
 
1 

 

 

 

 

 

 

MEGYASZÓ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA       

XXV. ÉVFOLYAM 9. szám                2016. SZEPTEMBER 

 

 

 

ŐSZI HANGULAT 
 

 

Mikor a hervadás varázsa 

megreszket minden őszi fán, 

gyere velem a hervadásba 

egy ilyen őszi délután! 

 

Ahol az erdők holt avarján 

kegyetlen őszi szél nevet, 

egy itt felejtett nyár-mosollyal 

szárítsuk fel a könnyeket! 

 

Hirdessük, hogy a nyári álom 

varázsintésre visszatér, 

s a vére-vesztett őszi tájon 

csak délibáb-varázs a vér! 

 

 

Hirdessük, hogy még kék az égbolt, 

ne lásson senki felleget, 

hazudjuk azt, hogy ami rég volt, 

valamikor még itt lehet! 

 

Ha mi már nem tudunk remélni, 

hadd tudjon hinni benne más; 

hogy ez után is lehet élni, 

hogy tréfa csak az elmúlás! 

 

A nyári álmok szemfedője 

övezze át a lelkedet, 

amíg a tölgyek temetője 

hulló levéllel eltemet! 

 

 

 

 

 

 

 

VASS ALBERT 
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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 2016. augusztus 18. napján 

tartotta következő rendes ülését. 

    A fogszakorvosi tevékenységről Dr. Mecsei Eszter fogszakorvos asszony beszámolóját 

tárgyalta a Testület: 

 „2016. 02. 01.-től látom el a fogorvosi feladatokat Megyaszó, Alsódobsza, Újcsanálos 

és Sóstófalva települések fogászati ellátását biztosító vegyes fogászati körzetben.  A fogorvosi 

alapellátási szolgálat ellátási területe: Megyaszó 2813 fő, Újcsanálos 903 fő, Sóstófalva 277 

fő, Alsódobsza 299 fő. Az ellátandó lakosságból 1112 fő 18 év alatti, 2482 fő 19- 62 év 

közötti, 698 fő 62 év feletti. Az összes heti rendelési idő 30 óra.  Asszisztensem Víg 

Barnabásné. 

 A fogászati ellátásban minden túlzás nélkül kimondható, hogy óriási szerep jut a 

megelőzésnek. A preventív fogászat a szájüreg és a fogazat betegségeinek megelőzése, 

valamint kifejlődésük meggátlása. A szülők nem fektetnek elég hangsúlyt gyermekeik 

fogazatára, és a helyes szájápolás hagyományainak átadására. Fontos, hogy a fogorvossal 

történő első találkozás még akkor történjen meg, amikor a gyereknek még semmi panasza 

nincs.  Az iskolában tervezzük az évenkénti 2-szeres szűrővizsgálat bevezetését, a megfelelő 

felvilágosítás elvégzését. 

  A terhesség alatt a megfelelő fogorvosi vizsgálat és kezelés nélkülözhetetlen mind az 

anya, mind a magzat egészséges fejlődése érdekében. A terhesség alatt az anya szervezetében 

bekövetkező változások a fog és szájüreg területére is kihatnak. Egy részük ártalmatlan, más 

részük ártalmas lehet. Sikerült kimutatni a fogágy betegség és a koraszülés közötti 

összefüggést, így nem lehet elsiklani a fogászati terhes gondozás mellett. A rendelőben 

megjelent terheseket szűrtük, felvilágosítottuk és felhívtuk a figyelmet a szanálás 

fontosságára, természetesen igény szerint el is láttuk őket. 

 A megfelelő szájápolás és a félévenkénti kontroll vizsgálat nagyon fontos időskorban is. 

A fogászati problémák ugyanis más betegségeknek is okozói lehetnek. Az ízületi fájdalmak, a 

fejfájás, még az Alzheimer – kór is összefüggésben lehet vele. Az időskorúak ellátása is az 

igény és pénz függvényében történt.  

 2016. 02. 01- 07. 31 –ig terjedő időszakban történt fogászati kezelések a következők: 

3214 beavatkozás történt, ebből 598 felnőttet és 154 18 év alattit, 156 62 év felettit. 53 

esetben történt gyógyszerrendelés.  425 esetben tömés készítés, 87 esetben gyökérkezelés, 

234 fogkő eltávolítás és tasakkezelés, 465 esetben fogeltávolítás és vérzéscsillapítás, 231 

egyéni megelőző tanácsadás és 876 szűrővizsgálat történt. 

 Végül meg szeretném köszönni a polgármesteri hivatalok pozitív hozzáállását a 

fogászati tevékenység megfelelő módon történő működéséhez és nem utolsó sorban a nagyon 

jó szakmai és emberi magatartást, ami a háziorvosi rendelővel fennáll.” 

  A Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola 2015/2016-os tanév 

munkájáról összeállított beszámolót Vincze Szabolcs igazgató úr terjesztette a testület elé: 
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  „Az iskola hivatalos adatai és jellemzői a 2015/2016-os tanévben: tanulólétszám 298 

fő; tagiskolánkban 22 fő. Az osztályok száma 18, tagiskolánkban egy összevont 1-4 osztályos 

csoport tanul. A pedagógusok száma 36 fő, ebből két fő a tagiskolánkban dolgozik. 

A tantestület profilja: A tantestületben 32 nő és 4 férfi kolléga van, átlagéletkor 43 év, 27 fő 

főiskolai 9 fő egyetemi, 12 fő tanítói végzettséggel rendelkezik. Szakok szerint: idegen nyelv 

5 fő, bölcsész 5 fő, természettudományos 12 fő, testnevelés 3 fő, egyéb szakos 3 fő. 

 Iskolánkban az általános iskolai tanterv szerint tanuló osztályok száma 16, eltérő tanterv 

szerint tanuló csoportok száma 2 volt. Tagiskolánkban egy 22 fős összevont 1-4 osztályos 

csoport tanult iskolaotthonos ellátásban.  

 Délután a tanulószobán, napköziben, és egy jól működő tanodában folyt a gyerekek 

tanulásának a segítése. A mindennapi oktató-nevelő munka mellett szakköröket szerveztünk, 

és művészeti oktatás is folyt az iskolánkban. Rengeteg verseny közül válogathattak a 

gyerekek. Számos program és ünnepség várta tanulóinkat. 

 A diákok nagy része hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Tehát a 

feladat adott: a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás…Mivel az 

iskola összetétele heterogén, bízunk benne, hogy az integrált oktatás lehetőséget biztosít arra, 

hogy tanulóink szociokulturális hátrányai csökkenjenek…  

  Versenyeink az elmúlt tanévben: Firenzében nemzetközi verseny ve  4. 

helyezés, Stockholm-project, Green Storytelling Award, fenyőfa díszítő verseny I. h., Kódolás 

Órája nemzetközi esemény több oklevél,  Okos Iskola Kupa, Fog- és testápolási verseny I.h.,  

Kocka Kobak Matematika verseny, Mikulás kupa, helyesírási verseny 2.h., Hegyalja 

Matematika verseny, VI. Országos Komplex Ének-zene Műveltségi Verseny. I.h., 

szavalóverseny 3. h., Hegyalja Matematika verseny, Pangea Matematika verseny, házi szép 

kiejtési verseny, területi szép kiejtési verseny, szépírási verseny, csecsemőgondozási verseny, 

Föld Napja környezetvédelmi akadályverseny, ,,Tudásbajnokság” Országos Tanulmányi 

Verseny, ,,Tavaszi tündérkert és enteriőr”, Máj.10. Csillagaim fent az égen” országos 

rajzpályázat, Zsoltáréneklő verseny.” 

 A tanév eseményeit-rendezvényeit havi lebontásban ismertette igazgató úr… 

 „Nevelőtestületünk alapvetően jól motivált pedagógusokból áll, a tantestület 

átlagéletkora 43 év. Jelen van a fiatal korosztály is, a nyugdíjkorhatárt öt éven belül 5 fő éri 

el. A szakvizsgával rendelkezők száma 4, a többszakosok arányszáma magas. Fontos, hogy 

nevelőtestületünk az új iránt fogékony, igényes, tartalmas minőségi munka végzésére képes 

pedagógus közösség. Az elmúlt évben három pedagógus szerezte meg a Pedagógus II 

minősítést, egy pedig sikeresen minősült és megszerezte a Pedagógus I fokozatot. Iskolánkban 

két sikeres tanfelügyeleti eljárás zajlott. 

 Iskolánk a pedagógiai igényesség, a szakmai felkészültség, a kimagasló hivatástudat 

szellemében neveli és oktatja tanulóit. Pedagógiai programunk a kerettantervek adaptációjával 

készült, azonban megőrizte korábbi pedagógiai programjainak sajátos vonásait.Az iskolában 

tevékenykedő szakmai munkaközösségek- alsós munkaközösség és felsős munkaközösség- 

folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői 

felelősek. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének 

összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat 

különös tekintettel a szakmai munka területeire… 

 Intézményünk Öko iskola, az elmúlt tanévtől bevezetésre került a „Látható hangok” c. 

projekt: 1. osztálytól felmenő rendszerben a sakk és a Geogebra tanítása.  

 Az iskola céljai közé tartozik a magas színvonalú kompetencia alapú oktatás, nevelés, a 

korszerű pedagógiai eljárások alkalmazása. A tanításhoz szükséges eszközök rendelkezésre 

állnak, informatikai felszereltségünk megfelelő. Tíz tanteremben van interaktív tábla és a 

hozzájuk tartozó projektorok, tanári laptopok. Ezen kívül az elmúlt évben a KLIK 

segítségével 56 új számítógépet szereltünk be a számítástechnika termekbe. 
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 A nagy udvar lehetőséget ad a sportfoglalkozásokra és a kinti játszásra. 

 Az iskola bútorzata megfelelő, rendelkezünk az általános iskolai oktatás 

alapkészleteivel.  

 Az iskolában a szakos ellátottság 100%-os. Támogatunk minden innovatív 

kezdeményezést iskolánkban, és technikailag is minden feltétel adott a 21. század 

kompetenciát fejlesztő módszerek alkalmazásához. Tehát, a mi dolgunk, hogy minden 

alkalmat megragadjunk, továbbképzések, pályázati lehetőségek, annak érdekében, hogy 

korszerű, innovatív módszerekkel ismerkedjünk, melyeket hatékonyan alkalmazhatunk a 

munkánkban, hivatásunkban. 

Iskolánk a jogszabályi előírásoknak megfelelő kapcsolatokat tart a fenntartóval, a szülői 

szervezettel és a diákönkormányzattal. Minden szükséges ügyben kikérjük a 

partnerszervezetek véleményét, illetőleg egyetértését. Tudatos törekvésünk külső 

kapcsolatrendszerünk széleskörű minőségi továbbfejlesztése, mely a partnerekkel való 

kölcsönös együttműködésen kell, hogy alapuljon. Fontos, hogy együtt, azonos érdekek 

mentén, azonos célért tevékenykedve közösen keressük a megoldást a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek előrehaladásának segítésében.” 

 A további napirendi pontokban az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, a 

Testület ezzel kapcsolatos Közbeszerzési Tervét, valamint az előbbiekkel kapcsolatos 

teendőket tárgyalta a Testület. 

 2016. október 2. napjára Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást 

tűzött ki. A szavazóköri névjegyzékbe vételről az értesítőt minden szavazati joggal rendelkező 

állampolgárnak megküldte a Nemzeti Választási Iroda.  

 Kérjük településünk tisztelt választópolgárait, hogy a Nemzeti Választási Iroda által 

megküldött feltételek (Érvényes okmányok bemutatása) figyelembe vételével keressék fel a 

Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola alsó szintjén kialakított szavazó helységeket. 

  

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                        polgármester                        jegyző 

 

Tisztelt megyaszói Lakosok! 
 

 Mint már tudják, október 2-án nagyon fontos kérdésben kérik ki a magyar emberek 

véleményét. 

 A migránskérdés nem csak az európai politikáról szól, hanem minden Megyaszón élő 

ember jövőjéről is. 

 Polgármesterként kötelességemnek érzem, hogy tájékoztassam Önöket, hogy ez nem a 

pártok, hanem a NEMZET ügye, nem mindegy ugyanis, hogy gyermekeinknek, unokáinknak, 

milyen lesz a jövője. Hiszem, hogy minden ember egy nyugodt, békés környezetben szeretne 

élni, és nem attól rettegni, hogy szomszédjában, lakóhelyén a kényszerbetelepített, teljesen 

eltérő kultúrájú emberek háborgatják nyugalmát. 

 Ezért arra szeretném kérni, ha még jelen pillanatban nem is érezzük a bőrünkön a 

betelepítési kvóta káros hatásait, gondolják át, ha most nem lépünk közösen egy élhető és 

nyugodt Magyarországért, akkor talán már később nem is lesz rá lehetőségünk, hogy 

kezünkbe vegyük a sorsunkat. 

Kérem, október 2-án családjával együtt, legyen szíves véleményét 

kinyilvánítani, éljünk a népszavazás nyújtotta lehetőséggel! 

 

Hajdú Istvánné        
Polgármester 
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F E L K É R É S 
 

A Megyaszói Polgári Együttműködés Egyesület  

kéri a megyaszói  szavazati joggal  rendelkező lakosokat, hogy 

az október 2-án  tartandó népszavazáson vegyenek részt! 
Kérjük Önöket, hogy bármilyen párt vagy csoportérdeken túllépve, a 

MAGYAR NEMZETI ÉRDEKET 

tartva szem előtt, lelkiismeretükre hallgatva, 

“NEM” szavazatukkal 
AKADÁLYOZZÁK MEG IDEGENEK TELEPÍTÉSÉT 

MAGYARORSZÁGRA! 

 
Tisztelt Választópolgár! 

 

 Miért beszélünk annyit az elmúlt évben a 

bevándorlásról? Vajon mindenki tudja, hogy milyen veszély 

fenyegeti, sőt változtathatja meg gyökeresen hazánk és Európa 

történelmi hagyományait és kultúráját? És vajon látjuk előre, hogy 

gyermekeink és unokáink hogyan tudnak majd alkalmazkodni a 

vallási és kulturális kényszerhez?  

 Mi, magyarok Trianon óta pontosan tudjuk, hogy milyen 

tragikus következményekkel jár, ha egy nemzetre erőszakkal 

kényszerítik a nemzeti és kulturális felhígulást..... 

 De ami a legfontosabb, hogy mit üzenünk az utánunk jövő nemzedékeknek! Voltunk 

elég bátrak, hogy éltünk a lehetőséggel és megvédtük a hazánkat? Vagy közönyösen, 

tudomást nem véve a fenyegető jövőről, nem tettünk semmit! 

 A lehető legegyenesebben szeretnék fogalmazni: Jelenlegi adatok szerint eddig 1.5 

millió bevándorló érkezett és lépett már be, és most is 38 millió illegális bevándorló tart 

Európa felé. És Európa nem tud megbirkózni ennél lényegesebben kevesebb bevándorlóval 

sem, hiszen a határait nem tudta tőlük megvédeni, és kialakultak olyan városrészek, ahová 

már a rendőrség sem megy be. 

 Tudjuk, hogy a migránsok nem tisztelik sem a kultúránkat, sem pedig a vallásunkat. 

Nem csak nem tisztelik a kultúránkat, nem tisztelik feleségeinket, lányainkat sem. Tudjuk, 

már számos nő és lány esett áldozatul. 

 Ugyanakkor tény az is, hogy ahova ezek az emberek eddig betették a lábukat, ott 

ártatlan emberek haltak meg!  Tovább mehetek azzal is, hogy ma már azok az ártatlannak vélt 

gyerekek is, robbanószert magukra rögzítve, követik az általuk ismert példát. 

 Én családos ember vagyok, gyönyörű feleség és gyermekáldás is kijutott nekem. Én 

őket féltem, és a hazám, nemzetem jövőjét, és ha tenni akarok valamit, hogy megvédjem 

mindezt, akkor tudom, azt kell tennem, hogy október 2-án elmegyek, és NEMMEL szavazok 

a kötelező betelepítési kvóta ügyében. 

 

Nézzenek mélyen a szívükbe, hiszen mindenkinek van kit félteni. 

Szülőket, gyerekeket, unokákat, a jövő magyar generációját! 

Dr. Mengyi Roland 
országgyűlési képviselő 
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S U L I  

H Í R E K 
 

 

 

ERZSÉBET TÁBOROK 

E  l  s  ő    h  é  t 

 A tábor első napján megbeszéltük a hét programját; megtanultuk a „Tábordalt”, 

mindenki megkapta a pólóját. Tábori csapatokat alkottunk, minden csapat választott egy 

nevet, ehhez készítettek egy-egy logót. Kézműveskedtünk, gyümölcssalátát készítettünk gofrit 

sütöttünk, sétát tettünk a faluban és környékén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  á  s  o  d  i  k    h  é  t 

Megismerkedés után megtanultuk a tábordalt, kiosztottuk a pólókat. Naponta más érdekes 

foglalkozásokat tartottunk: egészségnap, sportnap, kulturális nap, kézművesnap és 

természetesen a kirándulás Nyíregyházára. 

A gyerekek és mi is nagyon élveztük a programokat. Gyümölcsöket, zöldségeket 

kóstolgattunk, közösen készítettünk finomságokat. Sétáltunk a községben is, megnézve a 

nevezetességeket. Eredményes és emlékezetes hetet zártunk. 
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H  a  r  m  a  d  i  k    h  é  t 

 A megismerkedést követően igyekeztünk minden napra számukra talán ismeretlen, új 

sporttevékenységet bemutatni. Napjaink a mozgás jegyében teltek. Öröm volt számunkra 

mind a foci, mind a különféle sorversenyek. Látogatást tettünk egyik délután községünk 

múzeumába. Táborunk zárásaként a Nyíregyházi Állatparkba kirándultunk. Sok ajándékot 

kaptak a gyerekek, ételt, italt, hátizsákot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  e  g  y  e  d  i  k    h  é  t 

 A tábordal megtanulása után koreográfiát készítettek a gyerekek, majd elkészítettük az 

Erzsébet tábor logóját. A változatos kézműves foglalkozások között sokat játszottak, 

gyümölcssalátát készítettünk, szalonnát sütöttünk a pincefaluban. Az utolsónapi 

kiránduláson látogatást tettünk a Nyíregyházi Arborétumban is majd a Vadasparkban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/2_erzsebet_tabor/erzsebet tabor 2 (5).jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/4_erzsebet_tabor/erzsebet tabor 4 (9).jpg
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TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 

 A tanév első napjának 1. órájában került megrendezésre a tanévnyitó ünnepségünk. a 8. 

osztályosok szavalatait az 1. osztályosok kis műsora követte, majd Mészárosné Katona 

Adrienn tanárnő zongorajátékát hallhattuk, amelyet egy 6. osztályos tanulóval adott elő. 

Végül Igazgató Úr emléklapot nyújtott át az 1. osztályos tanulóknak, a 8. osztályosok pedig 

füzettel, ceruzával, kis ajándék tárggyal kedveskedtek nekik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincze Szabolcs 

Igazgató 

 

 

MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

SZÜRETELÉS, MUSTKÓSTOLÁS AZ ÓVODÁBAN 

 
  Óvodai nevelési programunkban kiemelt helyet kap a néphagyományok őrzése és 

ápolása. A tanév első néphagyománya az őszi ünnepkörbe tartozó szüretelés és a szőlő 

feldolgozása, préselése. 

 A két nagycsoport lehetőséget kapott a Harangod Mag Kft. Pincék alatti szőlőjében, 

hogy megtapasztalhassák a szüret munkáját és örömeit. Gyönyörű, napsütéses időben 

sétáltunk a pincefalutól a szőlőkig. Útközben énekelgettünk, terméseket gyűjtöttünk és 

kóstoltunk. A gyerekek ügyesen dolgoztak, hamar megteltek a kisvödrök az aranysárga színű 

muskotályos szőlővel. Pihenésképpen eszegettünk, és rácsodálkoztattuk a gyermekeket a 

falunkat körülvevő táj szépségeire. Miután a rekeszek is megteltek, sétát tettünk, hogy a 

pincefalut is megismerhessék a gyerekek. Jólesett a séta és az utazás. A kisebbek örömmel 

vártak minket vissza az oviba, mert finom kóstolóval érkeztünk. 

 Másnap az udvaron szüreti napot rendeztünk. A gyerekek segítségével ledaráltuk és 

kipréseltük a szőlőt. Mindenkinek jutott az édes mustból, és ehetett kedvére a szőlőből. A 
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szüreti napot jó hangulatú zenés, táncos udvari mulatság kísérte és zárta. Mindenki jól érezte 

magát.  

 Köszönjük a Harangod Mag Kft. vezetésének, hogy lehetőséget biztosított a szürethez, 

és segítséget a szőlő szállításához.  Önkormányzatunk Vezetésének, aki rendelkezésünkre 

bocsátotta a kisbuszt a gyerekeink ki- és hazaszállításához.  

 

Orosz Zsuzsa 
óvodapedagógus 

 

MIHÁLY-NAPI VÁSÁR 

M e g h í v ó 

 

Tisztelt Olvasó! 

 Ezennel hírül adjuk, hogy 2016. október 7-én 

 MIHÁLY-NAPI VÁSÁRT 

 rendezünk az Óvoda udvarán. 

 Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a vásári forgatagot és kíváncsi a 

választékos, esztétikus vásári portékákra. 

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 

 

A U G U S Z T U S  20. 
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 Augusztus 20-án a Római Katolikus Templomban ökumenikus istentiszteleten vettünk 

részt. 

 Az istentisztelet után a Pincefaluban folytatódott programunk. 

 „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 

 

2016. SZEPTEMBER 

 
A szeptember mozgalmas hónap. 

Búcsút intünk a költöző madaraknak. 

Koppan a dió, a szőlőszemek is beérnek, 

A fel-felerősödő szél szárnyat ad hulló falevélnek. 

Sárgul a kukoricatábla, roppan a napraforgómag, 

Zöldül a vetés, munkálkodó gépek hangoskodnak. 

 

Kicsik és nagyok iskoláinak kapui kinyíltak. 

Van hát dolga az ősz első hónapjának. 

Mert a Nap melege is egyre alábbhagy, 

Szokása az időjárásnak néhol talaj menti fagy. 

A kályhák fűtéshez előkészítve, kémény kotorva, 

A kamráknak tűzifa, szén a lakója. 

 

Meleg ruha, zárt cipő, esős napon esernyő 

Mind azt jelzi, elmúlt a nyár. 

Szorgoskodni falun és városban naprakészen, 

Nemcsak iskolában, de utcán és építkezésen 

Időpocséklás nélkül tenni, lenni kell. 

Az éberség elkerülhetetlen, azzal élni kell! 

 

Rövidülnek a napfényes órák. Seregélyhad 

Is jelzi, sürgős a munka, fogynak a napraforgó táblák. 

Elfáradni nincs most ideje senkinek. 

Az idő nem áll meg, újrakezdjük, ha elfáradunk. 

Hervad már a rózsaszirom, magot érlel sok virág. 

Ledobja az elhagyott gerlefészket a körteág. 

 

Illatos birsalma, piruló jonathán, 

Egy sem marad az ágon, szüretre vár mindahány. 

Ablakokat nem tartunk egész nap nyitva. 

Elkél a meleg takaró és pihe-puha párna. 

Ahol állat van a háznál, az is télre készül. 

A tiszta lakhely nekik is elkészül. 

 



 
11 

Legyél nyugodt szeptember, nem maradsz egyedül! 

Jön október, november, december is végül. 

Így múlik el lassan a 2016-os év is. 

Megöregszik évtizedek multán a fiatal is. 

Én csak azt tanácsolom újra meg újra, 

„Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra”! 

 

Kegyes Sándorné  
 aranydiplomás tanítónő 

 

Takácsné Kovács Katalin: 

M Á L T A I A K 

 
Igen, a szeretet szolgái és szívélyes  

fényével villan rád, s tebenned is fényt les. 

 

Önzetlen tettei segítik az embert, 

ha bajba jutott, vagy a balsorsa megvert. 

 

Nézd, a Máltaiak fáradatlan róják 

Mérföldek százait. A jóság hajóját 

 

juttatják a célba ínséges vizeken. 

Mindezt öröm tudni, vigasznál több nekem. 

- .    – 

Anyatejes Világnap- köszöntő 

 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), és a 

Magyar Védőnők Egyesülete(MAVE), és Mi Megyaszó 

védőnői is  azt javasoljuk, hogy a csecsemő hat 

hónapos koráig kizárólag anyatejet kapjon, egy éves 

korig a táplálék túlnyomórészt anyatej legyen, helyi 

élelmiszerekkel kiegészítve. A gyermek két éves 

koráig, vagy annál tovább is tarthat a szoptatás 

időszaka. A szoptatás abbahagyásának idejét a 

gyermekre bízhatjuk, kivéve, ha az elválasztásnak 

komoly egészségi indoka van, vagy, ha az anya már tehernek érzi a szoptatást.              

 Szerencsére nálunk Megyaszón kezdetben szinte minden anya szoptatja újszülöttjét. A 

csecsemők 60 %-a hat hónapos koráig kizárólag anyatejesen táplált, és 1 éves koruk után is 

40%-uk kap anyatejet. Ezzel a csecsemő a legjobb indítást kapja az életben: nincs más olyan 

módja a csecsemőtáplálásnak, ami ennyire megbízhatóan biztosítaná a csecsemő, kisded 

egészségét és testi, lelki fejlődését. Kutatások igazolják, hogy az anyatejjel táplált csecsemők 

(IQ) Intelligenciája is magasabb.  

 Az anyatej élő anyag, amely összetételében és mennyiségében folyamatosan 

alkalmazkodik a gyermek igényéhez. A szoptatott gyermeknek féléves koráig sem más 

folyadékra, sem táplálék kiegészítésre nincs szüksége. A tápszerekkel ellentétben az anyatej 

speciális védelmet nyújt a csecsemő környezetében megjelenő kórokozókkal szemben, és 

soha nem vált ki allergiás reakciót. A csecsemő fejletlen immunrendszere két éves korig az 
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anyatejben lévő védőanyagok támogatására szorul. Az anyatejben megtalálható életfontosságú 

vitaminok és nyomelemek igen jól hasznosulnak a csecsemő, kisded szervezetében. 

Kizárólagosan szoptatott csecsemők között szinte soha nem találni vérszegényt, ritkábbak és 

gyorsabb lefolyásúak a felsőlégúti és az emésztőrendszert érintő fertőző betegségek. A 

szoptatás hosszú távú előnyökkel is jár: csökkenti egyes daganatos megbetegedések, az 

inzulinfüggő cukorbetegség, a fogfejlődési rendellenességek, egyes beszédhibák, és az elhízás 

kialakulásának esélyét. 

 Az anya számára is előnyös, ha szoptatja gyermekét. A szoptatás kényelmes, egyszerű, 

nem igényel eszközöket. Az anyatej mindig rendelkezésre áll, megfelelő hőmérsékletű és 

steril. Azok az anyák, akik tartósan szoptatnak, fokozottabb védelmet élveznek 

vérszegénység, mellrák, petefészekrák és a csontritkulás ellen. 

 Engedjék meg, hogy a községünkben élő minden Anyát, Nagymamát, és 

Dédnagymamát köszöntsünk az Anyatejes világnap alkalmából, akik szoptatták gyermekeiket 

és a lehető legjobbat adták nekik: a táplálékot, biztonságot, a szeretetet és az egészséget!! 

 

Nagy Edit és Váradi-Herczeg Tímea 
Megyaszó község védőnői 

 

Anyakönyvi 

 hírek  
 

Házasságkötés 

Kádár Zsolt és Dobos Zsanett 
 

Gratulálunk! 

 

S z ü l e t é s: 

Takács Erzsébet - Tamás Tibor: Gergő  

Dobai Petra - Kedves Imre: Balázs  

Horváth Mária - Petrezsely Dávid: Denisz Dávid  

Makovics Vera -  Horváth Ádám: Lorenzo  

 

Gratulálunk! 
 

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. 


