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Szent István király 

Jól megjelölte ezt az ezredévet:  

kereszttel írta rá kemény nevét,  

mint halhatatlan győzelmi ék.  

Alapkő lett, de kőnél súlyosabban  

vetette el az épülő falakban  

toronyszökkentő, férfias hitét. 

Amint alázatát mindegyre inkább  

úrrá emeli roppant erején,  

a bércre hág s egy országon tekint át,  

hol hajnalpírban reszket még a fény.  

Komor felhőkből bomlik ki a kék ég  

s virrasztva várja népe ébredését  

a századok szélfútta reggelén. 

Nem tétován, de biztos mozdulattal  

lendül előre tervező keze,  

míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal  

a forró puszták zendülő szele.  

Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba  

s pillantásával féltőn átkarolja  

a frissen szántott szűzi földeket. 

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,  

hogy megkösse a rónák vad porát,  

szőlő teremjen és kenyér, fehérebb  

s hogy mindenki meglelje otthonát.  

Áldott szigor, rendet hozó szelídség!  

Arany szív, mely eltékozolja kincsét,  

hogy új szívekben ragyogjon tovább! 

Hát róla zengjen most a lelkes ének!  

Uram, téged dicsérünk általa,  

mert ő volt a te választott edényed,  

apostolod; híved s a föld sava.  

És ő volt ama bibliai sáfár;  

kire be jó, hogy éppen rátaláltál,  

midőn megvirradt napunk hajnala! 

 

TŰZ  TAMÁS 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I   H Í R E K 

 

 

 

 
 

 
  Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete július 21-én tartott üléséről 

előző számunkban megkezdett tájékoztatónk folytatása:  

A KÖZFOGLALKOZTATÁS EREDMÉNYEIRŐL ÉS TAPASZTALATAIRÓL 

Hajdú Istvánné polgármester asszony adott tájékoztatást. 

 

FÖLDÚT: 
       A program 15 fővel indult: 14 fő segédmunkás, 1 fő munkavezető. A 2015 évben indult 

Start Belterületi Földút elnevezésű program keretében sikeresen megvalósítottuk településünk 

bizonyos útszakaszainak javítási és karbantartási feladatait. Szükség van a mezőgazdasági 

földutak karbantartásának megvalósítására, mert az esőzések miatt az utak megrongálódtak, 

járhatatlanná váltak, az utak mellett az árkokat benőtte a gaz, nem átjárhatóak. Településünk 

külterületén lévő utak karbantartása szükséges, mert több gyümölcsös, szőlőültetvény lett 

telepítve. Az utak mindkét oldalának bozót irtására, fűkaszálására folyamatosan ügyelni kell, 

a kivágott bozótok, cserjék aprítékolásra történnek beszállításra. A víz által kimosott gödrös 

felületeket a felszín gléderezésével próbáljuk javítani. Elhanyagolttá vált az útszakaszok 

melletti árokmedrek állapota, amelynek következtében megnőtt a balesetveszély kockázata, 

így az utak nagy része járhatatlanná vált. A folyamatos karbantartás által az útszakaszok 

járhatóvá váltak, a gyümölcsösök megközelítése biztonságos lett. 

 

KÖZÚT: 
       A program 15 fővel indult: 14 fő segédmunkás, 1 fő munkavezető. A 2015 évben indult 

Start Belterületi Közút elnevezésű program keretében sikeresen megvalósítottuk településünk 

bizonyos útszakaszainak javítási és karbantartási feladatait, ehhez hozzájárult a program 

keretében megvásárolt aszfaltvágó tárcsa használata is. Folyamatosan végeztük az utakon 

keletkezett balesetveszélyt okozó hibák, felfagyások javítását. Főbb munkálatok: közúthálózat 

javítási munkálatainak előkészítése, aszfalt burkolat vágása, kátyúzás, útpadka pótlása, 

meglévő járdák javítása, karbantartása. A program a Helyi sajátosság elnevezésű programhoz 

is szorosan kapcsolódik, mivel a program keretében legyártott járdalapok a Belterületi 

Közutak karbantartása elnevezésű program keretében is felhasználhatóak. 

  

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS:  

 2015.04.01.napjától 2015.08.31. napjáig tartott, amelyben 85 főt alkalmaztunk. A 

közfoglalkoztatás első ütemében zajlott az önkormányzat tulajdonában lévő Megyaszó, Fő út 

11. szám alatti ingatlan teljes körű felújítása: tetőszerkezet javítása, homlokzat felújítás, 

hőszigetelés, falak vakolása, simítása, festése, nyílászárók javítása, festése. Második ütemben 

a mezőgazdasági program keretében megtermelt zöldségek savanyítására kialakított helyiség 

burkolására került sor. Harmadik ütemben a településen található buszmegállók átépítése, 

felújítása zajlott. 
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      2015.09.01.napjától 2015.10.31. napjáig tartott, amelyben 30 főt foglalkoztattunk. A 

közfoglalkoztatás megvalósításával biztosítottuk környezetünk tisztán tartását, utak, parkok, 

árkok takarítását. A foglalkoztatottak életkörülményei javulnak a közfoglalkoztatás alatt, 

csökken a munkanélküliek aránya. A foglakoztatás során biztosított volt a település rendezett 

környezete: őszi munkálatok, lomb eltakarítás, árkok tisztítása, virágok (árvácska) ültetése. 

Megyaszó Közös Önkormányzati Hivatal nem rendelkezett étkezésre megfelelő helyiséggel, 

vezetékes vízellátással, ezért szükséges volt ennek kialakítása. 

      A 2015 év eredményei: A mezőgazdasági programban egyre nagyobb mennyiségű 

zöldségfélét sikerült megtermelnünk. A közmunkások az évek alatt elsajátították a 

veteményezés folyamatát, vannak olyan dolgozók, akik szívesen vesznek részt a 

munkafolyamatokban, szinte rutinnal rendelkezve végzik munkájukat. Bővült a zöldségfélék 

száma, amelyből változatosabb és egészségesebb étrendet lehet kialakítani.  

      Például: -saláta:106db, -zöldborsó:99kg, -főzőtök:716kg, -cukkini:650kg, -

patisszon:15kg, -hagyma:90kg, -zöldbab:140kg, -uborka:28kg, -Tv paprika:112kg, -

petrzselyem:535kg, -zöldpaprika:203kg, paradicsom:566kg, csöveskukorica:397db, -

sárgarépa:692kg, -burgonya:2432kg, -káposzta:267kg, -lilakáposzta:54kg, karalábé:610db, 

lilahagyma:96kg, -vöröshagyma:231kg, -sütőtök:145kg. A fóliasátorban 3000 tő virágot 

ültettünk.(bársonyvirág, petúnia, jegecske). 

      A sertésállomány 26 db volt (ebből 2db anyakoca), gondozásukat (takarítás,etetés,darálás) 

közmunkásaink végzik. 

      A megtermelt termény mennyiségi megoszlása a következő: -kukorica: 120q,  -árpa: 160q,  

-napraforgó:10q,  -lucerna: 36kg. 

      A Helyi sajátosság elnevezésű programban 2015 évben 370 m drótot fontak a dolgozók. 

Elsajátítva a fonás menetét, már egyedi technikát alkalmazva, a négy ember naponta általuk 

meghatározott mennyiséget gyárt. Szintén ebben a programban gyártjuk a térkövet, amelynek 

az éves mennyisége 527m2 volt. 

      A Hosszabb időtartamú programban 2015-ben felújított épület tárolásra, különböző 

munkálatok elvégzésére használandó. Településünkön három buszmegállót újítottunk fel. 

Önkormányzatunk épületében kialakítottunk egy étkező helyiséget. A program során, a 

közmunkások az előző években elvégzett tanfolyamok alkalmával elsajátítottakat (Munkaügyi 

Központ szervezésében) gyakorlatban is alkalmazhatták, gondolok itt a kőműves és asztalos 

munkálatokra. 

A FELNŐTT HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGRŐL  

Dr. Kiss Bertalan háziorvos adott tájékoztatást: 

 

 „Meghatározó szerkezeti átalakulást hozott a 3 esztendővel ezelőtti április 1. dátum, 

amikor külön vált a felnőtt és gyermek háziorvosi körzet, így a két vegyes praxisból 1 

gyermek és egy felnőtt háziorvosi praxis lett. Jómagam a felnőtt praxis háziorvosi teendőit 

látom el, így erről kívánok beszámolni. 

 Betéti társaságunk, a Toto Pectore Eü. Bt. Megyaszó, ill. Alsódobsza csatolt községek 

tulajdonában lévő háziorvosi rendelői épületben látja el a háziorvosi teendőket területi ellátási 

kötelezettséggel. Feladat-ellátási szerződésünk van a Megyaszói és Alsódobszai Polgármesteri 

Hivatallal, közvetlen finanszírozási szerződésünk van a B.-A.-Z.-megyei Egészségbiztosítási 

Pénztárral.  

Személyi feltételek: A felnőtt háziorvosi praxisban az orvosi feladatokat Dr. Kiss Bertalan 

belgyógyász és háziorvostan szakorvos látja el folyamatosan 1989. szeptember 1-jétől. A 

felnőtt praxisban az ápolói és asszisztensi feladatokat Horváth Katalin felnőtt és körzeti - 

közösségi szakápoló látja el 17 éve. 

A rendelés: A stabilizálódott helyzetben fix rendelési idővel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy 

minden héten egyformán Hétfőn, Kedden, Csütörtökön és Pénteken 8-12 óra  között, Szerdán 
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13-15 óra  között van rendelési idő. Alsódobszán szerdán  reggel 8-10 között rendelünk. A 

fenti időn túl is a rendelőben tartózkodunk, évtizedes kialakult szokás a kedd és csütörtöki 

reggeli vérvétel 7 órakor, valamint a reggelre, rendelési idő előtti berendelt betegek ellátása, 

és az adminisztratív munka elvégzése.  

 A rendelési időben a betegek beszólítása nem név szerint, hanem sorszámosztó 

berendezés segítségével történik. Bevezetése óta kevesebb a türelmetlenkedés, a tolakodás. 

Rendelési időben a betegellátásra koncentrálva dolgozunk, ilyenkor más tevékenység végzése 

zavaró lehet, ezért az időigényes, nagy figyelmet igénylő adminisztratív munkát (pl. főorvosi 

bizottság elé utalás, szociális otthoni beutaló, igazolások írása) halasztjuk.  

 Betegellátási munkánk mellett sok időt töltünk a betegek felvilágosításával, diétás 

oktatásával is. Szűrő tevékenységeket is végzünk, mellyel a megelőzésben, a betegségek korai 

felismerésében érünk el eredményeket.  

 A megfelelő szintű szakmai munkához mindannyian túlteljesítettük a kötelező szakmai 

továbbképzési követelményeket. 

 A minden tekintetben számítógépes rendszerre épülő adminisztratív tevékenység precíz 

munkát követel. Munkánk minden mozzanata évekre visszamenőleg visszakereshető. 

Számottevő jelentési kötelezettségünknek is háttere a korszerű számítástechnika gyors 

internet kapcsolattal. Ezek nélkül elképzelhetetlen lenne a munkánk során előírt kötelező 

jogviszony ellenőrzés, az online jelentés is.    

Ügyeleti ellátás rendelési időn túl: 2011. március 1-től, a szerencsi központ orvosi ügyelet 

munkanapokon 15 – 07 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon napi 24 órában áll a betegek 

rendelkezésére. Ennek egyik vonzata, hogy praxisonként havi 1-2 ügyeletet kell vállalni 15-19 

óra között. Így tehát 15 órától az ügyeletmentes napokon véget ér a munkaidő is.  

Épületi feltételek: A 3 éve pályázati úton felújított épületben modern, minden tekintetben 

korszerű, jól műszerezett rendelőben dolgozunk kényelmes körülmények között. 

Műszerezettségünk: Mindig törekedtünk arra, hogy a kötelező felszereltségen túl is 

legyenek, a betegellátás minőségét javító műszereink. A rendelő felújításával együtt járó 

pályázati lehetőség előtt is önerőből hitel felvétele nélkül jelentős bútor és műszerfejlesztést 

valósítottunk meg. Új bútort kapott a váróterem, beszereltünk a beteghívó rendszert, 

rendelőnkbe is vásároltunk néhány új bútort. A felújításkor szinte minden berendezés 

megújult. Néhány hónapja ismét kicseréltük számítógépeket, mert a régiek bár 

működőképesek voltak, de nem tudtak lépést tartani a változó informatikai környezettel. 

 Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a felszereltségünk meghaladja az átlagos háziorvosi 

rendelői felszereltséget. Műszereinket aktívan használjuk, így számos „betegutat” spórolunk 

meg, sok esetben időt nyerünk a kezelés és kivizsgálás során. 

A betegek: A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás különválása ellenére is meglehetősen 

heterogén beteganyaggal dolgozunk. Munkánk során külön kihívás, hogy percek alatt kell 

gondolatmenetet váltani, hogy a korban, képzettségben, hozzáállásban, betegségben és még ki 

tudja hány dologban különböző beteget a saját színvonalán, számára érthető módon szólítsuk 

meg, értessük meg vele a betegsége lényegét, a kezelés és kivizsgálás fontosságát.   

 A betegforgalom általában magas, nyári időszakban is 60/nap körüli, de télen nem ritka 

a napi 100-110 beteg. Gyorsítja a rendelést, hogy munkatársnőm külön teremben végez 

ápolási, gondozási és adminisztratív munkát, kisebb beavatkozásokat (injekció, vérvétel, 

kötözés).  Betegeinkkel való viszonyunkat jónak ítélem, a több évtizedes munka során már 

megszoktuk egymást. 

 A falu infrastruktúrája területenként erős eltérést mutat. A gondozatlan, rendezetlen 

területeken nemcsak közlekedni, hanem gyógyító, megelőző munkát is lényegesen nehezebb 

végezni. 

Forgalmi adat: A 2039 ellátott beteg 20245 esetbeli ellátása  
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Kapcsolataink: Mint mindig, most is elsőként említem, és legjobb  helyre  teszem az  

önkormányzattal  való kapcsolatunkat. Egyetlen kérésünk sem maradt teljesítés vagy 

lehetőség hiányában magyarázat nélkül. Vitelki Kálmánné segítségével jut be hetente 2-3x a 

levett vérminta a szerencsi laborba. .  

 Igen jó, évtizedek alatt kiépített és ápolt kapcsolatunk van a rendelőintézetekkel és 

kórházakkal. Számos helyen a személyes kapcsolat által tudjuk rövidíteni betegeink 

várakozási idejét. Az  utánakérdezés ösztönző  hatását  nap mint  nap észlejük. 

 Az orvosi kamarában Dr. Kiss Bertalan 3 ciklusban betöltött megyei alelnöki tisztsége 

után, jelenleg Zemplén-Hegyalja választókerületi elnök, valamint megyei és országos küldött. 

Kapcsolatépítésünkben nagy segítség a kamarán belül kiépített ismeretség.  

 Horváth Katalint tavaly a szakdolgozói kamarában megyei küldötté választották. Dr. 

Kiss Bertalan a DEOEC Családorvosi Tanszékének és a budapesti Semmelweis OT Egyetem 

Családorvosi Tanszékének tutora. Oktatói munkánk során számos fiatal orvos vett részt 

praxisunk munkájában, és szerzett tapasztalatokat. Felettes szerveinkkel hivatalos kapcsolaton 

túl, néhány személyes jó munkatársi viszony is segíti munkánkat.  

 

Gazdálkodásunk: Bevételünk zömét az OEP-től kapott finanszírozás teszi ki.  Az elmúlt 

években a leadott kártyák után kapott finanszírozás, a területi pótlék, és a működtetésre szánt 

finanszírozás némileg emelkedett. Kisebb bevételek a hatósági vizsgálatok díjai, vagy az OEP 

által nem finanszírozott egyéb tevékenységek előírt díjtételei. Az iparűzési adó tekintetében 

változott a törvényi szabályozás. Bizonyos feltételek fennállása esetén a polgármesteri hivatal 

mentesítheti az egészségügyi alapellátót az iparűzési adó megfizetése alól. Kérem, hogy ezt a 

lehetőséget vizsgálja meg a hivatal az alapellátó egészségügyi vállalkozások vonatkozásában.   

Terveink: Első tervünk az, hogy úgy szervezzük a munkát és úgy osztjuk be erőnket, hogy 

minden hozzánk forduló beteget el tudjunk látni. Második terv a kötelező továbbképzések 

teljesítése. Ami erő ezen felül marad, azt egyrészt a betegellátás javítására, másrészt a 

kötelezőn túli továbbképzési eseményekre kívánjuk fordítani. 

 A munkánkhoz nyújtott eddigi segítséget megköszönve, annak további folytatásában 

reménykedünk.” 

 

 A tájékoztatók megtárgyalása után a július 30-ára tervezett falunapi program 

megbeszélése következett.  

 A program keretében megrendezett XVIII. HARANGODI PACSIRTA 

DALOSTALÁLKOZÓN a meghívott együttesek, és a házigazda Népdalkör és Citerazenekar 

műsora elnyerte a közönség tetszését. A falunap további programja a tervek szerint folyt. 

 

 Fontos feladatunk volt a nyári időszakban, az arra jogosult gyerekek részére, az 

ERZSÉBET UTALVÁNYOK kiosztása. 5 800,- forint értékben kaptak az arra jogosult 

gyermekek/407 fő/.  

 Az utalvány felhasználható készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására. 

 

 Ezúton is kérjük a tisztelt lakosságot lakókörnyezetük remdbentartására, ingatlanjaikon 

az egészségre ártalmas, allergiát okozó gyomnövények irtására. 

  Különösen fontos a parlagfű-mentesítés, amelynek elmulasztása súlyos büntetést 

vonhat maga után. 
     

  
 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                        polgármester                        jegyző 
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Iskolánk tanulói köszöntötték községünk pedagógusait az Általános Művelődési Központban, 

melyen megjelentek a Mackó Kuckó Óvoda dolgozói és a nyugdíjas pedagógusok is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mészáros Lőrinc napok 

 
Iskolánk hagyományos rendezvénye első napján plakátrajz verseny volt,  

de felléptek iskolánk és az alsódobszai tagiskola néptánccsoportjai is. 
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http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/pedagogusnap/0610_pedagogusnap (4).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/pedagogusnap/0610_pedagogusnap (6).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/pedagogusnap/0610_pedagogusnap (3).JPG
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A második napon a Madarak és Fák napjáról emlékeztünk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvényünk utolsó napja a Gyermeknapról szólt. 

 Ezen a napon vetélkedtünk, sportoltunk, tanár-diák mérkőzést játszottunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/1lorincnapok/0610_lorincnapok 1 (9).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/1lorincnapok/0610_lorincnapok 1 (8).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/1lorincnapok/0610_lorincnapok 1 (7).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/2lorincnapok/0613_Lorincnapok II (8).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/2lorincnapok/0613_Lorincnapok II (9).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/2lorincnapok/0613_Lorincnapok II (15).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/2lorincnapok/0613_Lorincnapok II (16).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/2lorincnapok/0613_Lorincnapok II (14).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/2lorincnapok/0613_Lorincnapok II (13).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/3lorincnapok/0614_Lorincnapok III (4).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/3lorincnapok/0614_Lorincnapok III (12).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/3lorincnapok/0614_Lorincnapok III (22).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/3lorincnapok/0614_Lorincnapok III (23).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/3lorincnapok/0614_Lorincnapok III (26).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/3lorincnapok/0614_Lorincnapok III (25).JPG
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Tánccsoportunk fellépett a falu napi rendezvényen 

 

 

 

 

 

 

 

Vincze Szabolcs 

Igazgató 

 

 

MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

A nyári nagytakarítást elvégeztük.  

Augusztus 1-jétől folyamatosan fogadjuk a gyermekeket csoportjainkban. 

Műsorral szerepeltek gyermekeink a falunapi rendezvényen. 

Induló kiscsoportunkba 40 főt regisztráltunk. 

Gyermekeink szerepeltek a falu napi rendezvényen 

 

 

 

 

 

 

 

Kertész Lászlóné 
 Intézményvezető 

 

 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/3lorincnapok/0614_Lorincnapok III (32).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/3lorincnapok/0614_Lorincnapok III (31).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/3lorincnapok/0614_Lorincnapok III (30).JPG
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AZ ÁLTALÁNOS 

  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 

h í r e i 

 

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 

 

F  A  L  U  N  A  P  ÉS 

HARANGODI PACSIRTA DALOSTALÁLKOZÓ  /K é p e k b e n/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A bevonulás fúvószenekarunk vezetésével 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megnyitóig térzene szórakoztatta a közönséget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincze Szabolcsné igazgató asszony köszönti a megjelenteket, majd felkéri  

Hajdú Istvánné polgármester asszonyt a rendezvény megnyitására.  

A rendezvényen megjelent Mengyi Roland országgyűlési képviselő úr is, 

aki  köszönti a rendezvény résztvevőit. 
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Az óvodás gyermekek és az általános iskolás tanulók műsora után a Megyaszói Népdalkör 

és Citerazenekar műsorát konferálja be Takácsné Almási Katalin népdalkör vezető 

 

 

 

 

 

 

 

A találkozóra valamennyi népdalkör megérkezett, a műsort most a házigazdák kezdték 

./A következő számban folytatjuk/ 

 

 „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 

 

 

SEGÍTŐTÁRSAIM AZ UDVARON ÉS A KERTBEN 
 

 Hetek óta nem ugattak annyit szinte egész éjjel a kutyáim. Ki is mentem az udvarra, 

persze előtte felkapcsoltam az udvari villanyt. A kutyák a belső kert elől. Reggel tapasztaltam 

a vándorpatkány tevékenységének nyomát, miszerint ennivalót keresett, de nem talált, ezért a 

deszkatetőt rágcsálta meg.  

 Zsebi kutyát beengedtem a tetthelyre. Ő azonnal kapart az etető alatt. Az etetőt kissé 

felemeltem, ott volt a friss üreg. Zsebi sem tétlenkedett, kapart fürgén, s nyakon csípte a 

betolakodót. Ő a járdára tette a rágcsálót, én megdicsértem és elástam a tetemet. Zsebi és 

társai kolbászfalatkákat kaptak jutalmul. 

 Már hallom is a kertből a vinnyogó hangot. Micó csípett nyakon a sárgarépasoron egy 

mezei egeret, amelyiknek csak beleharapni volt ideje a répába. Ő sem egyedül dolgozik. A 

vinnyogó hangra futott Miska és Picur is. Megkapták szorgalmukért a simogatás, az etetőbe 

pedig jutalomfalatot.  
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 Reklamáló hangon jelez a hamuszürke, sárga és piros tollakkal ékesített, gangos járású 

kakas. Ő az öregedő néhány tyúk parancsnoka, védelmezője. Kukorékolása gyönyörű, mintha  

 

orgona sípjai szólnának. Hetekkel korábban, egy pénteki napon 11 óra táján tojásért mentem. 

Akkor futott a tyúkól felé egy vándorpatkány. Hamu, a kakas a rágcsáló nyomába eredt. 

Zsebit is beeresztettem. A tyúkól eresze alatt a fal tövében a rágcsáló látta, érezte a veszélyt.  

 

Zsebi elkapta az egyik lábát, de a rágcsálónak sikerült megszöknie. Zsebi vakkantott. Így 

jelezte, hogy most ugyan sikerült megszöknie, de legközelebb, ha idemerészkedik, elkapja.  

 A fekete Negró cica síró hangon nyávog hazafelé jövet az utca túloldaláról. Vérzik a 

pofija. Sejtem, hogy patkánnyal viaskodott, azzal, amelyik vonszolja magát az árokban. 

Kaptam a lapátot, és túlvilágra segítettem, majd elástam. A cica vérző sebére vérehulló 

fecskefű nedvét csepegtettem. A gyógyfű leve kissé csípte a sebet, de Negró hálából 

lábamhoz dörgölődött. 

 A tarka cica Farkinca a verebek kergetője. A verebek előszeretettel kopácsolják, 

csipegetik a napraforgó fejeket. A napraforgó magas, szára vastag. Farkinca felfut a száron, 

néha el is kap egy-egy verebet. Ő is segít a kertben.  

 Szombaton egy általam ismeretlen „suttyó” fiúcska akart bemászni a nagykapun. 

Körtére fájt a foga. Gondolta ünnep van, a gazda nincs itthon. A kutyák azonnal észrevették, 

kettő is felkapaszkodott a kiskapura. A teraszról figyeltem a történetet. Nem mutatkoztam, 

halkan biztattam Halkit és Kunkorit, tudtam, hogy kutyáim megtalálják a megoldást. A ficsur 

látta, hogy nem járhat sikerrel, kereket oldott. Pedig ha kér a körtéből, egy szatyorral is 

kaphatott volna. De, hát?! 

  Hosszasan mesélhetnék apró történeteket arról, hogyan segítenek, védenek állataim, 

hogyan erősítik önbizalmamat, nyugalmamat. Majd legközelebb…  

 

Kegyes Sándorné  
 aranydiplomás tanítónő 

 

 

 

Takácsné Kovács Katalin: 

 

NAPLEMENTE UTÁN 

 
Néhány apró csillag, 

kéken villanó fénnyel, 

már kidugta fejét, hallgat 

a sötét-fátyolú éjjel. 

 

Emlék a naplemente 

az esti szürkületből. 

Díszeit mind letette 

a föld s villámló felhő. 

 

Megpihen s alszik újra 

a lét ezer hajósa, 

amint a csend sok ujja 

álmok partjait mossa. 

 

Árnyas lomb zöld fátylain 

-nyolcat ütött az óra-, 

hunyó máglya hasábból 

az éj parazsát szórja. 

- .    – 
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Anyakönyvi 

 hírek  
 

Házasságkötés 

 

Tamás Adrienn Ilona- Budai Gergő 

 Majoros Zsuzsa- Hamar Zoltán 

 Győrfi Laura Ditta- Ördög Krisztián Dávid 

 Vitelki Enikő- Kozák Zsolt 
 

Gratulálunk! 

 

S z ü l e t é s: 

 

Horváth Lívia – Vadászi Zoltán: Zoltán Áron 

Váradi Gabriella – Szegedi Gábor: Levente 

Horváth Judit – Oláh Kristóf  Kevin: Kristóf Kevin 

 

Gratulálunk! 

 

E l h u n y t a k: 

 

Tamás Miklós    72 éves 

 Béki István    48 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. 

Telefon: 47/350-027 

Email:megyaszoujsag@citromail.hu 

Megjelenik: 180 példányban.  

Ára: 50,- Ft. 


