
 

 

 

 

 

 

 

                  MEGYASZÓ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 

            XXV. ÉVFOLYAM 10. szám  2016. O  k  t  ó  b  e  r 

 

 

1956.  OKTÓBER 23. 
 

Ezerkilencszázötvenhat 

Október huszonhárom 

Szétpattan a bilincs 

Népemen, hazámon. 

 

Fegyvertelen ifjú sereg 

Tízes sorban indult 

És tenger lett és fergeteg… 

Pusztulj gyalázatos múlt. 

 

Tízes sorokból nőtt a had 

S mire leszállt az est, 

Félmilliós volt a sereg, 

Megmozdult Budapest. 

 

A Parlament előtt este 

Már esküt tett a nép: 

„Rabok tovább nem leszünk!” 

Zengte az igét. 

 

Felesküdött, fel már a nép 

A magyarok Istenére, 

S az esküt megpecsételte 

Ezrek drága hősi vére! 

 

Ezerkilencszázötvenhat 

Október huszonhárom: 

Új történelmet írt a nép 

Harcban, barikádon! 

 

E nagy napot, te nagyvilág 

Tanítsd meg gyermekednek: 

Dávid legyőzte Góliátot… 

Világ láthattad, – higgyed! 

 

Ezerkilencszázötvenhat 

Október huszonhárom 

Fényed ragyogjon örökké 

Szerte a világon! 

 

 

 

 

 

 

 

Fónyad Ernő 

http://ditur04.blogspot.com/2009/10/feket-pal-1956-oktober-23.html
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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. szeptember 14-én tartotta soron következő 

rendes ülését az alábbi napirendi pontok szerint: 

 Előterjesztés a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016-os 

nevelési évben végzett munkájáról. Előterjesztő: Kertész Lászlóné intézményvezető.  

 Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatás 

elfogadása. Előterjesztő: Hajdú Istvánné polgármester. 

 A Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése 

tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról döntés. Előterjesztő: Lengyelné Bús Zita  jegyző. 

 A Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez (KSZR) történő csatlakozásról döntés. 

Előterjesztő: Hajdú Istvánné  polgármester 

 BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulója. Előterjesztő: Hajdú Istvánné polgármester. 

 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

1.melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtása. 

Előterjesztő: Hajdú Istvánné polgármester.  

 Választási szervek tagjainak megválasztása. Előterjesztő:Lengyelné Bús Zita  jegyző. 
 

 Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2016. október 17-én tartott következő rendes 

ülésén a következő napirendi pontokban tárgyalt a Testület: 

 Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről 

szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosítása. Előterjesztő: Hajdú 

Istvánné polgármester. 

 Egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról rendelet alkotása. Előterjesztő: 

Hajdú Istvánné  polgármester. 

 Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása. Előterjesztő: Hajdú 

Istvánné polgármester. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS: BURSA HUNGARICA 2017. 
Megyaszó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal 

együttműködve ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 

fiatalok számára, a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. első félévére vonatkozóan.                                                                                                                                               

Figyelem! Pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly//palybelep.aspx 

Beadási határidő: 2016. november 8. 

Bővebb információ:  
Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal (3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.),  

Váradiné Vitelki Erika (47/350-027 Titkárság mellék) 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL 

 
 Ki sepri a kéményt? : A lakossági kéményseprést 

több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt 

jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a 

sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek 

végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú 

városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem 

szervezésében valósul meg a kéményseprés.  

 Mikor jön a kéményseprő? : A lakossági sormunka 

nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes 

települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, 

minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.  

 Mennyibe kerül a kéményseprés? :  A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, 

ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka 

előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a a megadott időpontban nem találja otthon a 

kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a 

második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül 

egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, 

közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat 

(körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne 

adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!  

 Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába? : A sormunka magában foglalja a kémény 

és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt 

befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék 

paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő 

működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a 

két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.  

 Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni? : Van lehetőség arra, hogy valaki 

kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat 

elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell 

választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig 

érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.  

 Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt : Előfordulhat, hogy a 

kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a 

kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet 

tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő 

készpénzt fogad el. 

 

 A 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazás községünkben az eddig megszokott 

rendben zajlott, a szavazóköri bizottságok fegyelmezetten végezték munkájukat, melyért 

ezúton is köszönetet mondunk. 

  Ugyancsak köszönetet mondunk községünk azon választópolgárainak, akik felkeresték 

szavazóhelyiségeinket, és szavazatukkal véleményüket nyilvánították ebben a fontos 

kérdésben. 

 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                        polgármester                        jegyző 
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HÁZIORVOSI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Betegeink! 
Értesítjük Önöket, hogy 

 megérkeztek az ingyenes influenza védőoltások. 
Ingyenesen beadhatók a szezonális influenza által 

fokozottan veszélyeztetett személyeknek: 

 
- idült légzőszervi betegségben szenvedők, 

- idült szív és  érrendszeri betegségben szenvedők, 

- veleszületett vagy  szerzett immunhiányos állapotú, anyagcsere betegek, 

- várandós nők, 

- idült máj vese  és  anyagcsere betegek, 

- huzamosabb  ideig egészségügyi  intézetben kezeltek, 

- tartós salicylat  kezelésben  részesülő  gyermekek  és  serdülők, 

- 65 éven  felüliek, 

- tartósan ápolt  személyek, 

- állattartó telepek baromfifeldolgozók, vágóhidak dolgozói. 

Fertőzés átvitele révén 

veszélyeztető  személyek: 
- egészségügyi dolgozók, 

- szociális  intézmények dolgozói. 

-  

Az oltások a rendelési időben, de külön  helyiségben  kerülnek 

beadásra előzetes jelentkezés nélkül. 

 
Dr Kiss Bertalan 

 háziorvos 

 

 

S U L I 

H Í R E K 
 

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT NAPJA 

Iskolánkban szeptember 30-án megemlékeztünk a pákozdi csata168. évfordulójáról az 5. 

osztályosok műsorával. Ezt követően a DÖK diákelnöke felavatta az elsősöket. Az elsősök 

zenés, játékos előadással szórakoztatták diáktársaikat. A megemlékezés után 

akadályversenyen vettek részt iskolánk tanulói. 
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IDŐSEK NAPJA 

A községi ünnepségen a negyedik osztályosok versekkel, tánccal és jelenettel 

köszöntötték községünk szépkorú lakóit. 

  

  

 

 

OKTÓBER 6. 
A hagyományos fáklyás felvonulás a rossz idő miatt elmaradt, de iskolánk 

6. osztályos tanulói rövid műsorral megemlékeztek e napról a Művelődési Házban. 

 

 

 

 

 

  

 Öveges tanár úr utódai 

 

 Ötödik alkalommal került idén megrendezésre az 

Öveges Professzor Nyomában az Ericssonban elnevezésű 

esemény, mely elhivatottan törekszik arra, hogy széles 

körben népszerűsítse a fizikát nyertes tanárok interaktív 

kísérleteivel.  

 A rendezvényen Filep Otília tanár is tartott 

bemutatót két diákjával. 

 

 

Vincze Szabolcs 

igazgató 

http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2016-2017-esemenyei/372-2016-oktober-7-idosek-napja
http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2016-2017-esemenyei/370-2016-oktober-4-oveges-tanar-ur-utodai
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/unnepseg/2016_10_06_unneps%C3%A9g (10).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/unnepseg/2016_10_06_unneps%C3%A9g (4).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/unnepseg/2016_10_06_unneps%C3%A9g (2).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/unnepseg/oveges-szabadalmi-blog.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/idoseknapja/2016_10_07_idoseknapja (4).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/idoseknapja/2016_10_07_idoseknapja (10).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/idoseknapja/2016_10_07_idoseknapja (6).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/diakonkorm/diakonkormnap (2).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/diakonkorm/diakonkormnap (3).JPG
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/diakonkorm/diakonkormnap (4).JPG
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MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

SZEPTEMBER 30. A NÉPMESE NAPJA 

         

           2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek 

fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy 

csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek 

születésnapja (1859) erdélyi származású meseíró, mesegyűjtő – legyen a népmese napja. Első 

ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a 

pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és 

felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más 

népek meséi felé. 

 „Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban 

tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, 

fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink 

számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!” 

(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 

 Óvodánkban ennek a felhívásnak tettünk eleget – tisztelegve Benedek Elek előtt -, 

amikor 2008 októberében megrendeztük az első mese délelőttöt, bevonva a térség óvodáit. 

Céljaként fogalmazódott meg: mindennapos eseménnyé tenni a meseolvasást, a gyermeket 

olvasóvá nevelni már egészen pici korától.  

 Ez év október 21-én az akadályversenyt a Csillagszemű juhász című mese 

cselekményének feldolgozása köré szerveztük. Az állomásokon a következő tevékenységeket 

kellett a gyermekeknek teljesíteni: 

 Piros csillagos állomás: 

 Ezen az állomáson a „régi világba” csöppentek az „erőpróbára” érkező gyerekek, akik 

népi használati tárgyakkal, munkaeszközökkel, népi hangszerekkel és ruhadarabokkal 

ismerkedtek meg. A mese cselekményének egyik legizgalmasabb része, amikor a kaszás 

verembe akarja veszejteni a király a juhászt, adódott a lehetőség, hogy felismerjék, illetve 

megismerjék a gyerekek a régen használt munkaeszközöket, pl. kasza, gereblye, ásó, kapa, 

vasvilla, és amit már nagyon kevesen ismertek fel, a sarló és a kaszakő/fénkő. Elmondtuk, 

hogy mire használták a kaszát, ill. a sarlót. A juhász öltözékét a mese alapján nevezhették 

meg, a fokosra állított báburól. Szűr, kucsma, tarisznya, bőgatya, fokos. A tarisznyában 

elhelyezett furulyát felismerték a gyerekek, viszont a citerát senki sem tudta megnevezni 

(gitárnak hívták), de nagy élvezettel és kíváncsisággal szólaltatták meg. Láthattak még 

tejeskannát, tejes köcsögöt. 

 Ezen az állomáson, a mese által betekintést nyerhettek a falusi élet mindennapjaiba és 

új ismereteket szerezhettek a régi időkről.  

 Óvodánk Pedagógiai Programjának egyik feladata a népszokásokkal, 

néphagyományokkal való ismerkedés, ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék a 

régi munkálatokat, a hozzá kapcsolódó népszokásokat. Erre jó lehetőséget adott a „Mese 

délelőtt”ezen állomása. 

 

Szvitankó Györgyné és Takács Józsefné 
Óvodapedagógusok 
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Sárga csillagos állomás: 

 A sárga csillaggal jelzett állomáson a kaszás verembe juthattak a gyermekek. A mese 

hangulatához igazodva, félhomályba burkoltuk a termet, mécsesek pislákoló fénye mutatta az 

utat és segítette a tájékozódást számukra. A játékos feladat a veremben lévő akadályokon való 

átjutás volt a kaszák kerülgetésével. Változatos mozgástevékenységeket alkalmaztunk: kúszás, 

mászás, egyensúlyozás, átlépés és egyéni megoldásokra is lehetőséget adtunk. A 

személyiségfejlesztésen belül hangsúlyoztuk a gyermeki viselkedéskultúra alakítását és a 

képességek fejlesztését: figyelem, akarat, fegyelmezettség, bátorság, ügyesség, irányok, a test 

koordinált mozgásának fejlesztése. A mozgástér akadályokkal való leszűkítése, a tér adta 

lehetőségekhez való alkalmazkodás során tapasztalatot szerezhettek a térbeli irányokról, a 

térbeli tájékozódásukat segítette.  Az általunk tervezett mozgásos játék a szabály révén vált 

igazán érdekessé. A gyermekek vállalták, ezzel a szabálytudat alakításában segítettük őket. A 

fejlesztő hatás úgy volt a legeredményesebb, hogy egyéni formában történt a tevékenység. Az 

volt a célunk, hogy a teljesítés eredményessége olyan pozitív érzelmet váltson ki, melynek 

révén szívesen vállalkoznak majd az újabb kezdeményezésekre. Öröm volt látni, hogyan 

csúsztak, másztak, kúsztak, egyensúlyoztak a „sötét veremben” és milyen sikerélményt 

jelentett számukra a végrehajtás. A gyakorlás lehetőségét kihasználva másodszor is 

teljesítették a feladatot.  

Rudolfné Gecső Erika 
óvodapedagógus 

 

Kék csillagos állomás: 

 A kék csillagos állomáson megismerhették a mesében szereplő tormát, amitől a király 

olyan sokat tüsszentett. A szaglásukra, látásukra, és ízlelésükre hagyatkozva különböztették 

meg a céklát, a sárgarépát és a tormát. A legbátrabbak meg is kóstolhatták. A fantáziájukat is 

használniuk kellett, hiszen a mese befejezésére találjanak ki másféle megoldást. Nehéz volt a 

mesének új befejezést találniuk. 

Horváth-Novák Enikő 
Óvodapedagógus 

 

 Barna csillagos állomás: 

 A barna csillaggal jelölt állomásunkra erdőt varázsoltunk a gyerekeknek, ahol az avarba 

elbújt süncsaládot kellett megkeresniük. Izgalmasnak és érdekesnek találták a feladatot. 

Ezután örömmel készítettek krumpliból és fogpiszkálóból sünikéket, amit egy őszi falevélen 

minden gyermek magával vihetett. Az óvó néniket és a gyerekeket is felvillanyozták az 

állomásunkon töltött percek. 

Németh Ferencné 

óvodapedagógus 

 

 Zöld csillagos állomás: 

 Az erőpróba zöld csillagos állomásán, a gyerekek beülhettek a hintóba, amivel 

elutaztunk az ezüsterdőbe, az aranyvárhoz, és a gyémánttóhoz. Izgatottan várták mi fog 

történni az ezüsterdőben. Nagy figyelemmel koncentráltak arra, hogy a karikák felkerüljenek 

a fára. Örültek a sikernek és lehetőséget biztosítottunk a gyakorlásnak is. Az aranyvárhoz 

hosszú lépcső vezetett, és a hídon átkelve megérkeztek a csillogó várba. Innen nagy 

összpontosításra és bátorságra volt szükség, mert köveken át vezetett az út a gyémánttóig. 

Akadtak félénk gyerekek is, akiknek segítségre volt szükségük. Nagyon élvezték a tóban 

horgászást és ügyesen fogták ki a halakat, amiket vödrökbe raktak. Végül összehasonlítottuk 

melyik vödörben van a legkevesebb és a legtöbb, majd megszámoltuk őket.  
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 Jól érezték magukat, hisz a mozgás a gyermek fő életeleme. A változatos feladatokkal 

fejlesztettük nagymozgásukat, szem-kéz, szem-láb koordinációjukat, finommotorikájukat, 

térészlelésüket, mennyiségfogalmukat és nem utolsó sorban önbizalmukat, az önálló és a 

közös tevékenységekben való pozitív visszajelzésekkel. 

  

Kiss Józsefné 
óvodapedagógus 

 

MIHÁLY- NAPI VÁSÁR AZ ÓVODÁBAN 

 

„Mihály nap felé az idő 

Kelet felől jön a felhő 

Sírnak-rínak a bárányok 

Szegődnének a juhászok” 

 

 

  Sajnos jöttek is a felhők, egész héten izgalomban voltunk, hogy meg tudjuk e tartani a 

szabadban a Mihály-napi vásárunkat. Október 7-én kegyes volt hozzánk az időjárás, így a 

vásári forgatag elkezdődhetett. 

 Óvodánk nevelési programjában kiemelt helyet foglal el a néphagyomány ápolás. A 

Mihály-napi vásár, amelyet már hosszú évek óta megrendezünk, erre nagyszerű lehetőséget 

biztosít. A vásári készülődés már hetekkel ezelőtt elkezdődött. Nemcsak óvodánkban, hanem 

otthon és más helyszíneken is szorgos, ügyes kezek készítették a vásári portékákat, árukat. 

Ebben az évben a Cica és a Manó nagycsoportosok szerepeltek műsorukkal, felelevenítették a 

Mihály-napi hagyományokat. A gyermekek izgalommal, lelkesedéssel készülődtek, öltötték 

magukra a régi hangulatot idéző ruhadarabokat. Hagyomány már az is és nagyon örülünk 

neki, hogy az iskolások is ellátogatnak hozzánk. Örömmel vásárolnak, nekik és nekünk is jól 

esik a találkozás, néhány perces beszélgetés. Idén is nagy érdeklődés kísérte a vásárunkat, sok 

áru elfogyott. 

Köszönjük mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a vásár sikeréhez:  

Szőke Noel, Árvai Vivien, Soltész Anna Szófia, Glonczi Hanna, Horváth Zsófia, Vadászi Noel 

Zalán, Horváth Lili, Lakatos Kornél, Horváth Viktor, Horváth Nikolasz, Szegedi Milán, 

Vadászi József, Horváth Mirella, Váradi Gyémánt, Lakatos Zoltán, Horváth Boglárka, 

Horváth Brájen, Fecske Vanda, Nótár Dávid, Horváth Dávid, Horváth Elizabet, Horváth 

Milán, Horváth Noémi, Vadászi Leila, Albert Ramóna, Horváth Krisztofer, Boda Vanessza, 

Dobi Zsombor, Horváth Csenge, Horváth Szebasztián, Kádár Zsolt, Mészáros Gergely, 

Obbágy Gerda, Óvád Csaba, Szőke Péter, Tamás Attila, Vadászi Loretta és Noel, Korbulecz 

Gabriella, Lakatos Norbert, Erdélyi Olivér, Krajnyák Viktória, Albert Edit, Bakos Boróka, 

Varga Virág, Tamás Péter, Tamás Dominik, Nótár Ákos, Horváth Dezső Raul, Radics 

Henrietta, Tamás Dáriusz, Horváth Arnold, Bari Alexandra 

Váradi Botond és családja, Beluscsák  Zsolt, Orosz Lászlóné, Vincze Szabolcs, Dr. Kiss 

Bertalan, Megyaszó Község Önkormányzata, Idősek Napközi Otthona.  

 

Juhász Gabriella 

 és  

Soltészné Nádaskai Zsuzsanna 
Óvodapedagógusok 
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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 

 

I D Ő S E K  N A P J A 

 
 Október 7-én Megyaszó Község Önkormányzata Idősek Napja alkalmából rendezett 

ünnepségre hívta településünk „szépkorú” lakóit, melyet az „Idősek Világnapja” kapcsán már 

hagyományosan, évről-évre tartanak az önkormányzatok, így is kifejezve az időskorúak iránt 

érzett tiszteletüket, megbecsülésüket. A rendezvényre a Mészáros Lőrinc Körzeti Általános 

Iskola Tornatermében került sor. 

 Vincze Szabolcsné Á.M.K. igazgató asszony üdvözölte a megjelenteket, majd felkérte 

Hajdú Istvánné polgármester asszonyt az ünnepeltek köszöntésére: 
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„Kedves Időskorúak, Szép-korúak! Tisztelt Jelenlévők! 

 
 Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal 

összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, 

megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában 

eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. 

 Szeretettel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja 

alkalmából, melyet több mint két évtizede ünnepelnek Európa-szerte! 

 Az Önkormányzat nevében én másodszor köszönthetem 

Önöket ezen a napon. 

 Önök már mindnyájan nyugdíjas éveiket töltik, nem azért 

kelnek fel korán reggel, hogy a munkahelyre igyekezzenek, nem 

nehezül a vállukra a munkahelyi felelősség terhe. Elvileg nyugodtan élhetnek 

kedvteléseiknek. Elvileg, mondom, mert én nem igen találok olyan nyugdíjast, akinek nincs 

dolga vagy gondja. Van, aki a pénz, a kevéske nyugdíj beosztásával küszködik, van, aki a 

betegséggel, van, aki sokat segít gyerekein, unokáin, ennek ellenére úgy érzi, hogy a család 

terhére van, és van, akit az egyedüllét gyötör, és sorolhatnám… 

 Az emberi életet szokták a négy évszakhoz hasonlítani, de talán a legszebben egy fa 

szimbolizálja sorsunkat. Először még kis magonc, cseperedve csemete, majd sudár lesz a 

termete, tele lesz zöld levelekkel, rügyekkel, virágba borul, termést hoz, aztán lehullajtja a 

sárguló leveleit, majd téli álmot alszik. Önök most a fa életének a legszínesebb részénél, a 

levélhullajtásnál vannak, ami ősszel történik. 

 Ősz van a természetben és van az életutunkban is. Ilyentájt még bőven simogat minket a 

napsugár, ebben az időszakban van a betakarítás is. Az Önök élete is erről szólt. Nehézségek 

közepette felnevelték, majd útjára bocsájtották gyerekeiket. Most pedig unokáik életét 

egyengetik türelemmel és alázattal. 

 De ahogyan az ősz is lehet borús, bánatos, szomorú, latyakos, az Önök életében is 

vannak nehézségek. Már nem tudnak olyan könnyedén és gyorsan mozogni, hol itt fáj, hol ott 

fáj, sokat kell költeni a gyógyszerekre is, de a szívük, remélem, az nem öregszik! 

Megvívták már az élet nagy csatáit. A lelkükben a viharok lassan lecsendesültek. Lehet, hogy 

fiatalon, az élet becsét nem érezvén, sokszor pazarlóan bántak lehetőségeikkel. De az élet adta 

tapasztalatok idővel bölcsességgé nemesedtek. Ma már tudják: „Mindennek rendelt ideje van, 

s helye van az ég alatt minden akaratnak.” 

 Kívánom az idős és szép-korúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az 

életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és éppoly nagy kincs az, hogy 

embernek születtünk. 

  Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy 

szükség van Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, sőt vannak dolgok, 

amit csak Önök tudnak. 

 Köszönöm  a példamutatást, az emberi értékeket, melyet belénk neveltek. 

Köszöntöm településünk legidősebb lakóit: 

Kállai Lajosnét (1919.08.18.)  , Szélai Bertalannét ( 1922.07.05.),  

Kiss Gyula bácsit(1923.04.07.) és Nyíri Laci bácsit ( 1923.05.21.) . 

Kívánom, hogy még sok évig legyenek közöttünk! 

 De ma arra kérem Önöket, hogy ne feledkezzünk meg azokról sem, akik ma már nem 

lehetnek itt velünk! 

Kívánom, hogy szeretteik körében egészségben, békében, boldogságban és szeretetben 

teljenek további napjaik!  

 Fogadják szeretettel önkormányzatunk ajándékát, a hamarosan következő műsort, a 

szerény vendéglátást. Érezzék jól magukat!” 
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 Az ünnepeltek részéről Kegyes Sándorné aranydiplomás tanítónő mondta el gondolatait 

a rendezvény alkalmából: 

  „Tisztelettel, szeretettel köszönöm a meghívást! Úgy gondolom, 

hogy sok társam nevében köszönhetem meg a kedves műsort 

gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. 

 Én szeretek idős lenni, de ugye sokan szeretjük korunkat. 

Igyekszünk vigyázni is rá, mert gyermekeink, unokáink, dédunokáink, 

rokonok, ismerősök, barátok MIND – remélem, még sok éven át- együtt 

akarnak élni velünk. 

 Egy-két epizódot szeretnék még elmondani: 

  Találkoztam egy rég látott ismerőssel. Beszélgetés közben 

azt kérdezte: Te mennyi vagy? Mondom: Nyolc. Csak nézett rám.  Tegyél 

még hozzá egy nullát! Kezdte érteni, de pár percig hallgattunk, majd egyszerre kezdtünk 

kacagni. Ezt a kis párbeszédet mosollyal idézem fel, s nem fogom feledni, míg élek. 

  Nyugdíjas Klubunk törzstagjai nem vagyunk most sokan. Névnapon köszöntjük 

egymást néhány szál virággal. Az ünnepelt süteménnyel, üdítővel, gyümölccsel, édességgel 

kínálja a köszöntőket. Hétfői foglalkozásaink a kellemes beszélgetések miatt is gyorsan 

eltelnek, feledtetve gondjainkat és bánatunkat is. Olykor-olykor kellemes meglepetésben is 

van részünk, mint szeptember 26-án is N-né Ilonka maga sütött kenyérrel kedveskedett A-né 

Ilonkának a születésnapjára. Ő a boldogságát megosztotta velünk úgy, hogy a kapott kenyér 

felét szétosztotta közöttünk. A finom kenyérnek most is számban az íze. Köszönöm! 

 Van úgy, hogy meglepjük egymást különlegességgel, például füge, főtt kukorica, 

sütőtök, stb.  

 Azt kívánom minden gyermeknek, ifjúnak, ötvenesnek, idősnek, hogy legyenek erőben, 

egészségben részesei kedves eseményeknek egész életükben! 

Köszönet mindenért! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„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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Anyakönyvi 

 hírek  
 

Házasságkötés 

 

Kótai Ilona – Ragályi György 
 

Gratulálunk! 

 

S z ü l e t é s: 

 

Putnoki Laura – Lucskai Attila:  A t t i l a  M á r k 

Sarkadi Noémi – Budai Norbert: E d v á r d  N o r b e r t 

Irhás Patrícia – Horváth Alex: V i r g i n i a  M ó n i k a 

  

Gratulálunk! 
 

H a l á l o z á s 

 

Matisz Attiláné /Györfi Jolán/       90 éves 

Stupek János               72 éves 

Tamás Bertalanné /Túróczi Anna/             64 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. 


