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Tájékoztató a 2021/22. tanév első évfolyamára történő beiratkozásról
Tisztelt Szülők!

A 2021/22-es tanévre történő általános iskolai beiratkozás - figyelemmel a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szólól90/2021. (III. 10.) Korm. rendeletre- ebben az é b e n a megszokottól eltérő
ódon történik, személyes kontaktus nélkül.
1 . A beiratkozás dokumentumok leadás időpontja:

2021. április 1. - április 16. között lehetséges.
2. A beiratkozás kétféle m ódon történhet:
PAPÍR ALAPÚ ÜGYıNTÉZÉSSELz a szükséges nyilatkozatok, dokumentumok
kitöltésével, aláírásával és eljuttatásával az iskolába.
Nyilatkozatok:
•
•
•

.
.
•

-

1. számú nyilatkozat Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
2. számú nyilatkozat - Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan választásáról
3. számú nyilatkozat Szülöi nyilatkozat megfelelö oldalának kitöltése
4. számú nyilatkozat Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
5. számú nyilatkozat - Adatkezelési nyilatkozat
6. számú nyilatkozat Szülői hozzájáruló nyilatkozat fotózáshoz

-

-

Fénymásolt dokumentumok:
születési anyakönyv kivonat vagy a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
lakcímet igazoló hatósági igazolvány mindkét oldala (gyermek)

a gyermek TAJ kártyája
sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetében a szakértői bizottság szakvéleménye
beilleszkedési, tanulás, magatartás nehézséggel küzdő (BTMN) gyermek esetében a
szakértői bizottság szakvéleménye
nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási engedély
elvált szülők esetén: a szülő felügyeleti jog gyakorlását elrendelő bírósági végzés

A nyilatkozatok honlapunkról letölthetők vagy az iskola portáján átvehetők 8-12 óra között. A
kitöltött, aláirt nyilatkozatokat, fénymásolt dokumentumokat borítékba téve az iskola portájín
vagy az iskola postaládáj bar kérjük elhelyezni.
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MEGKÉRDEZTÜK!
Rovatunkban azokra a kérdésekre keresünk választ, amelyeket olvasóink tesznek fel nekünk
a kalnokikronika@mariakalnok.hu
címre eljuttatott üzenetben.
Mi történik a Rendezvényházban?
A válaszért Zsidi Csaba vállalkozót telefonon kerestük. Zsidi úr
elmondta, hogy az épületben jelenleg átalakítás folyik. Terveik szerint

az év harmadik negyedévében egy,
a máriakálnokiakat szolgáló, többfunkciós szolgáltató egységet szeretne nyitni.
Ez magában foglal egy
napi cikkeket forgalmazó üzletet
és egy kávézó, cukrászda részt. Az
üzlet árukínálatával egy magasabb
színvonalat célozna meg, kedvező
árakkal, tőkehús részleggel. Nem
konkurenciája, hanem kiegészítője

szeretne lenni a már bejáratott és
méltán kedvelt, már itt működő, hasonló vállalkozásoknak.
Az elképzelés életképességét már bizonyítják a Halászin és
Dunaszigeten működtetett egységei, így bízik a máriakálnoki bolt jövőjében is.
Az épület adottságai – különösen az átalakítás után – lehetővé
teszi, hogy a bevásárlás lehetőségén túl is marasztalja az ide betérőket, egyfajta találkozási pontként,
közösségi térré váljon az egykori
presszó, Rendezvényház. A leendő
kávézó, illetve a jól kihasználható
terasz helyt adhat programok lebonyolítására is.
A nyitás pontos ideje e pillanatban nem meghatározható, a
munkák folynak, ez évben szeretné
a máriakálnokiak szolgálatába ajánlani az új egységet.

KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓKAT!
Mit jelent a sport, ezen
belül is a csapatsport? Számomra nem csak azt, hogy emberek
kimennek a pályára és a másikat
ledarálva, semmivel sem törődve,
csak a győzelem érdekében, képesek még arra is, hogy magukból
kikelve ajnározzanak és veszélyeztessék az ellenfél testi épségét,
csak azért, hogy ők nyerjenek.
Számomra sosem volt szimpatikus ez a hozzáállás. Igen, a győzelemért mindent és mindent meg
kell tenni, nem is ezt mondom. Viszont, ha igazán jó vagy és végig a
győzelem jár az eszedben, megteszel mindent érte, akkor jönni fog az

eredmény. Persze van olyan, hogy
nem te, nem ti nyertek, és itt jön a
lényeg. Megtanulni veszíteni. Nagyon fontos ez a tulajdonság, kevesen tudhatják magukénak.
A profi sport az más. Ott súlyos pénzek vannak, családokat kell
eltartani, miegymás. (Hozzáteszem
ott sem menti őket fel ez az alól, amit
a fentiekben írtam az ajnározásról.)
Én most inkább az amatőr sportról
beszélek. Ott még inkább elfogadhatatlan, ha valaki veszélyezteti ellenfele testi épségét. Szerintem, a
sport amatőr szinten arról kell, szóljon, hogy közösséget építsen, hogy
megmozgasson minden héten több

száz embert egy adott faluban és
azok jól érezzék magukat.
Úgy gondolom, hogy a mi
futballcsapatunk ebben élen jár.
Kiváló a közösség, kis túlzással a
csodájára járnak a Máriakálnoki Idegenlégió nevet viselő szurkolói csoportunknak. - Magyarország egyik
leghíresebb facebook csoportja a
TrollFoci is többször megemlíti őket
posztjaiban. - Ők nem csak a meccs
közben buzdítanak, de a meccs után
is mindig kiveszik a részüket abból,
hogy egy igazán jó és összetartó,
nagybetűs CSAPAT alakuljon ki. Köszönet érte nekik!
Ifj. Király Tamás
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EGY ELFELEDETT KUPAGYŐZELEM.
A 90’-es évek közepén járunk. Ekkor a Máriakálnok SE futballcsapata már túl volt az egyik legnagyobb teljesítményén, ami a megyei
élvonalban szerzett 5. helyezése
volt az 1991/1992-es bajnokságban.

A szóban forgó teremtorna idején
azonban már a megyei másodosztályban szerepeltünk. Viszont térjünk vissza a lényegre. Csapatunk
az 1996-ban a mosonmagyaróvári
MOGAAC sportcsarnokban rende-

zett Takarékszövetkezet Kupáról elhozta az aranyérmet, ami egy igen
bravúros teljesítménynek számított
akkoriban. Emlékezzünk kicsit vissza
erre a csapatra és nézzük meg, hogy
kik is alkották akkor együttesünket.

Rongits Károly (elnök),
Neuberger Attila (szakosztályvezető),
Nagy Tibor (vezetőedző),
Bertalan Zoltán (edző).
Leskó Imre, Horváth Attila I., Horváth Attila II., Fülöp József, Király Tamás,
Szabó László, Szalai Péter, Szelle Zoltán, Füzi Tamás, Orosz Lajos, Marcsik
Ferenc, Kovács Péter, Gláser Attila, Neuberger József, Kapui Tibor, Barna
Imre, Szalai István, Tóth László, Sipos Ferenc, Kerekes Gábor, Holdosi Attila, Domschitz Ferenc. (A csapatfotón nem szerepel az egész csapat)

CSAK RÖVIDEN
Egy új korszak

Jobb eredményt vár az edző

A közösség ereje

Márciusban lejátszotta első mérkőzését labdarúgó csapatunk
megújult sportpályán. Az új világítás mellé új kapuk és egy
beépített öntözőrendszer is párosult. Már csak a szurkolóink
hiányoznak a korlátok mögül, de
ők nagyon!

Kovács Krisztián labdarúgó csapatunk vezetőedzője a gzs-gymsfocinak adott interjújában elmondta,
hogy sokkal jobb eredményt vár a
csapattól idén tavasszal. Mindezek
mellett pedig hangsúlyozta a szurkolóink hiányát és reméli, minél hamarabb visszatérhetnek a „lelátóra”.

1500 követőhöz közelít a facebook-on
a Máriakálnok SE oldala, ezzel messze
a legtöbb követővel rendelkező oldal
a bajokságunkban szereplő csapatok
oldalai közül. Az oldal minden hétvégén az aktuális mérkőzésről videókat
és elemzéseket oszt meg, de mindezek mellett képek és interjúk is megtalálhatóak a felületen.

A SPORT FONTOSSÁGA
A mai gyerekek és felnőttek tragikusan keveset sportolnak
intézményes kereteken belül és kívül egyaránt.
Rossz fizikális, egészségügyi
állapotban vannak, rengeteg az agresszív, káros szenvedélyekkel élő
kallódó gyerek, tinédzser, depres�sziós felnőtt, a statisztikákban nyerő
helyeket vívunk ki ezekben a negatív „rangsorokban”.
A sport pozitív tulajdonságai
nem csak a testre, hanem a lélekre
és a szellemre is hatnak, a rendsze-

res mozgás számos, szinte azonnal
érezhető pozitív változást idéz elő a
szervezetben. A sport nemcsak azért
fontos, hogy később legyen kinek
szurkolni az olimpián, a sport népszerűsítésére szánt forintok, minden
túlzás nélkül állítható, többek között
az egészségügynek, az oktatásnak,
a drogmegelőzésnek, szállítanak
hasznos, értékes megtakarított forintokat. A sport ügye társadalmi
kérdés, és társadalmi összefogásért
kiállt! Hiszen az a gyermek, felnőtt,
aki rendszeresen sportol, jobb fizi-

kális, egészségügyi állapotba kerül,
jobban teljesít az iskolában, illetve
a munkahelyén, pozitív életközösség tagjává válik, mely távol tartja a
káros szenvedélyektől (drogtól, dohányzástól, alkoholtól), hasznosan
vezeti le a felgyülemlő feszültséget,
agresszivitást, lelkileg és szellemileg
is kiegyensúlyozottabbá válik, tudatosabban éli az életét.
Nem sok olyan dolog van,
ami annyira előremutató, mint a
sport.

KÁLNOKI
KRÓNIKA

22

2021. I. NEGYEDÉV

ÉRTESÍTÉS
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Máriakálnok községben a
Zöldhulladék- lerakó 2021. március
10 - én (szerda) megnyitott.
NYITVATARTÁSI IDŐ:
szerda: 15.00 - 18.00 óráig
szombat: 14.00 - 17.00 óráig
Csak az 1,5m –nél rövidebb zöldhulladékot (ág, tuja, bokor, stb.)
lehet a területen elhelyezni.

Fokozottan felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy kizárólag zöldhulladékot hozzanak a lerakóba!!!
Az egyéb hulladék lerakása tilos!
A területen elhatárolva gyűjtjük a
fás szárú (pl.: faág) és a lágyszárú
(pl.: fű, falevél) hulladékot. A zöldhulladék feldolgozása ettől az évtől gépi erővel is történik. A nem
megfelelő hulladék elhelyezés a
gép meghibásodásához vezethet,
mely körülmény a Zöldhulladék

– lerakó átmeneti bezárását eredményezheti!
Az előző évek gyakorlatának megfelelően, zöldhulladékot kizárólag
máriakálnoki lakos (magánszemély)
helyezhet el a területen, illetékességét – ha szükséges - lakcímkártyával
köteles igazolni.
					
Tisztelettel:
Dr. Tóásóné Gáspár Emma sk.
polgármester

HIRDETMÉNY
hivatali ügyfélfogadás szüneteléséről
HALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9228 Halászi, Kossuth u. 38. · 96/210-349 · jegyzo@halaszi.hu
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19 fertőzés) növekvő ütemben történő terjedése miatt
a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal Máriakálnoki Kirendeltségén
(9231 Máriakálnok, Rákóczi út 6.)
a személyes ügyfélfogadás
előreláthatólag április 08. napjáig szünetel.
Az ügyfélfogadás kezdőnapja előreláthatólag április 12. (hétfő).
Személyes ügyintézés kizárólag azon ügyekben lehetséges, ahol a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé
teszi (pl. egyes anyakönyvi, szociális vagy halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyek, személyes
nyilatkozattételek)! A személyes ügyfélfogadás ebben az esetben is kizárólag külön engedély alapján,
az illetékes kollégával történt telefonos egyeztetést követően, az egyeztetett időpontban lehetséges.
Kollégáink a feltüntetett telefonos elérhetőségeken, valamint e-mailben továbbra is szíves rendelkezésükre
állnak a Hivatal nyitvatartási idejében. Az elektronikus úton történő ügyintézés továbbra is biztosított.
(Máriakálnok község honlapja: www.mariakalnok.hu)
A benyújtani kívánt dokumentumokat elektronikus vagy postai úton,
illetve a bejáratnál elhelyezett postaládában fogadja a Hivatal.
Megértésüket, türelmüket, szíves együttműködésüket köszönöm!
Máriakálnok, 2021. március 29.
dr. Csanádi Viktória s.k.
jegyző
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SZOLGÁLTATÓK
AQUA SZOLGÁLTATÓ KFT.
9200, Mosonmagyaróvár Timföldgyári u. 4.
Telefon: 96/577-460
Fax: 96/577-468
Ivóvíz ügyelet: 30/5284-991
Szennyvíz ügyelet: 30/5281-967
e-mail: aqua@aquakft.hu, mail@aquakft.hu,
ugyfelszolg@aquakft.hu
web: www.aquakft.hu

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.
Telefon: 96/555-545

ORVOSI RENDELŐ
9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.
Tel.: 96/218 236
Háziorvos:
Dr. Porpáczy Krisztina
egyéni vállalkozó
+36 70 329 55 44
Aszisztens:
Béli Zsuzsanna
telefonszáma: +36 30 907 90 88

Központi ORVOSI ÜGYELET:
Községek Orvosi Ügyelete
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4
a mentőállomással szemben, a Csaba utcában,
a Karolina Kórház Bőrgyógyászat épületében
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7 óráig
Hétvégén pénteken 13.00-tól
folyamatosan hétfő reggel 7.00-ig.
Tel.: 96/217 712

MÁRIAKÁLNOK VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Lapincs Barbara
Fogadóóra:
Hétfőn: 14,00 – 16,00 óráig
Orvossal közösen tartott tanácsadás:
Csütörtök:8,00 – 10,00 óráig
Időpont egyeztetés
Telefonon:06-20/40-144-91

FOGORVOS
Dr. Apáti Márta
A rendelés helye:
9245 Mosonszolnok, Fő u. 44. földszint, Fogorvosi
Rendelő.
A rendelés ideje:
Hétfő: 7.30-17.30 óráig
Szerda: 7.30-17.30 óráig
Péntek: 7.30-17.30 óráig
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, melyet a
+36 30 692 0842 telefonszámon tehetnek meg!
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