
A kép nem jeleníthető meg.

A kép nem jeleníthető meg.

 

 

 

 

 

 

 

MEGYASZÓ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 
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 Ő S Z U T Ó 
 

 

Felhőbe rejti szép szemét, 
aludni tér a nyár, 

a strandföveny, a csúszdapark, 
a part is néma már. 

 
Csak szél suhan a fák alatt, 

kereng a rőt levél, 
dió feszít az ághegyen, 

leugrik, s földet ér.  
 

Utánaszökken számtalan 
– vagy száz meg száz darab –, 

mi éretlen, az pár napig 
még fenn, a fán marad. 

 
 

Aludni tér az almafa, 
a tölgy a kert mögött, 

és varjú mondja: – Jaj, de kár, 
a nyár már megszökött! 

 
Bogárkát, hernyót, kis csigát 

hív ott, a rőt avar: 
– Nem bánthat itt a zord hideg, 

rejtőzz el, jöjj hamar! 
 

Tudd, ha a felhő pelyhezik 
a bérc, a hegy felett, 
ölemben minden aprónép 

majd békén szendereg. 
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 „Új emlékhelyet avattak Megyaszón október 23-án az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából. Hajdú Istvánné, a település polgármestere 
örömét fejezte ki, hogy két hét alatt, fáradtságot nem kímélve a településen dolgozó 
közmunkások és vezetőik elkészítették az 1956-os emlékművet.                                                          
 Az obeliszket Mészáros István református esperes szentelte meg, majd Demeter Ervin 
kormánymegbízott, Ináncsi Tünde a Szerencsi Járási Hivatal vezetője, Megyaszó Község 
Önkormányzata és intézményei helyezték el az emlékezés virágait az emlékmű 
talapzatánál.”  

/Int./Tv/ 

 Önkormányzatunk Képviselő-testülete november 14-én tartotta soron következő 
rendes ülését az alábbi napirendi pontok szerint: 

 Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének szilárd hulladék- 
gazdálkodással kapcsolatos rendeleteinek felülvizsgálata.  

Előterjesztő: polgármester. 

 Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról 
szóló 4/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: polgármester. 

 Szünidei gyermekétkeztetésről szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: polgármester. 

 Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.sz. függelékének kiegészítése. 

Előterjesztő: jegyző. 
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 Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése és előkészítése. 

Előterjesztő: polgármester. 

F E L H Í V Á S 

 

FELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY  

MEGYASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

2016. DECEMBER 5-én (hétfő) 17:00 órakor  

FALUGYŰLÉST ÉS KÖZMEGHALLGATÁST TART. 

Falugyűlés és közmeghallgatás helye:  
Általános Művelődési Központ Megyaszó, Hősök útja 1. sz. 

 
Napirend:                                                                                                                               Tájékoztató 

az önkormányzat által 2016. évben megvalósított                                           feladatokról és 
fejlesztésekről.                                                                                           Közérdekű kérdések, 

javaslatok. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy kérdéseiket, felvetéseiket előzetesen 

 írásban is eljuttathatják a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára,  

 vagy a megyaszo@hernadktv.hu e-mail címre. 

 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 

                                        polgármester                        jegyző 

 

HÁZIORVOSI FELHÍVÁS 

Tisztelt Betegeink! 

Értesítjük Önöket, hogy 

 az ingyenes influenza védőoltások 

beadhatók a szezonális influenza által 

fokozottan veszélyeztetett személyeknek: 
1. idült légzőszervi betegségben szenvedők, 
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2. idült szív és  érrendszeri betegségben szenvedők, 

3. veleszületett vagy  szerzett immunhiányos állapotú, anyagcsere betegek, 

4. várandós nők, 

5. idült máj vese  és  anyagcsere betegek, 

6. huzamosabb  ideig egészségügyi  intézetben kezeltek, 

7. tartós salicylat  kezelésben  részesülő  gyermekek  és  serdülők, 

8. 65 éven  felüliek, 

9. tartósan ápolt  személyek, 

10. állattartó telepek baromfifeldolgozók, vágóhidak dolgozói. 

Fertőzés átvitele révén 

veszélyeztető  személyek: 
11. egészségügyi dolgozók, 

12. szociális  intézmények dolgozói. 

13.  

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 
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MOZDULJ A KLÍMÁÉRT!  

       Iskolánk ez évben ismét csatlakozott a Reflex Környezetvédő Egyesület és a 
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közös kampányához, a Mozdulj a klímáért! 
akcióhéthez. Tanulóink számára nem jelent nagy kihívást ez a hét, hiszen kis település lévén, 
a tanulóink nagy része mindennap környezetbarát módon, gyalog, kerékpárral, rollerrel jár 
iskolába. Fontosnak tartjuk e kezdeményezést, melyet az is mutat, hogy több kapcsolódó – 
kötelező, ill. választható - feladatban is részt vettek tanulóink: az utolsó akció napon 
megalkottak a Napot, mint végtelen energiaforrásunkat. Néhány osztály készített madáretetőt. 
Kisebbek, nagyobbak egyaránt sok rajzot készítettek a Napunkról, illetve emblémát terveztek 
a csapvíz népszerűsítése céljából. Tanulóink a hét során …… zöldmérföldet gyűjtöttek össze, 
így ők is részesei annak a  virtuális Klímatúrának, mely az ENSZ által rendezett 
Klímakonferencián ér véget Marrákesben decemberben, ahol az Európai Klímaszövetség 
képviselői ünnepélyes keretek között átadják a gyerekek által összegyűjtött mérföldeket a 
politikusoknak. 
         Az akcióhét zárásaként - még október hónapban - kerül sor a VILÁGFÁK keretén 
belül  a faültetésre, melyen az első és nyolcadik osztályos tanulók elültetik saját fájukat az 
iskola udvarán. 
         Egy továbbképzés keretében ismerkedtem meg az IKT eszközökkel támogatott 
projektpedagógiával, a külföldi partner/projektkeresés lehetőségeivel, s csatlakoztam Európa 
legnagyobb pedagógusközösségéhez, az eTwinninghez.   A képzés záró rendezvényére 
Budapesten került sor, ahol hazánkon kívül 8 európai ország képviseltette magát  
Ezt követően találtam rá, a program keretein belül a „Postcards around the Europe” projektre, 
melyhez az Ökoszakkörös és a 4.a osztály angolt tanuló gyermekeivel kapcsolódtam. A 
feladat: a mi tágabb és szűkebb értelemben vett hazánk bemutatása. A tanulóknak lehetőségük 
nyílik az angol nyelvi tudásuk használatára, megtapasztalhatják a kapcsolatteremtést más 
országok tanulóival,  gyakorolhatják az angol nyelv írásbeli használatát, segíti a térképen való 
tájékozódást. A projekt keretein belül ugyanis Európa 20 iskolájában küldünk Portugáliától, 
Görögországon keresztül Litvániáig (a legtávolibbiakat említve)  –gyerekek által készített – 
képeslapokat. A tanulók lelkesen készítik a képeslapokat, s azt gondolom, nagyon nagy 
izgalommal várják majd a külföldről érkező üdvözleteket. 

-Szegedi Istvánné 
 tanító 

 
 
 

 
 
 

         
        Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megemlékezést 
tartottunk a Hősök Kertjében. Demeter Ervin országgyűlési képviselő úr ünnepi beszédét 
iskolánk irodalmi színpadának műsora követte. 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL 
             November 19-én megtartottuk hagyományos jótékonysági iskolabálunkat. 
A gyerekek műsora Mesevilágba kalauzolta el a vendégeket, a Játékkészítő musical 
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adaptációjával. A bál jó hangulatát a finom vacsora, a kellemes zene és a sok tombola csak 
fokozta. 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik pártoló jegyet vásároltak, 
 illetve tombola felajánlást tettek. 

 
Pártoló jegyet vásároltak: 

2.b osztály, Baloghné Miskolczi Ildikó, Baloghné Ondó Beáta, Beluscsák Zsolt, 
Bereczky Ágnes,  Borbély Gyula, Eperjesi Dániel, Gombosné Répási Edit, 

Juhászné Tvergyák Edina, Kiss Bertalanné, Mikulák Natália,Nagyné Éles Mária, 
Oravecz Ferencné, Sebők Éva, Szacskóné Varga Tünde, Szilágyi Mihály,  
Szilágyiné Tamás Anna, Tondoráné Hornyák Judit, Udvariné Kállai Edit. 

 
Tombola felajánlást tettek: Balázsi László, Battáné 

Czékus Julianna, Balogh Sándor ifj. és családja, 
Barnáné Csépke Mária, Barta Beáta, Barta Nóra, Bodnár 

Imréné, Bodnár Zsolt, Bokor Renáta, Borbélyné 
Rakóczki Andrea, Budainé Somogyi Mária,Buffalo Bill 

Étterem, City Fitness Stúdió, Csáki 
László és felesége,Ézsöl Katalin, Farkas Ilona, 

Ferenc-Szabó Kinga, Filep Otília, Gecső Gyula ifj., 
Hajdú Istvánné,Halászné Borza Izabella, 

Hegedűsné Orosz Nóra, Holopcev Péter, Hankó Emese, Juhászné Eperjesi Lilla, 
Kardos Gyuláné, Kardos István és családja, Kardos Tamás,Karnizs Jánosné, 

Kavasánszki György, Kavasánszkiné Tóth Anikó, Kerekes Lászlóné, Kertész Lászlóné, 
Kiss Lászlóné, Kocsis Adrienn,Koncz Ferenc, Kasnyik Gabriella,Kovácsné Hornyák Katalin, 

Krajnyák Péter, Life Stúdió, Mackó Kuckó Bölcsőde Napköziotthonos Óvoda, 
Marsiné Koba Gabriella, Megyaszó Község Önkormányzata, Mészáros Attila, 

Mészáros István, Mészárosné Katona Adrienn,Molnár Zsolt és családja,  
Molnárné Szabó Julianna, Molly 94. Bt., Morvai Tamás, Nagy Edit, Népdalkör, 

Obbágy Imre és családja, Orosz Gáborné, Papp Bertalan, Premier Művészeti Iskola, 
R 27 Pizzéria, Rudolf József és felesége, Sárossy Ferenc 

Harangod Mag Kft., 
Szegedi Istvánné, Szűcs István Taktaharkány, Tamás Gyula 

és családja,Ty-cut Hair Szalon, 
Vígh Béla és felesége, Vincze Szabolcs, Vincze Szabolcsné, 

Zalán István. 
 

 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
8 

Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték.  
Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat.

FÜGGETLENSÉG, SZABADSÁG! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Függetlenség, Szabadság! címmel országos online filmes vetélkedőt hirdetett a Magyar 
Nemzeti Levéltár, melyre harmincöt versenyfilm érkezett. 

A feladat levéltári iratokra épülő, háromperces történetek készítése volt, szabadon választott 
technikával. A zsűri tagjai Mészáros Márta, Kossuth-díjas filmrendező, Ring Orsolya 

főlevéltáros (MNL OL) és Fiziker Róbert történész-levéltáros (MNL OL) volt. 
 

A zsűri döntése alapján a következő eredmény született: 
 

1. helyezett: Misley Emese csapat, Megyaszó 
Szereplők: 

- Zsebesi Fruzsina (Misley Emese) 
- Tálas Fanni 

- Eperjesi Dániel Sándor 
- Gecső Tamás 

 
Felkészítő tanárok: 

 
- Holopcev Péter (rendező, forgatókönyvíró, szereplő) 

- Krajnyák Péter (operatőr, rendező, vágó) 
 

Vincze Szabolcs 

igazgató 

 

MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 
 Az intézmény épületének 40 éves fennállása alkalmából rendezett kiállítás 
megnyitójára hívták az érdeklődőket az intézmény dolgozói november 27-én. Helyszín az 
Á.M.K. 
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  Kertész Lászlóné  intézményvezető tájékoztatta a vendégeket az építkezés 
körülményeiről./szerk./: 

 

Kedves Vendégeink! 

 „ Abból az alkalomból gyűjtött minket egybe az élet, hogy ebben az esztendőben 
ünnepelhetjük 40. évfordulóját annak, hogy Óvodánk a falu központjában kapott helyet egy 
új épületben. Örömmel készültünk a találkozásra. 

Az 1994-95-ös év történetét az óvoda építésével kapcsolatban Almási László, nyugalmazott 
tanácstitkár jegyezte le számomra 2004. augusztus 6-án, az újjá épített Óvodánk átadása 
előtti napokban. Hiteles információval látott el az előzményekről, mert idézem: „ …úgy 
érzem, gazdagabb leszel az általad vezetett intézményben, ha az „eredeti – eredetét” 
tudod.” Hálás vagyok érte, nyugodjon békében! 

 Egyetlen Óvodánk a régi Alsó iskola épületében volt, ahol egyre kevesebb hely jutott az 
egyre szaporodó gyermekseregnek.  Orosz Lászlóné, Rózsika néni, akkori óvodavezetőnk, 
1972-től minden jelentésében leírta, folyamatosan kérte az iskola igazgatóját, Goda Józsefet, 
akkori felettesét, hogy a szűk a hely, bővíteni kellene. A „felsőbb rendelkezések” értelmében 
az óvodákat fejleszteni, korszerűsíteni kellett, de a pénz mindig hiányzott. Vezetőink 
valamennyi fórumon jelezték a problémát, hivatkoztak a magas gyermeklétszámra, de „üres 
szalmát csépeltek”. 

 Ebben az időben volt Fejes László - falunk szülötte -, a megyei tanácstagunk. Minden 
negyedév utolsó csütörtökén tartotta helyi tanácsunk az ülését, ahol egyszer Ő is részt vett. 
Az ülés végeztével szűk körben maradt Imri József tanácselnök, Goda József, Fejes László és 
Almási László, ahol az óvoda volt a fő téma. A Megyei Tanácstag ígéretet tett, hogy a 
problémánkat a Megyei Tanácselnök-helyettese elé terjeszti, aki a pénzügyeket irányította. 
Pár nap múlva telefonon értesítettek, hogy soron kívül várják a Titkárt a Megyei Tanácson. 
Délután Goda Jóska bácsival autóba ültek és a Megyei Tanácselnök-helyettesnek újra 
elmondták az óvodával kapcsolatos gondjukat. Válaszában örömhírt közölt: támogat, de 
feltételt szabott. Egy hét állt rendelkezésre, hogy bemutassák az ingatlanról szóló tulajdonjog 
okmányát, az óvoda tervrajzát, a megjelölt kivitelezőt, és biztosítékot a 10 % sajáterőről, 
hogy a következő, egy hét múlva esedékes Megyei Tanács ülésén előterjeszthesse 
kérelmünket. Beleegyeztünk, nem gondolva arra, hogy csak a terveztetés egy félévbe telik. 
Segítséget kértek a Járási Építés- és Műszaki Osztály Vezetőjétől, aki javaslatot tett. Új 
óvodát építettek egy évvel azelőtt Erdőbényén, Megyaszóra kell adaptáltatni. Vállalta ezt, és 
két nappal utána már hozta is az engedélyes tervet Megyaszóra.  Javaslatot tett a 
kivitelezőre is, így a Prügyi Tsz-t bízták meg. Már csak a sajáterő hiányzott. Az Iskolaigazgató, 
honnan, honnan nem?- tanácsot kapott: ajánlják fel az ingatlant, biztosítsák a sódert, 
homokot.  Nem volt nehéz a teljesítés, az ingatlan állami tulajdon volt, a Hernád közelsége 
miatt a sóder, homok sem okozott problémát. Tóth Károly, akkori Tsz elnök nyilatkozatot 
adott, hogy vállalja a helyszínre szállítását a szükséges mennyiségnek.  
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 3 nappal a Megyei Tanácsülés előtt volt az anyagunk, csak a döntésre kellett várni. Az 
ülés után telefonon értesítették a megyaszói faluvezetést: „Lesz óvoda Megyaszón!” 
Kellemes hír volt ez mindenkinek, de legfőképpen az Óvodavezetőnek, dolgozóknak, az 
érintett családoknak. Támogatást kért a Tanács a szülőktől is, melyhez téglajegy 
megvásárlásával járultak hozzá. A tégla jegy ára 50.- Ft volt. 

 Elindult az építkezés. Rengeteg tégla állt a telken, melyet az akkori 7-8. osztályos 
tanulók úttörő munkában segítettek a lábazatig kész építmény helyszínére rakodni. Nem ért 
véget a segítségkérés, mert a hatalmas udvart körbe kellett keríteni. A Csavaripari Vállalat 
Igazgatója segített ezen, megbízva Orosz Lászlót, hogy felügyelje a vasanyaggyűjtést. A 
kerítésnek szánt vasanyag az alátétnyomat megmaradt hulladéka volt, amit a MÉH-be 
szállítottak volna. Ma is ez védi az óvodaudvart. Laci bácsi pedig szívesen segített, hiszen a 
felesége volt az Óvodavezető. Az alku addig folytatódott, mígnem a Vállalat össze is 
hegesztette és a helyszínre szállította a kész kerítést. A lábazatépítésben a szakmunkát 
Katona János végezte, a segédmunkát a Szülők biztosították. „ …e munka személyes felelőse 
én voltam, míg Rózsika a dolgozók ebédeltetéséről gondoskodott. Hogy ez hogy fért bele az 
étkezési normába, azt még a pénzügyi vizsgálat sem vette észre.” – emlékszik vissza Almási 
László. 

 Az óvodaátadásról sajnos nem találtunk a sajtóban hírt, de Rózsika néni emlékezett a 
következő időszakra. 1976. január 16-án volt az ünnepélyes átadás. A tél kellős közepén még 
nem tudtak beköltözni az új épületbe, mert a takarítás, kerítés,- járdaépítés még hátra volt. 
Ezt a munkát nem lehetett télen végezni, de a tavasszal elkezdődhetett. Nagyon segítőkész 
volt Goda Jóska bácsi, mert a férfi tanerőt rendelkezésre bocsájtotta. Festettek, járdát 
építettek, a takarítást az óvoda dolgozói és a Szülők végezték Rózsika néni vezetésével. 
Elvesztek a szokatlanul hatalmas, labirintusszerű épületben, furcsa volt számukra. Az 
1976/77-es tanévet mindenki örömére már az új Óvoda épületében kezdték. 

 Sajnálom, hogy azok az emberek, akik segítették az óvoda felépítését, már nem 
lehetnek közöttünk csak ketten. Orosz László és felesége Rózsika néni, aki 1961-től 1995-ig 
vezette Megyaszón az óvodát. Jó egészséget kívánunk Nekik, sokáig legyenek még velünk! 

Köszönöm, hogy meghallgattak, ami kicsit hosszúra sikerült, de ezzel tiszteletünket fejezzük 
ki elődeinknek, munkájuk példaértékű az utókor számára is. 

Most pedig átadnám a szót annak az óvodapedagógusnak, aki az évforduló alkalmából 
megszervezte ezt a kiállítást a dolgozói közösséggel együtt. Köszönöm a munkájukat. A 
kiállítást megnyitja: 

Rudolfné Gecső Erika óvodapedagógus:” 

 

 „A Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda egy modern, korszerű, jól 
felszerelt intézmény. Az óvodapedagógusok szakmailag jól képzettek, a dolgozók érdeklődési 
köre sokoldalú. 
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A kép nem jeleníthető meg.

  Nevelő-fejlesztő munkánk egy életre szóló érték. Minden nap rajzolunk, festünk, 
énekelünk, táncolunk, és játszunk- ezek adják nekünk az erőt, amellyel nyugodt, boldog, 
kiegyensúlyozott mindennapokat biztosíthatunk magunknak és környezetünknek. A tanulás 
életünk velejárója, minden nap valamit elsajátítunk, valamiféle tudásra teszünk szert. Mi 
felnőttek is rácsodálkozunk a természet szépségeire, vágyat érzünk, hogy a kezünkbe vegyük, 
a formákat egymáshoz illesszük… közben már azon gondolkodunk, mit készíthetnénk belőle. 
Az elkészített „alkotás” sikere pedig örömérzést vált ki bennünk, amely a tevékenység 
megismétlésére és továbbvitelére ösztönöz minket. 

  A napi óvodai tevékenységek során örömmel használjuk fantáziánkat, alkotás iránti 
vágyunk megmutatkozik a különböző esztétikus játékok, vásári portékák, dekorációk, 
dísztárgyak készítésében. Ilyenkor rácsodálkozunk a szépségekre, és szeretnénk erről 
beszélni, megosztani másokkal az örömünket. Engem is mindig csodálattal tölt el egy-egy 
elkészült remekmű, így fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy rendezzünk kiállítást és 
mutassuk meg a nagyközönségnek milyen kreatív, fantáziadús és tehetséges dolgozói 
kollektíva a miénk.  

 Az Óvoda vezetése támogatta az elképzelést, az ötlet tovább gondolása eredményezte 
azt, hogy egy kiállítás sorozat első részeként, ma itt a Művelődési Házban bemutatjuk az 
óvodánk jelenlegi dolgozóinak és a már nyugdíjasoknak szabadidős tevékenységei alkalmával 
készített kézműves alkotásait. Köszönöm nekik hogy támogatták az elképzelésemet, és féltve 
őrzött kincseiket a rendelkezésünkre bocsátották. Köszönöm munkatársaimnak az 
együttműködést, hogy most is, - mint mindig - egy nagyon tetszetős, esztétikus produktumot 
hoztunk létre együtt, közösen, mindenki a saját „tehetségét hozzátéve”, tudásának 
megfelelően támogatva a közösséget. 

  Kérem Önöket, hogy a kiállítás megtekintése során időzzenek el egy-egy alkotás előtt 
és próbálják meg felfedezni azok szépségeit, és ha lejegyezni való gondolatuk támad, az 
asztalon elhelyezett vendégkönyvben megtehetik. Kérem, tekintsék meg a kiállítást!” 

/A rendezvényről készült fényképeket a következő számban tesszük közé/szerk./ 

 

AZ ÁLTALÁNOS 

 

 

  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 

 H Í R E I 

 

MEGYASZÓI NÉPDALKÖR ÉS CITERAZENEKAR 
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A kép nem jeleníthető meg.

 
2016.NOVEMBER 05. BUDAPEST 

 XI. VASS LAJOS NÉPZENEI VERSENY 
 KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐ  

eredménye: 
 

KIEMELT NÍVÓDÍJ! 
 
   A 104 fellépő között voltak Szlovákiából, Szerbiából, 

Ukrajnából és Romániából is a hazaiak mellett. 
 Borsod megyét mindössze Pálháza és Megyaszó képviselte! 

/HONLAP/ 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kép nem jeleníthető meg.
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 Az első ADVENTI gyertya gyújtása előtt Hajdú Istvánné polgármester asszony 
köszöntötte községünk lakóit, majd a Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola tanulóinak 

műsora után Vincze Szabolcs igazgató úrral együtt meggyújtották az első gyertyát. 
„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. NOVEMBER 

 Mécsesek, gyertyák fényével éjszaka is világos temetők sírjait krizantémok, szebbnél-
szebb emlékezéshez illő virágok díszítik. Halottainkra emlékezünk. A hónap első napjai várják 
sírokhoz, urnákhoz, emlékművekhez a hozzátartozókat, az emlékezés tisztelettevőit. 
Beszélünk hozzájuk, róluk, s kívánunk békés nyugalmat MINDANNYIUKNAK.  

 Pár napja kísértük utolsó útjára Nyíri Károly tanár urat, kollégánkat, aki sok száz 
gyermek matematikai tudását fejlesztette itt Megyaszón. Nyugodjék békében a szigorú, de 
mosolygós Tanár Úr! 

 Sajnos egy-egy, főleg nagy temetőkertekben, mint a Debreceni Köztemető is, korhadt 
fejfák, beomlott sírhantok gazos környezeteivel találkozunk. Az elárvult sírokat nincs, aki 
gondozza. Nincs? Megnyugtató, hogy az ismeretlen katonák sírjai, emlékművei gondozottak. 
Virágok, koszorúk, mécsesek igazolják, hogy ők is hiányoznak. 

 Már alig van levél a fákon. Az avar jó levéltrágya. Enyheségét is magával vitte az ősz. 
Vidékünkön is szállingózó hóval jelentkezik a tél, megvillantva fogsorát. Reméljük, hogy  

nem fogja fogcsikorgatással folytatni! A fagyérzékeny növények –rózsák, rododendronok- 
levéltakarót, földkupacot, takarózsákot igényelnek.  

 A határban zöldellő vetések, felszántott táblák barnuló hátai várják a hótakarót. Itt-ott 
még kukoricatáblák kombájnokra várnak. Az erdőben, mezőn élő állatok is összegyűjtötték 
zsírpárnáikat, előkészítették a téli pihenőhelyet. A madáretetők karbantartásának munkáját 
tavasszal kezdik meghálálni a gondozottak.  

 Ne feledkezzünk meg a kedves novemberi névnapokról se! Győzők, Károlyok Imrék, 
Zsomborok, Rékák, Mártonok, Szilviák, Erzsébetek, Katalinok, Adriánok, Ambrusok, Andrások, 
és mindannyian, akik novemberben ünneplik névnapjukat, érjenek még BOLDOG 
NÉVNAPOT,sokat! 

Kegyes Sándorné 

aranydiplomás tanítónő 
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Takácsné Kovács Katalin Ágnes: 

 

MAGADRA SZÁMÍTHATSZ 

 

 Nemcsak a jót, a rosszat is…Ha az embernek állása van, érdekeltségei vannak, nagyobb 
a hatósugara. Ha ezt elveszíti, mi marad? A meztelen valóság.  

 Az állás jelenti a hatalmat, a kapcsolatokat és a pénzt. Ha ez nincs, nincs semmi. Egy 
idő múlva mindenkit elfelejtenek, még a jót is, a közepest, meg a gyengét is. Megmaradhat a 
család, lehetnek hűséges barátok és ismerősök. Ennyi.  

 Aki állást veszít, egy kicsit maga is meghal. Mindezek ellenére azt mondom, hogy az 
emberben maradjon meg az önkontroll. Ha a társaságát nem kívánják, akkor ne 
kapaszkodjon, ne ragaszkodjon, keressen más helyet magának! 

 Múlnak az évek. Változnak az idők. Begyógyulnak a sebek, ha lehetséges. Igaz, közben 
sokat veszítünk. Megszenvedjük azt, amit közülünk nem mindenki él át. Szemmel nem 
mindig látható. Ha látszik, akkor az ember olyan, mint a két lábon járó felkiáltójel. Lehet 
ilyen, lehet olyan. Ha hiteles ember, mégis attól lesz gazdagabb, ami saját erejéből kitelt. 
Nem támaszkodik más véleményére, megvan a saját meggyőződése.  

 

Ember marad minden körülményben. 

 

 

  

FÉNYBEN ÉS KÖDBEN 

 

Fényben és ködben, közel az éghez, 

Egy-egy évszakunk, 

Hegyeink csúcsán mindent elvégez, 

Ahogy az ember is, kertje birtokán, 

Arany napkelte, reggeli csend után. 
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Nem veszed észre, hogy a völgy, dombhát 

Élő flórája, 

Tavasztól őszig mint teszi dolgát, 

Hogyan viaskodik viharral, faggyal, 

Amíg megérkezik a felmentő angyal. 

 

Úgy bizony! Rendet, életet tálal, 

S indulást, ritmust, 

Fent-lent világunk, s küzd a halállal 

Minden mi él, mozog, gyümölcsbe érik, 

Míg sorsát, elmúltát egyként megmérik. 

 

 

 

14. .  - 

 

 

 

 

 

 

 

Anyakönyvi 

 hírek  

 

 

S z ü l e t é s: 

 

Balogh Bernadett – Bodnár Barnabás: N o r í n a 
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Barna Bianka – Tamás László: B o g l á r k a 

Bodor Henrietta – Takács István: K i n g a 

Dávid Krisztina – Horváth János: E m m a  S z e r é n a 

Kótai Viktória – Vadászi László: M a j a  G e o r g i n a 

Lucskai Ibolya – Bari István: I s t v á n 

  

Gratulálunk! 

 

H a l á l o z á s 

 

Nyíri Károly                80  éves 

Siska Tibor                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 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
17 

Szerkesztőség:  

Polgármesteri Hivatal Megyaszó Alkotmány út 2. 

Telefon: 47/350-027 

Email:megyaszoujsag@citromail.hu 

Megjelenik: 180 példányban.  

Ára: 50,- Ft. 
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