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B Ú C S Ú Z Ó 

 

 
Búcsúzunk attól,aki minket 

éveken át a jóra intett, 

tanított -s védett,hogyha kellett; 

így cseperedtünk szíve mellett. 

 

Mennyi apró és nagy viharban 

vitt minket féltve,szinte karban; 

lelkünket mentve,fedve sokszor 

óvott jövendő záporoktól. 

 

Volt otthonunk és legtöbbünknek 

anyánk,apánk -ki kísért minket; 

de amit ők nem tudtak adni, 

azt kaptuk itt nyolc év alatt mi. 

 

Apró gyermekként még remegve 

léptünk ebbe az épületbe, 

s most úgy megyünk el, hogy az élet 

titokból tiszta törvénnyé lett. 

 

Bárhová nézünk, most már minden 

úgy villan vissza szemeinkben, 

ahogy hosszú pár éves múltunk  

alatt azt itten megtanultuk. 

 

Feledheti anyját a gyermek? 

- Álmában új életre kelnek, 

s öreg korban is fényben állnak 

gesztusai elmúlt szavának. 

 

Épp így mi is már mindenképpen 

magunkba zárva,rejtve,szépen 

visszük azokat,kik szeretnek, 

s emlékét derűs reggeleknek. 

 

S pajzsként emeljük, hogyha zordul 

kínoknak kardja ránk csikordul, 

mert az a pajzsunk,az a vértünk, 

mit itt tanultunk,s végigéltünk.

Jobbágy Károly 
/1921 – 1998/ 

 
 

 

 

 



   

 

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

 

 

 
 

 

35 ÉV KÖZTISZTVISELŐI SZOLGÁLATBAN 

/1981-2016/ 

 
"Elmúlik, mint száz más pillanat, 

S tudjuk mégis múlhatatlan, 

Mert szívek őrzik nem szavak" 
/Végh György/ 

2016. április 8-án ezzel az aktuális versidézettel hívta kezdődő nyugdíjba vonulása 

alkalmából tartandó munkatársi összejövetelre munkatársait 

Varga Sándorné nyugalmazott köztisztviselő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az önkormányzat nevében Hajdú Istvánné polgármester asszony méltatta és köszönte 

meg a 35 év alatt kifejtett szorgalmas, odaadó munkát, melyet a személyi és szakmai 

változások idején is lelkiismeretesen végzett. Példamutató munkájával élvezte a munkatársak 

bizalmát, a lakosság elismerését, bizalommal fordultak hozzá, kérték segítségét./szerk./ 

Önkormányzatunk és Képviselő-testületünk nevében ezúton is kívánunk sok erőt és 

egészséget a nyugalomban töltendő évekhez! 

 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

 

A Megyaszói Polgári Együttműködés Egyesület,  

Megyaszó Község Önkormányzata és a  

Megyaszói Református Egyház   

2016. június 4-én  

a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából  

a Trianoni Békediktátumra emlékezve megemlékezést tartott a  

Református Templom előtti emlékparkban. 

Dr. Kiss Bertalan egyesületi elnök úr és Mészáros István református esperes úr emlékbeszéde 

után koszorú elhelyezésére került sor a kopjafánál./szerk./ 



   

 Az utcanevek változásával kapcsolatos teendőkről időben tájékoztattuk településünk 

lakóit, a leadott lakcímkártyák cseréjének lebonyolítását határidőn belül megoldottuk. 

Egyebekben kérjük májusi számunkban közölt részletes tájékoztatónk betartását. 

 
 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                        polgármester                        jegyző 

 

 

 

S U L I  

H Í R E K 
 

 

T U D Ó S B A J N O K S Á G 

 
 A Tudósbajnokság Országos Tanulmányi Verseny Borsod – Abaúj – Zemplén megyei 

döntőjébe két tanulónk jutott be: Tondora András 4.b és Balogh Fanni 4.a. 

 Az eredmény: Tondora András II. helyezés, 

    Balogh Fanni VIII. helyezés. 

 Ebben a korcsoportban 35 versenyző indult, és csak 15,5 század segédponttal maradt le 

a második helyezett.  

 Ehhez az eredményhez is gratulálunk! 

Kiss Lászlóné igazgató helyettes 

 

„TAVASZI TÜNDÉRKERT ÉS ENTERIŐR” 

 

 Május 6-11 között részt vettünk a Miskolci Florence KFT és a Városháza által 

meghirdetett kiállításon a „Tavaszi Tündérkert és Enteriőr” elnevezésű projektünkkel, melyet 

pár tehetséges gyermek segítségével állítottunk össze. 

 Bejutottunk az első 10 iskola közé, így a kiállításon megtekinthető a projekt. 

Orosz Gáborné és Marsiné Koba Gabriella tanárok 

 

Intézményünk nyári nyitva tartása 

 

A nyári időszakban július elsejétől intézményünk zárva tart. 

Ettől kezdődően hetente hétfői napokon 8 – 12 óráig tartunk ügyeletet. 

 

Vincze Szabolcs 

Igazgató 



   

 

MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

ÓVODAI KIRÁNDULÁS 
 

 Május 10-én az óvodásaink a nyíregyházi Állatparkba kirándultak. Már napok óta 

izgatottan készülődtünk, felkészítettük gyermekeinket, hogy milyen állatokat látunk majd, és 

beszélgettünk az utazás alatt és az állatparkban való viselkedési szabályokról.  

 Az út kicsit hosszú volt, nagyon megéheztünk: ettünk, ittunk erőt gyűjtve a hosszú 

sétához. Minden csoport külön indult a kiválasztott útvonalon, melyet térkép segített. A cica 

csoportosokkal a zöld piramis és Ócenáriumban kezdtük a nézelődést, érdekes volt a 

különleges állatokon kívül az esőerdő hangulata és a függőhíd, ami első látásra kicsit 

ijesztőnek tűnt, de mindenki sikeresen átjutott. A további séta során rengeteg, nem 

mindennapi állatot láthattunk. Ázsiai és afrikai elefántot, orrszarvút, gepárdot, oroszlánt, törpe 

vízilovat, szibériai tigrist, fehér tigrist, ami ritkaságnak számít. „Tarzan” ösvényén láttunk 

még gorillát, zebrát és zsiráfot. Az emlősökön kívül színpompás papagájok és 

madárritkaságok bővítették ismeretüket. Természetesen pihenőket is beiktattunk, hiszen fel 

kellett frissülnünk: ettünk, ittunk, fagyiztunk.  

 A nap fénypontja és befejezése az oroszlánfóka bemutató volt. Szájtátva figyeltük 

mozgásukat és tapsoltuk meg az ügyes állatok produkcióját. 

     Szerencsénkre az idő kedvezett, hazafelé a buszon alvással pihenték ki a fáradságot 

gyermekeink. Sok élménnyel és ismerettel tértünk haza. 

Soltészné Nádaskai Zsuzsanna 
Óvodapedagógus 

 

KRESZ VETÉLKEDŐ BUDAPESTEN 
 

      A Szerencsi Rendőrkapitányság Közlekedési Alosztályának vezetője, Görcsös Lajos 

alezredes úr felhívásban értesítette óvodánkat, a Budapesten megrendezendő „PINDÚR-

PANDÚR KI MIT TUD” Országos vetélkedőjén való részvételre, melyet a NEMZEDÉKEK 

BIZTONSÁGÁÉRT közhasznú ALAPÍTVÁNY szervez évenként. 

 Május 28-án 8 fős csapattal utaztunk nem kis izgalommal, mivel először vettünk részt 

ezen a vetélkedőn. A csapat tagjai nagycsoportos gyermekek voltak, akik előző hetekben 

koruknak megfelelően megismerték a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályait, 

a KRERSZ táblákat, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát a „KUKATÜNDÉR” nevű 

társasjáték segítségével. Akadálypályán gyakorolták a kerékpározást, különböző ügyességi 

feladatokat hajtottak végre, amit nagyon élveztek. 

 A versenyen 158 csapat vett részt, melyből 56 óvodás, 102 általános iskola alsó 

tagozatos csapat volt, így közel 2000 gyermek részvételét jelentette. A tízórai elfogyasztása 

után tudásukról adhattak számot, 4 fő a gyakorlatban (kerékpárral akadálypályán), 4 fő pedig 

elméletben (kérdésekre válaszolva) mérettette meg magát. Nagyon ügyesek voltak 

gyermekeink, az elméleti totóban maximális pontot értek el! 



   

 A meleg ellenére jól érezték magukat a gyerekek, ebéd után játszottak, fagyiztak, 

nézelődtek az eredményhirdetésig. Nagy izgalommal sorakoztunk az értékeléshez, ahonnan 

ajándék nélkül senki sem távozott. Az első 6 helyezett kerékpárt kapott, de ennek hiánya nem 

szegte gyermekeink kedvét. A könyvekkel, labdákkal, elemes jelzőlámpával megrakott 

ajándék-csomagnak mindenki örült, melyek felhasználhatók majd az óvodai élet 

mindennapjaiban. 

     Kicsit fáradtan tértünk haza, de biztosak vagyunk abban, hogy gyermekeinknek 

feledhetetlen élményben volt részük ezen a „fővárosi” kiránduláson, melyre Manyika óvó 

néni és Alezredes Úr is elkísért bennünket. 

 

Csorba Tiborné, Rudolfné Gecső Erika, 

 Szvitankó Györgyné,  Takácsné Almási Katalin 
  óvodapedagógusok 

 

GYERMEKHÉT 

 

 A Pünkösd utáni hét a gyermeknapok jegyében telt az 

óvodában. Kedden Zizi és Zozó bohóc szórakoztatta a 

gyermekeinket. Interaktív módon zajlott, azaz a gyermekeket is 

bevonták a bohóckodásba, várták tőlük a közreműködést. Az 

ámulatba estek, amikor Zizi bohóc elővarázsolt a varázspálcából 

többféle színű virágot. A kisebbek nagyon belemélyedtek a 

tarka bohócruhákba, a nagyobbak önfeledten játszottak együtt 

velük. 

 

   Szerdán megszerveztük az autómentes napot, minden gyermek 2-3-4 kerekű lábbal hajtós 

járművel érkezett. Ki kerékpárral, ki futóbiciklivel, ki 

kismotorral, de volt roller és kisautó is. A rendőr bácsik 

kijelölték az akadálypályát az óvoda előtti utcán, és irányították 

a gyermekeket. A kisebbeket végigkísérték, a nagyobbak 

egyedül haladtak a pályán. Közben megtekinthették belülről a 

rendőrautót, bekapcsolhatták a szirénát is. Élvezetes nap volt a 

gyermekek számára, ezúton is köszönjük a Szerencsi 

Rendőrkapitányságnak, hogy lehetővé teszi - 6 éve - 

gyermekeinknek a közlekedési szabályokkal való ismerkedést, a nagyobbaknak pedig azok 

betartását. 

     

A 3. napot a versenyjátékokkal, zenés tornával, arcfestéssel 

tettük emlékezetessé. Minden gyermek részt vett valamilyen 

tevékenységben. A cél az volt, hogy formáljuk a szokásos 

óvodai napot mássá, érdekesebbé, hogy válogathassanak azok 

közül, amelyek személyiségükhöz közelebb állnak. Sok 

pillangó, tigris, pókember aludta ki délután a tevékenységben 

bővelkedő délelőttöt.  



   

    Utolsó napunkon az ugráló vár szerzett nagy 

örömöt. Az ablakból figyelték az 

előkészületeket, szinte más játék nem is 

érdekelte őket. Alig várták a tízórai végét, hogy 

ugrálhassanak, csúszdázhassanak. Meg is tették 

nem egyszer, volt, aki többször is 

visszakívánkozott. 

     A gyermekhét mindenkinek kínált olyan 

programot, ami emlékezetes marad. 

  

AZ ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA 

 

Ezúton is értesítjük a Szülőket, hogy az óvodánk az Önkormányzat döntése értelmében 

2016. július 4-től – július 31-ig fertőtlenítő nagytakarítás miatt zárva tart. 

A gyermekeket 2015. augusztus 1-jén (hétfőn) fogadjuk. 

 

A BÖLCSŐDE NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA 

 

A bölcsőde 2016. július 4-től – július 17-ig fertőtlenítő takarítás miatt zárva tart. A 

gyermekeket július 18-án (hétfő) fogadjuk. 

Kérem a Szülőket, hogy a gyermekek elhelyezéséről gondoskodjanak ebben az időszakban. 

 

A nyári pihenés idejére, a nyaralásra kellemes kikapcsolódást, családi együttlétet 

kívánok Gyermekeknek, Szülőknek, Munkatársaimnak és minden Olvasónak. 

Kertész Lászlóné 
 intézményvezető 

 

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 

 



   

P E D A G Ó G U S O K  N A P J A 

 
 Június 10-én intézményünk színháztermében Kádárné Nagy Edit a Szülői 

Munkaközösség elnöke Köszöntötte a megjelenteket: 

 „Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Megyaszó község vezetőit, a nevelési-oktatási 

intézményeinek vezetőit, pedagógusait: a kisgyermekgondozókat, az óvodapedagógusokat, 

dajkákat, tanítókat, tanárokat, a gyógypedagógusokat, pedagógiai asszisztenseket, és az 

intézmények minden dolgozóját. Köszöntök minden kedves meghívott vendéget, és külön 

szeretettel köszöntöm a nyugdíjas pedagógusainkat. 

 „ Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a 

szépért s jóért, amit tehetünk.” 

 Ezzel a szép idézettel kezdem a köszöntőmet, és ez valóban így van: Ezt a mesterséget 

csak úgy lehet végezni, ha szereti és igaznak tartja a pedagógus Önmagát, csak akkor fogják a 

gyermekek is igaznak tartani Őt.  

 A legszebb, de egyben a legnehezebb dolga van Önöknek! Hiszen az oktatáson kívül 

egyre több szerepet kap a nevelés, a jellemformálás. Az emberi jellemet, az adottságokon 

túlmenően, ki kell alakítani, formálni lehet. Nevelni kell a gyermekeket! 

  Tekintsük végig: Valamennyien úgy születünk, hogy nem tudunk semmit, és 

kiszolgáltatottak vagyunk. A szülők mutatják a gyermekeknek az első mintát, ők kezdik a 

gondozásukat az első 2-3 évben. Ezután bekerülnek a bölcsődébe-óvodába, és ezeken a 

helyeken együttesen folytatódik a további fejlődésük. A kisgyermekgondozók, majd az 

óvodapedagógusok tanítják őket a körülvevő világ, a szabályok és törvényszerűségek, a 

szokások elfogadására. A gyermekek tőlük tanulják meg a játék, a felfedezés, a társas 

együttlét örömét, az egymás és a felnőttek tiszteletét a dajkák segítségével. A mi óvodánk a 

magyar hagyományokra épülő ismereteket nyújt, amely a gyermekek számára meghatározó és 

követendő értéket jelentenek, a szeretet, a nyugalom, az óvás, a biztonság nyújtásával. 

Felkészítik őket az erkölcs befogadására, a világ megismerésére, az iskolaérettségükre. Az 

iskolába kerülve következik az elme kibontakoztatása, az alapok megtanítása, a tanítók 

fontossága. Hiszen a kis versben is szól: 

„Az élet viharában az a vár áll legtovább, aminek stabilra építették az alapját.” 

 Az írás és olvasás, a számolás, a környezetük megismerése, óvása mind a legfontosabb 

dolgok a további építkezéshez. Ezeket az alapokat a tanítók szeretete, türelme, kitartása, az 

adni tudása és akarása nélkül nem lehet. Mind eközben tovább erősítik a csoportos 

összetartozásukat, óvják és szeretettel veszik körül Őket.  

 Majd folytatódik a tanárok irányításával a további építkezés, a tehetség, a 

személyiségformálás, az életben való elindulás segítése. A tudományok kibontakoztatása, a 

történelmünk, a környezetünk, a világunk és a szervezetünk részletes megismerése, bővebb 

kibontása. Minden gyermekben, a saját képességeinek és érdeklődésének megfelelően, a 

továbbtanulás, az élet felé indulás mutatása. Nagyon fontos szerepet kapnak a 

gyógypedagógusok, akik a sérült, a kisebb-nagyobb problémákkal küzdő gyermekeket 

odaadóan, türelemmel tanítják, fejlesztik, lépcsőről lépcsőre felzárkóztatják. 

 Ám a pedagógusok munkája nem menne így egyedül, a vezetők, segítők, a pedagógiai 

asszisztensek és az intézmények összes dolgozói nélkül. Hiszen minden dolgozóval 

együttesen tesznek ki egy egészet, a nap mint nap folyamatosan jól működő intézményi 



   

munkát. Ehhez a jó működéshez egy valami elengedhetetlen: a szeretet. Hiszen igazán jól 

csinálni akkor lehet bármit, ha szeretetből tesszük. A mai délutánnak is ez az alapja.  

 Engedjék meg, hogy ezt a szeretetet, a gyermekeink oktatását, nevelését, óvását, a 

biztonságot nyújtó közeget minden szülő nevében megköszönjem, és további kitartást, 

mosolygós gyermekeket, erőt és mindezekhez jó egészséget kívánjak. 

 És akik már bizonyítottak, már végigvitték életük építő munkáját, a nyugalmazott 

pedagógusok. Én azt gondolom, és kívánom, hogy büszkeséggel nézzék végig a gyermekeink 

szereplését, és megismerik a volt óvodásuk, tanítványuk gyermekét, unokáját. Kívánok nekik 

további békés boldog hosszú nyugdíjas éveket és töretlen egészséget. 

 Köszöntőm végezetéül fogadják olyan szeretettel a Mackó Kuckó óvoda Manó és Cica 

csoportok gyermekeinek, majd a Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola gyermekeinek 

műsorát, amilyen szeretettel együtt készültünk fel rá.” 

„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 

 

A „MEGYASZÓI FICÁNKA GYEREKHÁZ” HÍREI 

A GYEREKHÁZ ÉLETÉRŐL 

 Nagyon örültem Hubay szerkesztő úr felkérésének, úgy gondolom, hogy ez egy remek 

lehetőség arra, hogy a megyaszói lakosság egy kis betekintést nyerjen a Gyerekház életébe, 

szakmai munkájába, e rövidke ismertető által. 

 Gyerekházunk 2014 februárjában nyitotta meg kapuit a megyaszói hátrányos helyzetű 

családok gyermekei számára. Nehéz volt felkelteni az érdeklődést a lakosság körében a Gyerekház 

szolgáltatásai iránt. A gyerekek és a szülők ma már szívesen jönnek hozzánk, sikerült jó 

kapcsolatot kialakítanunk egymással. Közösségi programjainkon szívesen vesznek részt, a 

gyerekház szolgáltatásait minden nap igénybe veszik.  

Szakmai munkánkról: 

 Gyerekházunk lehetőséget kínál a hátrányos helyzetű családok gyermekei részére olyan 

szolgáltatások igénybevételére, melyek révén egyenlő eséllyel indulhatnak el az életben. Preventív 

célú tevékenységekkel, programokkal kívánjuk segíteni a gyerekek fejlődését. A gyerekek 

szükségleteihez igazodva segítséget nyújtunk a szülőknek, a szülői szerepre való felkészülésben.  

Alapelveink: 

 Kiváló minőségű szolgáltatások: A gyerekekre és a szülőkre irányuló szolgáltatásainkkal új 

ismereteket kívánunk átadni, így gazdagítva a fejlődésben lévő gyermeket és bővítve a szülők 

kompetenciáját. 

 Partneri kapcsolat a családokkal: A gyerekek számára nyújtott szolgáltatásokba igyekszünk 

bevonni a szülőket is. A gyerekházat érintő és rájuk vonatkozó dolgokban kikérjük a 

véleményüket. Kérjük, hogy jelezzék észrevételeiket, hogy szolgáltatásainkat az ő igényeikhez 

tudjuk alakítani.Minden gyerek egy egyéniség: Minden gyerek különböző, sajátos személyisége 

van, melyet tiszteletben kell tartani. Fontos, hogy minden gyermeket megismerjünk az őt jellemző, 



   

sajátos személyiségjegyek, fizikai, pszichológiai jellemzők, tanulási és fejlődési mintáival együtt, 

hogy személyre szabott, eredményes munkát tudjunk elérni. 

 Támogató környezet: A környezet kulcsfontosságú a gyerekek fejlődésének támogatásában, 

ezért arra bátorítjuk őket, hogy gyűjtsenek tapasztalatokat a világról, ezáltal bővítve ismereteiket. 

A gyerekeket jellemző kíváncsiságot kihasználva nap-mint nap játszva tanulunk. 

Szolgáltatásaink: 

 Szolgáltatások gyerekek számára: A gyerekházunk 

alaptevékenysége a gyerekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő 

bevonásával. Alapvető feladatunk a szülő – gyermek kapcsolat 

erősítése. A gyerekeknek mindennap különböző tevékenységeket 

kínálunk: torna, meseolvasás, mondókázás, zenés foglalkozás, 

kreatív tevékenységek, környezet megismerése. 

 

 

Szolgáltatások Szülők számára: A szülőknek egyéni és csoportos beszélgetéseket tartunk 

legalább heti egy alkalommal. A 

védőnővel, a családsegítő 

munkatárssal beszélgetéseket 

szervezünk minden hónapban. A 

szülőknek lehetőséget 

biztosítunk az egyéni és 

csoportos tanácsadásra is. 

Célunk, hogy a védőnő erősítse 

meg a szülői kompetenciákat, a családsegítő lássa el hasznos információkkal az anyukákat.  

 A beszélgetéseken kívül a szülőknek lehetőséget 

biztosítunk a kézműveskedésre is. A tevékenység célja, hogy 

újabb technikákkal és anyagokkal ismerkedjenek meg a szülők. 

Gyerekházunkban lehetőség van mosásra, főzésre, zuhanyzásra, 

számítógép-és internet használatra, illetve élhetnek a szülők és 

gyerekek a könyv- és játékkölcsönzés lehetőségével is.  

 

 

Közösségi programok: A közösségi programok megtervezésébe, megszervezésébe a szülőket 

is bevonjuk. Ötleteket kérünk tőlük, amiket később közösen valósítunk meg. Havonta 

legalább egyszer megszervezünk egy közös programot; minden 

gyermek szülinapját megünnepeljük; csajos napok alkalmával 

szépségápolási ötleteket adunk és próbálunk ki az anyukákkal. 

 

 Gyerekházunk több mint két éve fogadja és várja 

szeretettel a gyerekeket és szüleiket. Nehéz volt azt a negatív, 

még a kezdetekben rólunk terjengő véleményt megváltoztatni, 

miszerint a gyerekházba csak a rossz gyerekek fognak járni. A 

kezdeti érdektelenséget és a családok szégyenérzetét, amiatt hogy ide járnak, sikerült 

leküzdenünk. Mára örömmel számolnak be a szülők ismerőseiknek, családtagjaiknak 

gyermekeik fejlődéséről és a gyerekházban töltött közös programokról, élményekről.

 Nagyon örvendetes számunkra, hogy az innen kikerülő, óvodába járó gyerekekről 
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pozitív véleményeket hallunk vissza a szülőktől. Elmondásuk alapján a gyerekeik sokkal 

könnyebben fogadták az új körülményeket, beilleszkedésük zökkenőmentes volt. 

Mondókákkal, dalokkal és példás magatartásukkal mutatták meg az óvó néniknek mit is 

tanultak a gyerekházban.  

 A szülők magatartásában észrevett változások is azt jelzik számunkra, hogy munkánk 

nem hiábavaló, legyen az egy- egy önállóan elintézett hivatalos ügylet, egy telefonon történő 

bemutatkozás álláskeresés vagy időpont egyeztetés kapcsán, egy bátran feltett kérdés a 

szakemberek felé. 

 Mi is büszkék vagyunk rájuk és hisszük, hogy sokat tehetünk a hátrányos helyzetben élő 

gyerekekért és családokért.  

 Jómagam múlt év szeptembere óta vagyok részese a Gyerekház életének. Mindig is 

szerettem volna gyerekekkel dolgozni, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását 

szívügyemnek tekintem. A szülőkkel és a gyerekekkel úgy érzem sikerült jó kapcsolatot 

kialakítanom.  Minden nap szívesen lépek be a Gyerekház ajtaján, mert tudom, ez a nap is 

tartogat valami szépet, örömtelit a számomra, legyen az egy gyermek mosolya, egy újonnan 

kimondott szó, egy szülő hálája. 

Néhány szülő véleménye a Gyerekházról: 

 „ Fogyatékkal élő kislányom a Gyerekháznak köszönhetően szokott hozzá a 

közösséghez. Már bátran magammal viszem mindenhová, nem sír, nem hisztizik, nem akar 

bántani senkit. A kisfiam itt szokott le a cumiról, itt lett szobatiszta. A Gyerekházban 

dolgozók segítségére mindig számíthatok, szakmai munkájukért, a gyerekek iránti 

türelmükért, törődésükért hálás vagyok. Ezúttal is szeretném megköszönni munkájukat.” 

Balláné Bokor Renáta 

 „ Gyermekem sokat fejlődött mióta ide járunk, bővült a szókincse, egyre többet beszél. 

Teljesen megszokta a közösséget, már nélkülem is el tudja foglalni magát.” 

Budai Melinda 

 „ Kislányom 2 évesen elkezdett bölcsődébe járni. Mivel itt már hozzászokott a 

közösséghez, a bölcsiben már nem kellett szokatni. A közösségi programokon mindig jól 

éreztem magam, több szülővel baráti lett a kapcsolat.” 

Lakatos Orsolya 

 „Kedvenc közösségi programom a csajos nap. Ilyenkor rólunk, anyukákról szól a nap. 

Nagyon tetszett a fodrászkodás, körömfestés és az arcápolás. A kézműves foglalkozásokat is 

szeretem, közösen festünk, gyurmázunk, rajzolunk a gyerekekkel.” 

Budai Beatrix 

 „Már két éve ide járunk ide, olyan ez a hely nekünk, mintha a második otthonunk lenne. 

A nagyobbik fiam itt szokott le a cumisüvegről, itt lett szobatiszta, és beindult a 

beszédfejlődése. A viselkedése is rengeteget változott jó irányban; Már nem hisztizik, 

szófogadóbb lett. Nagy segítség számomra, hogy bármilyen problémámmal fordulhatok a 

Gyerekházban dolgozókhoz.” 

Stumpf Klaudia 

 

 „A családsegítő és a védőnő ajánlására kezdtem járnia a Gyerekházba. Sok hasznos 

tanácsot kaptam tőlük a gyerekházas beszélgető körök alkalmával a gyerekek nevelését 

illetően. Kislányaim sokat fejlődtek, mióta ide járunk. A nagyobbik itt kezdett el járni, a 

kisebbiket pedig egyre jobban érdeklik a körülötte zajló történések. Mindkettőnek nagyon 

tetszenek a mondókák, énekek. Én is jól érzem magam, itt ki tudok kapcsolódni, jó a 

hangulat, sokat nevetünk.” 

Lakatos Zsanett 
 

Lakatos Melinda Gyerekház vezető 
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2 0 1 6. J Ú N I U S 

 
Hetekig készült kedves műsorával 

Óvodás, iskolás /kb. 90/ gyermek, 

Hogy köszöntse tanítóját, tanárát, 

Dadusát és gondozóit, a gyakran 

Szülőpótló Óvó nénit, elnyerni mosolyát. 

 

Mosolyogtunk, tapsoltunk, néha örömkönnyet 

Hullattunk. A műsort így köszöntük meg. 

Kijárt a virágcsokor a főszervezőnek. 

Végül a gyerekektől kapott virágszál 

Minden illetékes kezében díszlett. 

 

Elballagtak a nyolcadikosok, 

Vállukon a ballagó tarisznyába a 

Hetedikes társaiktól helyezett emlékekkel. 

Szép a ballagók kezében a virágcsokor, 

De legszebbek azok, akik kezükben tartják. 

 

Sokan tanulnak tovább, hogy elképzelésük, 

Tervük megvalósuljon. Gyarapítsátok hát 

A nyolc év alatt szerzett tudást, ne feledjétek a 

Kisdiákos iskolát! Szüleitek, nevelőitek 

Ezután is szükség szerint gondoskodnak rólatok. 

Legyen egészségesen BOLDOG életutatok! 

 

A középiskolások érettségi vizsgáik 

Vége felé járnak. Sikert kívánunk, nyugodt 

Kellemes nyarat, hogy kipihenten 

Folytathassátok – felnőttként – az életutat. 

 

A nyár időjárása nem biztosít szép 

Napokat. Kis- és nagydiákok! Ugye  

Ésszerűen töltitek majd a szabadidőt? 

Ugye nem hagyjátok cserben a rólatok  

Gondoskodó felnőtteket? Legyen minden szép! 

 

Sok jó tanácsot kapnak mostanában 

A diákok. A felnőttek sem „lustálkodhatnak”, 

Mert a munka nem végződik el magában. 

Érik többféle korai gyümölcs. A búzatáblák  

Szőkülnek. Díszlenek falunk virágai, 

Helyükre kerülnek a gondosan készült térkövek. 

 

Van tennivaló bőven, mindemellett 

Kellemes időtöltést a nyaralóknak! 

  

Kegyes Sándorné  aranydiplomás tanítónő 
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Takácsné Kovács Katalin: 

 
AMI ÉLTET ÉS MEGTART 

 

Az élő hagyomány     

Hazánk szívverése. 

Bölcsőkből kikelő 

Emlék virágzását, 

Ínség idején majd 

Istápolni kész-e? 

Korona gyökér kell 

Az ültetett fának, 

Ne dőljön ki, ha a  

Vihar szele támad. 

Ami múltunkhoz köt, 

Gyökérzet érvényű, 

Múló divatok közt 

Féltések szelleme, 

Sóhaja menti át! 

A hűség sem könnyű, 

De megtartó erő, s 

Golf- árama táplál. 

Vele optimizmust, 

Reményt is találtál

- .    - 

 

Anyakönyvi 

 hírek  
 

S z ü l e t é s: 

 

Daróczi Dorottya – Béres Gábor:  K a r o l i n a 
 

Gratulálunk! 

 

E l h u n y t a k: 

 

Bencze Károly   79 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. 


