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MEGYASZÓ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 

XXVI. ÉVFOLYAM 1. szám  2017. J  A  N  U  Á  R  

 

CSENDES POHÁRKÖSZÖNTŐ…  

 

 

 

 
 

 

Nem kívánok senkinek se 

különösebben nagy dolgot. 

Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog. 

 

Érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 

s megint többre. Tiszta szívből 

ezt kívánom. 

 

Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 

s ki honnan jött, soha soha 

ne feledje. 

 

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 

vissza nem fognak a kátyúk… 

A többit majd apródonként 

megcsináljuk. 

 

Végül pedig azt kívánom, 

legyen béke. – 

Gyönyörködjünk még sokáig 

a lehulló hópihékbe’! 

 

   Kányádi Sándor 
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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 január 18-án tartotta a 2017-es év első képviselő 

testületi ülését az alábbi napirendi pontok szerint: 

 

Dr. Mecsei Eszter fogorvossal kötött feladatellátási-szerződés módosítása 

(Előterjesztő: polgármester) 

 2016. december 15.-én döntött a testület a fogorvosi feladatellátásról, mely során Dr. 

Mecsei Eszter fogorvossal kötött szerződést Megyaszó, Alsódobsza, Újcsanálos és Sóstófalva 

települések vonatkozásában.  

 2017. januárban kérelmezte a doktornő, hogy rendelési időt kíván módosítani, valamint 

hetente egy óra magánrendelést - hétfő 15.00-16.00-ig - kíván bevezetni. Dr. Mecsei Eszter 

fogorvos a rendelési idő módosítását 2017. február 1-jétől kérte.  

 Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Mecsei Eszter 

fogorvossal kötött feladatellátási-szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést, és úgy 

döntött, hogy a fogászati alapellátás biztosítására a jogszabályokban meghatározott kötelező 

rendelési időt – amely heti 30 óra – az alábbiak szerint határozza meg:  

Hétfő 7.30-15.00 

Kedd 13.00-19.00 

Szerda 7.30-15.00 

Csütörtök 13.00-19.00 

Péntek 7.30-10.30 

 

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 2017. január 1-től 

(Előterjesztő: jegyző) 

 Megyaszó Község Önkormányzatának képviselő-testülete Hajdú Istvánné polgármester 

illetményét és költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján állapította  meg 2017. 

január 1. napjától.  

 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Megyaszó Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

(Előterjesztő: jegyző) 
 A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében a helyi önkormányzat biztosítja a 
rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek 
biztosítására, és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi 
önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.  
 A települési és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatát követően megállapítható, hogy az elmúlt évben változás nem történt, a 
megállapodás módosítása nem indokolt. 
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 Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése alapján a Megyaszó Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy az 
együttműködési megállapodást változatlan formában jóváhagyja. 

 

„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 

tárgyú pályázat benyújtásáról döntés 

(Előterjesztő: jegyző) 

          A 2017-es év elejétől folyamatosan bevezetésre kerül az alkalmazás szolgáltató 

rendszer, angol nevén Application Service Provider (ASP). Az elektronikus közigazgatás 

kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes 

lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az 

önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának 

megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer 

szintű támogatást. Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az 

országos kiterjesztését célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok 

számára a csatlakozást. 

 Az önkormányzatok az ASP központ jóvoltából jelentős saját beruházás nélkül 

használhatnak folyamatos üzletmenetet támogató szakrendszeri szolgáltatásokat, amelyek 

karbantartása központilag biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások 

informatikai követése is külön befektetés nélkül, gyorsan megvalósuljon. 

 Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – „Csatlakozási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázati felhívásra. 

 A képviselő testület kijelenti, hogy a pályázatban foglaltak összhangban vannak a 

település céljaival, a pályázatban foglalt célok megvalósítását kívánatosnak tartja, a 

támogatási kérelem tartalmát jóváhagyja. 

 

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadása 

(Előterjesztő: polgármester) 

 A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsának üléséről készült jegyzőkönyvben 

foglaltakat megismerte a Testület, a Társulás által vállalt feladatok tekintetében községünkre 

vonatkozó módosításokat tudomásul vette. 

 

 Képviselő – testületünk tagjai a vagyonnyilatkozatok leadásával kapcsolatos 

kötelezettségüknek időben eleget tettek. 

 

 A rendkívüli hó helyzet községünkben különösebb problémát nem okozott, útjainkon a 

közlekedésben sem alakult ki elháríthatatlan akadály. 

 

Ezúton is kívánunk Kedves Olvasóinknak 

és településünk valamennyi lakójának 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT! 
 

 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                                  polgármester                        jegyző 
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S U L I 

H Í R E K 
 

 

 

 

K  A  R  Á  C  S  O  N  Y 

 
 

 
          December 16-án a hagyományoknak megfelelően egy szép karácsonyi ünnepséggel 

búcsúztattuk az óévet. Az alsó tagozatos diákok énekkel, tánccal, verssel, betlehemes 

játékkal köszöntötték a közelgő Karácsonyt. Bemutatkoztak a művészeti iskola 

zenetagozatos tanulói is. Nagy sikert aratott a tanárok és diákok közös csengettyű játéka. A 

műsor végén a községi önkormányzat minden diákunknak egy kis ajándékcsomaggal 

kedveskedett. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

 

          Hagyományainknak megfelelően, a Magyar Kultúra Napját iskolánkban is 

megünnepeltük. Műsorunkkal a községi ünnepélyen is szerepeltünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/karc3a1csony-3.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/dscf7497.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/dscf7498.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/dscf7499.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/dscf7503.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/dscf7508.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/esemenyeink/2016-2017/dscf7507.jpg
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VERSENYVELHÍVÁS! 

 
"Az egyház valóságos és igazi kincse Isten dicsõségének 

 és kegyelmének legszentebb evangéliuma." 
 (A 95 tétel 62. tétele, Wittenberg, 1517) 

 

Versenyfelhívás  

 

A Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola háromfordulós 

versenyt hirdet  

a reformáció 500. évfordulója alkalmából.  
  

Jelentkezni lehet  2017. január 31-ig.  

 

4+1 (tartalék) fős csapatok, megadott e-mail címen  

(reformaciomegyaszo@gmail.com).  
/A csapat neve, csapattagok, felkészítő tanár, intézmény./ 

 

I. Forduló tervezett ideje:  

 

2017. március közepe. 

Esszé írása három választható témából (3-6 oldal A/4). 

 

II. Forduló tervezett ideje:  
 

2017. április vége /Online vetélkedő/. 

 

III. Forduló Tervezett időpont: 

 

 2017. október közepe 

 

Az I - II. Forduló eredményei alapján a legjobb 6 csapat kerül a döntőbe. 

Helyszín: Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola 

3718 Megyaszó, Fő út 24. 

A benevezett csapatok részletes tájékoztatást kapnak a verseny menetéről. 

 

Kapcsolat:  

reformaciomegyaszo@gmail.com 

Holopcev Péter: 06204205610 

Krajnyák Péter: 06202200063 

 

A döntő résztvevői értékes nyereményben részesülnek! 

 

 

Vincze Szabolcs  

igazgató 

mailto:reformaciomegyaszo@gmail.com
mailto:reformaciomegyaszo@gmail.com
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MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

 

Kedves Szülő! 
 

 Pedagógiai szakszolgálatunk az iskolaérettségi vizsgálatokat 2017. február 10. és 

március 14. közötti időszakban végzi. 

 A tankötelezettség megkezdéséről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

45. §-a rendelkezik. A (2) és (4) bekezdések 2013. január elsején léptek hatályba. Mindezek 

alapján a tankötelezettség megkezdéséről az óvoda vezetője dönt. Szakértői bizottsági 

(jelenleg ez alatt a pedagógiai szakszolgálatokat, a korábbi nevelési tanácsadókat kell érteni) 

javaslatra azoknak a gyerekeknek van szüksége a további óvodában maradáshoz, akik 2009. 

09. 01 – 2010.08.31. között születtek.  

 Iskolaérettségi vizsgálat hatéves korban is kezdeményezhető, kezdeményezője az óvoda 

vagy az iskola vezetője, továbbá a szülő is lehet (45. § (4) c)). 

 Iskolaérettségi vizsgálatot kezdeményezhet mind az óvoda, mind a szülő. Abban az 

esetben is kérhetik a vizsgálatot, ha az óvoda és a szülő véleménye eltérő az iskolakezdésről. 

 Kérjük a szülőt, hogy az iskolaérettségi vizsgálati véleményt az iskolai 

beiratkozáskor vigye magával! 

 A vizsgálat során a gyermek önálló tevékenységére építünk, ezért csak annyi segítséget 

adhatunk a gyermekeknek, amennyit a teszt megenged. Ellenkező esetben a vizsgálat 

eredménye érvénytelen. 

 (A szülők számára egyéb kérést is megfogalmazhatunk a vizsgálat otthoni 

előkészítésére vonatkozóan, amennyiben  úgy látjuk jónak.) 
 

A vizsgálat során a következő területek felmérése történik: 
 

 Értelmi vizsgálat: általános ismeretek, gondolkodás, logikai készség, ok-okozati 

viszonyok felismerése, időbeli tájékozódás, összefüggések felismerése-megfogalmazása 

 Látási megkülönböztető képesség: alaklátás és téri helyzet vizsgálata, testkép, szem-

kéz koordináció, alak-háttér megkülönböztetés, téri információ elrendezése, alakállandóság, 

látási emlékezet és ritmus vizsgálata. 

Mennyiségi viszonyok felismerése: számlálás oda-vissza 10-es számkörben, számemlékezet 

vizsgálata, mennyiségfelfogás. 

 Mozgásfejlettség, testséma fejlettség: kézmozgások vizsgálata, testséma vizsgálat, 

testközépvonal keresztezés vizsgálata, jobb-bal megkülönböztetésének vizsgálata, 

állásegyensúly vizsgálata nyitott és csukott szemmel. 

 Nyelvi készségek fejlettsége: spontán beszéd, összefüggő beszéd vizsgálata, nehéz 

szavak után-mondása, hallási megkülönböztető képesség vizsgálata. 

 Szociális érettség: önállóság, feladatvégzés, feladatmegértés, feladattartás, 

munkatempó, figyelem, együttműködés. 

 

Kertész Lászlóné  intézményvezető 
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AZ ÁLTALÁNOS 

 

 

  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 

 H Í R E I 

 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
  

 
 
 

 

 

 

 A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük. 

 Idén 2017. január 20-án emlékeztünk meg Kölcsey Himnusza születésének napjáról.  

A Mészáros Lőrinc Körzeti általános Iskola énekkara Kodály Székelyfonó daljátékából 

énekelt részleteket, majd az irodalmi színpad verseit, prózáit hallgathatta a közönség. 

Takács Józsefné ünnepi beszédét az óvodások kis műsora követte. 

 Ünnepségünket a Megyaszói Népdalkör és citerazenekar zárta. 

M I K U L Á S B Á L 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Megyaszói Népdalkör és citerazenekar  

december 10-én tartotta meg 

 hagyományos jótékonysági bálját – a Mikulásbált.  

Az együttes népdal csokra után, mint mindig, tréfás jelenettel szórakoztatták 

 a szép számú közönséget.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

http://megyaszo.hu/wp-content/uploads/2016/12/DSCF7147.jpg
http://megyaszo.hu/wp-content/uploads/2016/12/DSCF7125.jpg
http://megyaszo.hu/wp-content/uploads/2016/12/DSCF7117.jpg
http://megyaszo.hu/wp-content/uploads/2016/12/DSCF7110.jpg
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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 könyvtár nyitva tartása 
H é t f ő: .…………….13.00 – 15.30. 

K  e  d  d:………….....14.00 – 18.00. 

Szerda:………………..13.00 – 15.30.  

Csütörtök:…………….13.00 – 15.30.  

Péntek:………………..14.00 – 18.00. 

 
 

„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 
 

 

 

150 ÉVES A REFORMÁTUS ÉNEKKAR 
 

Idén ünnepli a Megyaszói Református énekkar 150. évfordulóját. Ez alkalommal 

a Megyaszó Református Egyházközség nevében Mészáros István esperes 

ajándéktárgyat adott át az énekkari tagoknak. 

 

 

http://megyaszo.hu/150-eves-a-reformatus-enekkar/
http://megyaszo.hu/wp-content/uploads/2016/12/DSCF7154.jpg
http://megyaszo.hu/wp-content/uploads/2016/12/DSCF7167.jpg
http://megyaszo.hu/wp-content/uploads/2016/12/DSCF7133.jpg
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 150             

 

 

 

 

 

2017. J A N U Á R 
 

„Ha fénylik Vízkereszt, 

Bőven ereszt a kereszt.” 

 A kereszt, melyet hajdanán, de még ma is a szalagparcellákon gabonafélét termelők 

aratáskor keresztbe rakják a kévékbe kötött gabonát, hogy beszállításig, cséplésig is 

biztonságban legyen a termés. 

 A Vízkereszt hagyományos vallási ünnep, a víz szentelésének a napja templomokban, 

de folyók, tavak vizénél is szenteléssel egybekötve. 

 Ez évi január kegyetlen száraz, szeles, hideg napokkal indult. Megduplázza a fűtéshez 

használt fa, szén, gáz mennyiségét. Nem kíméli a pénztárcát a fűtésidény. Bizony elkel a 

segítség sok családnál falunkban is.  

 Az itthon telelő madarak is több gondoskodást igényelnek. A nagyobb ragadozó 

madarak a házak baromfiudvarát is meglátogatják, s a riasztást sem veszik jó néven. Még a 

nagy hótakaró előtti napon is kiengedtem néhány öreg tyúkomat „zöldezni”. Vagdaltam az 

alágyújtósnak valót, amikor egy nagy madár tyúkjaim közé csapott annak ellenére, hogy a 

bátor és figyelmes Hamu kakas vészjelzett. Nem sikerült a ragadozó madár terve, mert a 

tyúkok a gallycsomó alá bújtak, s persze az is megzavarta, hogy ott voltam éppen.  

 Végre lehullott a hó!  Nem is akármennyi. A 30 centiméter vastagságú hó nemcsak 

hasznot hoz takaróként, de kárt is okoz a villanyvezetékekben, melyek leszakadnak súlya 

alatt. A helyenként esővel érkező hó súlyával ráfagy a vezetékekre, faágra, gyenge építmény 

tetőkre, s okozza a gyakran nem kis kárt. Tart a mínusz 10 – 20 fokos hideg. Eszünkbe sem 

jut „Február, jön a nyár” mondásra gondolni.  

 No, gyerekek! Elő a szánkót s egyéb téli játékot! Vigyázzatok ám, mert könnyen 

balesetet is szenvedhettek a fagyos havon! 

 Reménykedünk, hogy egyre elviselhetőbbek, üdítőbbek lesznek a hátralévő téli hetek! 

 

Kegyes Sándorné 
aranydiplomás tanítónő 

 

Takácsné Kovács Katalin Ágnes: 
 

NYITOTTSÁG 

A nyitottság egyetemes 

Társadalmi érték. 

Hányan vannak, akik élik, 

S hányan, kik elérték? 

 
- .  – 
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FÉLELEM NÉLKÜL 
 

 Minden nap arra ébred, hogy gyomorgörcse van, verítékben úszik. Zuhany kell! 

 Felkészül a mai napra. Végiggondolja, rögzíti a teendőket. Ezer a feladat. Telített a nap. 

Pörög. Állandó gondolata, hogy a rendszer működőképes legyen, egyre jobbat adjon, jólétet 

hozzon! Időnként rosszul érzi magát. Szimatol, érzékei pattanásig feszülnek. Már úgy fogadja 

a simogatást is, mint a vadállat, mert többször megverték. Előfordul, hogy versenyautóval 

száguldozik. Rálép a pedálra, az autó egyre gyorsabban megy, nem fél a sebességtől, sőt a 

száguldás lenyűgözi. Sötétedik. Ismeretlen úton jár. Kiszáll az autóból. Akkor veszi észre, 

hogy a szakadék szélén áll. Beleborzong. Visszatér a jó útra. Felelős ember. Kipróbálja 

magát, és hagyja élni az embereket, segíti a haladásukat, ha lehet. Megszervezi a rendszert, 

folyamatosan építi. Partnereket keres, tartja velük a kapcsolatot, a munka frontján a két kezét 

is használja, pedig ő a gazda. A főszerep is a gazdáé. Az idő is meghozza a magáét. A 

folyamat képben van. Az látható kötésben, ami lényeges. Vizsgálat, felügyelet, vendéglátás 

egyre megy. Ismeri az egészet, ha lehet. Tudja, hogy minek mi lehet a következménye. Az 

optimális feltételek kialakítására törekszik. A működőképes rendszeré a jövő. Benne van 

minden gazda. Minden ember felelős. Azé a főszerep, aki kézben tartja a rendszert. Felelősség 

vállalása félelem nélkül. 

- .  - 

  

Anyakönyvi 

 hírek  
 

 

H á z a s s á g 

 

Lakatos Zsanett – Horváth Károly 

 

Gratulálunk! 
 

S z ü l e t é s: 

 

Bán Nóra – Dobai Ádám:  M  á  t  é 

 

Horváth Alexandra: Á r o n  T ó b i á s 

 

Dr. Hájas Éva – Simon István: S z a b o l c s 

 

Molnár Edit – Boda István: L í v i a 

 

Lakatos Alexandra – Budai József: Virginia Alexandra 

 

 

Gratulálunk! 
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HIVATALOS AUTÓBUSZ MENETREND 

/Kisebb változások miatt ismét közöljük!/ 

 

Megyaszó-Miskolc 

 
Munkanapokon: 

 

4,00   4,59   5,30   6,00   6,35   7,55   8,30 10,35 12,10 

 

13,15 13,40 15,20 16,10 16,45 18,10 19,30 20,00 

 

Szombaton: 

 

4,00 5,00   6,35      8,30 10,35 12,10 

 

13,15  15,20 16,45 18,00 20,10 

 

 

Vasárnap: 

 

4,00    6,05   8,30 12,10  15,20 18,00 20,10 

 

Miskolc-Megyaszó 

 
Munkanapokon: 

 

6,00     6,50    7,40        10,00   11,00   12,00   13,30    14,15 

 

14,30   14,50   15,40  16,40   17,40   18,40   19,45    21,30    22,50 

 

Szombaton: 

 

6,00 6,50 7,40  10,00 12,00 14,15 

 

14,50     16,30   18,40 19,45 22,50 

 

Vasárnap: 

 

6,50  7,40  11,00   14,50 16,30   19,45 22,50 

 

Megyaszó-Szerencs 

 
Munkanapokon: 

 

5,05 7,00 8,35 10,55 13,20 14,20 14,30 15,30 16,35 17,40 19,40 
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Szombaton: 

 

5,05 7,00 8,35  13,20   15,50  17,30 

 

Vasárnap: 

 

8,35  13,20    15,50 

 

Szerencs-Megyaszó 

 
Munkanapokon: 

 

4,30 5,35 6,10 7,30 10,10 11,35 12,50 13,52 14,55 16,20 17,45 20,05 

 

Szombaton: 

 

6,10  10,10 11,35   14,55 16,20 19,45 

 

Vasárnap: 

 

11,35   14,55  19,45 

 

 

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: 

Udvariné Kállai Edit  

 Szerkesztőség:  

Polgármesteri Hivatal Megyaszó Alkotmány út 2. 

Telefon: 47/350-027 

Email:megyaszoujsag@citromail.hu 

Megjelenik: 180 példányban.  

Ára: 50,- Ft. 

 

 

 


