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A VERSFA ÁRNYÉKÁBAN 
 

 

Hány költőt rejt a föld mélye,  

ó hány poéta porlad lenn?  

Ott van lelkük, nézz az égre,  

míg fáradt testük lenn pihen...  

 

Tollak, pennák nem sercegnek,  

a tinta kiszáradt már rég.  

Mégis lüktetnek a versek,  

mily elevenen élnek még!  

 

Messze zengő, régi strófák,  

általuk poéták szólnak.  

Nem hervadó rímük szórják,  

azt hinnénk hogy holtak voltak.  

 

Ámde élnek, elevenen,  

verseik által örökkön.  

Szépség, bánat a szerelem,  

áttör ős-időkörökön.  

 

Berzsenyi és Zrínyi lelke,  

századokból kiált hozzánk.  

Goethe, Petrarca szerelme,  

a mennyet is földre hozzák.  

 

Shakespeare által szonett-tenger  

végtelenje tárul elénk.  

Csodálja a mai ember,  

lelkünk múltját így ismerénk.  

 

Vörösmarty, Arany, Ady  

nem hazudnak ősi álmok.  

S Petőfi tud élményt adni,  

ugye érzed, ugye látod?  

 

Szétmállnak a poros sorok,  

ám mi nemes kihajt, kinő.  

Megérik az, mint óborok,  

őrzőjük a múló idő!  

 

Ím a költészet szent napján  

versek fája ad hűs árnyat.  

Küzdelemben a megfáradt,  

szomjas lelkek rátalálnak... 

 

Szuhanics Albert 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I   H Í R E K 

 

 

 
 

 

 

 Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2016. március 30-án tartotta soron következő 

rendes ülését. 

 Első napirendi pontban a Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolóját ismerte meg a 

testület Megyaszó község  2015. évi bűnügyi-, közbiztonsági helyzetéről Keresztesi János 

r. alezredes, kapitányságvezető, valamint  Balogh András Attila r. alezredes, közrendvédelmi 

osztályvezető  előterjesztésében. 

 „A Szerencsi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály illetékességi területén a 

bűncselekmények alakulásában nem történt kiemelkedő változás. Megyaszó községben, 

továbbra sem történtek a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősen negatív irányba 

befolyásoló cselekmények. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények tekintetében 

Megyaszón az előző évekhez képest a bűncselekmények számai növekedést mutatnak. A 

statisztikai adatok tükrében elmondhatjuk, hogy a negatív tendencia jelzés értékű, mely 

probléma orvoslása 2016. évre egyik fontos feladatunk közé fog tartozni. Az adatokat 

elemezve megállapítható, hogy a településen a bűncselekmények alakulását két 

bűncselekményi kategória befolyásolta. Ezen bűncselekményi kategória nem más, mint a 

lopások és a garázdaságok alakulása. Összességében elmondható, hogy vannak intő jelek, 

azonban Megyaszó bűnügyi és közbiztonsági helyzetét tekintve jól lakható település. Ismerve 

az említett problémákat biztosan elmondhatom, hogy a jövőkép pozitív irányba formálható, 

melyre minden lehetőségünk, és szakmai felkészültségünk adott. 

 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények körében 

2015. évben 2 csalás történt, amely az előző évhez képest pozitív változás, hisz 2014. évben 

12 esetről tudunk beszámolni. A zaklatás vétségét kell említenünk, melynek számában 

emelkedés mutatható ki, ugyanis 2014. évben 1, míg 2015. évben 5 esetről beszélhetünk.” 

 A bűnüldöző munka területén a nyomozások eredményességei pozitív tendenciát 

mutatnak.  

 A tulajdon elleni szabálysértések legnagyobb része lopás miatt indult, ezen belül 

legtöbb esetben kerékpár eltulajdonítása miatt, de indult eljárás mobiltelefon, fa, és bolti lopás 

elkövetése miatt is.  

Közlekedésbiztonsági helyzet: „Megyaszó településen az átmenő forgalom átlagosnak 

mondható. A közutak leterheltsége a nyári mezőgazdasági betakarítás idejére megnövekszik.  

2015. évben összesen 3 anyagi káros baleset történt, súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset 

egy esetben történt.  A balesetek megelőzése érdekében rendszeresen hajtunk végre fokozott 

közúti ellenőrzéseket, mind személy, mind teherforgalom vonatkozásában. A településen 

halálos közúti baleset nem történt. A rendelkezésünkre álló mérőműszerrel időközönként 

sebességmérést hajtunk végre ezzel is igyekszünk megelőzni a gyorshajtás miatt 

bekövetkezett baleseteket.” 

A Szerencsi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és 

azzal kapcsolatos feladatok: „A Szerencsi Rendőrkapitányság közrendvédelmi 

állományának létszámhelyzete kielégítőnek mondható, az időközben felmerülő hiányok 

pótlására folyamatosan törekedtünk. A meglévő létszámmal megfelelő minőségben az 
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elvárásokat teljesítve hajtottuk végre a ránk ruházott feladatokat… Megyaszó község 

kiemelkedő idegenforgalmi látványossággal nem rendelkezik. A településen levő 

rendezvényeket eredményesen biztosítottuk. Folyamatosan ellenőriztük a település vendéglátó 

egységeit. Az állampolgári bejelentésekre azonnal reagáltunk, kiemelt hangsúlyt fektettünk a 

rablások, trükkös lopások, valamint a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére. 

 A közterületi szolgálat ellátása során a kapitányságon minden körzeti megbízotti státusz 

jelenleg feltöltött.  A körzeti megbízottak önálló bűnügyi feldolgozó tevékenységet is 

folytatnak.    

Megyaszó község körzeti megbízotti feladatait Zilahi Gyula r. ftőrm, Kári László r. 

ftőrm. és Bessenyei Tibor r. ftőrm. látják el. A kollégák nagy tapasztalatokkal 

rendelkeznek, szakmailag felkészültek. A körzeti megbízottak folyamatosan tartják a 

kapcsolatot a helyi önkormányzat polgármesterével, képviselőivel és a polgárőrség tagjaival. 

Az egyeztetések alkalmával kitérnek a község mindennapjai során felmerült gondokra, 

problémákra, melyre reagálva törekszik a szükséges intézkedések megtételére. 

 A bűnmegelőzési tevékenység szerves részeként a körzeti megbízottak 2015-2016. 

évben a működési területükön lévő általános iskolákban tovább folytatják az „iskola rendőre” 

program keretén belül az iskolai előadások megtartását.”  

Bűn- és baleset megelőzési tevékenység: „Az utóbbi években (a gyermekek mellett) az 

idősek védelme élvezett prioritást. Évenként lakossági fórumot tartottunk, amelyen 

tájékoztattuk őket az új bűnelkövetési formákról, ezek megelőzésének lehetőségeiről. 

Családon belüli erőszak témában Megyaszó községben több alkalommal tartottunk 

bűnmegelőzési előadást, melyben minden esetben kitértünk a családon belüli erőszakra, 

valamint annak észlelése esetén követendő rendőri eljárásra. Családon belüli erőszak miatt 

2014-ben 5 esetben, 2015-ben 2 esetben éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás 

lehetőségével. Közlekedési szempontból megvizsgáltuk az iskolák tanulói környezetét, 

valamint az iskolák környékét, ahol kiemelt figyelmet fordítottunk a közlekedési balesetek 

megelőzésére.”   

 „A Szerencsi Rendőrkapitányság és Megyaszó Község Önkormányzata között az 

együttműködés jó, a felmerült problémákat mindkét fél igyekszik lehetőségeihez mérten 

megoldani.” 

 A beszámolót követő hozzászólásokat követően a  Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) 
szavazattal a helyi közrend és közbiztonság alakulásáról szóló beszámoló elfogadását a 
13/2016. (III.30.) sz. határozatban rögzítette. 

 A következő napirendi pontban A Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal 

2015.évimunkájáról szóló beszámolót Lengyelné Bús Zita jegyző asszony terjeszti a testület 

elé. A beszámoló ismerteti a két önkormányzat személyi állományának alakulását, az 

ügyfélfogadás és fogadóórák rendjét, a tárgyi feltételek alakulását, valamint a hivatali 

dolgozók évi kötelező továbbképzését, a testületi ülések és határozatok számát, a hivatal 

ágazatonkénti feladatait. Befejezésképpen jegyző asszony elmondja: „. Egy jól felkészült 

szakember gárdával eredményesen lehet dolgozni, amihez –hasonlóan más ágazatokhoz- 

szükség lenne az anyagi megbecsülés növelésére is. Úgy érzem, hogy a Megyaszói Közös 

Önkormányzati Hivatal dolgozói a 2015. évi feladatokat összességében jó színvonalon 

oldották meg. Köszönöm a képviselő-testül együttműködését, továbbá a Megyaszói Közös 

Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozójának a 2015.évi munkáját.” 

 Hajdú Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy a hivatali apparátus erején felül 

dolgozik, maximálisan kihasználják a munkaidejüket, sőt jóval felül is teljesítenek. Szeretné 

megköszönni az összes kolléga segítő közreműködését és munkához való hozzáállását. 

 A testület a beszámolót a 14/2016. (III.30.) sz. határozatában fogadta el. 

 3. napirendi pontban a Hankó Zoltán Olvasókör tevékenységéről szóló Beszámolót 

Szegedi Miklósné az olvasókör tiszteletbeli elnöke terjeszti a testület elé. A beszámoló taglalja 
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az olvasókör működésében kialakult helyzetet, a tagság aktivitásának lanyhulását, az 

összejövetelek számának ritkaságát. „2007-ben a jubileumi ünnepségünk megrendezésének 

számtalan negatív tapasztalata, ami a közösségen belüli hangulatot még jobban aláásta, a 

közösségi szellemet rombolta, mindezek hozzájárultak elhatározásomhoz, hogy 20 évi 

eredményes munka után megköszönöm a tagság bizalmát és az elnöki tisztségről lemondtam.” 

 Az ezt követő időszakban fokozatosan alakult ki a jelenlegi állapot, melynek 

megoldásához komoly segítségre van szüksége a civil szervezetnek, hogy tovább folytathassa 

azt a tevékenységet, melyet 29 évvel ezelőtt indított, és hosszú ideig eredményesen végzett.   

 Az elmúlt év augusztus 18-án összehívott rendkívüli közgyűlésen „a tagság jelenlévő 

része a közösség fennmaradása mellett döntött, új elnököt és vezetőséget választott Takácsné 

Kovács Katalin, illetve Szilvási Béláné, Gecső Gyula, Helmeczi Barnáné és Szegedi Miklósné 

személyében.”… 

 „Hajdú Istvánné polgármester asszony megköszöni az olvasókör tiszteletbeli elnökének 

beszámolóját és eddigi munkáját, nyugdíjas éveire jó egészséget kíván. 

 A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal 15/2016. (III.30.) sz. 

határozatában az alábbi döntést hozza: „Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Hankó Zoltán Olvasókör tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte, azt az 

előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.” 

 4. napirendi pontban a 2016. évi közbeszerzési tervet ismerte meg a testület 

polgármester asszony előterjesztésében. A testület a kitűzött célok megvitatása után a 2016. 

évi közbeszerzési tervet elfogadta, és ezt a16/2016. (III.30.) sz. határozatban rögzítette. 

 5. napirendi pontban aTelepülési-rendezési terv módosítását hagyta jóvá a testület a  

17/2016. (III.30.) határozatában. 

 E napirend keretében döntött a testület jóváhagyólag a következőkben: 

Általános Művelődési Központ fejlesztésének jóváhagyása/18/2016.(III.30.) határozat      

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása/19/2016.(III.30.) határozat 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása/20/2016. (III.30.) 

hat./ 

L A K O S S Á G I  F E L H Í V Á S  
/B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG/ 

 

 Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a 

kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek 

fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A 

fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási 

hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, 

egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet. 

 A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a 

papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az 

előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat 

ki. 

 A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során 

olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, 

amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a 

környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a 

környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú 

hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett 

égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a 
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rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, 

elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat. 

 Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, ill. építenek be 

kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és 

kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig 

megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének 

szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a 

tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a 

kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, - 

illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és 

kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség 

hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy 

kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú 

épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra. 

 A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben 

sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az 

anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 

légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki 

csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a 

kéményseprők részére a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását! 
 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                        polgármester                        jegyző 

 

 

S U L I  

H Í R E K 
 

 

VI. ORSZÁGOS KOMPLEX ÉNEK-ZENEI MŰVELTSÉGI VERSENY 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ISZKASZENTGYÖRGYÖN RENDEZETT ORSZÁGOS DÖNTŐN  

ISKOLÁNK CSAPATA AZ V. HELYEZÉST ÉRTE EL. 

A csapat tagjai voltak: 

Molnár Lilla 8.a, Szabó Lili 8.b és Szabó Judit 6.b  

 

Mészárosné Katona Adrienn 

Felkészítő tanár 

 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/03-31-enekzeneverseny/enekzeneverseny (3).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/03-31-enekzeneverseny/enekzeneverseny (4).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/03-31-enekzeneverseny/enekzeneverseny (7).jpg
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 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett iskolai és községi 

ünnepélyen iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóiból álló irodalmi színpad adott műsort. A 

Babits-, Juhász Gyula- és Petőfi Sándor – versek mellett felelevenítették az előzményeket, a 

március 15-i nap eseményeit, valamint a következményeket.  

 

 

 

 

 

 

BÚCSÚ OLÁH MARGIT OSZTÁLYFŐNÖKTŐL 

 

 

 

 

 

 

DIGITÁLIS TÉMAHÉT AZ ISKOLÁKBAN 

 
A digitális készségek fejlesztése, a 

digitális nevelés egyre nagyobb szerepet 

kap a XXI. század társadalmában. Az 

EMMI kezdeményezésére a 

köznevelésben 2016. április 4-8. között 

első alkalommal kerül sor a Digitális 

Témahétre (DTH) a digitális pedagógia 

terjesztésének jegyében. 

A DTH a digitális pedagógia elterjesztését, alkalmazásának mélyítését célozza annak 

érdekében, hogy az iskolai pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre kibővülhessen, 

hozzájárulva ezzel, hogy ne csak az informatika tantárgy keretében valósuljon meg a 

digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése. 

TEVÉKENYSÉGEINK: 
Alsó tagozat:  

Mesehallgatás, versek, mondókák, online kifestő, ügyességi játékok, feladatsorok kitöltése, 

nyelvtanulás. 
Felső tagozat:  

Tanulás, zene, kapcsolattartás, játék, virtuális utazás, információ, dokumentum-készítés, 

plakátkészítés, kiselőadások, tesztfeladatok (Redmenta, Socrative), in-ternet biztonság. 

 

Résztvevő pedagógusok:  

Filep Otília, Barnáné Csépke Mária, Krajnyák Péter, Ézsöl Katalin, Bartha Nóra, Kobáné 

Marsi Gabriella. 

De hadd beszéljenek a képek, beszámolók! 

 

http://www.megyaszoiskola.hu/galeria-kepek-megyaszo-iskola/fenykepek/328-bucsu-olah-margit-osztalyfoboktol
http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2014-2015-esemenyei/332-digitalis-temahet-az-iskolakban
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/marcius-15/marcius 15 (2).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/marcius-15/marcius 15 (1).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/marcius-15/marcius 15 (9).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/bucsuosztalyfonoktol/bucsuosztalyfonoktol (5).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/bucsuosztalyfonoktol/bucsuosztalyfonoktol (2).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/bucsuosztalyfonoktol/bucsuosztalyfonoktol (1).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/00001.jpg


 7 

 

 

 

 

 

 

„Ézsöl Katalin angol-tanító vagyok. A héten több osztályban (2. osztály- Happy Street 1. , 5. 

osztály- Project 1.) használtam a digital Class Resources CD-t ill. Interactive CD-ROM-ot. 

4. osztályban a Happy Street 2. tankönyvből tanítok. A 7. fejezetben a foglalkozásokról 

tanultunk. Ennek gyakorlását egy motivációs anyaggal kötöttem össze, melyhez egy Puzzle-t 

készítettem a LearningApps segítségével. A puzzle helyes megoldása után egy videót 

indítanak el a gyerekek, melyen egy pár perces videofilm van a Föld bolygóról. Ezt követi a 

Solar System című szöveg olvasása, fordítása. A másik 4. osztályban ugyanez a puzzle játék 

más foglakozásokkal, végén a Buckingham palotáról szóló kis videóval. Ezt követi az Our 

World c. szöveg olvasása, fordítása, mely angol foglakozásokról szól, többek között a 

Buckingham palota őreiről. Mellékelem a játékok elérhetőségét: 

http://learningapps.org/user/Ézsöl. A gyermekek nagyon élvezték a játékot, s közben 

rengeteget olvastak, fordítottak, többféle módon gyakoroltak az elkövetkezendő 

nagydolgozatra.” 

„ Fizika órák keretében több, a tananyaghoz kapcsolódó videofilmet néztünk meg. A gyere-

kek minden órán játékos feladványokat készítettek egymásnak a LearningApps alkalmazás 

segítségével. Több osztályban írtunk ellenőrző tesztet a Socrative oldalon. Újra 

bebizonyosodott, hogy az IKT használata jelentős innovációk lehetőségét hordozza, 

magában Elősegíti a tanulóközpontú tanulást: a tanulók jelentősen befolyásolhatják saját 

tanulási folyamataikat saját szükségleteikhez és érdeklődési körükhöz tudják igazítani. A 

héten két leckét sikerült feldolgozni a GoLab portál által kínált önálló felfedezésen, 

tevékenységen alapuló felületen. 

Az IKT-eszközök alkalmazása sokkal motiváltabbá tették őket. A lelkesedés fenntartható 

volt végig minden tevékenységen, mindenki talált magának tetsző feladatot csoportban, 

csoporton belül és egyéni munkában is.” 

/Filep Otília, fizika- kémia, informatika szakos tanár, intézményvezető helyettes/ 

 

„A gyerekek kipróbálták a Multiplatform, Online-Offline QR-kód alapú, kincskereső játékot. 

Feladat: „Virtuális kincsesláda” kulcsának megtalálása. A „virtuális kincs” egy online 

fellelhető tömörített állomány, jelszóval védve. A jelszó darabkái QR kódként fizikailag ki 

vannak helyezve. Az első számú QR kód tartalma: Egy feleletválasztós kérdés, amely az 

előző állomáson megtalált QR kód videójához kapcsolható. - A helyes megoldás betűjele 

lesz a kulcs egyik eleme. Előzetesen letölthető egy játékadatbázis. A második számú QR kód 

tartalmazza a fájl nevét is. Ez alkalommal ezek a fájlok főként az internet biztonságos 

használatához nyújtottak ismeretanyagot a diákok számára. Szükséges eszköz: GPS-el és QR 

kód olvasóval rendelkező mobiltelefon vagy tablet.” 

/Krajnyák Péter, történelem, informatika szakos tanár/ 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/00005.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/00003.jpg
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TANKÖTELES GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA 

A tanköteles gyermekek beiratkozására 

2016. április 14- én és 15-én került sor. 

 

Vincze Szabolcs 

Igazgató 

 

 

MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

ÓVODAI-BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 

Értesítjük a bölcsődés- és az óvodás korú gyermekek Szüleit, hogy  

2016. április 18-tól április 30-ig a 

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvodában  

BEIRATKOZÁST tartunk. 

Helye: az óvoda vezetői irodája 

 

A beiratkozásra a következő iratokat kérjük: 

 

- a gyermek SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA, 

- Lakcímet igazoló okmány, 

- Határozat gyermekvédelmi kedvezményről (ha van), 

- TAJ (beteg) kártya. 

 

Óvodakötelesek azok a gyermekek, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. 

 

Bölcsődébe várjuk másfél éves kortól, 3 éves korig a gyermekeket. 

 

ROMA NAPON JÁRTUNK 
 

   Április 8-án a Művelődési Házban a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1. alkalommal 

rendezte meg a Nemzetközi Roma Napot. Ez alkalomból az óvodásokat is felkérték, hogy 

műsorral szórakoztassák az egybegyűlteket.  

 A Napraforgó nagycsoportosok már rutinnal rendelkeznek fellépésekben, így ők 

képviselték óvodánkat. Nem kis sikerrel! Örültek a tapsnak, amivel még nagyobb táncra 

sarkallták az ovisokat. A néphagyomány keretében a gyermek játékfűzés minden fellépésük 

központi helye, melyben soha nem csalódott sem felnőtt, sem gyermek. Örömmel, 

felszabadultan játszanak már a színpadon is ezzel a tevékenységgel. A daléneklést, a 

hozzátartozó mozgást, a cigánytáncot teljesen önállóan végezték az iskolába menők.  

 Mi és a közönség nagy élvezettel, mosolyogva néztük a színpadon táncolókat. 

Köszönjük a Szülőknek, hogy minden alkalommal biztosítják gyermekeiknek az ünnepi 

öltözetet. 

 

http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2014-2015-esemenyei/331-tankoteles-gyermekek-beiratkozasa
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Jótékonysági bál helyreigazítás: 

 

Az elmúlt számban adtuk hírül a jótékonysági bál sikerességét, melyhez sokan járultak hozzá. 

Viszont egy szervezet lemaradt a felsorolásból, az pedig a szerencsi 

NÁLI Festékcentrum. 

Nekik is köszönjük a hozzájárulást! 
 

Kertész Lászlóné 
Intézményvezető 

 

A HON ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

H  Í  R  E  I 
 

A HON Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak sikere 

 
 2016. április 23-án Sárospatakon került 

megrendezésre a VIII. Sipos György 

Néptánc Fesztivál és Tehetségnap, 

melyen immár sokadszor vettek részt a HON 

Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.  

 A megyaszói telephelyről két csoport, 

Vizsolyból egy csoport képviselte iskolánkat.  

 A népes mezőnyben szépen megállták helyüket táncosaink.  

 A megyaszói és a vizsolyi csoport ezüst minősítést, míg az alsódobszai csoport bronz 

minősítést szerzett.  

 A megyaszói csoportok felkészítő tanára Horváth Csaba, a vizsolyi csoporté Bogdán 

Balázs volt. 

 

 Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő tanáraiknak, büszkék vagyunk rájuk! 

 

Szűcs Róbertné 
igazgató 

 

 

AZ ÁLTALÁNOS 

  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

h í r e i 
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KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG ÉS MUNKAREND 

 
HÉTFŐ:  NYUGDÍJAS KLUB        15.00 -17.00 

CSÜTÖRTÖK:      NÉPDALKÖR ÉS CITERAZENEKAR       18.00 - 20.00 

   PÉNTEK:            FÚVÓSISKOLA                                            16.00 - 17.00 

                                 FÚVÓSZENEKAR                                       17.00 - 20.00 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

 Az Általános Művelődési Központ nevében szeretném megköszönni a megyaszói 

lakosok közül azoknak, akik felhívásunkra jelentkeztek és számunkra húsvéti hímes tojást 

hoztak valamint az Intézményeknek.  

 Elkészültek a Szép Tojásfáink, ami még hangulatosabbá varázsolta a parkot a  

nyuszikkal együtt. Nagyon sokan meglátogatták és megnézték a tojásokat és a nyuszikat. 

 Bízom benne, hogy ezt a hagyományt folytatva jövőre még többen kedvet kapnak és 

hoznak számunkra tojást, hogy még szebb legyen a Tojásfánk. 

Az alábbi Személyek és Intézmények 

 kapcsolódtak be a tojásfa feldíszítését szolgáló gyűjtésbe: 

Hajdú Istvánné, Morvai Jánosné, Vincze Kornélia, Vincze Szabolcsné, Czékus Jánosné. 

Megyaszó Község Önkormányzata, Idősek Klubja - Kézműves Kör, Mackó Kuckó Bölcsőde 

és Napköziotthonos Óvoda  Ficánka és Cica csoportjai, Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti 

Általános Iskola, Ficánka Gyermekház, Á.M.K. Könyvtár. 

 

A KÖLTÉSZETET ÜNNEPELTÜK FALUNK 

K   Ö   N   Y   V   T   Á   R   Á   B   A   N 

 
Április 11. A KÖLTÉSZET NAPJA. 

Verset vesz kezébe és mond nagyszülő, unoka. 

Örömmel vettük mi is a határozott ötletet, 

Hogy a Nyugdíjas Klub is falunk könyvtárában 

Az ovisok után ott verselhet, hódolhat kedvtelésének. 

 

Egy-két tagunknak más tennivalója volt, 

Ezért most 6 tag és Nellike is a szebbnél szebb 

Versek között válogathatott, verseket olvashatott. 

Egymást váltva mondtunk, olvastunk mi is. 

Kezdő versnek persze József Attila „Mama”című 

Verse nyitotta a versmondás óráját, így szép! 

Ilonka, Magdika, de többiek sem álltunk meg 

Egynél, a lélekemelő témájú versek követhették egymást. 

 

A falunk könyvtárában csak jól érezheti magát, 

Aki eljár oda, a polcain keres írók, költők, 

Más irodalommal foglalkozók munkáit találja. 

Csendes szentély a könyvtár, az „IRODALOM TEMPLOMA”. 

Most én sem jártam polcai körül, féltem a 

„Varázstól”, hogy elvonja figyelmem a versmondás óráitól. 

„Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra” ! 
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Ajánlom a könyvtárat, kedves időtöltés lehet 

Annak, aki olvasni szeret, keresse fel a helyiséget! 

Azon a felejthetetlen napon a jelenlévők alig 

Vártuk, hogy választott verseinket elmondva, 

Szívünket a felemelő érzés megdobogtatta. 

Arcunk kipirult a sok szép vers mondanivalójától. 

Aki szereti az irodalmat: 

 

Kegyes Sándorné aranydiplomás tanítónő 

„AZ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TETŐ AZ EGYÜTTLÉT FÖLÖTT” 

Programjainkra szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Örömmel fogadunk 
 minden ötletet, szívesen adunk felvilágosítást programjainkról. 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

 

Vincze Szabolcsné  igazgató 

 

Takácsné Kovács Katalin: 

Ő  S  I    N  Y  O  L  C  A  S 

 
Ritmusunk az ősi nyolcas 

Könnyű léptű felfutása, 

Mint a csermely csobogása, 

Kedves az elfáradt fülnek, 

Mikor viták szembesülnek, 

Számonkérések pattognak, 

Végén a végzett dolognak, 

Mikor nőnek már az árnyak, 

Elmúltán a nap javának. 

 

Ősi nyolcasaink élnek, 

S ránk beszélnek a regékből, 

Mondák egyik-egyikéből,  

Mind kihangzik rejtve-bújva, 

Reményt dajkál, vidít újra, 

Régmúltat is elénk tárva, 

Teljék holnapunk raktára, 

Gazdag közös álmot szítson, 

Lángot vessen a hegycsúcson! 

- . - 

 

„S  Z. J. A. 1%” 

 

 Az idén is rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk1%-ról, melyet 

felajánlhatunk alapítványok, közhasznú szervezetek részére. 
 

Mészáros Lőrinc Iskolasegítő Közalapítvány: 18418385-1-05 

Megyaszóért Közalapítvány: 18434602-1-05 



 12 

Hankó Zoltán Olvasókör: 18423592-1-05  

TÁMASZ-M Közalapítvány: 18405383-1-05 

Megyaszó Községi Sport Egyesület: 19915373-1-05 

A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány: 19333195-1-05 

Andrássy Alapítvány Megyaszó Keresztyén Közösségéért: 

Számlaszámunk: 11734004-20413215. 
 

Eladó családi ház 

Családi házamat kínálom eladásra  

Megyaszó, Rákóczi út 1. szám alatt. 
Érdeklődni a helyszínen lehet hétköznapokon bármikor. 

A vételár megegyezés szerint történik. 

 

Anyakönyvi 

 hírek 
 

S z ü l e t é s: 

 
Lacza Krisztina – Kardos Tamás:  F  L  Ó  R  A 

Dojcsák Dzsenifer – Tamás Milán:  A N G E L I K A 

Rontó Elza Viola – Lakatos Csaba:  Z  S  Ó  F  I  A 

Plaszkó Éva – Szabados Ferenc:  H   É   D   I 

Lakatos Barbara – Horváth Elemér: P A M E L A  K O R I N A 

 

Gratulálunk! 

 

E l h u n y t a k: 

 
Nagy Lajosné /Szabó Éva/   70 éves 

Tvergyák János               66 éves 

Budai Norbert                7 éves 

   

Őszinte részvétünk!  

 

 

M e g y – a – s zó 
Az Önkormányzat információs havilapja. 

Kiadja: Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő Testülete 

Felelős kiadó: Hajdú Istvánné polgármester 

Szerkesztő: Hubay Miklós  

Szerkesztő munkatársa: Váradiné Vitelki Erika 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal Megyaszó Alkotmány út 2. 

Megjelenik: 180 példányban.  

Ára: 50,- Ft. 


