményeként közel 80 ezer Ft 
gyűlt össze. Bajor Józsefné 30 ezer Ft felajánlásával 
egészítette ki ezt az összeget. Sajnos így sem lett 
volna elég egy köztéri mászóka megrendelésére, 
hiszen hivatalos telepítési engedély szükséges a 
köztéri játékokhoz, az EU szabványnak megfelelő 
játszótéri játékok háromszor annyiba kerülnek, mint 
a lakossági forgalmazást célzó játékok. 
Az önkormányzat kiegészítette a mászókára szánt 
összeget, valamint gondoskodott az ütéscsillapító 
homokágyról, így 232 ezer Ft-ért sikerült 
megvásárolni a Marci mászókát. Reméljük, sok 
örömet szerez ez a játék is a kicsiknek.
A játszótéri játékokat a közérdekű munkavégzésre 
ítélt személyek festették le. 

Játszótér

Játszótér épült április 25-én Kistokajban és 
Nemesbikken az FGSZ Földgázszállító Zrt. 
adományából, a dolgozók közreműködésével 
összesen hatmillió forint értékben. A magyarországi 

nagynyomású földgázszállítással foglalkozó, siófoki 
székhelyű vállalat 111 munkatársa segédkezett 
a délelőtt folyamán a játékok telepítésében, 
környezetük megszépítésében. 
A cég 2008-ban indította útjára Energikus Település 
elnevezésű programját, melynek célja, hogy 
társadalmi felelősségvállalási politikájuk jegyében 
szorosabb kapcsolatot alakítson ki a működési 
területein található települések lakóival. A program 
keretében eddig Városföldön és Bátán épült 
játszótér, illetve sportpálya társadalmi munkában, 
idén pedig Nemesbikkre és Kistokajra esett a 
választás, ahol a cég egyik kompresszorállomása, 
illetve csomópontja és központi szagosító állomása 
működik. A Társaság dolgozói két csapatra oszlottak, 
így a két településen párhuzamosan zajlottak 
a munkálatok – a játszógödrök homokkal való 
feltöltése, tereprendezés, kerítésfestés, faültetés, 
parkosítás stb. A munkálatok átadását követően a 
helyiek megvendégelték a cég dolgozóit, a gyerekek 
pedig birtokba vehették az új játékokat.
A 800 főt foglalkoztató siófoki székhelyű FGSZ 
Földgázszállító Zrt. tulajdonolja és üzemelteti a 
Magyarország területét behálózó nagynyomású 
földgázszállító vezetékrendszert, valamint – az 
egyetlen rendszerirányítási engedély birtokában – 
összehangolja a teljes földgázrendszer működését. 
Emellett földgáz tranzit tevékenységet is folytat 
Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, valamint 
átszállítást Románia és Horvátország irányába. 
A Társaság közel 70 éves múltra tekint vissza, 
melynek utóbbi négy évtizede során egyre növekvő 
ütemben korszerűsödött. A siófoki központ az 
irányítási feladatokért felel, míg a 6 regionális 
földgázszállító üzem (Gellénháza, Hajdúszoboszló, 
Kápolnásnyék, Kecskemét, Miskolc és Vecsés) az 
operatív munkát végzi. A Társaság immár harmadik 
éve nyerte el a Magyarország Legjobb Munkahelye 
megtisztelő címet a 250-1000 főt foglalkoztató 
munkáltatók kategóriájában a Világgazdaság - Aon 
Hewitt Legjobb Munkahely Felmérésben, míg a 
regionális versenyben kétszer került a legjobbak 
közé a dolgozók véleménye, elkötelezettsége és 
elégedettsége alapján.

Pálinkatúra

2012. május 12-én, szombaton rendezték meg a III. 
Rákóczi Autós Pálinkatúrát, melyen 47 autó rajtolt el.
A résztvevők Szikszóról indultak Miskolcra, ahonnan 
hivatalosan is elrajtolt a mezőny. A célszalagot 
az UNESCO világörökség részét képző Aggteleki 
karszt bejárata előtt szakították át. A túra fő célja – 
a megye értékeinek bemutatása mellett – a pálinka, 
mint hungarikum népszerűsítése volt a versenyzők, 
és természetesen az érdeklődő népes közönség 
körében. Ezen kívül lehetőség kínálkozott arra, hogy 
megismerjék megyénk kiemelt turisztikai célpontjait, 
hogy a későbbiekben visszatérve részletesebben is 
bebarangolják a vidéket. 
A szikszói indítást követően a mezőny ellátogatott 
Miskolcra, Kistokajba, Szentlélekre, Mályinkára, 
Dédestapolcsányra, Bánhorvátira, Ózdra, Putnokra, 
Edelénybe, Kazincbarcikára, Szendrőládra és 
Jósvafőre, ami után a versenyzők elérték az 
Aggteleki barlang bejáratát.  Napközben a kellemes 
hangulatú és színes feladatok teljesítése mellett a 
versenyzők betekintést nyerhettek a pálinkafőzés 
rejtelmeibe és bebarangolhatták csodás megyénk 
gyönyörű tájegységeit. 

Kedves Kistokaji Lakosok!

Ahány ember él Kistokajban, szinte annyi igény 
jelenik meg, mire kellene költenie az önkormányzatnak 
a rendelkezésére álló központi költségvetésből származó 
bevételeket és a saját pénzeszközeit. Ezek között az 
igények között nagyon nehéz választani, mert természetes, 
akárcsak a saját családi gazdálkodásban, nem éppen 
a bőség esztendeit éljük, s gyakran sóhajtunk fel, csak 
rosszabb ne legyen. 
Egyszerre kellene az utakat javítani, a közterületeket 
fásítani, parkosítani, a csapadékvíz elvezetését megoldani, 
parkolókat kialakítani, a középületeket karbantartani, 
energetikai korszerűsítésüket megoldani. Az utak 
kátyúsodnak, a járdák sok helyen lassan járhatatlanok, a 
közvilágításról ne is beszéljünk.
A lakosság minden korosztályának megvan a sajátos 
igénye a fejlesztésre, sokan szeretnének élhetőbb 
települést, rendezett, kulturált környezetet. Az más 
kérdés, hogy megteszi-e mindenki a saját kötelességét, 
környezettudatosság jellemző-e településünkre. 
Sajnos hiába szedetjük hetente többször a szemetet 
a buszmegállók, boltok, kocsma környékén, szinte a 
földből nő ki a szemét, újra s újra megjelenik. Egyrészt az 
átutazó forgalomnak köszönhetően tapasztalható, hogy 
az elszáguldó kocsikból kidobálják az üdítős palackokat, 
energiaitalos dobozokat, de időnként szeméttel megrakott 
zsákokat is. Másrészt a kistokaji lakók bizonyos köre 
rendszeresen teleszórja a települést szeméttel, sörös 
dobozokkal, italos üvegekkel, cigarettadobozokkal és 
papírokkal.
Mit is tehetünk azért, hogy a település problémái közül minél 
többet megoldjunk? Az intézmények üzemeltetése során 
már a lehetséges takarékossági intézkedéseket megtettük, 
minden pályázati lehetőséget megragadunk, hogy saját 
forrásainkat bővítsük. Sajnos vannak kudarcaink, ezek 
közül a legnehezebben viselhető, hogy már három 
pályázaton próbáltunk támogatást nyerni eredménytelenül 
a Kölcsey, Vörösmarty, Jókai, Szemere, Kossuth, Deák 
utcák és a tóparti Vásárhelyi út javítására, ez utóbbi 
közvilágítására. Sem a Vis Maior, sem a regisztrációs, sem 
a kisléptékű településfejlesztésre benyújtott pályázatunk 
nem nyert, tartaléklistára került a két utóbbi pályázat 
forráshiány miatt, hiába értük el a szükséges szakmai 
pontszámot. Természetesen nem adjuk fel, és továbbra 
is ezeket a fejlesztési területeket szeretnénk kiemelten 
kezelni, saját forrásból a legszükségesebb javításokat 
elvégezni. Ebben az évben szerencsére nem volt 
tartósabb csapadékos időjárás, de tudjuk, hogy bármikor 
bekövetkezhet, és a lakossági panaszok megalapozottak, 
lépni kell mielőbb. Megkezdtük az utak kátyúzását, 
szeretnénk a csapadékosabb időjárás előtt befejezni, 
hamarosan sor kerül a tóparti út karbantartása is. A járdák 
javítását a geotermikus fejlesztéssel egy időben tervezzük, 
hiszen több helyen a járdák alatt fut majd a távhő vezeték. 
Parkosítást, évelő növények telepítését csak ezt követően 
érdemes szakemberek bevonásával elkezdeni.
Az elért eredmények között az egyik legjelentősebb 
a 2011-ben megépült Integrál Közösségi Szolgáltató 
Tér, melyhez több mint 52 milliós pályázati támogatást 
nyertünk. Az építést követően két elszámolást nyújtottunk 
be, sajnos négy-öt hónapot kellett várnunk, míg a 
támogatást megkaptuk, de a teljes összeget meg kellett 
előlegeznie az önkormányzatnak. Hiába rendelkeztünk 
megfelelő felhalmozási és működési tartalékkal, év 
végére 8, 6 millió maradt csak a számlánkon, így 2012-
re húzódott az intézmény 10 milliós eszközfejlesztése. 
A székekre volt legnagyobb szükség, hiszen azonnal 
birtokba vettük a színháztermet, de miután közbeszerzési 
eljárást kellett itt is lefolytatni, nem lehetett külön választani 
a többi beszerzéstől a székek vásárlását. A hivatalos avató 
ünnepségre 2012. augusztus 23-án kerül sor 16 órától, 
melyre szeretettel invitáljuk Kistokaj lakosságát. Tállai 
András államtitkár úr elfogadta meghívásunkat, ő adja át 
az IKSZT-t. Az ünnepség során tehetséges kistokaji fiatalok 
lépnek fel, olyan személyek, akik jelentős eredményeket 
értek pályájukon. 
Óvoda
A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvodát az elmúlt két 
év során jelentős változások érték. Az egyik számottevő 
átalakítás, hogy a három óvodai csoport mellett bölcsődei 
csoport is működik, Az önkormányzat saját fenntartásba 
vette az intézményt, ezzel megkezdte szakmai fejlesztését, 
eszközeinek felújítását, bővítését. A gyermeklétszám 2010-
től 56 főről 95 főre emelkedett, s már hamarosan meghaladja 
a 100 főt. Szerencsére sok kisgyermek született az elmúlt 

években, és az is örömteli folyamat, hogy a kistokaji 
bölcsődébe, óvodába íratják a szülők gyermekeiket. Nagy 
a felelőssége az intézmény dolgozóinak minden időben, 
de most különösen, hogy teljes kihasználtsággal működik 
az óvoda. A csoportok zsúfolásig megtöltik a folyosót 
öltözéskor, nagyobb szervezést, odafigyelést igényel a 
napi munka, mint korábban. 
Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat úgy döntött, 
hogy a negyedik óvodai csoport kialakítására fel kell készülni 
időben, ezért pályázatot nyújtott be óvodabővítésre. Az 
óvodaépületének, területének sajátosságait figyelembe 
véve emeletráépítéssel kívánja kialakítani a negyedik 
csoportszobát, a kiszolgáló helyiségeket, foglalkoztató 
szobákat. A bővítés lehetővé tenné, hogy minden 
csoport és az óvodai dolgozói öltözőhelyiséget kapjon. 
A több mint 120 milliós beruházás tartalmazza a teljes 
fűtéskorszerűsítést, hőszigetelést, az udvar vízelvezetését, 
parkolók kialakítását, kültéri és beltéri játékok, szakmai, 
módszertani eszközök vásárlását, bútorzat beszerzését. 
Óvodabővítés pályázat mellett elkészült egy szakmai 
fejlesztést, megújulást célzó pályázat, ez továbbképzést, 
eszközfejlesztést tartalmaz.
Az óvodai tanévzáró ünnepségen gyönyörködhettünk a 
bölcsődés hupikék törpikékben, akik sírás nélkül, bátran 
léptek színpadra a 
színházteremben a 
gondozó nénikkel. A 
szülői, óvónői ötletek 
kifogyhatatlanok, minden 
csoport saját jelmezben 
jelent meg a gondos szülői 
kezeknek köszönhetően. 
Példaértékű az a szülői 
összefogás, amely a 
csoportok felkészülését 
jellemezte, s az is, hogy 
ezen alkalommal közel 
300 fő vett részt az 
ünnepségen, zsúfolásig 
megtelt az IKSZT 
színházterme. Megható 
záró képpel ért véget 
a műsor, a sok kicsi 
lelkesen és büszkén énekelte, hogy a kistokaji óvodába jár.
Iskola
A kistokaji ÁMK-ban nagyon régen volt ilyen örömteli 
esemény, mint az idei beiratkozás alkalmával: 25 
elsőosztályos kezdi meg szeptember a tanulást 
településünkön. Új padok, székek várnak majd rájuk, és 
természetesen az immár hagyományossá váló csibetábor. 
Az elmúlt évi csibék is örömmel vettek részt augusztus 
végén a foglalkozásokon, a tanévnyitó ünnepélyen műsort 
adtak, amelyre néhány nap alatt készültek fel. A tábor 
további jelentősége a kis közösség összetartozásának 
kialakítása, hiszen nem minden kisgyermek a kistokaji 
óvodába járt, most 8-an újként kerülnek az iskolába. A 
szép matricás csibepóló szintén a közösségi érzést erősíti, 
nagyon büszkék erre a kis elsősök. Nagy előnye a tábornak 
az is, hogy minden pedagógussal közvetlenül találkoznak 
az elsősök, hiszen a teljes tantestület vállal foglalkozás-
vezetést, játékos gyakorlatot. Ezzel a módszerrel 
könnyebbé válik a beilleszkedés, a tantestülettel való 
ismerkedés, közös játék és közös munka. 
Szeretettel várjuk az elsősöket, köszönjük, hogy a kedves 
szülők megtisztelték bizalmukkal intézményünket!

IKSZT

Mint arról már bizonyára többen értesültek, Kistokajban 
pályázati támogatásból megvalósult az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér (IKSZT). Ezen közösségi tér feladata, hogy 

minden korosztály számára értékes programokat kínáljon, 
valamint otthont adjon kulturális rendezvényeknek. 
Az IKSZT az iskola új épületrészében található (Szabó 
Lőrinc u.51.), fő eleme egy kb. 150 fő befogadására 
alkalmas színházterem. Szintén itt kapott helyet községünk 
ingyenesen használható könyvtára, mely 12.000 db 
könyvvel, valamint aktuális és archív folyóiratokkal várja az 
olvasókat. További részegység a későbbiekben kialakításra 
kerülő internet elérést biztosító e-pont is. 
A színházterem már a múlt évben is várta az érdeklődőket 
különböző rendezvényeire. A programokról értesülhettek 
mind az iskola, óvoda bejáratainál kitett plakátokról, mind a 
buszmegállók, a bolt előtt lévő, valamint az Önkormányzat 
előtt található hirdetőtáblákról. A programok meghívóit 
Kistokaj honlapján is közzétettük (www.kistokaj.hu) az 
Aktualitások menüpontban. 
Ahhoz, hogy sikeresek lehessenek programjaink, 
szükségünk van az Önök részvételére is. Községünkben 
mind a mai napig is több kikapcsolódási lehetőséget 
kínálunk gyermekeknek, felnőtteknek és időseknek 
egyaránt. A sportkörök, az íjászat és a lovaglás hasznos 
elfoglaltság az általános iskolás gyermekeknek. A Baba-
mama Klub alkalmai közösségi élményt nyújtanak. 
Az együttlét jó alkalom a közös kikapcsolódásra, a 

hasonló helyzetből adódó 
nehézségek és örömök 
megbeszélésére, barátságok 
szövődésére. 
Több éve alakult az 
Ezüstfény Nyugdíjas Klub 
Kórusa is, melyet aktív, lelkes 
szépkorúak alkotnak, akik 
méltán lehetnek büszkék 
magukra, hisz számos 
rendezvényen gyarapították 
már községünk jó hírét. A 
jóga foglalkozás alkalmai, 
mind lelki mind fizikai síkon 
egységet teremtenek. 
Jótékony hatásait pedig már 
egy lelkes kistokaji csapat is 
élvezi.
Lehetőségük van továbbá 

a kisebbeknek és a nagyobbaknak is, hogy társas táncot 
tanulhassanak Szuhánszki Mónika vezetésével. Két 
tükörfal áll a tánccsoportok rendelkezésére, amely segíti a 
csoportok tánctanulását.
Amennyiben igény lesz rá, a Zumba nevű táncoktatást 
is megszervezzük. Igyekszünk mindenkinek a kedvére 
tenni programjainkkal, megszólítani a középiskolás és 
felnőtt fiatalokat is, hogy mindenki „otthont” találhasson 
lakóhelyén. 
Arra törekszünk, hogy minél szélesebb körben 
eljuttathassuk az IKSZT programokkal kapcsolatos 
információkat a lakosok részére. Ennek segítésére, 
bevezetjük az elektronikus tájékoztatást is, az IKSZT által 
rendezendő programokról értesítést kapnak az érdeklődő 
lakosok. 
Ezen felül várjuk program-ötleteiket is, mely nagy 
segítséget jelenthet tervező munkánkban. 
A kapcsolatfelvétel módja: Írjanak levelet az alábbi e-mail 
címre (iksztkistokaj@gmail.com) és mi felvesszük Önöket 
levelező listánkra. Ezt követően minden fontos eseményről 
ismertetőt küldünk a listán szereplőknek. Természetesen 
ezeken felül a fentiekben már felsorolt felületeken szintén 
elérhetők lesznek a rendezvényekkel, programokkal 
kapcsolatos információk. Reméljük, hogy ezen megoldások 
segítségére lesznek a helyi lakosoknak és a továbbiakban 
majd egyre többen látogatják meg rendezvényeinket, 
veszik igénybe az IKSZT által nyújtott szolgáltatásokat.

Barátsággal:
Tóth Erika

Közművelődés szervező



Önkormányzati beszámoló

9. oldal

Felhívás, hírek

4. oldal

Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. 
§-a alapján készült az önkormányzati gazdálkodásról szóló 
beszámoló.

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatoknál 
az alábbi prioritások érvényesültek:
• A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda önkormányzati 
fenntartásba vétele, a társulási működési forma 
megszűntetése, egy óvodai csoporttal és egy bölcsődei 
csoporttal történő fejlesztés;
• Munkahelyteremtés: 7 fő közalkalmazott (ÁMK);
• Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér felépítése, két 
pénzügyi elszámolás benyújtása;
• További elnyert pályázatok megvalósítása: falunap, 
egészségnevelés, szemléletformálás, úszásoktatás 
(ÁMK), pedagógus-képzés, Vis Maior, elszámolás;
• Nyertes pályázat, de 2011-ben nem volt pénzügyi 
teljesítés: Hejő-meder rekonstrukciója; 
• Tervezett telekértékesítés: nem valósult meg;
• Tervezett pályázat: Regisztrációs pályázat, csapadékvíz 
elvezetése, útjavítás – nem nyert támogatást, tartaléklistára 
került.

A költségvetés mérlege
Bevételek teljesítésének alakulása 

A gazdálkodás alapját jelentő önkormányzati bevételek a 
tervezettnél és módosított előirányzatnál kevesebb forrást 
jelentettek, a IV. negyedévben sem emelkedett jelentős 
mértékben a teljesítés, mert a benyújtott pályázatok 
elbírálása a vártnál később történt meg, illetve nem 
realizálódott a támogatás 2011-ben a nyertes pályázatok 
esetében sem. 

Az önkormányzat költségvetési mérlege alapján 
látható, hogy a költségvetési bevételek nem fedezték a 
költségvetési kiadásokat, ezért a költségvetési hiány belső 
finanszírozására a pénzmaradványt kellett igénybe venni. 
A rendelkezésre álló pénzmaradvány 2011. január 1-jén 
51.050 eFt volt. A pénzforgalmi bevételek összege 224.645 
eFt, a pénzforgalmi kiadások ezzel szemben 267.022 Ft-ot 
tettek ki. A 2011. évet 8.673 eFt pénzmaradvánnyal zárta 
az önkormányzat. 

Sem a falunap, sem az IKSZT második pályázati 
elszámolása után nem érkezett meg a tárgyévben 
a pályázati támogatás, az ÁMK folyamatban lévő 
pályázataival kapcsolatban is hasonló helyzet alakult 
ki. Az önrész biztosítása mellett a támogatási összeget 
is meg kellett előlegeznie az önkormányzatnak. Az 
utófinanszírozott pályázatoknál az elszámolást követően 
négy hónapon túl érkezett meg a pályázati támogatás.

A költségvetés működési mérlege mutatja, hogy 
visszafogott gazdálkodás jellemezte az önkormányzat 
tevékenységét, a működési bevétele 204.331 eFt volt, 
ezzel szemben a működési kiadás 219.302. A tervezett 21 
millió Ft működési hiány helyett 14.971 Ft lett a teljesítés 
során, ennek fedezetét a működési pénzmaradvány 
biztosította.
A felhalmozási költségvetési mérleg alapján látható, hogy 
az IKSZT megépítésére, fénymásoló beszerzésére, út 
felújításra összesen 45.865 Ft-ot fordított az önkormányzat. 

Az intézményi működési bevételek éves előirányzata 
14.825 eFt volt, a teljesítés 19.697 eFt lett. A kamatbevétel 
módosított előirányzata 1.000 eFt, az I-III negyedéves 
teljesítés: 1.561 eFt, a teljes éves kamatbevétel 1.643 eFt 
lett.
A működési célú bevételek közül az intézményi működési 
bevételek a térítési díj befizetésekből, az óvodai étkezéshez 
kiszámlázott összegekből, a bérleti díj bevételekből és 
a bankszámlán lévő, illetve az onnan lekötött betétek 
kamatából, valamint az ÁFA bevételekből tevődik össze.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei a helyi 
adókból és az átengedett központi adókból származnak. 
A sajátos működési célú bevételek, ezen belül a helyi 
adó éves előirányzata 51.500 eFt volt, az éves teljesítés 
sajnálatos módon 45.109 eFt, nem érte el a tervezettet.

A személyi jövedelemadó éves előirányzata 31.641 eFt, 
év végére 100% 31.641 eFt bevételt eredményezett. A 

gépjárműadó esetében a tervezett éves előirányzat 17.000 
eFt, a teljesítés 19.394 eFt. Az átengedett központi adó 
összesen 51.035 eFt volt 2011-ben.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása a 
normatív állami támogatásokból, a kötött felhasználású 
támogatásokból, illetve a központosított előirányzatokból 
biztosított támogatásokból tevődik össze. A 45.675 eFt 
összegű eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított 
előirányzat 62.529 eFt az I-III negyedéves teljesülés 
52.938 eFt volt, 84,7 %-os, az év végi teljesítés 70.060 eFt. 

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között az építési 
telkek értékesítésének éves előirányzata 30.000 eFt, 
eladásra nem került sor eddig.

A támogatásértékű bevételek összbevétele 16.724 eFt volt. 
Ezek között szerepel intézményenkénti és feladatonkénti 
bontásban (4/1. sz. melléklet) a társadalombiztosítási 
támogatás a védőnői szolgálathoz, amely 3.383 eFt volt, és 
fedezte az e feladaton jelentkező kiadásokat. Az OEP által 
biztosított bevétel az állami támogatásokhoz hasonlóan 
havi bontásban, egyenlő részletekben került átutalásra.

A pénzforgalom nélküli bevételek között szerepel 50.801 eFt 
összegű működési és felhalmozási pénzmaradvány, amely 
folyamatosan rendelkezésre állt, a likviditás fenntartása 
ennek köszönhető. Az adóbevételek csak március és 
április hónapban jelentkeztek, az állami támogatásból, 
a kötött felhasználású és központosított előirányzatból 
biztosított támogatások csak utólag, a pénzügyi teljesítést 
követően kerültek átutalásra. 
A működési bevételek teljesítéséről összességében 
elmondható, hogy megfelelő ütemben és mértékben 
teljesültek, így a gazdálkodásban nem adódtak 
nehézségek.
Az önkormányzat költségvetésében szereplő rendkívüli 
bevétel –működési hitel– igénybevételére nem került sor. 

A kiadások teljesítése

A kiadások eredeti éves előirányzata 481.526 eFt, volt. 
Év végére 267.022 eFt összegben teljesült a kiadás. 
A kiadások ilyen arányú alakulását a bevételeknél 
részletezett feladatok elmaradása befolyásolta (pályázati 
források, telekeladásból tervezett bevételek elmaradása 
miatt a kiadási oldalon sem lehetett teljesítés.)

Működési kiadások esetében az eredeti éves előirányzat 
199.878 eFt, a tényleges teljesítés 219.302 eFt eFt.
Az önkormányzat költségvetésében a működési 
bevételek biztosítják az intézmények fenntartását, a 
településüzemeltetési feladatokat, valamint a lakosság 
részére a támogatásokat. A költségvetés tervezésénél 
arra törekedett az önkormányzat, hogy a működéshez 
kapcsolódó kiadások a lehető legalacsonyabb mértékben 
legyenek megtervezve.
A bérek esetében már a költségvetés tervezésekor is 
figyelembe lett véve, hogy az iskolában, az óvodában és 
a településüzemeltetési feladatokon közcélú dolgozók 
alkalmazására kerül sor, így ezeknél az intézményeknél 
az érintett munkakörökre előirányzat nem volt tervezve. 
A közcélú dolgozók ilyen formában történő bevonása 
csökkentette a működési hiányt, 1 fő takarítónő felvétele 
szükségessé vált az év folyamán.
A közoktatási feladatellátás továbbra is komoly anyagi 
terhet jelent a fenntartó számára. Az e feladatra kapott 
normatíva mindössze 45%-ban fedezte az intézmény-
fenntartási kiadásokat.

Személyi jellegű kiadások előirányzata 92.250 eFt volt, a 
tényleges teljesítés 101.586 eFt lett. Az óvoda átvétele, az 
óvodai, bölcsődei csoportbővítés eredményezte a változást 
és növelte a fenntartói kiadásokat.

A dologi kiadások éves előirányzata 69.755 eFt volt, 
ebből 64.020 eFt teljesült év végére. Látható, hogy a 
dologi kiadások terén 5 millió Ft-tal kevesebb került 
felhasználásra. A biztosítási költséget csökkentette, hogy 
a fenntartó kötött biztosítást valamennyi intézményre, az 
internet-szolgáltatás, a telefonköltség is kevesebb lett a 
korábbi évhez viszonyítva szolgáltató váltással és technikai 
korszerűsítéssel. 
Az óvodai eszközbeszerzés, a két új csoport számára 
bútorok, játékok egyéb eszközök beszerzésére került sor. 
A bölcsőde működési engedélyének megszerzéséhez 

számos feltételt kellett biztosítani: pl. a bölcsődei 
főzőkonyha részt, átadó helyiséget, terasz elkerítését. 
Az utófinanszírozott pályázatok miatt egész évben a 
dologi kiadások csökkentésével, bizonyos feladatok 
részteljesítésével (kátyúzás, utak javítása) lehetett elérni, 
hogy 8.673 eFt pénzmaradvánnyal zárja a 2011. évet az 
önkormányzat.

A segélyek esetében a teljesítés szinte minden támogatási 
formánál a tervezett előirányzaton belül maradt: a 
lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj (normatív és 
méltányos), temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, közgyógyellátás, BURSA Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, beiskolázási 
segély esetében. 
A munkanélküliek ellátása (rendszeres szociális segély, 
átmeneti segély teljesítése) időarányos volt.

Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadása 
államháztartáson kívülre mindössze 170 eFt összegben 
valósult meg, ez a sportegyesület támogatását jelentette.

A beruházási előirányzat 264.248 eFt volt, a teljesítés 
45.425 eFt. 
A Hejő-meder rekonstrukciójára benyújtott pályázat 
eredményes volt, de a szerződéskötésre csak 
decemberben került sor, így a támogatás sem bevételi, 
sem kiadási oldalon nem jelent meg 2011-ben. 

Az IKSZT 10 millió Ft-os eszközbeszerzése 2012-re 
maradt, tekintettel arra, hogy nem érkezett meg a második 
elszámolás során igényelt támogatás 2011 év végéig.
Csapadékvíz-elevezetésre, parkolók kialakítására, 
útjavításra nem nyert pályázati támogatást az 
önkormányzat, Vis Maiorból a Táncsics utca zsákutcájának 
felújítását sikerült megoldani. Sajnálatos, hogy az alábbi 
utcák útjavítására nem voltak források, így ezekre a 
problémákra mielőbb megoldást kell találni (önkormányzati 
utak: Kölcsey, Vörösmarty, Kossuth, Deák, Szemere, Jókai, 
Táncsics, Szabadság, Vásárhelyi; nem önkormányzati út: 
az Arany J. utca). Az önkormányzat tulajdonába került a 
tó körüli belő és külső út, amelyek javítására szintén nem 
került sor.

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról elmondható, 
hogy kiegyensúlyozott volt, hitel igénybe vételére 
nem kerül sor. A gazdálkodás biztonságát jelentős 
mértékben segítette, hogy 2011 januárjában 51.050 
eFt állt rendelkezésre a felhalmozási és működési 
pénzmaradványból, ez biztosította a likviditást. 
Az önkormányzat gazdálkodása során arra törekedett, hogy 
minden tervezett feladatot a lehető leggazdaságosabban 
oldja meg, s minél nagyobb mértékben vegye igénybe a 
közcélú foglalkoztatásból adódó lehetőségeket. 

A 2011. évben fő célkitűzésként az óvodafejlesztés, 
szervezeti átalakítás mellett az IKSZT megépítése jelent 
meg. Mindkét terület a lakossági igények figyelembe 
vételével kapott hangsúlyt. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
intézményfenntartás jelenti a legnagyobb kiadást az 
önkormányzat számára, a központi források nem biztosítják 
a fenntartási költségeket, az önkormányzati saját bevétel 
jelentős része e téren kerül felhasználásra. 
Az infláció, a gazdasági nehézségek miatt elmaradó 
adóbevételek ellenére sikerült megvalósítani a tervezett 
feladatok nagy részét, miközben fő elvként érvényesült, 
hogy a szociális kiadások ne csökkenjenek. 

Továbbra is vállalta az önkormányzat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat települési 
önkormányzati támogatási résznek a befizetését, ezzel 
segítve a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását.
A szociális étkeztetés, az ebédkihordás jelentős anyagi 
támogatással jár, az üzemanyagárak emelkedése ellenére 
ezt vállalta az önkormányzat továbbra is a személyi jellegű 
kiadásokkal együtt.

Eredményként értékelendő, hogy a településfejlesztést, az 
intézmények szakmai fejlesztését célzó pályázatokra az 
önrészt biztosította a költségvetés, az utófinanszírozásból 
fakadó kockázatokat vállalta az önkormányzat, így sikerült 
többletforrással kiegészíteni a rendelkezésre álló pénzügyi 
keretet.

Kistokaj, 2012. április 24.

Vigyázzanak értékeikre! 
Csalók jártak Kistokajban

Kistokajban is többször próbálkoztak csalók idős 
embereket félrevezetni, becsapni az utóbbi időben. 
Az egyik próbálkozás a következő módon zajlott. 
Becsöngettek idős emberekhez azzal a trükkel, hogy 
értékes edénykészletet nyertek. Az edénykészletet 
természetesen nem adták át, csak akkor, ha 30 
ezer Ft adminisztrációs költséget fizetnek előbb. 
Szerencsére ennek a csaló csapatnak senki sem 
került a hálójába. A másik csaló társaság egyik tagja 
dinnyét vitt egy nyugdíjas néninek, aki beengedte 
lakásába az illetőt. Majd vizet kért az ismeretlen, s 
míg ezzel elterelte a néni figyelmét, ellopta pénzét. 
Sajnálatos, hogy bár nappal történtek a csalási 
kísérletek, senki sem jegyezte meg az autók 
rendszámát.
Vigyázzanak tulajdonukra, értékeikre, ne 
engedjenek be idegeneket lakásukba! A pénzváltó 
trükk, az ajándékot küldtek, értékes nyereményt 
szeretnének átadni, drága árukat akciósan hirdető 
házalók – mind-mind ismert módszer arra, hogyan 
csaptak be hiszékeny, jóindulatú embereket. A másik 
fontos dolog, hogy ismeretlen személyeknek senki 
se adjon információt szomszédjáról, ismerőséről. 
Inkább figyeljünk egymásra, célszerű feljegyezni az 
ismeretlen, gyanús autók rendszámát, ha módunk 
van rá.

Polgárőrség

A Kistokaji Polgárőr Egyesület többször tartott 
toborzót, küldött felhívást a kistokaji lakosoknak 
azzal a céllal, hogy gyarapodjon a tagok létszáma. 
Rendkívül nehéz megoldani a rendszeres járőrözést, 
ha csekély a létszám és gyakran kerül sor 
ugyanazon személyek beosztására. A Kisbíróban, 
a község honlapján eredmény nélkül jelentek meg 
a felhívások, miközben azt lehet hallani a lakosság 
részéről, szükséges a polgárőrök jelenléte, töltsenek 
több időt szolgálatban. A polgárőrök minden 
települési rendezvényt lelkiismeretesen biztosítottak, 
segítették a szervezők munkáját.
Köszönet jár azoknak a nyugdíjas tagoknak, akik 
évek óta részt vesznek a polgárőrség munkájában, 
lehet rájuk számítani minden eseményen, falunapon, 
gyermeknapon, íjászversenyen, hétköznapokon 
és hétvégeken is vállalnak feladatot: Farkas Béla, 
id. Veres Sándor, Veres András. Ugyancsak sok 
szolgálati órát tudott le Varga Tibor, Tasi Gábor, 
Smizsánszki Józsefné. A fiatalabbak közül Seres 
Ferenc, Szalánczy Gergely és Molnár Ferenc 
tevékenysége említésre méltó.
Kérjük mindazok segítségét, akik felelősséget 
éreznek lakókörnyezetük biztonságáért, a 
gyermekek, időskorúak áldozattá válásának 
megelőzésért, jelentkezzenek a polgárőrnek! 
Ha utcánként csak egy-két fővel gyarapodna az 
egyesület létszáma, már sokkal hatékonyabb lehetne 
a polgárőrség tevékenysége. Várjuk a fiatalabb s 
idősebb korosztály jelentkezését egyaránt!
Jelentkezni lehet Tasi Gábornál vagy a 
polgarmester@kistokaj.hu e-mailcímen.

Szájüregi rákszűrés

A szájüregi daganatos betegségek tekintetében is 
sajnos Magyarország az élen jár Európában.
A tünetek nagyon sokáig csak szakember által 
észrevehetőek, fájdalmat nem okoznak. Ha már 
laikus szem is látja a bajt, általában nehezebb a 
kezelés, Miskolcon a szájsebészeti osztály meg 
is szűnt, így  legközelebb Debrecenben van ilyen 
jellegű ellátás. Tehát a betegség időben történő 
felfedezése döntő fontosságú.
A szűrővizsgálat teljesen fájdalmatlan, gyakorlatilag 

egy fogorvos által végzett alapos vizsgálatból 
(megtekintés, esetleg a fej-nyak régió tapintása) áll.
A kistokaji fogorvosi rendelőben tervezünk ilyen 
szűrést, kérnénk a lakosság visszajelzését a 
Polgármesteri Hivatalba.
Újdonság még, hogy a fogászattal kapcsolatban 
információt lehet kérni a kistokaj@bigdent.hu e-mail 
címen. Hangsúlyozni szeretném, hogy körülbelül 1 
hét alatt tudunk válaszolni, emiatt időpontot itt nem 
tudunk adni.
 
Dr. Nagy Péter
fogorvos

Köszöntés

Virágcsokorral és ajándékkosárral köszöntötte 
Poliska Jánosnét 90. születésnapja alkalmából 
2012. február 25-én Kupainé Ambrus Gyöngyi 
polgármester és Ambrus Zoltánné képviselő asszony 
a Képviselő-testület nevében.
Orbán Viktor miniszterelnök úr aláírásával ellátott 
díszokiratot adtak át az ünnepeltnek a szépkorúak 
jubileumi köszöntésről szóló 255/2008. (X.21.) 
Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése alapján. 
Poliska Jánosné, Erzsike néni jó egészségnek 
örvend, gyermeke, unokái, dédunokái és 
népes szomszédsága társaságában ünnepelte 
születésnapját, meghatódva vette át az ajándékokat.
További szép éveket kívánunk egészségben, 
szeretetben, bőségben Isten áldásával.

Gyermeknapi vigadalom

Kistokajban 2012. május 27-én (vasárnap) egész 
napos falunap jellegű gyermeknapi programot 
szerveztünk.
A rendezvény megálmodója Kelemenné Tasi Andrea 
és Tankó Ildikó szülők voltak, majd csatlakozott 
hozzájuk fő szervezőként Lukácsi Vera, Barnákné 
Freiwolt Mónika, Barnák Zsófia, Tóth Erika, a Jandl 
házaspár, Smizsánszki Józsefné, Szuhánszki 
Mónika az ÁMK tantestülete és óvónői.
Ilyen még nem volt! Szülői összefogással, közvetlen 
szponzorálással valósultak meg a programok, 
az önkormányzat is támogatást nyújtott a 
gyermeknapra, illetve az óvodai, iskolai programok 
előadói díjait fizette.
Köszönet illeti a lelkes szervezőket, akik több 
hónappal az esemény előtt elkezdték a szervezést, 

és gazdag programot állítottak össze és valósítottak 
meg. Az eseményekről rengeteg fotó készült, 
melyekből kiállítást rendeztünk az IKSZT épületében. 
Itt Tankó Ildikó gyermeknapi fotóin kívül Barnák 
Zsófia fiatal tehetség mutatkozhatott be.
Köszönjük a szponzorok támogatását, segítségükkel 
minden kisgyermek sok-sok játékot próbálhatott 
ki ingyenesen, értékes nyereményeket kaptak a 
versengés résztvevői.
A „Lóerő a lóerő ellen” Lukácsi Vera remek ötlete 
révén vált valóra, versenybe szálltak a lovak, 
quadok, motorok a pályán szeles nézőtábort vonzott 
az esemény. 
A gyermekszépségverseny szervezése sohasem 
tartozik a könnyű feladatok közé, ebből származhat 
csak a nagy sértődés. Nagyon korrekt módon zajlott 
a verseny, a Tégel babaszakáruház vezetőiből, 
dolgozóiból álló zsűri értékelte a versenyzőket.
Nagyszerű dolog, hogy a szülői közösségben kialakult 
egy lelkes szervező csoport, akik be tudnak vonni 
olyan személyeket is, akiknek már nem jár gyermekük 
az óvodába, iskolába. Fáradhatatlan odaadással 
dolgoznak hasznosítva saját munkatapasztalataikat, 
szervezési eredményeiket azért a célért, hogy 
a gyermekek önfeledten játszhassanak, hogy 
soha nem tapasztalt élményekben legyen részük. 
Köszönjük a polgárőröknek is, hogy biztosították a 
rendezvényt.

Ússzunk az egészségért!

Iskolánk 2011. július 25. és 2012. január 24. 
között egészségnevelési pályázati program 
megvalósításában vett részt. A pályázatot Kistokaj 
Község Önkormányzata adta be a TÁMOP 6.1.2/ 
AKMR/09/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok” című kiírásra.
A támogatott pályázat azonosító száma: TÁMOP 
6.1.2/A-09/1-2010- 1084. Címe: Ússzunk az 
egészségért!

A program részeként készült el a községi 
egészségnevelési terv, valamint az iskolai 
egészségnevelési program aktualizálása is. 
Intézményünk folyamatosan arra törekszik, hogy 
tanulóink minden évfolyamon megkapják az 
életkori sajátosságaikhoz legjobban illeszkedő 
lehetőségeket. Fontos számunkra, hogy az 
egészséges életmódra nevelés valódi tartalommal 
telítődjön. Ezért szervezzük rendszeresen az 
Egészségnapokat, de ezt a célt szolgálja az évente 
megrendezett Toldi-kondi is. Ezen rendezvényeink 
eredményesebb lebonyolítását tette lehetővé a 
pályázati támogatás.
A program központi eleme tanulóink úszásoktatása 
volt, melyet a Kemény Dénes Városi Uszodában 
sikerült megvalósítanunk.
Bízunk benne, hogy tanulóink egészséges életmód 
iránti igénye tovább erősödött. A program végén 
készült hatásvizsgálat ezt megerősíti.

Sándor Józsefné ÁMK igazgató

A községi könyvtár nyitvatartása:

Hétfő: 12:30-16:00
Kedd: 12:30-14:00
Szerda: 12:00-18:00
Csütörtök: 11:00-14:00
Péntek: 12:00-16:00



Hejő patak rekonstrukciója
A Hejő meder rekonstrukciójáról őszintén

Jól emlékszünk mindannyian 2010 nyarára, arra a 
májusi napra, amikor megnyíltak az ég csatornái és 
szakadatlanul ömlött az eső, elárasztva árkot, utcát. 
A Hejő sokszorosára duzzadt, kilépett medréből, a 
tó vízszintje megemelkedett, összefolytak vizeink, 
elárasztottak kertet, pincét. Új tavacska alakult ki a 
falu szélén különleges állat és növényvilággal. A víz 
uralma és a meghatározó állapot hosszú ideig tartott, 
aggodalommal töltötte el a település lakóit, hiszen 
komoly károkat okozott a víz, kazánokat, vízmelegítő 
tartályokat kellett leszerelni, magasabbra helyezni, 
értékeket mentettek szomszédok, jó barátok 
összefogással.
Az akkor írt panaszlevelek sokasága, az áradásról 
készült fotók, a lakosságot ért károk dokumentumait 
összegyűjtve készültünk a pályázatírásra. A 
képviselő-testület tagjai közül sem hitt mindenki 
abban, hogy a Hejő medrének kotrására, az 
árvízveszély megszüntetésére kapunk támogatást 
akkor, amikor a lakossági kárrendezés teljesen 
eredménytelen maradt. A képviselő-testület nem 
akart kockázatot vállalni, milliós tervekért fizetni 
előre, ki tudja, lesz-e támogatás, megtérül-e a 
befektetés. 
Abban azonban egyetértettünk, hogy pályázni 
kell, ráadásul négy település összefogásával, 
mert egyedül semmi értelme. Hejőkeresztúr, 
Nyékládháza, Mályi és Kistokaj polgármesterei, 
képviselő-testületei hónapokon át egyeztettek, 
felmerült a közös, konzorciumi pályázat lehetősége 
is, majd végül külön-külön pályáztunk, de ugyanazon 
tervező tervei alapján, azonos pályázatíróval. Hosszú 
idő telt el a pályázat beadástól – 2011. március 
31-től a döntésig, majd a támogatási szerződés 
aláírásáig: 2011 decemberéig -, utána már csak a 
közbeszerzési eljárás hosszú folyamata következett, 
a közbeszerző cég, a műszaki ellenőr, a kivitelező 
kiválasztása. Állami tulajdonban lévő terület a Hejő, 
más a tulajdonjog gyakorlója, kezelője helyrajzi 
számonként. Kistokaj Község Önkormányzata 
megállapodást kötött a Nemzeti Vagyonkezelővel és 
az ÉVIZIG-gel a négy helyrajzi számra vonatkozóan, 
hogy az állami tulajdonú patakon elvégezhesse a 
pályázatban meghatározott munkát az árvízvédelem 
érdekében, sőt bérleti díjat is köteles fizetni jelképes 
összegben a 10 éves fenntartási időszakban.
2012 januárjában tájékoztatást kaptak a Hejő partján 
lakó Petőfi utcaiak arról, hogy a pályázat eredményes 
volt, és megkezdődnek a munkálatok, melynek 
alapfeltétele, hogy a kerítéseket fel kell szedni. 
Jól emlékszem, 1999-ben képviselőként magam 
gyűjtöttem össze a Petőfi utca lakóinak aláírását, 
melyben kértük a Hejő többszöri áradása miatt a 

mederkotrást, vállalva a kerítések felszedését. No 
erre sem akkor, sem 2005-ben, de még a vészes 
2010. évben sem került sor maradéktalanul. Voltak, 
akik lebontották kerítésüket, és bentebb helyezték, 
kihagyva a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
6 méteres védősávot, s akadtak olyanok, akik erre 
nem voltak hajlandóak. 
Önkormányzati beavatkozásra, a probléma 
megfelelő kezelésére nem került sor az elmúlt 
évtizedek alatt, sajnos 2010-ben sem, amikor 
mederkotrásra került sor, de csak a szántóföldi 
oldalról lehetett ezt megtenni, a kerítések, fák 
akadályozták a kotrógép végighaladását.
Magam sem gondoltam volna, hogy a nyertes pályázat 
- mely éppen a Petőfi utcai lakók ingatlanait, kertjeit, 

pincéit védi meg -, hatalmas indulatokat gerjeszt és 
elégedetlenséget szül. Olyan kis település vagyunk, 
hogy híre megy mindennek percek alatt, ezért talán 
a kedves olvasó is hallott a lakossági fórum parázs 
hangulatáról, az elégedetlenkedők vádaskodásáról, 
de hogy valójában miről is van szó, azt nem mindenki 
tudja. Ezért tartom fontosnak, hogy beszéljünk 
nyíltan arról a problémáról, amely oly fölöslegesen 
vett el tőlünk energiát és régi jószomszédi, baráti 
szálakat tépett szét. Természetesen a tulajdon 
védelme, a veszteség kompenzálása, a pénz állt a 
konfliktus mögött. Sokan azt hitték, hogy a pályázati 
támogatásból kárpótlás jár a lakosoknak, zöldkár 
mindenképp megilleti őket. S ha nem, vajon miért is 
nem? 
A lakók egy része az önkormányzatot vádolta azzal, 

kisajátította a kertjeiket, 
területet vett el tőlük, a 
Hejő kotrása kárt okozott 
nekik. Az önkormányzat 
rendelkezésére álltak a 
tervezői mérések, amelyek 
szerint a kerítések egy 
része a jogszabályok 
szerint előírt védősávon 
belül helyezkedett el, így 
lebontásuk szükségszerűvé 
vált. A védősávba ültetett 
növényekért nem jár 
kártérítés. 
A mérést a kivitelező is 
elvégezte a lakosok kérésére, 
hasonló eredmény született. 
A kerítések lebontásához 
az önkormányzat 
felajánlotta közmunkások 
segítségét, sőt a kerítés 
átrakásához is, új kerítés 

építéséhez is. Többen éltek ezzel a lehetőséggel 
és rendben folyt a munka. Voltak, akik saját maguk 
bontották le a kerítést, s akadtak olyanok, is, akik az 
utolsó pillanatban is ragaszkodtak álláspontjukhoz, s 
nem akarták átadni a munkaterületet. 
Többször bejártuk a területet az ÉVIZIG 
munkatársaival, a Bükkalja Délborsod 
Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat 
képviselőivel, a műszaki ellenőrrel, a tervezővel, a 
képviselő-testület tagjaival. Valamennyien sajnáltuk 
a terméstől roskadozó fákat, az üde zöld növényeket, 
de meg kellett hozni a döntést és végre kellett hajtani 
a népszerűtlen intézkedést. Három méter széles 
depónia kialakításához szükséges helyet kellett 
biztosítani, hogy a kotrópépek el tudjanak haladni, 

illetve majd a karbantartást el tudjuk végezni 
gépekkel az elkövetkezendő években is. Ha most 
is a másik oldalról, a szántóföldről végezték volna 
a medertisztítást, tovább emelték volna a már így is 
magasabb partot, mint a korábbi kotrások alkalmával 
történt. 
A régi telektulajdonosok egy része nem fogadta 
el a mérési eredményeket, az 50-es évekbeli 
szerződésben rögzített teleknagyság alapján 
állították, hogy a telekhatár a Hejő partjáig húzódik. 
A Földhivataltól többen kaptak határozatot 1984-
ben, 2007-ben arról, hogy a számítási hibák 
(négyszögölről m2-re való áttérés), illetve a térképek 
digitalizálása miatt egyes tulajdonosok ingatlana 20-
90 m2-rel csökkent. Kistokaj Község Önkormányzata 
is kapott hasonló határozatot 2009-ben, nem 
patak partján álló területről, hanem a művelődési 
ház telkéről, a határozat szerint a fenti okok miatt 
csökkent a terület. 
Remélhetőleg mára már nyugodtabbak mindazok, 
akiket felzaklatott a Hejő patak mederrendezése. 
Időközben a Földhivatalhoz fordultak panaszukkal, 
hiszen az önkormányzat a pályázati pénzből és saját 
forrásból sem adhat „kártérítést” olyan területért, 
amely a tulajdoni lapok szerint nem illeti meg a 
kérelmezőket.
Sokan sajnálják, hogy eltűnt a Hejő vadregényes 
tája, sok fát vágtak ki a munkálatok során. Fénykép 
és videofelvételek igazolják, s mindannyian jól 
emlékszünk rá, hogy a mederben is voltak fák, 
bokrok, a patak partján közvetlenül fás, bokros 
területek, amelyek akadályozták a munkavégzést.
A kiviteli munka befejeződött, a műszaki átadás 
megtörtént. A fenntartási kötelezettség komoly 
feladatot ró az önkormányzatra, melyhez a pályázat 
nem nyújt forrást. Ennek ellenére vállalnunk kellett a 
pályázati feltételeket, hogy biztonságosabbá tegyük 
településünket, elkerüljük az árvízveszélyt. 

Hejő patak rekonstrukciója
Kistokaj Község Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be a Helyi és térségi 
jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója Észak-Magyarországon 
ÉMOP-3.2.1./F jelű pályázati kiírásra „A 
Hejő patak rekonstrukciós munkáinak 
elvégzése Kistokajban az árvízvédelem 
érdekében” címmel. 
A pályázat eredményes volt, az ÉMOP-
3.2.1/F-10-2011-0007 azonosítószámú 
projekt 81.390.950 Ft támogatásban 
részesült.

A Hejő patak rekonstrukciós munkáinak 
elvégzésére Mályi, Nyékládháza 
és Hejőkeresztúr is eredményesen 
pályázott, így elkerülhetővé válik 
jelentősebb csapadék esetén is a 2010. 
évihez hasonló árvízi helyzet.
A négy település a pályázat 
előkészítésében, a tervezés során 
szorosan együttműködött, a kivitelezés 
összehangolása is megtörtént 
Elengedhetetlen az együttműködés, 
hiszen a pályázat fontos eleme, hogy 
befogadó legyen a szomszéd település, 
a teljes szakaszon megtörténjen a meder 
rekonstrukciója, depónia kialakítása.

2010-ben a rendkívül csapadékos 
időjárás miatt a Hejő patak közelében 
lévő lakóházak, földterületek veszélybe 
kerültek, a patak többször kiáradt. 
Az akkori helyzetet panaszlevelek, 
segítségkérő dokumentumok, fotók 
prezentálják, melyek a pályázat 
indokoltságát támasztották alá. Az elnyert 
támogatás segítségével az árvízveszély 
elhárul, és tartós megoldást jelent a patak 
tisztítása, a meder rekonstrukciója.
A támogatási feltételeknek megfelelően 
az önkormányzatok fenntartási 
kötelezettséget vállaltak.
A Kistokaj települést sújtó ár- és 
belvízkatasztrófa kezdetének 2 éves 
évfordulóján, hosszan tartó előkészületi 
munkálatokat követően 2012. május 7-én 
Kistokaj Község Önkormányzata átadta 
a munkaterületet a közbeszerzés során 
nyertesként kihirdetett Lyukó-Bau Kft. 
részére. A Hejő patak medertisztítással 
kapcsolatos munkafolyamatai várhatóan 
2012. július 30-án fejeződnek be. 

Kupainé Ambrus Gyöngyi, Kistokaj 
Község polgármestere kérdésünkre 
elmondta, 2010 óta egyik legfontosabb 

feladatának tekinti a település ár-és 
belvízhelyzetének hatásos megoldását. 
A 2010-es kistokaji katasztrófának 
személyesen is érintettje volt, különösen 
nagy teherként nyomta vállát a falu 
károsult lakosainak reményvesztett 
szélmalomharca a természet próbatétele 
ellen. 
Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. 
Nagy Kálmán országgyűlési képviselők 
támogatták a települések összefogását, 
segítették az előkészítő tevékenységet, 
és tartós megoldást kerestek a felmerült 
problémák megoldására. Köszönet érte a 
települések lakóinak nevében.
A négy település nemcsak a pályázat 
előkészítésében, de a munkafolyamatok 
megtervezése során is szorosan 
együttműködött, hiszen az eredmény 
csak akkor lesz igazán hatásos, 
ha a patak medrének befogadási 
képessége a teljes szakaszon egyaránt 
maximalizálható. A polgármester asszony 
végezetül hozzátette, a munkafolyamatok 
végeztével elkerülhetővé válik a 2010. 
évihez hasonló árvízhelyzet még 
jelentősebb lehulló csapadék esetén is.

	  

	  

	  

szerződéskötés

A Hejő belterületi szakasza 2012

A munkaterület átadása



2012. augusztus 19-20.2012. augusztus 19-20.
Számadó zenekar
Barabás Péter - gitár, harmónika 
Boncsér Gábor - fúvós és pengetős-hangszerek 
Hajdú Gáspár Zsolt - dob, ritmushangszerek, citera, 
furulya 
Némethi Szabolcs - nagybőgő 
Zelenák Ottó – brácsa

A miskolci zenekar nemcsak koncerteken, de táncházakban 
is szívesen muzsikál – a fesztiválokon is gyakran táncba hívja 
a kicsiket és a nagyokat. Magyarországi és erdélyi népzenét 
játszanak, a magyar nyelvjárásterület különböző vidékeinek 
muzsikáit dolgozzák fel, illetve ültetik át saját hangszereikre. 
Sajátságos a hangszerelésük és a stílusuk, hiszen a brácsa, 
citera, furulya és más megszokott hangszerek mellett 
szerepet kap zenéjükben a harmonika és a gitár is.
 A Számadó zenekar több alkalommal szerepelt már 
Kistokajban, szédületes táncház programjuk népszerű kicsik 
és felnőttek körében. Nagy örömünkre szolgál, hogy újra 
hallhatjuk, láthatjuk őket.

Boncsér Gábor népzenész, a Számadó zenekar művészeti 
vezetője 2011-ben REMÉNYI EDE zenei díjat kapott.
Kiemelkedő tudású és tehetségű népzenész, akinek pályáján 
egyenlő súllyal van jelen a magas színvonalú, igényes és 
következetes művészi és tanári munka.

 Boncsér Gábor 1968-ban született Miskolcon. 
Gyermekkorában sok időt töltött Borsodgeszten 
nagyszüleinél, és itt találkozott először az élő folklórral. 
1979-ben ismerkedett meg a hangszeres zenével. 1992-ben 
művészeti oktatói bizonyítványt kapott. 1994-ben zenész 
szakvizsgát tett. 1995-ben kereskedelmi szakiskolában 
felszolgálói szakmát szerzett. 2000-ben a miskolci Herman 
Ottó Gimnáziumban érettségizett le. 2004-ben a Nyíregyházi 
Főiskola Ének-zene, népzene szakán tett sikeres 
záróvizsgát, és OKJ-s Kulturális menedzser tanfolyamot 
végzett. 2009-ben a Debreceni Egyetem Néprajz szakán tett 
sikeres záróvizsgát.

 Gyermekként már zenélt Miskolc egyik, népi hagyományokat 
legjobban megőrző és ápoló városrészében, Görömbölyön. 
1994-ben megalapította a Lármafa együttest, ami sok 
kisgyermekhez juttatta el a magyar népi hagyományokat és 
zenét. Sok évig tagja volt a Borókás népzenei csoportnak, 
a mai napig vezeti a mezőcsáti citera zenekart. 2004-
ben létrehozta a Számadó zenekart. Koncerteket, 
táncházakat, hangszer bemutatókat tartanak gyermekeknek 
és felnőtteknek szerte az országban és a határokon túl 
is. Zenetanárként szervezte meg a Diósgyőri Alapfokú 
Táncművészeti Iskola Eszterág népzenei csoportját, akikkel 
2009-ben kiemelt Nívódíjat nyertek az egri Regionális 
Zeneiskolák Versenyén. 2005-ben belépett a Tényleg 
zenekarba.

 Sokszor szerepel a Miskolci Csodamalom Bábszínház 
zenés darabjaiban.

 Eddigi munkája során sok felkérésnek tett eleget: volt, hogy 
verset zenésített meg, mese alá készített zenét, vagy néptánc 
csoportok produkcióinak állította össze a zenei anyagát. Közel 
egy évtizedes tanári munkájának köszönhetően, amellyel 
a növendékeket iskolai tanulmányaikon kívül életükben is 
kíséri, sikerült kinevelnie egy olyan fiatal generációt, melynek 
tagjai ma már több népzenekar meghatározó művészei. 
Zenekaraiban Boncsér Gábor szakmai tudásával mértékadó 
személyiség. Szakmájában és az Észak-magyarországi 
régióban elismert, keresett és tisztelt népzenész.

dr. Komáromi István
- marsallbot és violinkulcs -

„Budapesten születtem 1955. július 12-én. Erősáramú 
Szakközépiskolában érettségiztem, később pedig mérés-
automatizálási szakon szereztem diplomát. Dolgoztam 
villanyszerelőként, majd gyárban villamos osztályon önálló 
tervezőként. Kétszer voltam sorkatona, négy helyőrségben. 
Fegyver-löveg technikusi oklevéllel és légvédelmi rakétás 
kiképzéssel szereltem le, tartalékos tisztként. 
A Zrínyi Miklós Katonai Akadémián hadtudomány 
egyetemi doktori tudományos fokozatot szereztem 1988-
ban. Kitüntetéssel végeztem el a Rendőrtiszti Főiskolát 
Közbiztonsági Szakon, továbbá a felderítő iskolát. Részt 
vettem a BRIAN TRACY menedzsertanfolyamon, az 
OMEGAGLEN Brit-magyar vezetői tanfolyamon, voltam a 
Német Szövetségi Köztársaságban Rendőri Szakfőiskolán 
vezetői továbbképzésen, továbbá Svájcban nyelvi, és 
az USA-ban az FBI által szervezett tanfolyamokon. A 
köztisztviselői képesítési előírásoknak megfelelően a 
közigazgatási szakvizsgát is letettem. Jól beszélek németül.
Gyermekkorom óta énekelek, gitározom, zongorázok. 
Az Országos Szórakoztató Zenei Központban 
táncdalénekesként „A” kategóriás minősítésű szakvizsga 
bizonyítványt és működési engedélyt kaptam. 
 A közszolgálat:
A rendőri munkámat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányságon kezdtem 1977-ben, ahol 10 
évig felderítő tisztként dolgoztam gazdasági- műszaki- 
tudományos vonalon. 
 Ezután másfél évig a BM Tudományszervezési Osztályán 
összbelügyi szintű kutatásszervezéssel foglalkoztam. A 
Magyar Hadtudományi Társaság tagja 1991-ben lettem. 
A rendszerváltás előtt neveztek ki a Budapesti Rendőr-
főkapitányságra, a XXII. kerületbe rendőrkapitánynak. 
Itt dolgoztam az átalakulás és a taxisblokád idején közel 
két évig, számtalan újítást javasoltunk (pl önkormányzati 
ügyfélszolgálat, polgárőrség létrehozása) majd 1991. 
március 16-án lettem a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője. Miskolcon írtam a tudományos munkámat, 
figyelemmel a nem termelő szféra, azaz a belügyi, területi 
munka hatékonyságára és a végrehajtó szervezetére 
vonatkozóan. Kutatói érdeklődésem később kiegészült az 
önkormányzat és a rendőrség kapcsolatával. A Budapesti 
Rendőr-főkapitányságon kísérleti un. „Önkormányzat-barát” 
kapitányságot alakítottunk ki. Közel negyven publikációm és 
tanulmányom jelent meg. Elsősorban nem a múlttal, hanem 
az élet által felvetett, a jövőre vonatkozó kérdésekkel, 
általában hatékonysági, szervezési újításokkal, kísérletekkel, 
a munkahelyi légkörrel foglalkoztam.„
Komáromi István 2011-ben a kistokaji falunapok 
rendezvényén a Rendészeti Kiképzők Országos Szövetsége 
vezetőjeként jelentős részt vállalt a virtusvetélkedő 
megszervezésében, a versenyzők díjazásában. 2012. 
augusztus 20-án koncertet ad Kistokajban.

Kiss Kata Zenekar

Kiss Kata - ének
Bikics Tibor Bálna - billentyűs hangszerek, zenei- és 
produkciós vezet
Tóth Ádám - népi hegedű
Kiss Gábor - szólógitár
Dudás Zita - néptánc
Juhász Gábor - néptánc

A Kiss Kata zenekar 2009-ben adta ki első, Dalocska című 
lemezét. Az album megjelenése óta “Felvidéktől Szabadkáig” 
című koncertműsorukkal egész Magyarországot bejárták, 
emellett Erdélyben is rendszeresen megfordulnak 
produkciójukkal. A közszolgálati csatornákról és 
rádióműsorokból jól  ismert csapat állandó vendége a magyar 
értékeket képviselő, hagyományőrző rendezvényeknek. 

Stílusukat tekintve kortárs népzenét játszanak, melyben 
az autentikus ritmus- és dallamvilág a mai  zenei 
stílusokkal (pop, rock) ölelkezik.  Egyedülállóságuk abban 
rejlik, hogy a népdalfeldolgozások mellett a modern kor 
népzenéjének tekinthető műveket  szereznek. Zenéjükben 
és dallamvilágukban a múlt és jelen összehangolására  
törekednek.

2011 Karácsonyán több mint 3000 erdélyi gyermeket 
örvendeztettek meg koncertjükkel a parajdi sóbányában. 
A koncertről a Magyar Televízió, Duna Tv, Hír Tv, Neo Fm 
Rádió, Lánchíd Rádió, Katolikus Rádió és a Magyar Rádió 
is beszámolt. A videók a média menüpont alatt találhatók.

A 2012-ben jelenik meg új lemezük “Házi áldás” címmel.

Fitt & Art tánccsoport

A tánccsoport 1994-ben alakult az ónodi Lorántffy Zsuzsanna 
Általános Iskola kérésére az akkori 5-8. osztályos diákokból. 
A lányok kezdetben csak a majorette műfajjal foglalkoztak. 
Első szereplésük az 1994. évi Ónodi napokon Nagy 
sikert aratott. A következő évben már a diákok formációs 
táncfesztiválján is megmutatkoztak. 

A csoport olyan ismertségre tett szert, ami megyeszerte 
híressé tette, öregbítette Ónod és a többi település hírnevét. 
Olyan nagy rendezvények rendszeres szereplőivé váltak, 
mint a Tiszaújvárosi Showtánc Fesztivál, a Szendrői Majorette 
Fesztivál, a miskolci Operafesztivál és kísérő rendezvényei, 
a Regionális Amatőr Gála, a különböző Kistérségi Gálák és a 
megye számos egyéb kulturális rendezvénye.

A korábban csak majorette műfajjal foglalkozó lányok 
kedvet kaptak a táncművészet más ágaihoz is és elkezdtek 
moderntánccal és különböző divattáncokkal foglalkozni. Ez 
olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a mostani repertoár 
jelentős részér már ezek a műfajok teszik ki. Nagyon 
sok meghívást kapunk különböző regionális, megyei 
versenyekre, fesztiválokra, de ezek mellett sokat szerepel 
az egyesület a környező települések falunapjain is, ahol 
nyitóműsoraikat nagy siker kíséri.

Az igazán nagy érdem Bárány Adriennt, a csoport művészeti 
vezetőjét és kedves kollégáit, Pecsét Zsuzsát és Bordás 
Anitát illeti, hogy 13 éve életben tartják a csoportokat és 
rendkívül eredményes munkát végeznek velük.

2012. augusztus 19.

9:00 Sportvetélkedők 
tollaslabda verseny, dekázás, röplabda, 
ugrálókötél verseny, kötélhúzás, métabajnokság 
csészékel
(Helyszín: a sportpálya)

10:00 Foci-íjász párbaly 
rendező és résztvevő: a kistokaji sportegyesület 
labdarúgó és íjász szakosztálya, a versenyt 
vezeti: Hollósy András a DVTK hangja
(Helyszín: a sportpálya)

11:00 Aszfaltrajzverseny 
(Helyszín: az általános iskola udvara)

11:00 Ügyes kezek,fürge ujjak 
egyszerű kézműves foglalkozások gyerekeknek 
pólófestés - pólót mindenki hozzon 
(Helyszín, az általános iskola udvara)

13:00 I. Kistokaji Kézműves Kiállítás 
Gyöngyből készült ékszerek, egyedi készítésű 
babák, hímzések, horgolt ékszerek, ajándékok, 
égetett gyurma ékszerek, homokújással 
készített egyedi különlegességek, fetmények 
kiállítása várja az érdeklődőket. Egyes kiállított 
munkák megválthatók!
(Helyszín: az általános iskola tornaterme)

14:00 Kalandra fel! Cserkész játékok 
0-tól 99 éves korig!
(Helyszín és gyülekező: az általános iskola 
udvara)

16:00 Moliere: Kényeskedők 
Nevettető komédia a Szirmai drámacsoport 
előadásában. Felkészítő tanár: Sári Katalin
(Helyszín: az általános iskola színházterme - 
IKSZT)

17:00 Versenytáncosok bemutatója 
(Helyszín: A községháza udvara)

17:30 A Kistokaji Ezüstfény Nyugdíjas Klub ünnepi 
arató műsora
Citerán kísér: Klusóczki Bence
(Helyszín: a községháza udvara)

18:00 Sámán dobolás
Gyógyító dobzene a Miskolci Dobkör 
előadásában
(Helyszín: a községháza udvara)

21:00 Retro-disco
(Helyszín: a sportpálya)

További programok
11:00 Hennafestés

(Helyszín: az iskola udvara)
11:00 Ingyenes trambulin várja a gyermekeket

(Helyszín: az iskola udvara)

2012. augusztus 20.

9:00 Körbe jár a fakanál! 
a helyi közösségek főzővetélkedője, Baba-
Mama klub, Kistokaji Ezüstfény Nyugdíjas 
Klub, Pedagógus közösség, Vásárhelyi István 
Horgászegyesület
(Helyszín: a sportpálya)

9:00-
15:00

II. Kistokaji Lovasjátékok 
(Helyszín: a sportpálya)

14:00 Főzővetélkedő 
(Helyszín: a sportpálya)

15:00 Ökumenikus istentisztelet 
(Helyszín, az iskola színházterme - IKSZT)

15:30 Íjászat - az íjak kipróbálása 
(Helyszín: a sportpálya)

16:00 Zenés- táncos felvonulás 
(Helyszín és gyülekező: a községháza elől a 
sportpálya színpadáig)

16:30 Miskolci Mazsorett Együttes - Cadet csoport 
tánca 
felkészítő tanár: Dudás Ágnes
(Helyszín: a sportpálya)

17:00 Ünnepi kenyérszelés, ünnepi beszéd 
(Helyszín: a sportpálya)

17:30 A Visegrádi Palotajátékok örökös Toldija: 
Magyar Zsolt
(Helyszín: a sportpálya)

18:30 Tánccsoportok bemutatói
Szuhánszki Mónika csoportjai
Fitt & Art tánccsoport - felkészítő tanár: Bordás 
Mariann
(Helyszín: a sportpálya)

19:00 “Emberlelkű földeken”
musical összeállítás - énekel: Pál Dénes 
magánékes
(Helyszín: a sportpálya)

19:15 A Kistokaji ÁMK néptánccsoportja
Felkészítő tanár: Boncsérné Szinai Tünde
A táncot kíséri: A Számadó Zenekar
(Helyszín: a sportpálya)

19:30 Táncház a Számadó Zenekarral
(Helyszín: a sportpálya)

20:30 Ünnepi koncert - zenél: Kiss Kata Zenekar
(Helyszín: a sportpálya)

22:00 Komáromi István előadóművész zenés 
műsora
(Helyszín: a sportpálya)

További programok

Egész 
nap

arcfestés, hennafestés, horgolt csecsebecsék 
kiállítása és fonalból készített kézműveskedés

Egész 
nap

vattacukor, jégkása, trambulin, büfé, 
kürtőskalács, cukros sátor, ajándék-játék sátor

A Kistokaji Aranytölcsér Fagyizó egész nap kedvezményes árakkal várja vendégeit

Kistokaji Falunapok programajánlata:

A rendezvény főtámogatója:
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