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KEDVES MÚCSONYI LAKOSOK!
„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.”

(Juhász Gyula: Karácsony felé (részlet))

Eljött az év legszebb ünnepe, a karácsony. 
Bensőséges, családias, meleg és hófehér. 
Ezek a jelzők jutnak először az ember 
eszébe, ha a karácsony kerül szóba. Az idei 
karácsony kicsit mégis más. Koronavírus, 
szájmaszk, kijárási tilalom, korlátozás, azok 
a gyakori szavak, amik manapság elhang-
zanak. „Mi változott meg?” - tehetjük fel a 
költői kérdést. Mi magunk emberek, vagy a 
körülöttünk lévő világ? Talán egy kicsit ez 
is, az is. A körülöttünk lévő világ felgyor-
sult, sokszor nem tudunk lépést tartani az 
ütemével, de mi, egyes emberek hozzuk 
meg a döntéseket, és mi viseljük a követ-
kezményeket is. 
A tavaszi és a mostani helyzet megmutat-
ta, hogy nagy szükség van a családokban 
az összefogásra, az egymásra figyelésre és 
a szeretetre. Nagyobb közösségben pl. a 
munkahelyen szükség van a kollegalitás-
ra, a munkatársak problémáinak megis-
merésére és a segítségnyújtásra. Települési  
szinten a segítőkészség, az őszinte kom-

munikáció és a megbízhatóság a legfon-
tosabb. Országos szinten a helyes irány-
mutatás, felelős döntés és a hitelesség az 
elengedhetetlen magatartásforma. 
Ezek emberi értékek, csak sokszor háttér-
be szorulnak, mert a rohanás, a minél jobb 
életszínvonal elérése, valamint a pénz el-
homályosította mindezeket.

„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér,
Ahhoz hőség, kell, ahhoz sivatag kell.
Hogy lásd, egy napod mennyit ér,
Ahhoz látnod kell,
Az élet hogyan fogy el.”

(Presser Gábor, Sztevanovity Dusán)

Az idézett részlet szemléletesen fogalmaz- 
za meg, hogy minden relatív az életünk- 
ben. Valaminek a hiányát kell megérnünk 
ahhoz, hogy rájöjjünk mekkora értéket 
képviselnek a mindennapokban a meg- 
szokott dolgok. Valahogy ezek a gondo- 
latok jutottak eszembe a mai helyzettel 
kapcsolatban is. A Sors így hívja fel a fi-
gyelmét mindenkinek, hogy vissza kell 
térni az eredeti értékekhez. Mindennapi 
életünkben fontos a hit, szeretet és a tisz-
telet.
Tehetünk azért, hogy a mostani karácsony 
ne csak az anyagiakról szóljon, hanem az  

értékekről. Az emberi és általános értékek- 
ről. Legyen a karácsony misztériuma, a 
gyermekszületés csodája, az ajándékozás 
boldogsága mindannyiunk öröme ezen az 
ünnepen!

Kívánok a képviselő-testület tagjai, az ön- 
kormányzati intézmények vezetői és dol-
gozói, valamint a magam nevében áldott, 
boldog karácsonyi ünnepeket!

Viszlai Viktor
polgármester

Múcsony Nagyközség Önkormányzat az 
idei évben is megajándékozza a 65 év fe-
letti múcsonyi lakosokat. Az ajándékot 
hagyományosan karácsony táján kézbesít-
jük. Idén december 7-11. között történik 
az ajándékok átadása. Minden múcso-
nyi, állandó lakóhellyel rendelkező lakost 
megajándékozunk, aki 1956. január 01. 
előtt született. Az ajándékcsomagokat 
az önkormányzat munkatársai viszik ki a 
lakcímre. Kérem, hogy aki a feltételeknek 
megfelel, de december 15-ig nem kapja 
meg a csomagot, az jelezze a Polgármes- 
teri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy tele-
fonon a 48/403-078-as számon! Ha valaki 
távollét miatt nem tudja átvenni a csoma- 
got, akkor a szomszédot vagy egyik rokonát 
meghatalmazhatja annak átvételére. 
Az ajándékcsomaggal szeretnénk meg-
becsülésünket és köszönetünket kifejezni 
az idős emberek számára. Kívánunk min- 
den megajándékozottnak áldott, kegyelem- 
mel teljes karácsonyi ünnepet és boldog új 
esztendőt!
     

Viszlai Viktor
polgármester

KARÁCSONYI CSOMAG
IDŐSEK RÉSZÉRE

A múcsonyi Szent Péter
Görögkatolikus Általános Iskola 

AZONOS HULLÁMHOSSZON
ALAPÍTVÁNYA

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik  
a 2019. évi adójuk 1 %-át alapítványunk 
részére ajánlották fel. A rendelkezésre 
álló összeget az alapító okirat értelmében 
iskolánk és tanulóink támogatására fordítjuk. 

Tisztelettel: 

az alapítvány kuratóriuma

Adószámunk: 18432466-1-05

Megtisztelő támogatásukra a

jövőben is számítunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Múcsony Nagyközségi
Polgárőrség Egyesület

ez úton mond köszönetet a 2019. évi sze-
mélyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ért 
azoknak, akik Egyesületünket így támogat-
ták. A befolyt 57.019 Ft-ból Egyesületünk 
polgárőr formaruhát vásárolt.
Kérjük Önöket, hogy a jövőben is támo-
gassák Egyesületünket!

Előre is köszönjük a nekünk

felajánlott adójuk 1%-át!

Adószámunk: 18442719-1-05
Számlaszámunk: 55400242-10004153

    
Múcsony Nagyközségi Polgárőrség 

Egyesület

Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag új esztendőt kívá-
nok mindenkinek a Hunyadi János Bányász Kulturális Alapítvány dol-
gozói és a magam nevében!

Koósné Kovács Mónika
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal, mint területi környezetvédel-
mi hatóság elkészítette a „Sajó-völgye” ki-
jelölt zóna levegőminőségi tervének felül- 
vizsgálatát.
A felülvizsgálat eredményeként kezde- 
ményezte valamennyi a Sajó-völgye zóna 
területén lévő önkormányzatnál az avar és 
kerti hulladék égetés önkormányzati ren-
delettel történő megtiltását 2020. szeptem-
ber 1. határidővel.
Ennek megfelelően Múcsony Nagyköz-
ség Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése alapján Múcsony közigazgatási 
területén 2020. szeptember 1-től TILOS 
az avar és kerti hulladék égetése!
Az avar és kerti hulladék égetés ti-
lalmának 2020. szeptember 1-től történő 
bevezetésével kapcsolatos intézkedés 
megtételére a Sajó-völgye levegőminőségi 
zóna területén lévő települések lakosainak 
egészsége érdekében kerül sor.
2021. január 1-től országszerte, így 
Múcsonyban is tilos az avarégetés és 
a kerti hulladék égetése. A cél a levegő 
minőségének javítása és a lakosság 
egészségének védelme Magyarországon, 
ugyanis a levegő nem megfelelő minősége 
miatt uniós kötelezettségi eljárás van folya-
matban a magyar állam ellen.
Az önkormányzatok eddig rendeletben 
szabályozhatták az avarégetést, de a jövő 
évtől megszűnik, és általánossá válik a 
levegő védelméről szóló kormányrendelet 
alapján a tilalom az egész országban.
A módosítás célja a levegő minőségének 
javítása, ezáltal a lakosság egészségének 
védelme.
Az avar és kerti hulladék égetés hatósá-
gi ellenőrzésével, valamint a szükséges 
eljárás lefolytatásával kapcsolatban az el-
járó hatóság az illetékes járási környezet-
védelmi hatóság (levegőtisztaság-védelmi 
hatásköre) és a katasztrófavédelem.
Avarégetés helyett válasszuk a komposz-
tálást. A komposztáláskor maradéktalanul 
elbomlanak a növényi részek és hasznos 
humusz keletkezik.

Múcsony Nagyközség Önkormányzat

2020.09.01-TŐL TILOS AZ 
AVAR- ÉS A KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSE

Tisztelt Lakosság!
Mint már korábban is tájékoztattam Önöket, 
a Múcsonyi Településüzemeltetési Nonpro-
fi t Kft. közhasznú feladatai megváltoztak. 
Folyamatosan látjuk el az önkormányzat 
intézményei által jelzett hibák elhárítását. 
A fűtésrendszerek szinte napi ellenőrzést 
igényelnek, a villanyszerelési feladatokat is 
folyamatosan ellátjuk. 
Megtörtént a külső vízcsapok elzárása. Két 
önkormányzati bérlakás részleges felújítá-
sa valósult meg közhasznú szerződésbe 
foglaltak alapján.
Felújítási feladatokat láttunk el a József At-
tila úti önkormányzati tulajdonú ingatlan-
ban, az óvodában, hamarosan a Fő út 1. 
számú önkormányzati ingatlanban fogunk 
festési, felújítási munkát végezni.
Tavasszal egy önkormányzati bérlakás tel-
jeskörű felújítása valósult meg, egy pedig 
folyamatban van.
Az önkormányzatnak kifi zető helyiség ki- 
alakítására volt szüksége az előírásoknak
megfelelően, melyet a nyár folyamán való- 
sítottunk meg.
A Népi építészeti program keretében a „Táj-
ház felújítása Múcsonyban” projekt alapján 
Múcsony Magyközség Önkormányzata a 
Nonprofi t Kft.-t bízta a szükséges felújítási 
munkálatokkal. A munkálatok során meg-
valósult a tájház rekonstrukciója a csere-
pek teljes cseréjével, a ház vakolásával, az 
ajtók, ablakok helyreállításával. Mindez a 
helyi műemlékvédelemnek megfelelően, 
restaurátor és a Magyar Tájházak Országos 
Szövetségével együttműködve történt.
A piactér átalakítása is folyamatban van, 
az önkormányzat által beadott „Magyar 
Faluprogram” keretén belül bízta meg a 
Nonprofi t Kft.-t ezzel a feladattal, amely 
alapján két piactéri árusító butykához rak-
tárhelységek kerülnek kiépítésre, a középen 
található, eddig nyitott tér is tető alá kerül, 
az asztalok kiépítése és a belső munkálatok 
folyamatban vannak.
Magánszemélyeknek készítettünk bútoro-
kat, a nyár folyamán egy előtetőt, egy fából 
készült kutat és lakás felújítást is végeztünk.
Felhívom minden társasházban élő fi gyel-
mét, hogy 2020. november 3-án a társas-
ház közgyűlésein megszavazták a lakástu-
lajdonosok az új társasházkezelést végző 
céget, így a Barcikaházgazda Kft. látja el a 

feladatokat a továbbiakban. Ezután minden 
társasházzal kapcsolatos kérdéssel, észre-
vétellel hozzá tudnak fordulni.
Az önkormányzati tulajdonú lakások ingat-
lankezelése továbbra is a feladataink közé 
tartozik.

Szeretném felhívni a lakosság fi gyelmét, 
hogy az Ingatlankezelés ügyfélfogadási 
napja hétfő 8:00-12:00.
A telefonos elérhetőség változott, a 
lakossági bejelentéseket továbbra is várjuk!

Elérhetőségeink:

Ügyvezető:Harsányi Róbert
tel.: +36202896170

Titkárság: Kaulicsné Juhász Ilona
tel.: +36203433883

Ingatlankezelés:
Schvirjánné Tibori Mária

tel.: +36203957600

E-mail: 
telepulesuzemeltetes@mucsony.hu

Weblap:
mtnk.business.site

Facebook:
www.facebook.com/nonprofi tkft

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kívánunk!

Harsányi Róbert
ügyvezető igazgató
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A képviselő-testület a koronavírus elleni 
védekezés miatt veszélyhelyzet után 2020. 
július 16.napján tartotta meg ülését, melyen 
az alábbi témákat tárgyalta meg:
2020.  II. félévi munkaterv elfogadása, mely 
alapján ülésezik a képviselő-testület.
A polgármesteri jelentést fogadta el a 
testület, melyben a polgármester beszámol 
a testületnek a korábban meghozott, és le-
járt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
valamint az ülések között történt fontosabb 
intézkedésekről.
A testület megvitatta és elfogadta az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet 
eredetileg tavasszal kellett volna megtár- 
gyalni, de a veszélyhelyzetre való tekintet-
tel a testület elé ez az előterjesztés csak a 
fenti időpontban került megtárgyalásra.
Az önkormányzati választást követően 
jogszabályi előírás, hogy a testületek tárgyal- 
ják meg a település gazdasági programját, 
melyet a fenti ülésen meg is tárgyalt és 
elfogadott a testület. A gazdasági program 
tartalmazza azokat a legfontosabb fejlesz-
téseket, elképzeléseket, melyet a képviselő-
testület tervez a településen megvalósítani 
a következő időszakban. 
A képviselő-testület döntött az „Önkor- 
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések  támogatására”, az „Önkormányzati  
épületek energetikai korszerűsítése 3” meg-
nevezésű pályázatokról is, mely alapján a 
Közös Önkormányzati Hivatal és a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház szigetelése, külső 
nyílászáró cseréje és hőszivattyús energia-
takarékos fűtési módja újul meg, valamint 
a Közművelődési és Érdekeltségnövelő 
pályázat benyújtásáról is. A testület elé 
került az elmúlt évi belső ellenőrzések  
tapasztalatairól szóló ellenőrzési jelentés 
megtárgyalása is, melyben az önkormány-
zatnál, valamint az önkormányzat intéz-
ményeinél végzett ellenőrzések összegzé- 
se található. Az ellenőrzések évente külön 
ellenőrzési terv alapján kerülnek megtar-
tásra. 
A képviselő-testület a 2020. augusztus 27. 
napján tartott ülésén az alábbiakról döntött:
A korábbi évekhez hasonlóan a testület 
döntött a szociális célú tüzelőanyag helyi 
támogatás igénybevételére vonatkozó pá- 
lyázat benyújtásáról. A pályázat határidő-
ben benyújtásra került, mely sikeres 
lett. Ennek alapján az önkormányzatnak  
1311q szén szétosztására van lehetősége 
a rászorulók részére. A rászorulók 2020. 
november 30. napjáig nyújthatják be 
kérelmüket a támogatásra. Az elmúlt 
időszakban megszokottak szerint történik a 
tüzelőanyag osztása ezen a télen is. 
A képviselő-testület döntött „Az avar és 

kerti hulladék nyílt téri kezeléséről, a levegő 
tisztaságvédelmi követelmények szabályo- 
zásáról szóló helyi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. A magasabb szintű jogsza-
bály alapján 2020. szeptember 01. napjától 
tilos a településen az avar és a kerti hul-
ladék égetése.
A testület meghallgatta és intézkedett a 
Bartók Béla úti lakosok által felvetett problé-
ma megoldása tárgyában, melynek célja 
az, hogy a nagy esőzések által keletkezett 
nagymennyiségű csapadékot úgy vezessék 
el, hogy az ne veszélyeztesse az ott lakók 
ingatlanait.  A lakók kérésének eleget téve a 
Bartók Béla úton 20 db ingatlantulajdonos 
került felszólításra, annak érdekében, hogy 
a ingatlanjaik előtti árkot, átereszeket tisz-
títsák ki, mely határidőre megtörtént, így 
a csapadékvíz zavartalanul le tud folyni az 
érintett szakaszon.
A képviselő-testület döntött a „Humán 
szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás 
térségében „ megnevezésű projekt Mú- 
csony településen megvalósuló ösztöndíj- 
program meghirdetéséről, mely program-
ra  a pályázatokat a szeptember 24-ei zárt 
ülésén tárgyalta meg. A program kereté-
ben 9 fő múcsonyi állandó lakóhellyel ren-
delkező középiskolai illetve felsőfokú tanul-
mányokat nappali tagozaton folytató tanuló 
részesült 4.500.- Ft/fő/hó támogatásban 5 
hónapon keresztül.
A képviselő-testület a 2020. szeptember 
24. napján tartott ülésén az alábbi témákat 
tárgyalta meg. A testület tájékoztatót foga- 
dott el az önkormányzat 2020. I. félévi gaz- 
dálkodásáról. 
Megtárgyalták a Bursa Hungarica Ösztöndíj 
pályázathoz történő csatlakozást is, melyet 
elfogadott a testület. A pályázat keretében 
5 fő 10 hónapon keresztül 5.000.- Ft/hó 
támogatásban részesül, mely összeget 
5.000.- Ft/hóval a felsőoktatási intézmény 
is kiegészít. Beszámolót hallgatott meg és 
fogadott el a testület a Múcsonyi Általános 
Művelődési Központ, Bölcsőde és Konyha 
összevont többcélú intézmény 2019/2020.
évi munkájáról.
A képviselő-testület szintén a Múcsonyi 
Általános Művelődési Központ, Bölcsőde 
és Konyha összevont többcélú intézmény 
2020/2021.évi munkatervét tárgyalta meg 
és elfogadta azt az előterjesztés szerint.
A képviselő-testület Falugyűlés összehívá- 
sáról döntött 2020. november 23-án (hét-
főn), melynek helyszíne a Hunyadi János 
Művelődési Ház. Ugyanezen a napon 
került volna sor a képviselő-testület köz-
meghallgatással egybekötött ülésére a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. A Falu- 
gyűlés és Közmeghallgatás a veszélyhely- 
zetre való tekintettel elmarad.

A testület a települést érintő közüzemi 
problémák megoldása érdekében tár- 
gyalást folytatott a Magyar Telekom Nyrt., 
valamint az ÉRV Zrt. képviselőivel. A felvetett 
problémákat kérte a testület minél rövidebb 
időn belül megoldani.  A Közútkezelő Non-
profit  Kft. képviselői a vírushelyzetre való 
tekintettel nem vettek részt az ülésen, de 
a közlekedéssel kapcsolatos problémákról 
a polgármester írásban értesítette a szol-
gáltatót. Október elején helyszíni bejárásra 
került sor a Bartók úton üzemelő Barkács-
bolt előtt kialakult forgalmi helyzet miatt és 
a Közútkezelő Nonprofit Kft. részéről.
A testület megtárgyalta és elfogadta a 
Múcsonyi Mezőgazdasági és Kézműves 
Szociális Szövetkezet, valamint a Múcsonyi 
Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. 
évi egyszerűsített beszámoló mérlegét. 
Szintén beszámolót tárgyalt meg és foga- 
dott el a Képviselő-testület az önkormány-
zati lakásgazdálkodásról.  
A testület hosszasan tárgyalta és elfogadta  
„Az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről” szóló rendeletet. Az elfogadott 
rendelet hatályba lépésének időpontja: 
2021. január 01. napja. A rendelet értelmé- 
ben változik a lakbér összege.
A képviselő-testület elfogadta a Sajóvölgyi 
Települések Önkormányzati Rendészeti  
Szervet Fenntartó Társulás, valamint a Mú-  
csony és Társult Települései Család-és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társu- 
lás 2020. évi pénzügyi terve I. félévi teljesí- 
téséről szóló tájékoztatókat. 
A fentebb említett tüzelőanyag szétosz-
tásához szükséges volt a testületnek meg-
alkotnia a „Szociális célú tüzelőanyag  helyi 
támogatásáról” szóló rendeletet, melyet 
elfogadott a testület. 
A testület a fenti ülésén  a továbbiakban 
ingatlan, illetve földfelajánlások tárgyában 
döntött. 
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfo- 
gadta az Általános Iskolában működő 
konyha, és aula bérleti díjának módosítását 
is az alábbiak szerint:
2020. október 1 napjától  bérleti díj összege 
25 fő alatt: 25.000.- Ft/ÁFA/alkalom, amely 
tartalmazza a rezsiköltséget,
25 fő fölötti rendezvények esetében: 
1.000.- Ft/ÁFA/fő, mely tartalmazza a rezsi 
költséget, Múcsony Nagyközség Önkor- 
mányzat Polgármestere mentességet adhat 
a nemzetiségi önkormányzat rendezvényei, 
a civil szervezetek rendezvényei esetén,
Múcsony Nagyközség Önkormányzat és 
intézményeinek rendezvénye mentes a 
bérleti díj megfizetése alól.

Urrné Gál Emese
jegyző

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL 
a 2020. július és 2020. november közötti időszakra vonatkozóan
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Nemrég szólalt meg a tanévkezdő 
csengőszó, jelezve a 2020/2021-es tanév 
elindulását, amely rendhagyó, sok min-
denben más, mint az eddigiek. Év elején 
elkészítettük intézményünk Intézkedési 
tervét, mellyel felkészültünk arra, hogy a 
járványügyi helyzetnek megfelelően, biz-
tonságban folyjon az oktató-nevelő mun-
ka. Az előző tanév digitális, otthoni tanulása 
után lelkesen, aktívan dolgoznak diákjaink, 
örülve annak, hogy újra együtt lehetnek és 
közösen vehetik az akadályokat. 
A tanulmányi munka mellett közösségi 
programok szervezését is fontosnak tartjuk, 
ezért igyekszünk a megfelelő járványügyi 
intézkedések betartásával a gyermekek 
iskolai életét szebbé, tartalmasabbá tenni. 
Augusztusban az „Iskolakóstolgató” prog- 
ramunkkal vártuk a legkisebbeket, hogy 
három nap alatt megbarátkozzanak az 
iskolával, tanító nénikkel, könnyebben ve- 
gyék az akadályokat és ne legyen a tanév- 
kezdés olyan nehézkes.
Mint egyházi fenntartású iskola, az idei 
tanévnyitónkat a múcsonyi görögkatolikus 

templomban tartottuk. Szeptemberben a 
korábbi éveinkhez hasonlóan folytattuk az 
egyházi ünnepek alkalmával való templomi 
látogatásainkat.
ÖKOISKOLA címmel büszkélkedve az ősz 
folyamán megtartottuk a hagyományos 
terméskiállításunkat, megrendeztük az ál-
latok világnapját, illetve elsőseink elültet-
ték az iskola udvarán gyümölcsfájukat. 
Ezek a programok osztályszinten és online 
formában valósultak meg.
Kulturális műsoraink eddig iskola rádión 
keresztül kerültek megrendezésre. Ezeknek 
és más egyéb programjainknak a videóit 
iskolánk közösségi Facebook oldalán is 
megtalálhatják.
A Diákönkormányzat programjai között 
szerepelt a Lurkó-, és Pajkos Diákavató, 
mely osztályszinten került megrendezésre  
az első és az ötödik osztály nagy örömére. 
Pályaorientációs napunkat is online formá- 
ban, osztályszinten tartottuk meg.
Az év hátralévő heteiben vár még ránk: Mi-
kulásvárás; adventi játszóház; karácsonyi 
lelki nap. 

A Szent Péter Görögkatolikus Általános 
Iskola tanulói és dolgozói Ady Endre gyö- 
nyörű soraival köszöntik Múcsony minden 
lakóját:

Szép karácsonyt és boldog új évet!                                                                                                                                          

Lévai Emese
igazgatóhelyettes

A SZENT PÉTER GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐSZI ÉS TÉLI ESEMÉNYEI

A fásítás élhetőbbé teszi környezetünket, megváltoztatja a településképet, miközben közösségét is építi és a klímaváltozás negatív hatásai- 
val is dacol – fogalmazott Belánszky-Demkó Zsolt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múcsonyban. Az Agrárminisztérium nemzetközi kap- 
csolatokért felelős helyettes államtitkára a háromezer lakosú településen a polgármesterrel közösen elültetett néhányat a Településfásítási 
Program pályázatán elnyert fák közül. A helyettes államtitkár a településhez kötődő ifjúkori élményeit felidézve úgy fogalmazott: 
több tíz évre visszagondolva, kedves emlékként a Sajó és az itteni fák, bokrok illatára emlékszik, a most elültetett fák pedig a jövő gene- 
rációjának nyújthatják majd ugyanezt az élményt.
A kormány által meghirdetett Országfásítási Program és azon belül a Településfásítási Program harminc éve a legnagyobb fatelepítési 
terv az országban. Az állam 500 településen ültet fákat, sőt, minden megyében megkezdődött az újszülöttek erdejének ültetése, amely- 
nek keretében minden újszülött után 10-10 fát ültetnek el – mondta a helyettes államtitkár.
Belánszky-Demkó Zsolt a programban érintett közmunka intézményéről szólva kiemelte, hogy „nemcsak azért szeretnénk visszaállítani 
a kétkezi, fizikai munka tiszteletét és anyagi elismertségét, mert ez kell ma a magyar gazdaságnak, hanem mert ez a természetes. Aki 
dolgozik, mintát ad a környezetének, rendet  tart életében. ”Fontosnak nevezte a kertész-, és erdész-szakmák megbecsülését is.
Az Agrárminisztérium helyettes államtitkára emlékeztetett arra, hogy a tárca egy évvel ezelőtt jelentette be a Vidékfejlesztési Pro-
gram erdőtelepítési támogatásainak növelését, amely meghozta a várt eredményt. Az intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt évben 
több mint 17 ezer hektár új erdő telepítésére és 3.000 hektár iparifa ültetvény létesítésére adtak be kérelmet a gazdák, így össze-

sen 20 ezer hektárral növelhető az ország 
fával borított területe. Belánszky-Demkó 
Zsolt szólt a felelős környezetvédelem 
fontosságáról is. „Soha többé nem gon-
dolhatunk arra, hogy a természetet le 
kellene győznünk, hogy  uralkodnunk kell 
felette, hanem elsőbbséget kell neki ad- 
nunk az életünkben.” – fejtette ki a helyet- 
tes államtitkár, utalva a borsodi térségben 
a szocializmus évtizedei alatt folytatott sú- 
lyos ipari szennyezésekre.
Viszlai Viktor, az egykor cser és tölgyerdő- 
vel borított, 800 éves múlttal rendelkező 
település polgármestere  reményét fejezte 
ki, hogy a mostani fásítás is hozzájárul 
az egészségesebb, élhetőbb környezet 
megteremtéséhez.

AM Sajtóiroda

A HOLNAP MA KEZDŐDIK – FAÜLTETÉS MÚCSONYBAN
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Az elmúlt időszakban a nemzetiségek mun- 
kájára, tevékenységére is rányomta a bé- 
lyegét a COVID-19 miatt kialakult vírus-
helyzet, de ennek ellenére a szabályok 
betartásával történt az önkormányzatok 
működése. 
Szeptember hónap elején mind a négy 
nemzetiségi önkormányzat részt vett a 
Bányásznapi megemlékezésen és elhelyez- 
te a kegyelet koszorúit a Hunyadi János 
Művelődési Ház előtti területen található 
Bányászemlékműnél. 
A Lengyel és a Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat közös zarándokutat szervezett 
Sárospatak településre, II. Rákóczi Ferenc 
születésére való megemlékezésként. A za-  
rándokút keretében koszorút helyeztek el a 
Rákóczi Emlékműnél és felkeresték a város 
történelmi nevezetességeit. 
Kiemelten fontosnak tartják a nemzetisé-
gi önkormányzatok, hogy aktívan részt 
vegyenek a településen működő intéz-
mények, valamint civil szervezetek ren-
dezvényein. Az Őszikék Nyugdíjas Klub 
által megrendezett Őszi Szőlőérlelő ba- 
tyus bálon vettek részt egymás munká-
jának megismerése céljából. 
Érdekes színfoltja volt a település, vala-
mint a nemzetiségek életében az, hogy 
a Tour de Hongrie kerékpáros verseny 
Múcsony településen is áthaladt. Ennek 
alkalmából a Múcsony Nagyközség Ön- 
kormányzat, ruszin és a lengyel nemzeti- 
ségi önkormányzat közreműködésével a 
település határában felállítottak egy 35 m 
X 12 m nagyságú képet, fehér-piros színű 
kerékpárral köszöntve a versenyen részt 
vevőket. A Lengyel Nemzetiségi Önkor- 
mányzat tagjai lengyel nyelven buzdí-
tották a versenyzőket, akik között lengyel 
nemzetiségű versenyzők is részt vettek és 

szép eredményt értek el. A versenyzőket a 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
nemzetiségi népviseletben várták és buzdí-
tották.
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az 
iskolába járó lengyel nemzetiségű tanulók 
részére tanévkezdéskor tanszercsomagot 
biztosított. 
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 
nemzetiségükhöz tartozó két főt búcsúzta-
tott el nyugdíjba vonulásuk alkalmából. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ré- 
széről többen részt vettek - az elmúlt évek-
hez hasonlóan - a  Csatkai Roma búcsún. 
Szeptember hónapban kirándulást szervez-
tek a roma gyermekek részére a Miskol-
ci Vadasparkba, mely nagy sikert aratott a 
részt vevők körében. Ezt követően meglá-
togatták a Lillafüredi Palotaszállót. 
Október hónap az Idősek Hónapja, ezért 
minden nemzetiségi önkormányzat a lehe- 
tőségeihez mérten köszöntötte a nemze- 
tiséghez tartozó időskorú tagokat. Sajnos 
a vészhelyzetre való tekintettel nem volt 
lehetőség az idősek részére megtartani 
egy-egy rendezvényt, ezért minden  nem- 
zetiségi önkormányzat csomaggal  köszön- 
tötte az érintetteket, melynek összeállí- 
tásánál figyelembe vették a vírushelyzet 
miatt kialakult helyzetet is, ezért a csoma-
gok tartalmaztak fertőtlenítő szereket, vala-
mint egyéb higiéniai dolgokat is. 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat az 
aradi vértanúk napja alkalmából a település 
Zászlóparkjában megemlékezést tartott az 
elhunyt vértanúk emlékére. 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat a 
helyi általános iskolába járó román tanulók 
részére rajzpályázatot hirdetett, melynek 
díjazása az év végéig történik meg. 
Halottak napja alkalmából a Lengyel és 

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat az el-
hunyt nemzetiségi tagok emlékére pana-
hidát végeztettek, valamint az elhunytak 
sírjánál virágot és koszorút helyeztek el. 
A közelgő Mikulás-ünnep alkalmából a 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat cso-
magok elkészítését vállalta, amelyet eljut-
tatnak a Mikulásgyárba a nehéz helyzetben 
élő gyermekek ajándékozása céljából.
A Roma nemzetiségi önkormányzat ter-
mészetesen nem felejtkezik el Mikulás al-
kalmából a helyi gyermekekről sem, ezért 
a helyi óvodába járó gyermeket és a helyi 
általános iskolába járó gyermekek részére 
Mikuláscsomag összeállításáról határoztak, 
melyek eljuttatásáról a jeles napon gon-
doskodni fognak. 
A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat tá- 
mogatási szerződés megkötéséről határo-  
zott a Magyar Királyi Koronaőrök Egye- 
sületével a Szent Jobb ereklye tartó és 
szállító terítő elkészítésére vonatkozóan. 
Szintén a Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat Vaskovics Antal, volt múcsonyi görög-
katolikus parókus – aki 1909-1943 között 
tevékenykedett Múcsony településen – 
sírhelyének a felújításáról döntött, melyre a 
jövő év elején kerül sor. 
A nemzetiségi önkormányzatok döntöttek 
továbbá a Nemzetiségi Nap megünnep- 
léséről, melyet a szigorú szabályok be-
tartásával szűk körben fognak megtartani 
december hónapban. 
A veszélyhelyzetre való tekintettel min-
den nemzetiségi önkormányzat kéri a 
lakosságot, hogy vigyázzanak magukra és 
társaikra és tartsanak be minden szabályt!
A Lengyel, Roma, Román és Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat a település 
minden tagjának erőt, egészséget és áldott 
ünnepeket kíván!

MÚCSONY NAGYKÖZSÉG NEMZETISÉGEKKEL KAPCSOLATOS HÍREI
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Múcsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elhatározta az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások felújításának 
elvégzését. Az elmúlt időszakban nagyok sok panasz érkezett a lakások műszaki állapotára, melynek kisebb része a szükséges felújítások 
elmaradásából, míg nagyobb része a karbantartási munkák hiányából adódik. Az energiaárak nagymértékű emelkedése takarékosságra  
int mindenkit és a rezsiköltségeken lehet a legtöbb megtakarítást elérni. Az elmúlt években  nagymértékű minimál szintű béremelésekre 
és meghatározott mértékű nyugdíjemelésekre került sor. A fenti tényeket figyelembe véve döntés született arról, hogy 2021-2024. években 
minden önkormányzati tulajdonú lakás felújításon esik át ütemezetten. Elsősorban a külső nyílászárók cseréjét végezzük el, másodsorban 
a fűtéskorszerűsítés vagy kéménybélelés kerül megvalósításra és harmadsorban a fürdő és WC felújítása kerül sorra. A felújítás ütemezésére 
a lakásállapot felmérése után kerül sor. 2021. év elején tervezzük a lakások műszaki állapotának teljes körű felmérését. A felújítások üte-
mezésénél figyelembe vesszük a bérlő fizetési szokásait és a lakás elhelyezkedését is. A jelenlegi állapotban a lakások lakbére piaci össze-
hasonlításban nagyon alacsonyak és sajnos nem fedezik az egyre idősödő lakásállomány felújítási és egyéb költségeit. Bevezetésre került 
2020. évtől a piaci alapon bérbe adható lakások kategóriája. 2 db lakás kerül ilyenformában  felújításra, és ezek bérbeadása folyamatban van.
A képviselő-testület döntött a lakbérek emeléséről és a lakáskategóriák megváltoztatásáról is.

TÁJÉKOZTATÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK FELÚJÍTÁSÁRÓL, LAKBÉR EMELÉSÉRŐL

2021. január 5.  KEDD de.10-12, du.13-15

2021. február 4. CSÜTÖRTÖK de.10-12, du.13-15

2021. március 4. CSÜTÖRTÖK de.10-12, du.13-15

2021. április 1. CSÜTÖRTÖK de.10-12, du.13-15

2021. május 4. KEDD de.10-12, du.13-15

2021. június 3. CSÜTÖRTÖK de.10-12, du.13-15

2021. július 5. HÉTFŐ de.10-12, du.13-15

2021. augusztus 4. CSÜTÖRTÖK de.10-12, du.13-15

2021. szeptember 2. CSÜTÖRTÖK de.10-12, du.13-15

2021. október 5. KEDD de.10-12, du.13-15

2021. november 4. CSÜTÖRTÖK de.10-12, du.13-15

2021. december 2. CSÜTÖRTÖK de.10-12, du.13-15

A segélykifizetésnél a meghatalmazás csak orvosi igazolással,  
vagy jegyzői - polgármesteri engedéllyel érvényes. Aki a fizetés 
napján nem veszi fel a járandóságát, az a következő havi kifize- 
téskor veheti át külön vezetői engedélyeztetéssel! Ebben az eset- 
ben előzetes bejelentés szükséges az összeg biztosítása miatt. 
A kifizetés a fenti időpontokban a polgármesteri hivatal  kifi- 
zetőhelyiségében történik. (Megközelítés a Fő utcai bejárat felől.)

2021. ÉVI TELEPÜLÉSTÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSE

MÚCSONY ÉS TÁRSULT TELEPÜLÉSEI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

2021. január 01-től az alábbi egységárak kerülnek bevezetésre:

Szociális alapú bérlakások lakbére: 220 Ft/hó/m2
Költségalapú lakások esetében
Szilárd tüzelésű lakások lakbére: 450 Ft/hó/m2
Nem szilárd tüzelésű lakások lakbére: 600 Ft/hó/m2
Piaci alapú lakások lakbére: 750 Ft/hó/m2

Szociális alapú lakás:
A bérlő családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíjminimum 200%-át és az Oktatási és Szociális 
Bizottság által jóváhagyott névjegyzékben szerepel.
Szilárd tüzelésű lakás:
A lakásban a fűtési lehetőség elsősorban szén- és fatüzelésű 
hőtermelő eszközre alapozott. Nincs kiépítve a földgáz alapú fűté-
si mód vagy az elektromos árammal működő fűtési mód.
Nem szilárd tüzelésű lakás:
A szilárd tüzelésű kategóriába nem tartozó lakás.
Piaci alapú lakbérű lakás:
2019 évtől teljes körű korszerűsítésen átesett lakás.

Viszlai Viktor
polgármester

A koronavírus-járvány rég nem látott nehézségek elé állította az egész magyar társadalmat, a bajban még inkább kiszolgáltatottabbá 
váltak az idősek, akikre leginkább veszélyes a koronavírus. A körülöttünk zajló események rendkívüliek, a normálistól eltérőek és váratlanul 
értek minket. A járványügyi vészhelyzet idején bonyolultabbá vált az idősek gondozása, hiszen a családtagoknak számolniuk kellett a 
fertőzésveszéllyel, előfordult, hogy ők maguk sem hagyhatták el otthonukat. Ezáltal sokkal több feladat hárult a gondozókra és a segítőkre, 
hiszen azokat a feladatokat is el kellett végezniük, amikben eddig a hozzátartozók nyújtottak segítséget, nem beszélve a magányosan élő  
idősekről, akikről a családjuk semmilyen formában nem gondoskodik. Ugyanakkor az izoláció, az idősek elmagányosodása sokat ronthat 
az idősek állapotán. A család- és gyermekjóléti szolgálat munkája is nehezítetté vált a személyes kapcsolat korlátozása miatt, mivel a
hátrányos helyzetű családok, kliensek esetében az online és telefonon történő ügyintézés sok esetben nem jelentett megoldást. 
Szükséges volt biztosítani a személyes ügyfélfogadás lehetőségét. A Szolgálatunknál dolgozó munkatársak kitartó erőfeszítései minden 
elismerést megérdemelnek, hiszen rajtuk múlott, hogy a saját egészségük veszélyeztetése árán az ellátások folyamatosan biztosítottak 
voltak az érvényes útmutatók, és a különböző előírások betartásával. Ezúton köszönjük Polgármester Úr köszöntését a Szociális Munka 
Napja alkalmából. Büszkén kijelenthetem, hogy eddig a járványügyi veszélyhelyzetet minden komolyabb fennakadás, zavartalan fela-
datellátás mellett sikerült átvészelnünk az ellátottak megelégedésével. Továbbra is várjuk a tisztelt lakosság megkeresését, amennyiben 
segítségre van szükség! Kérem, hogy részesítsék előnyben a telefonon, e-mailben történő kapcsolatfelvételt!

Elérhetőségeink: 3744 Múcsony, Bányász út 3. Egészségház
Tel.: 48/528-204  |  Intézményvezető tel.: 20/431-4860  |  E-mail: cssmucsony@gmail.com

Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot!
Ajándékot, szeretetet, s mindent, ami fontos Neked!
Ajtó elé fehér bársonyt, békés, boldog, áldott karácsonyt!

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, SIKEREKBEN ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDEN KEDVES 
MÚCSONYI LAKOSNAK A SZOLGÁLATUNK MUNKATÁRSAI NEVÉBEN!

Borosné Bodnár Mária 
intézményvezető
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Tisztelt Lakosság!
Lassan közeleg az év vége, az idei ünnepek nem biztos, hogy a 
korábbi évekhez hasonlóan fognak eltelni. Sajnos a koronavírus 
járvány még mindig beárnyékolja mindennapjainkat. Ahhoz, 
hogy minél hamarabb túl legyünk ezen az időszakon, együttes 
erővel, összefogással, és fegyelmezettséggel kell fellépnünk a 
vírus terjedése ellen. Arra kérek mindenkit, hogy tartsa be a 
szabályokat, viseljen maszkot, kerülje a tömeget, tartsa meg 
a védőtávolságot, csak célirányosan közlekedjen, fi gyeljen a 
kézfertőtlenítésre, és otthon gyakran szellőztessen! Védjük ma-
gunkat és embertársainkat, gyakoroljunk több türelmet mindenki 
felé! Segítsük az időseket, hiszen továbbra is ők a legveszélyezte-
tettebbek, de lehetőleg ne látogassuk most őket, hanem telefonon 
tartsuk velük a kapcsolatot! Aki bármilyen felső légúti tünetet észlel 
magán, az azonnal hívja fel telefonon a háziorvosát, és különüljön 
el! Fokozottan fi gyeljünk a szociális intézményekben, iskolákban, 
óvodákban dolgozókra és gyermekekre is!
Az idősek védelme a járvány felfutásával kiemelten fontos, hiszen a 
vírus gyakorlatilag minden magyar településen jelen van, ráadásul 
az időseknél és a krónikus betegeknél nagyobb a kockázat a 

fertőzés súlyosabb lefolyására. Az időseket továbbra is arra kérjük, 
hogy vigyázzanak magukra, kerüljék a zsúfolt, zárt tereket és a be-
vásárláshoz lehetőleg kérjék hozzátartozójuk, vagy akár az önkor-
mányzat segítségét, vagy válasszák a vásárlás során a számukra 
kialakított védett idősávot!
Bízom abban, hogy ha mindenki együttműködik, akkor sikerül 
legyőzni a járványt, és most már belátható távolságon belül van 
több gyógyszercég vakcinája is, ami majd a végét jelentheti a vírus 
terjedésének, de addig tartsunk ki, legyünk fegyelmezettek!

Áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek, és most ami talán 
még fontosabb, nagyon jó egészséget, vigyázzanak magukra!

Dr. Kovács Tamás

HÁZIORVOSI FELHÍVÁS

Kérjük, olvassa el az itt leírtakat és vegye fontolóra!
Közeledik a karácsony, az Önkormányzat és más szervezetek se- 
gítséget fognak nyújtani a rászorulóknak. A településen jelen van 
a koronavírus, a második hullám nagy mértékben érinti a lakossá-
got. Ezt az időszakokat szeretik azok a személyek, akik kihasznál-
ják az emberek hiszékenységét. Ismét felhívjuk a lakosság fi gyel-
mét, hogy kellő körültekintéssel és bizalmatlansággal fogadják az
ismeretlen személyeket, akik különféle indokkal keresik fel Önöket!
Kérjük Önöket, hogy fogadják meg az alábbi tanácsokat!  

Mivel sokkal rosszabb a koronavírus második hulláma a településen, 
ezért kérjük, hogy fokozottan tartsák be az alábbi szabályokat:
• Használjuk szabályosan a maszkot!
• Fertőtlenítsük a kezünket és otthon gyakran mossunk kezet, 

fertőtlenítsük gyakran a lakást is, szellőztessünk!
• Tartsuk be a távolságot egymástól (1,5 – 2 méter)!
• Ne csoportosuljunk, gyülekezzünk!
• Ha egészségügyi panaszunk van, akkor hívjuk fel telefonon a 

háziorvost és csak a megadott időpontra menjünk az orvosi 
rendelőbe!

• Gyógyszert csak telefonon keresztül írassunk, nem kell ezért az 
orvosi rendelőbe menni!

• Feleslegesen ne veszélyeztessük az egészségügyi dolgozókat!
• Ha vigyázunk a háziorvosainkra és az asszisztensekre, valamint

a többi egészségügyi dolgozóra is, akkor van rá esélyünk, hogy 
a járvány ideje alatt végig lesz a településünkön megfelelő 
egészségügyi ellátás!

Az Önkormányzat segítségnyújtó dolgozóinak a beazonosítása:
• Az ellátást igénybe vevőt minden esetben az ellátás előtt közvet-

lenül telefonon felhívják, és jelzik a helyszínre érkezés várható 
időpontját.

• A helyszínre érkezést követően Viszlai Viktor polgármester Úr 
megbízó levelét bemutatják.

• A helyi polgárőrség segítségét is lehet kérni.
• Mindig tartsuk be a kormány által hozott rendeleteket!
• Csak boltban vagy gyógyszertárban vásároljunk védőfelszerelést 

(maszkot, fertőtlenítőszert, gumikesztyűt) ezek minőségileg biz-
tosan megfelelnek! Fennáll a veszélye, hogy a máshol vásárolt 
eszközök rossz minőségűek is lehetnek, így nem látják el a fe-
ladatukat.

• Ha idegenek feltűnően nézelődnek, akkor írjuk fel, hogy nézett 
ki, körülbelül milyen idős, ha kocsival van, akkor a rendszámot 
és a kocsi színét, ha többen vannak, akkor lehetőleg minde-
gyik kinézetét, és azonnal értesítsük a Polgárőrséget vagy a 
Rendőrséget!

• Ha a szomszédot keresik, ne adjunk felvilágosítást arról, hogy 
hol van, és mikor jön haza!

• Ha hosszabb időre elmegyünk otthonról - esetleg napokra, - akkor
kérjünk meg valakit, hogy naponta többször is nézzen körül a 
portánkon, az ajtókat, ablakokat jól zárjuk be!

• Aki tart állatokat, azokat éjszakára lakattal zárja be, vagy más 
kulccsal zárható zárral!

Ha mind ezen tanácsokat megfogadják, akkor van esély arra, hogy 
elkerüljék a koronavírust, nem válnak áldozatokká és az értékeik is 
megmaradnak.

Ha segítségre van, szüksége az alábbi számokat hívhatja:

• Harangozó Gábor: 06 30 621 49 02

• Viszlai Viktor: 06 20 418 06 00

• Sajókazai megbízott járőr: 06 30 535 40 16                                                               

• Rendőrség: 107

• Segély hívó :112

Áldott karácsonyi ünnepeket és
egészségben gazdag boldog új évet kíván  

a Múcsony Nagyközségi Polgárőrség Egyesület!

A HELYI POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA
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