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MEGYASZÓ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 

XXV. ÉVFOLYAM 5. szám                2016. M   Á   J   U   S    

 
 

 

P  Ü  N  K  Ö  S  D 

 

Piros pünkösd öltözik sugárba, 

Mosolyogva száll le a világra. 

Nyomában kél édes rózsa-illat, 

Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 

 

Hogy először tűnt fel a világnak: 

Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 

Megoldotta apostolok nyelvét, 

Hirdeté a győzedelmes eszmét. 

 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 

Ma is minden bánkódó szívének, 

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 

Világító sugaradat áldja. 

 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 

Világosítsd hittel föl az elmét. 

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 

Diadallal az egész világon! 

 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 

Taníts meg új nyelvre, új imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviczky Gyula 
/1855-1889./ 
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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. Május 10-én tartotta soron következő 

rendes ülését. 

 Az ülésen 7 napirendi pontban hallgatta meg a testület az előterjesztéseket, és azok 

megvitatása után hozta meg döntését. 

 A „Döntés közterületi utcanevek megváltoztatásáról” napirendi pontban Hajdú 
Istvánné polgármester asszony ismertette az erre vonatkozó törvényességi felhívást és 

javaslatot: 

 „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

14. § (2) bekezdése előírja, hogy közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy 

nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében 

vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. 

századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. 

A B.A.Z. Megyei Kormányhivatal 2016. április 22.-i levelében törvényességi felhívással élt 

és javasolja, hogy a Képviselő-testület a településen található Fürst Sándor út, Mező Imre út, 

Rudas László út, Ságvári út és Sallai út elnevezést az Mötv. 14. § (2) bekezdése alapján 

változtassa meg, továbbá a szakmai javaslat alapján megtett intézkedésekről adjon 

tájékoztatást. 

 A Marx Károly út átnevezése nem szerepel a szakmai javaslatban, azonban az MTA 

állásfoglalása szerint az önkényuralmi rendszer kiépítői és fenntartói közé semmi esetre sem 

sorolható, mivel az első huszadik századi önkényuralmi rendszernek tekintett szovjet 

kommunista diktatúra kiépülésének kezdete (1917) előtt több mint harminc évvel meghalt. 

Magyarországon azonban nevének használatát közterület elnevezésére nem javasolják, mivel 

a marxizmus-leninizmus révén nagymértékben kötődik a szovjet típusú önkényuralmi 

rendszerhez. A Marxról elnevezett közterületeket Magyarországon 1990 után szinte 

mindenhol megváltoztatták, ideértve a közgazdaságtudományi egyetemet is.  

 Ezen állásfoglalás alapján javaslom a Marx Károly út átnevezését.  

 A településen a lakosok részére tájékoztató levelet és űrlapot küldtünk szét, melyben 

kértük a lakosok javaslatait az utcák átnevezése iránt. .. 

 A közterület elnevezésének megváltoztatása az alábbi következményekkel jár: Az 

utcanévváltozással érintett lakos lakcímigazolványába (vagy régi típusú személyazonosító 

igazolvánnyal rendelkező személy esetén lakcímigazolvánnyal történő ellátása) a régi 

megnevezés helyett az új közterületnév nyilvántartásba vétele szükséges. Azon lakosnak, aki 

rendelkezik gépjárművel, a forgalmi engedélyében történő címváltozást be kell jegyeztetnie. 

Az utcanévváltozás érintheti az egyéni vállalkozót, gazdasági társaság székhelyét/ telephelyét. 

A változást a nyilvántartásokba be kell jegyeztetni. Amennyiben a gazdasági tevékenység 

végzése működési engedély, telepengedély, vagy más hatósági engedély köteles, akkor az 

azokban megjelölt utcanév megváltozását szintén jelezni kell a hatóságok felé. Az utca 

lakosainak a különböző pénzintézetekkel kötött szerződéseibe szintén át kell vezetni az utcanév 

megváltozását. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a 

hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 
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32/C. § (1) bekezdése alapján: Tárgyánál fogva díjmentes: „m) az ingatlan közigazgatási 

címének közterületnév-változás miatt történő átvezetése iránti megkeresés alapján indult 

eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti közterületnév-

változás miatt kerül sor.” A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján: „ A helységnév, postai irányítószám, közterület 

elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt 

költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról 

és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely 

szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.” Az illetékről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 9. melléklete alapján a személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás 

illetékmentes, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy 

számának megváltozása miatt kerül sor (vagyis ha az okmánycsere oka költözéssel nem járó 

lakcímváltozás). A vállalkozói igazolvány és az üzlet működési engedélyének módosítása 

illetékmentes, ha arra a vállalkozói igazolványban, működési engedélyben feltüntetett 

helységnév, utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő 

megváltoztatása miatt kerül sor. A cégek esetében az Itv. az illetékkedvezmények a bírósági 

eljárásban cím alatt nem szól az utcanév változás miatt változás-bejelentés 

illetékkedvezményéről, illetve mérsékelt illetékről. Fentiek alapján a természetes személyek 

okiratainak, valamint a vállalkozások működési engedélyeinek az utcanév megváltoztatása 

okán szükséges okmánycseréje illetékmentes. Az új okmányok kiállítását a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal a Megyaszói Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjének megkeresésére hivatalból elvégzi, és az érintetteknek 

postázza.  

Az utcanévváltozás az ingatlan nyilvántartást is érinti. A tulajdoni lap I. része tartalmazza az 

ingatlan adatait. A cím átvezetésére a Földmérési és Távérzékelési Intézet (továbbiakban: 

FÖMI) jogosult. A FÖMI a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala útján értesül a Központi Címregiszterben történt címváltozásról. A Központi 

Címregiszterben történő utcanévváltozás átvezetéséről a Jegyző gondoskodik.   

 Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XII.8.) 

önkormányzati rendelet 4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Megyaszó 

község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés 

lehetőleg utaljon a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, helytörténeti 

vonatkozásaira. 

(2) A közterület elnevezésekor névazonosság nem lehet. 

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi 

névről vagy fogalomról lehet elnevezni. 

(4) Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2)-(3) bekezdéseit.  

9. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 

(2) A közterületek névtábláit elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön 

tartószerkezeten – jól látható helyen – kell elhelyezni.  

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 

kihelyezését tűrni köteles. 

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről az önkormányzat 

gondoskodik. 

(5) Közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a 

változásról szóló döntést követő hat hónapig, piros átlós vonallal áthúzva, az eredeti helyén 

kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött kell elhelyezni. 
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 A Képviselő-testület döntését követően a jegyző értesíti az utcanév elnevezéséről, 

megváltoztatásáról a településen közszolgáltatást nyújtó szolgáltatókat, valamint gondoskodik 

a megszűnt utcanévről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.” 

  A Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a lakosoktól beérkezett javaslatok 

alapján a következőképpen döntött: 

Fürst Sándor út: K i s s  A t t i l a  út 

Mező Imre út:  M   e   z   ő   út 

Rudas László út:  I s t v á n  k i r á l y  út 

Ságvári út:  T  e  m  p  l  o  m   köz 

Sallai út:  C s ő r i  I s t v á n   út 

Marx Károly út:  H a n k ó  Z o l t á n  út 
 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                        polgármester                        jegyző 

 

 

 

S U L I  

H Í R E K 

 

 
SZÉPKIEJTÉSI VERSENY 

 

 

 

 

 

 

 

 Március 31-én az Alsó Tagozatos Munkaközösség – iskolánkban minden tanévben - 

hagyományainknak megfelelően az idén is megrendezte a „HÁZI SZÉPKIEJTÉSI 

VERSENYT”. Az első és második osztályos tanulók mesemondás, a harmadik és negyedik 

osztályosok prózamondás kategóriában, valamint a negyedikesek idegen szöveg olvasásában 

mérték össze tudásukat. 

 Április 11. JÓZSEF ATTILA jeles költőnk SZÜLETÉSNAPJA, és egyben a MAGYAR 

KÖLTÉSZET NAPJA is. 

 A verseny célja, hogy teret biztosítson azoknak a tehetséges tanulóknak, akik 

szabadidejüket nem sajnálva felvállalják a felkészüléssel járó többletmunkát, és a 

megmérettetésben bizonyítják, hogy számukra az anyanyelv ápolása, a szép magyar beszéd, a 

magyar nyelv értékeinek megőrzése kiemelt feladat. 

 Nagyon örülünk, hogy iskolánkban több mint 40 tanuló szükségesnek tartja mindezeket. 

Ezen a versenyen nincsenek vesztesek, itt már mindenki győztesként érkezett. 

„A csoda nem a vers, hanem az őt befogadó gyerek. 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_szepkiejtesiverseny/szepkiejtesiverseny-0001.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_szepkiejtesiverseny/szepkiejtesiverseny-0007.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_szepkiejtesiverseny/szepkiejtesiverseny-0004.jpg
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A csoda a kapcsolat. A csoda az adomány, ami a költészet.”/Békési Júlia/ 

 A rendezvény jó hangulatú és nagyon tanulságos volt. A helyezést elért tanulók 

oklevélben és könyvjutalomban részesültek, a többi résztvevő tanulónak emléklap átadásával 

köszöntük meg a kiemelkedő szereplést. 

 Az idei háziversenyen nyújtott teljesítmények alapján az elért eredmények a 

következők: 

MESEMONDÁS: 

1.oszt.: I. Radics Noémi 1.b, II. Vadászi Orsolya 1.b, III. Balogh Miranda 1.b 

2.oszt,: I. Kádár Zsófia 2.a, II. Kavasánszki Dorottya 2.b, III. Vadászi Dániel 2.a 

     Különdíjas: Vadászi Diána 2.a 

VERSMONDÁS: 

3.oszt.: I. Radics Ilona Dorina 3.b, II. Bérczes Botond 3.o/Ad./, III. Radics Szilvia Zsanett 3.b 

4.oszt.: I. Morvai Balázs Örs 4.a 

PRÓZAMONDÁS: 

4.oszt.: Orosz Marietta Vivien 4.b, II. Udvari Laura 4.b, III. Marsi Benjamin 4.a 

OLVASÁS: 

4.oszt.: I. Verbó Zsófia Ad., II. Vojcsik Vanda Napsugár 4.b, III. Udvari Laura 4.b 

 Szívből gratulálunk tanulóinknak a kiemelkedő eredményekhez, kitartó munkájuk 

példaképül szolgálhat társaiknak. Köszönjük a zsűri tagjainak, a felkészítő pedagógusoknak, a 

tisztelt szülőknek a segítőkész, áldozatos munkát! 

 Az első és második helyezést elért tanulók képviselték iskolánkat a SZERENCSI 

RÁKÓCZI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA által meghirdetett területi szépkiejtési 

versenyen. A továbbjutott 9 tanuló szép eredményt ért el, büszkék lehetünk rájuk, méltón 

öregbítik iskolánk jó hírnevét. Mesemondás kategóriában Kavasánszki Dorottya 2,b osztályos 

tanuló III., Udvari Laura 4.b osztályos tanuló prózamondás kategóriában II., Orosz Marietta 

4.b osztályos tanuló prózamondás kategóriában IV.  helyezést ért el. Gratulálunk az elért 

eredményekhez! 

 

SZÉPÍRÓ VERSENY 

 

 Április 5-én a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából iskolánkban az alsó tagozatos 

munkaközösség az idén is megrendezte a helyi hagyományos szépíró versenyt. Nagy volt az 

érdeklődés a tanulók körében, mintegy 80 lelkes gyermek vett részt a versenyben. A 

résztvevőknek évfolyamonként egy-egy tavaszi verset kellett lemásolni. Igyekeztek szép, 

esztétikus külalakkal, hibátlan helyesírással dolgozni. Törekedtek a szabályos betűalakításra, 

pontos, szöveghű másolásra, majd munkájukat rajzzal illusztrálták.  

„A KÖLTÉSZET A LÉLEK ÜNNEPE, A SZABADSÁG VÉGTELENJE, CSODA ÉS TITOK.” 

/Simai Mihály/ 

 A hibátlan és a legszebben író gyermekek munkáját díjaztuk. Évfolyamonként a 

helyezést elért tanulók eredményei a következők: 

1.oszt.: I. Radics Noémi 1.b, II. Radics Gyula Denisz 1.b, III. Kerekes Liliána/Ad./ 

2.oszt.: I. Lakatos Levente 2.a, II. Kádár Zsófia 2.a, III. Tarr Csongor 2.a 

3.oszt.: I. Gombos Gyémánt/Ad./, Váradi Enikő 3.b, III. Albert Vanessza 3.a 

 Elt.: I. Horváth Máté,  II. Farkas Martin 
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4.oszt.: I. Udvari Laura 4.b, II. Verbó Zsófia/Ad./ III. Balogh Fanni Gréta 4.a 

 Köszönjük a zsűri tagjainak és felkészítő pedagógusainknak a lelkiismeretes munkát! 

 Gratulálunk az elért eredményekhez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1.a osztályban Barta Nóra tartott magyar nyelv tantárgyból bemutató órát.  

Az órán részt vettek az alsó tagozatos tanítók és az óvónők. 

 

 

 

 

 

 

 

        Kovácsné Hornyák Katalin 

              Alsó tagozatos munkaközösség vezető  

Kozma Emese tanárnő tartott bemutató órát matematikából a 6. osztályosoknak. 

 

 

 

 

 

 

 

F Ö L D  N A P J A 
A Föld napján iskolánkban rövid műsorral emlékeztünk meg, majd iskolánk igazgatója 

Vincze Szabolcs az alkalomból kiírt rajzpályázat nyerteseinek oklevelet és ajándékot adott át. 

Ezután az első és nyolcadikos tanulók közösen elültettek egy nyírfát a nap emlékére. 

 

 

 

 

 

A 

http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2014-2015-esemenyei/336-fold-napja
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/bemutatoora/bemutatoora (3).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/bemutatoora/bemutatoora (5).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_foldnapja/foldnapja-0001.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_foldnapja/foldnapja-0007.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_foldnapja/foldnapja-0009.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_bemutatoora/bemutatoora-0009.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_bemutatoora/bemutatoora-0006.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_bemutatoora/bemutatoora-0003.jpg
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Rajzpályázat nyertesei: 

1. o.: I. Horváth Szilvia Fruzsina 1.b, II. Balogh Miranda 1.b, III. Harcsa Zalán 1.a 

2. o.: I. Lakatos Levente 2.a, II. Bárány Sára 2.a, III. Tarr Csongor 2.a 

3. o.: I. Radics Szilvia Zsanett 3.b, II. Lakatos Dzsenifer 3.b, III. Nótár Boglárka 3.a 

4. o.: I. Ördög Csaba 4.b, II. Vojcsik Vanda Napsugár 4.b, Udvari Laura 4.b 

5. o.: I. Radics Mónika Dzsenifer 5.b, II. Farkas Viktória 5.b, III. Vadászi Noémi 5.b 

6. o.: I. Balogh Petra 6.b, II. Juhász Levente 6.b 

7. o.: I. Tálas Fanni 7.b, Horváth Izabella 7. O. 

8. o.: I. Lukács Andrea 8.b, Radics Ramóna 8.b, III. Tóth Eszter 8.b és Tamás Viktória 8.b 

Különdíj: Budai Károly 8.o.  

Környezetvédelmi verseny 
A Föld Napja alkalmából a bekecsi Általános Iskola környezetvédelmi akadályversenyt 

szervezett, ahol iskolánk csapata az 5. helyezést érte el. A csapat tagjai: Lukács Andrea, 

Marokházi Luca, Tvergyák Balázs, Durku Péter 8.b osztályos tanulók. 

 

CSECSEMŐGONDOZÁSI VERSENY 
 Babafürdetés, táplálás és lázcsillapítás volt a feladat az április 7-én megrendezett 

Csecsemőgondozási versenyen. A megmérettetésre két középiskolai és öt általános iskolai 

csapat nevezett, köztük iskolánk csapata is. Iskolánkat Marokházi Luca, Halász Annabella és 

Lukács Andrea 8. osztályos tanulók képviselték. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISS ATTILA OLVASOTTSÁGI VERSENY 

 

        A Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola csapata a harmadik helyezést 

érte el a megmérettetésen. A versenyre 12 csapat nevezett. A nehéz és összetett feladatok 

ellenére, tanulóink jól vették az akadályokat és ezen a rangos versenyen kitűnő eredményt 

értek el. A csapat tagjai: Miliczki Martina, Lukács Andrea és Tálas Fanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincze Szabolcs 

Igazgató 

http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2014-2015-esemenyei/334-csecsemogondozasi-verseny
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_csecsemogondozas/csecsemogondozas-0005.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_csecsemogondozas/csecsemogondozas-0004.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/_04_25_csecsemogondozas/csecsemogondozas-0003.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/2.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/5.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2015-2016/3.jpg
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MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

ANYÁK NAPJA 

 

„Az anya, az igazi édesanya a legcsodálatosabb ember a világon. Ő a tündéri hang, aki jó éjt 

kíván; aki mesél neked egy vidám nap után.” 

(Pán Péter c. film) 

 Gyermekeink életében fontos szerepet játszanak az ünnepek, hagyományok, mint az 

Anyák napja. Ezt is, mint minden ünnepet hosszas előkészület vezet be. Fontosnak tartjuk a 

gyermekek életében a várakozást, a tevékenységeken keresztüli érzelmi átélést, a 

ráhangolódást. Így történt ez alkalommal is. A bölcsődésektől kezdve az óvodásokig a család 

témakörét dolgozta fel minden csoport, bevezetve az anyához fűződő szorosabb érzelmi 

kapcsolat átélését. Jó volt látni a bölcsődéseket, ahogy énekeltek, játszottak anyának, 

nagymamának, hallani az óvodások anyának szóló verseit, dalait, mely könnyeket csalt az 

ünnepeltek szemébe. 

 „Bevallom, nem szeretem egyáltalán az óvodai anyák napját”. - vallja egy édesanya. 

 Miért baj, ha van egy nap az évben, amikor különös figyelmet szentelünk egymásnak 

ebben a rohanó világban? A mondás úgy tartja, igazán jól, a szívével lát az ember! A dolgok és 

jelenségek valódi megértéshez - bármi legyen is annak tárgya - kevés az ész, a napjainkban oly 

nagyra becsült értelem. Az érzelem legalább annyira, ha nem még inkább szükséges a dolgok 

valódi megértéséhez. Helyes döntések, jó elhatározások csak ennek birtokában születnek. Azt 

hiszem így van ez nevelő munkánk változó céljai és tartalma tekintetében is. A fejlődés helyes 

irányának megtalálásához kevés az értelem. A helyes döntések megtalálásához viszont szívünk 

szava is szükséges. Érzelmi elkötelezettséget és erős akaratot kíván.                        

Vitathatatlan, hogy az óvodában folyó nevelői tevékenység egyik fő feladata a gyermekek 

bontakozó érzelmi intelligenciájának fejlesztése. Az emberi intelligencia kérdésével már 

nagyon régóta foglalkoznak pszichológusok és agykutatók. Néhány évtizede azonban azt is 

vizsgálják, hogy vajon miért nincs szoros összefüggés az intelligencia hányados (IQ) és a 

felnőtt emberek sikeressége között. A tapasztalatok, és számos vizsgálat bebizonyította, hogy a 

siker kulcsa az ember önmagához, illetve a másik emberhez való viszonyában rejlik. Nem 

véletlenül, hiszen az óvodáskorú gyermek magatartása alapvetően érzelmileg vezérelt, 

személyiségükön belül az érzelmek dominálnak. Ezért fontos, hogy a gyermekeket az 

óvodában szeretetteljes légkör, derű, otthonosság, tehát érzelmi biztonság vegye körül. Fontos 

továbbá, hogy a gyermekek spontán érzelmei az óvodában megnyilvánulhassanak, illetve hogy 

azokat a nevelői munka során megfelelő irányba alakítsuk.                                       

 Sajnálatos tény, hogy mindennapjaink állandó kísérő jelenségévé vált az önzés, az 

erőszak, az agresszió, a rosszindulat. A gyermekek nem csupán elszenvedői, de sajnos "tanulói" 

is ezeknek a nem kívánatos jelenségeknek. Miért hangsúlyozom az érzelmi intelligencia létének 

szükségességét? Mert egyre több bizonyíték szól amellett, hogy az ember erkölcsi 

viszonyulásai érzelmi képességeiben gyökereznek. A gyermekek értelmi képességeinek 

fejlesztése mellett ezért kiemelkedően fontos, hogy érzelmeik kiművelését is feladatunknak 

tekintsük. A "hogyan" kérdésre a választ ebben az esetben is a felnőttek példája jelenti, a 

tanulás útja a személyes megtapasztalás, gyakorlás.                                                                                                     
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 Régóta foglalkoztatja a kutatókat a boldogság kulcsa, az öröm forrása, a boldogság 

érzésének gyökerei, hatása az emberi élet különböző területeire, továbbá a boldogság 

összefüggése az emberi életúttal, annak eredményességével. 

  A boldogsággal kapcsolatos kutatások azt is feltárták, hogy a gyermekkori érzelmek igen 

jelentős mértékben befolyásolják az idegsejtek és agyi hálózat fejlődését. A gyermek életének 

első éveiben fejlődésének szinte minden lehetséges szemszögéből nézve döntő fontosságú az 

inger gazdag környezet és a szeretetteljes, stabil, biztonságos és kielégítő kapcsolat a gyermek 

és a gyermeket nevelő személyek között.  

Érzelmi kultúránkat csak az átélt tapasztalatok útján lehet fejleszteni, személyiségünk saját 

erőinek és szükségleteinek kibontásával, azzal az igénnyel, hogy emberi kapcsolataink a 

nyíltságra, a bizalomra és az emberi törődésre épüljenek. Ezt a célt szolgálja az ünnepségek 

sorozata gyermekeink óvodai életében. Ne kritikusként szemléljük, hanem teljes átéléssel – 

ebben benne lehet az örömkönny is – fogadjuk gyermekünk köszöntését, mert ő nyitottan és 

teljes szívből adja.                   

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 

 

M E G H Í V Ó 

 

Dr. Rémiás Tibor történész 

„A Nagy Háború magyar szemmel” c. 
centenáriumi 15 tablós vándorkiállításának megtekintésére az   

Általános Művelődési Központba. 

A kiállítás mottója: 

EMLÉKEZÉS az áldozatokra 

FIGYELMEZTETÉS a jövőre 

TISZTELET a hősöknek 

A kiállítás megtekinthető: 2016. május 27-ig 

 „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 
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2016 M Á J U S A 

 

 Április végére ragyogó repcetáblák hívták lakmározni, mézet készítő, családosan a 

táblákra vonuló méhecskéket. Sok fajta mezei virág is illatozott már. Az orgonabokrok ágain 

4-5 tenyérnyi virág várta ANYÁK NAPJÁT, hogy 1-1 szál megtölthesse a vázákat. 

 Csengő hangú madárka ébresztett engem is az ablak közeli körtefáról, ahová évről-évre 

rakja fészkét, s költ általában 4 fiókát a hűséges kismadár. Ezzel is meghálálja a téli eleséget. 

 Több városban – Miskolcon is – a ballagók búcsúztak szeretett középiskolájuktól. A mi 

családunknak is örömteli volt április 30. Zoltánunkkal egy iskolából ballagott falunk két 

diákja is. Gratulálunk minden ballagónak! Legyenek terveik teljesíthetőek, legyenek értékes, 

boldog emberek! 

 Sajnos, ahol beteg volt, ott nem volt boldog az anyák napja. 

 Mi is déli 1 órakor kaptuk a szomorú hírt, „Hajnalban meghalt a nővérem”. Ez a lelki 

megrázkódtatás kivette belőlem is az erőt. 

 Kedves Május! Legyél szíves hozz nyugalmat, erőt, hogy aki még szenved, az 

megerősödjék! Akinek már csak a lelke van velünk, NYUGODJÉK BÉKÉBEN! 

   

Kegyes Sándorné 
 aranydiplomás tanítónő 

 

Takácsné Kovács Katalin: 

 

FÉNYBE SZŐTT MÁJUS  

 
A legszebb napok most énnekem 

A fénybe szőtt nappalok. 

Ország-világnak zenghet énekem, 

Míg könnyű szalma-kalapom alatt 

Serényen, vidáman talpalok. 

 

Újult hit, új élmények raja 

Biztat s bátorítva szól rám. 

Pazar bőség e rend, a zöldellő, buja 

Levélzeten és réti fű szálán. 

Velük tiéd, május, a hálám. 

 

-.- 

A SZERENCSI SZIGET ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA: 

Kiss Attila emléktúra! 

 

A szerencsi Sziget Alapítvány  

a tragikusan fiatalon elhunyt Kiss Attila gimnáziumi 

igazgatóhelyettes emlékére, valamint a sportjellegű 

természetjárás népszerűsítése érdekében  

- immár 13. alkalommal – 

 emléktúrát szervez a Szerencsi-dombvidéken,  

melyre szeretettel vár  minden kedves érdeklődőt! 
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A túra  ideje : 2016. május 28. Szombat 

 

Indulási hely: Szerencs, Rákóczi vár 

 Indulási idő:  8:00 óra 

 

Útvonal:  Rákóczi vár- Árpád hegy- Hidegvölgy – Monok – Zápor tározó- 

Ingvár- Nagyrépás- Megyaszó – megyaszói  református temető – pincefalu. 

Táv: kb. 18  km, szintemelkedés kb. 100 m. 

Egyéb tudnivalók: 

- Visszautazás a túra után különjárati autóbusszal. 

- Monokig jelzett turistaúton, utána jelzetlen úton haladunk. 

- A túrán mindenki saját felelősségére indul. 

- Frissítővel szolgálunk Monokon és a célban. 

- Javasolt felszerelés: bejáratott bakancs vagy cipő, tartalék zokni, 

esőköpeny, kulacs , víz,  eü. csomag, sapka a  nap  ellen. 

- Rossz idő esetén elutazunk a megyaszói temetőbe, és elhelyezzük a  

megemlékezés virágait. 

- Akik úgy döntenek, hogy  Monoktól nem folytatják az utat, azokat 

átszállítjuk Megyaszóra. 

A megyaszói és alsódobszai túrázni vágyók előre jelentkezzenek Dr. Kiss 

Bertalannál, hogy a reggeli Szerencsre beutazást meg  tudjuk  szervezni ! 

Jó időt és kellemes túrát kíván a 

 

 Sziget Alapítvány! 
 

 

Eladó családi ház 

 

Családi házamat kínálom eladásra  

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

A vételár megegyezés szerint történik. 

 

 

 

 

 

 

 
Épül a temető előtti parkoló 
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Anyakönyvi 

 hírek  

 
Házasságkötés: 

 

Vadász Éva – Tamás Zoltán 

 

Gratulálunk! 

 

S z ü l e t é s: 

 

Girhiny Evelin – Tamás Péter:  S z e b a s z t i á n 

Gyurán Aranka – Hullár Gergely:  S   á    r    a 

Dobi Csilla – Palkó Ferenc:  M a  r  c  e  l  l 

Horváth Andrea – Lakatos Zsolt:  A  n  d  r  e  a 

Tamás Erzsébet Alexa – Horváth Alex:  A l e x a  P e t r o n e l l a 
 

Gratulálunk! 

 

E l h u n y t a k: 

 

Krajnyák Istvánné/Tamás Erzsébet/  56 éves 

 

Danyikó Lászlóné/Vantal Julianna/          66 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: 47/250-027 

email: 

Megjelenik: 180 példányban.  

Ára: 50,- Ft. 


