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Az 1848-iki kokárda 

 

Keblemre tűzlek ismét drága jelvény, 

Szívemnek rég alvó szerelmese. 

Ki a nagy éjben úgy tűntél elém föl, 

Miként egy álom, mint tündérmese. 

Virrad. Felébredénk. Ím újra látlak: 

Jobb égnek három színű csillaga! 

Szívem dobogva lejt alattad ismét, 

S büszkébb reád, miként volt valaha. 

- Üdvözöllek nemzetiszín csillag! 

Te benned egy a nemzet! Föltünésed 

Egész nemzetté tette a magyart; 

Címer helyett vagy pórnak és nemesnek: 

Egymásra ismer rólad, s összetart. 

Szabaddá létét áldja benned a nép, 

S a főnemes - nemes tett zálogát; 

Midőn testvérével híven megosztá 

A honszerelem édes szent jogát. 

- Üdvözöllek nemzetiszín csillag! 

Midőn a föld szabaddá lett, a lélek 

Maradhatott-e rabnak még tovább? 

A szellemet te oldozád fel egykor 

S a néma vágynak fölnyitád szavát. - 

A gondolat, a szó, a holt betűsor 

Életre kelt s teremte korszakot; 

S hol a sötétség és a fény csatáztak, 

Az eszmének hősei hordtak ott. 

- Üdvözöllek nemzetiszín csillag! 

S ki a dicsőség elmúlt s eljövendő 

Fényét ragyogtad két hazánkra le, 

- Emlék s ígéret képe - állsz előttünk, 

Szivárványcsillag, földön ég jele. 

Legyen sötét éj, vagy napfény körültünk, 

Balsors, erőszak bárhová taszít: 

Keblünkre tűzve légy és mondd el annak, 

Hogy ahol állsz, ottan helyén a szív! 

- Üdvözöllek nemzetiszín csillag. 

Jókai Mór 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I   H Í R E K 

 

 

 

 

 
 

 
 

Megyaszó Község Önkormányzata és képviselőtestülete  
 

2017.március 15-én 10:00 órakor: ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉST tartott  az 1848-49-es  

forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából  az ’48-as Emlékparkban. A Fúvószenekar,  

majd az óvodások kis műsora után az iskola énekkara Kossuth –nótákat énekelt. Ezt követően az irodalmi  
színpad lépett fel. Műsoruk zárásaként 1-1 szál rózsát helyeztek el az áldozatok emlékére az emlékműnél. A 
megemlékezésen részt vett a Megyaszói Népdalkör is. 

 

 

Ünnepi beszédet mondott: 

Dr. Ináncsi Tünde 
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal vezetője 

 

Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelt Ünneplő Közösség! 

Jókai Mór az 1800-as évek végén, csaknem 50 évvel a márciusi események után írta: 

„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszaemlékezni ez évre, annak 

 történelmére  és a történelem alkotó alakjaira.” 

Ugye milyen igaza volt? 

                      Idén 169. éve, hogy a magyarság megemlékezik a forradalom és szabadságharc hőseiről.   

                                                                                         Bárhol legyen a világban, 

 itthon  vagy külhonban, idős és fiatal, aki magyar,  március 15-én kokárdát tűz mellére. 

Még, ha külföldi szomszédja nem is érti, miért teszi ezt. Ő tudja: Tiszteletből!  

Azok iránt, akik a forradalomban részt vettek, akik a magyar szabadságért harcoltak.  

                        Akiknek harcát idegen túlerővel leverték ugyan, de mégis győztek, mégis eredményeket értek el 

                      hazánk fejlődésében. Kivívták a nemzet és a világ tiszteletét, beírták nevüket a magyar történelembe. 

           A jeles történelmi események mélyen beleívódnak a társadalom tudatába. 1848-49 nem csupán eszmei 

szinten  került bele szinte azonnal a közgondolkodásba, 

                de megjelent szimbolikus szinten is: a nemzeti jelvényeken, zászlókon és a hétköznapi élet jelenségeiben, 

a dalokban, történetekben. 

        Miért pont ezt történelmi esemény vált nemzeti identitásunk és mindennapi életünk kitörölhetetlen részévé?  

                 Mi az az erő, amely annyi vérzivataros évtizeden át tisztán őrizte meg a magyar nép lelkében és  

emlékezetében az akkor történteket? 

                  Hogy nem múló hevület, lázadás szülte a forradalmat, hanem a rendíthetetlen, kristálytiszta hazaszeretet,  

és tenni akarás. S talán az is, hogy vértelenül, józanul, megfontoltan zajlott le az átalakulás,  

                   hiszen az ország építeni akart. Nemzetgyűlést választott, törvényeket alkotott, eltörölte a jobbágyságot,  
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kimondta a társadalmi egyenlőséget. Igen, amikor rákényszerítették, harcolt a szabadságért,  

a függetlenségért,nem számított az egyéni érdek, a személyes ellentétek.   

                  Korábban Kossuth Lajost ellenfelei így gúnyolták: Se vagyona, se hazája, nincs egyebe, csak a szája.  

                  Kossuth is kemény szavakkal támadta Széchenyi Istvánt. De 1848 tavasza olyan egységet teremtett a  

                 magyar nemzeti közösségekben, ami azóta is példát mutat számunkra. Ezek az események megmutatták,  

hogy a siker nem az indulatokból és a félelmekből meríti erejét, hanem a cselekvésből.  

És 1848 tavaszán már senki sem törődött a sértő szavakkal, mert március 15. forradalma  

a régóta – közel 20 éve – várt változást hozta el a nemzetnek: a lehetőséget a cselekvésre,  

az ország újjászervezésére. Új Alkotmány, új választójogi rendszer, közteherviselés, nemzetőrség,  

szabadság és függetlenség. 

                      1848 vívmányai abból a felismerésből születtek: hogy ha mi nem állunk ki magunkért, ugyan ki fogja 

                  megtenni helyettünk? 1848 erejét a nemzetből, hitét a tenni akarásból, reményét az összefogásból nyerte.  

Magyarország erőszak és gyűlölet nélkül megmutatta: nem hagyja magát. 

Azóta tudjuk: a szabadság és a függetlenség puszta jelszavak. Az igazi változásért tenni kell,  

közös erőfeszítéssel, ha kell áldozatvállalással, nagy tettekkel, felelősségvállalással. 

               A forradalmi eszméket olyan erő tüzelte, olyan erős nemzeti érzés, olyan hatalmas szabadság utáni vágy,  

              mely nem tántorította el a forradalmárokat a már első látásra is túlerőben lévő császári seregekkel szemben.  

              A ’48-as forradalmárok tudták mit kockáztatnak, tudták mivel fizethetnek: a legdrágábbal, az Életükkel.  

Ennek ellenére sem hátráltak meg a Haza és a Magyarság előmozdítása érdekében. 

1848-49 tétje a polgári Magyarország megteremtése és a  nemzeti függetlenség kivívása volt.  

            A forradalmi eszmék szerzői, a Márciusi Ifjak – Petőfi Sándor, Irinyi József, Jókai Mór – 20-30 éves fiatalok  

voltak.  

             Hittek abban, hogy a magyaroknak joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz, 

                    a szuverenitáshoz. Ezek ma is aktuális elvárások. S bár forradalmukat erőszakkal leverték ugyan,  

elnyomóik nem tudták a forradalom előtti állapotokat visszaállítani. 

„Nem érti ezt az a sok ember, 

Mi áradt itt meg, mint a tenger? 

Miért remegtek világrendek? 

Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 

De most sokan kérdik: mi történt? 

Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 

És kérdik, egyre többen kérdik, 

Hebegve, mert végképp nem értik – 

Ők, akik örökségbe kapták: 

Ilyen nagy dolog a szabadság?” 

mondja Márai Sándor verse 

Igen, csak az tudja, aki nem örökségül, készen kapta, hanem akinek  

                                                                – mint erdélyi honfitársainknak magyarságukért –  

             nap mint nap meg kell küzdeniük érte. A szabadság mindenek felett áll. Aki benne él, el sem tudja képzelni 

             a hiányát, akit viszont megfosztanak tőle, hamar megtanulja tisztelni. De a szabadságot sosem adták ingyen.  

                   A kivívott szabadságban az a legnehezebb, hogy meg is kell tartani. Meg kell őrizni a földet, a közös  

kultúránkat, édes anyanyelvünket és vallásunkat. 

               1848-49 óta másképp gondolunk a szabadságra. Mérföldkő ez a dátum a nemzet ezeréves történelmében,  

mert akkor a magyar nemzet újjászületett. Megerősödött, felmutatta önnön értékeit. 

„Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő” -  mondta Széchenyi István. 

                   Petőfi, Kossuth, Széchenyi és kortársaik felülemelkedtek a napi történteken, és egy közös álom valóra  

                  váltásáért álltak hadrendbe. Függetlenséget akartak a magyar nemzetnek, de minden európai népnek is! 

 

 

„Mindenki eldöntötte, szabad lesz-e vagy rab marad, 
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Nem háborút vívtak, hanem forradalmat. 

Ettől lesz Nemzet a nép apraja-nagyja, 

Ettől lesz Március 15. a Szabadság Atyja.”  (Éberling József versének utolsó strófáját idéztem) 

 

Itt a válasz a kérdésre: ezért kell és ezért jó a 48-as hősökre emlékezni, és jó magyarnak lenni! 

                     Soha ne feledjük egy percre sem: mi mindannyian ’48 gyermekei vagyunk. Százezernyi férfi és nő hitt,  

hogy amit tesz, az a közösséget emeli fel. Nem tehetjük meg ezért, hogy lemondunk arról,  

amiért harcoltak. 

                   Legyünk tehát büszkék elődeinkre, akik a megfelelő pillanatban, a kor követelményeinek megfelelően  

cselekedtek. Ők a mi szabadságunk alapkövei, kivívói. 

 

Tisztelet a Bátraknak! Tisztelet a Hősöknek! 
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ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT! 

 

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS HÉTFŐNKÉNT, REGGEL 6.00-KOR KEZDŐDIK 

 

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT A HÚSVÉTI 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS IDŐPONTJÁNAK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL 

 

 

  2017.április 17.(hétfő) ünnepnap,a nevezett napon 

Cégünk 

Hulladékgyűjtési tevékenységet NEM VÉGEZ. 
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Helyette az említett hulladékszállítási szolgáltatásunkat 

2017. április 15.-én, szombati napon járat szerint fogjuk elvégezni. 

 

Bodrogkeresztúr, 2017. március 27. 

 
 

                 Hajdú Istvánné                   Lengyelné Bús Zita 
        polgármester                                    jegyző 

 

 

 

 

 

S U L I 

H Í R E K 
 

 
 

 

 

2017.03. 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója 

alkalmából ünnepi megemlékezést tartottunk Megyaszó Község „48”-as 

Emlékparkjában. Az óvodások kis műsora után az iskolánk énekkara Kossuth –nótákat 

énekelt. Ezt követően az irodalmi színpad lépett fel. A 7. és 8.osztályos tanulóink, 

műsoruk zárásaként 1-1 szál rózsát helyeztek el az áldozatok emlékére az emlékműnél. 

A községi ünnepélyt megelőzően iskolánkban is megemlékeztünk Nemzeti 

Ünnepünkről. 
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                                                                  SZÉPÍRÓ VERSENY 

 

 

                                                             
 

 

 

2017. március 21-én a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából iskolánkban az alsó tagozatos munkaközösség az  

            idén is megrendezte a helyi hagyományos szépíró versenyt. A résztvevő tanulók évfolyamonként 

          egy-egy tavaszi verset másoltak le, szép, esztétikus külalakkal, megfelelő helyesírással. Törekedtek a 

        szabályos betűalakításra, pontos, szöveghű másolásra, majd munkájukat rajzzal illusztrálták. A gyerekek 

          körében nagy volt az érdeklődés. Mintegy 70 tanuló vett részt a megmérettetésben, és bizonyította a 

          költészet és az írás iránti szeretetét. Köszönjük a zsűri tagjainak  és  felkészítő pedagógusainknak a 

            lelkiismeretes munkát. 

 

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

/ Simai Mihály/ 

 

A hibátlan és a legszebben író gyermekek munkáját díjaztuk. 

 

Évfolyamonként a helyezést elért tanulók eredményei a következők:  

                                                                     

I.h.:  Csömör Márk 1.a                                       I.h: Horváth Kíra Melissza 2.b      

II.h: Tarr Rebeka 1.a                                           II.h: Vadászi Orsolya 2.b         

III.h: Takács Dzsenifer 1.b                                  III.h: Balogh  Miranda 2.b 

 

I.h: Lakatos Levente 3.a                                     I.h: Horváth Beatrix Ramóna 4.b 

II.h: Bárány Sára 3.a                                           II.h: Váradi Enikő 4.b 

III.h: Tarr Csongor 3.a                                        III.h: Lakatos Dzsenifer 4.  

 

I.h: Orosz Enikő 4.b 

II.h: Horváth Máté 4.osztály 

III.h: Pinczés Balázs 3.osztály   

 

 

KOVÁCSNÉ HORNYÁK  KATALIN 

alsó tagozatos munkaközösség – vezető 

 

 

GRATULÁLUNK AZ ELÉRT EREDMÉNYEKHEZ ! 
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Tisztelt Szülők! 
 

A Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola Igazgatója  

értesíti Önöket, hogy a tanköteles gyermekek beiratkozására  
 

2017. április 20- án (csütörtök 8- 19 óráig) és 21-én (péntek 8-18 óráig)  

kerül sor. 

A beiratkozáshoz az alábbiakat kérjük a szülőktől: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosító 

- TAJ száma, 

- lakcímkártya, 

- nyilatkozat a felügyeleti jogról 

   - balesetbiztosítás: 1000 Ft      (ajánlott) 

   Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fent megjelölt napokon keressék fel az általános iskolát, 

és írassák be tankötelessé vált gyermekeiket! 
 

 

 

 

Vincze Szabolcs  

igazgató 

 

 

MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

 

Március 15. ünnepe az óvodában 

 
 

                                                 
 

            Hagyományainkhoz híven március 15-én megemlékeztünk az 1848-49.évi Forradalom és  

               Szabadságharc hőseiről. 
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        Ezen az ünnepen a Cica és Manó csoport gyermekei képviselték az óvodánkat. A hazaszeretetre nevelés  

egyik fő pillére a Március 15-ei események óvodai feldolgozása. Sokat beszélgettünk a katonákról, a  

    szabadságharc és forradalom fogalmakról és Magyarországról, képeket néztünk a huszárokról, és az akkori 

       öltözékekről. Nemzeti színű zászlókat, tulipánokat és szíveket készítettünk, amit a ’48-as emlékparkban  

     ki is tűztünk. A fiúk számára nagy öröm volt, hogy mentét és csákót vehettek fel, és karddal a kezükben  

                 menetelhettek „harcba”. Verseltek és énekeltek a hazaszeretetről, szülőföldről. 

             A lányok kendővel a fejükön, zsebkendővel integetve búcsúztak el a csatába indulóktól. 

    Műsorunk után fegyelmezetten, csendben hallgatták végig az ünnepség többi résztvevőjének szereplését. 

 

 

Horváth-Novák Enikő 

óvodapedagógus 

 

 

KÖZLEMÉNY ÓVODAI-BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 

 

Értesítjük a bölcsődés- és az óvodás korú gyermekek Szüleit, hogy  

      2017. április 24.-tól május 16.-ig minden munkanapon 8 órától 16 óráig a Mackó Kuckó Bölcsőde és  

        Napköziotthonos Óvodában BEIRATKOZÁST tartunk.  

Helye: a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda vezetői irodája   

A beiratkozásra a következő iratokat kérjük:  

 - a gyermek Születési anyakönyvi kivonata,  

- lakcímet igazoló okmány,  

- Határozat gyermekvédelmi kedvezményről (ha van),  

- TAJ (beteg) kártya.  

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.  

A köznevelési törvény szerint: kiemelt feladat az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés.  

   Ennek értelmében: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 

 a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy 

         órában óvodai foglalkozáson vesz részt….” A törvény hatálya kiterjed: a nevelési-oktatási intézménybe 

 felvett gyermekekre, a gyermekek, szüleire, törvényes képviselőire. Az óvodai felvétel tárgyában  

meghozott döntés közlésének ideje: 2017. június 6. 

Jogorvoslati lehetőség  

    Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül a gyermek, érdekében kérelmet 

           nyújthat be a település Jegyzőjéhez. A bölcsődébe várjuk azokat a gyermekeket, akik betöltötték a  

18 hónapos kort (másfél évet)  

és még nem óvodakötelesek. A munkát vállaló, más módon a gyermekről gondoskodni nem tudó  

Szülő elhelyezheti gyermekét, ahol szakképzett kisgyermeknevelők várják.  

A jelentkezés módja: jelentkezési lap kitöltésével a fent nevezett okiratok alapján.  

 

 

 

                                                                                 Hiánypótlás 
      Köszönjük a Megyaszói Népdalkör és Citerazenekarnak, hogy a jótékonysági bálunkra tett  felajánlásával 

 segítette a  A Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvodát. 

                          

Kertész Lászlóné  
 intézményvezető 
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AZ ÁLTALÁNOS 

 

  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 

 H Í R E I 

 

 

 
2017.március 15-én 10:00 órakor: ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS az 1848-49-es  

forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján a ’48-as Emlékparkban. 

 

 

 

Könyvtári nyitva tartás 

Hétfő: 12:30-15:30 

Kedd: Délelőtt 8:30-11:00 Délután: 12:30-15:30 

Szerda:12:30-15:30 

Csütörtök: Délelőtt 8:30-11:00 Délután 12:30-15:30 

Péntek: 12:30-15:30 

 

 

                                                             FELHÍVÁS 

 

Húsvét  közeledtével a hagyományt folytatva újra TOJÁSFÁT  szeretnénk állítani az 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT UDVARÁN. Ezzel  a céllal  GYŰJTÉST szervezünk. 

A gyűjtésbe a lakosságot is szeretnénk bevonni. Kérjük, szánjanak rá egy kis időt és nézzenek körül 

otthonaikban,hátha akadna egy-egy HÍMES TOJÁS amit felajánlanának, 

vagy  KÉSZÍTSEN EGYET bármilyen technikával a 
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Művelődési Ház előtt lévő Tojásfára( elsősorban olyan tojásokat gyűjtünk ami a szabadba is kitehető. ) 

  Természetesen a gyűjtött tojásokról feljegyzés és fotók is készülnek , amit közzé teszünk a Falu-TV-ben és 

a Megyaszó újságban. 

Kutassunk keresgéljünk otthon közösen vagy készítsünk újat és gyűjtsük össze a hímes tojásokat ! 

A Felajánlásokat minden munkanapon várjuk 2017.04.11-ig 10órától -16-óráig 

az Általános Művelődési  Központba. 

 

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK KÖZREMŰKÖDÉSÉT,HOGY IDŐT SZÁNT FELHÍVÁSUNKRA ÉS 
ELHOZZA  FÁNKRA  A HÍMESTOJÁST. 

KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG ÉS MUNKAREND 

 
                   HÉTFŐ:               NYUGDÍJAS KLUB                                    15.00 -17.00 

                   SZERDA:            NÉPDALKÖR ÉS CITERAZENEKAR       18.00 - 20.00 

                   PÉNTEK:            FÚVÓSISKOLA                                            16.30 - 17.00 

                              FÚVÓSZENEKAR                                       17.00 - 20.00 

 

„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 

 

2017.Március  

Már a jó időt várva számoljuk a hónapokat. Egy, kettő, három és benne vagyunk a 

Tavaszban. 

Nem vágyjuk vissza a kemény Telet! Ha az ablak egy pillanatra megállok, megcsap 

az ablakon besütő kellemes napmeleg. Jelzi, hogy kevesebb tüzelőanyagra van szükség. 

Hetedikén, például olyan kellemesen sütött a Nap, a szél sem fújt. 

Alkalmas volt az udvaron, a kertben foglalatoskodni,s egyre több irányból 

hallatszott a határban dolgozó gépek hangja is. Hallatta a vidám hangját 

 a cinege, gerle. Aki teheti, bírja erővel az nem tud a lakásban maradni. A friss 

  levegő, a sok-sok tennivaló külön is bátorító a szabadban tartózkodásra. A határ „szabadabb”,  

 de a kertekben még „megfogja” a kapát a talaj, mert még nyers és hideg a magvak számára is. 

A hónap jellegzetes névnapjai: Sándor, József, Benedek vajon meghozzák-e a meleget? 

Még néhány napig madármentes reggeleket jósol az időjárás. 

Reméljük, hogy Március Idusát jó hangulatban ,az emlékmű körül ünnepelhetjük! 

Feketerigó, gerle is néhány napja hiába próbálja fészkébe vinni a kiszemelt 

 anyagot. Szél úrfi menten ellopja tőlük, ezért a madarak is inkább várnak, 

 várni kényszerülnek ösztöneik teljesítésével. 

Március! Ne légy szeles! 
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Legyél inkább napos kedves. 

Dalolhasson, fészkelhessen a sok madár. 

Kiskertekben a nagyi is veteményezhessen már. 
 

Kedves Névnapok Kornéliától Árpádig, 

Köszöntjük Őket szívből, szeretettel. 

Mezei virág nincs még, de fehérlik a hóvirág, 

Kék vagy fehér bimbóját mutatja az ibolya. 
 

Tőled várjuk, hozz szép Tavaszt,ez mindőnk vágya. 

Süss hát Napocska egyre melegebben, 

Hogy földbe kerülhessen a mag, költhessen a madár. 

A kellemes időjárást növény, állat, ember várja. 

 

Gondolatait lejegyezte : 

 

                                                    Kegyes Sándorné 
aranydiplomás tanítónő 

 

 

 

 

AZ SZJA 1%-ról 

 

Az idén is rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk  

1%-ról, melyet felajánlhatunk alapítványok, 

 közhasznú szervezetek részére. 
 

Közöljük a községünkben működő alapítványok adószámait: 

 
 

Mészáros Lőrinc Iskolasegítő Közalapítvány: 

18418385-1-05 

Megyaszóért Közalapítvány: 18434602-1-05 

Hankó Zoltán Olvasókör: 18423592-1-05  

TÁMASZ-M Közalapítvány: 18405383-1-05 

Andrássy Alapítvány:18418543-1-05 

Megyaszó Községi Sport Egyesület: 19915373-1-05 

A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány: 19333195-1-

05 
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                          MEGHÍVÓ 
 
 

CIVIL KONFERENCIA -„Közösségi fejlesztések és LEADER lehetőségek” 

 
A Hon Kulturális és Művészeti Alapítvány EFOP -1.3.5-16-2016-
00084  számú  
„Megyaszó közösségek fejlesztése „című pályázatának keretében 
civil konferenciát szervez, 
melynek témája: 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban 
a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) által kialakított fejlesztési 
lehetőségek ismertetése, valamint a térségben a LEADER HACS-
ok közreműködésével megvalósítandó programok bemutatása. 
 
Ideje: 2017.április 28. 
 
Helyszín: Megyaszó,Hősök út 1.Művelődési Ház 

 

PROGRAM:               14:00 -14:10     MEGNYITÓ BESZÉD 

                               14:10 -15:30    „Közösségi fejlesztések és  
                                                          LEADER  lehetőségek” 
 

          Előadó:           
                                    Szomráki Róbert 
                               munkaszervezet-vezető  
                      Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség 
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    ELADÓ INGATLAN! 

 

     Eladó Megyaszón a Csőri István út 25. Szám alatti 

családi házas ingatlan. 

Érdeklődni a 

06/30/848 6692 

 telefonon 
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                                            ÉDESANYÁNK EMLÉKÉRE  

                                              
Kemény Istvánné Született : Képes Mária 

Élt 92 évet 

 

                  Idegen számára csak egy idős asszony volt. Élet rajza könnyen elsorolható.  

Gyermek és ifjúkorát  Legyesbényén    töltötte. 1946-ban a bényei Jézus Szíve templomban 

fogadott örök hűséget Kemény Istvánnak, s férje családjához Megyaszóra költözött. 

Küszködtek földdel,majd dolgozott a Tsz-ben és az Állami Gazdaságban. Közben nevelte két 

leányát 

- Ilonkát és Maricát-,gondját viselte férje szüleinek, később férjének. 

    Ő mindig erős volt, mindig dolgozott-kertben,otthon,szőlőben-pihenésképpen gyönyörű terítőket  

       hímzett és csodálatos krizantémokat nevelt ,és akkor egyik pillanatról a másikra  megtörtént  

    a baj:1988-ban fél oldala lebénult,s a mindig tevékeny asszony mozgástere beszűkült. Lányánál 

talált otthonra, de betegségének súlyosbodása miatt életének utolsó két évét a Gyémánt Kapu Idősek 

Otthonában töltötte Szerencsen.  A Száraz életrajzi adatok mögött azonban ott van az igazi ember. 

A gyermeklány, aki tovább szeretett volna tanulni az elemi iskola elvégzése után, 

de családja nem támogatta ebben.  A fiatalasszony, aki minden terhet vállalt, ahogy saját hajlékban  

nevelje fel gyermekeit. A középkorú nő,a ki szívügyének tartotta,hogy lányai a választott iskolákba  

járhassanak és azt választhassák hivatásul,ami teljessé teszi az életüket. Az idősödő asszony , aki    

4 unokájában és 7 dédunokájában gyönyörködhetett, izgulva értük, hogy egészségesek legyenek 

jól tanuljanak,tudjanak boldogulni az életben. 

Mindig várta az unokákat, dédunokákat. Jólesett neki ha érdeklődtek a gyermek és fiatalkoráról, 

          a családról, a régi falusi életről. Nagy szeretettel beszélt a Képes és Kemény  család őseiről, 

az életükről. Elelevenítette lánykori emlékeit,a Megyaszói havas teleket, a rokonokkal megtartott  

disznóölések vidám hangulatát. Átéléssel mondta a dédunokáknak gyermekkora verses meséit,s 

jóízűen mosolygott, amikor mondták neki: MESÉLJ MÉG DÉDI! 

   Most már nem mesél többet, de kellemes hangját, szép arcát megőrzi a mobiltelefon szerettei 

számára. Hűséges volt családjához, falujához, hitéhez. Betegsége miatt el kellett hagyni meghitt 

otthonát, de szívében mindig Megyaszói maradt. Nagyon örült, ha valaki otthonról meglátogatta s 

beszélgethettek  a közös ismerősökről. Szerette az utcát, ahol élt, a jó szomszédokat, akikkel ki 

lehetett ülni vasárnap délután a kapu elé egy kis beszélgetésre. A Megyaszó újságból értesült a 

faluban történtekről, a Népdalkör sikereiről, a társas összejövetelekről. 

Mindig is összetartó nép lakta ezt a falut! - mondogatta,  s örömmel fedezte fel az ismerősök nevét a  

rendezvények támogatói között. Őszintén hitt istenben,  az örök életben , a feltámadásban. 

Szerény és szelíd volt, kedvességéért mindenki szerette.  Jó szívvel emlékeznek rá a bekecsi 

szomszédok, a bekecsi Idősek Otthona lakói és dolgozói, a Gyémánt Kapu odaadó, kedves nővérei. 

 Hiánya fáj minden családtagnak, de különösen lányainak,  akik nap mint nap találkozhattak vele és 

kifejezhették szeretetüket. 

                             Csehiné Kemény Mária és Dávidházi Ferencné/Kemény Ilona/ 

 

 
 

Nyugodjon békében!                                                                                                                                                     

                                     Halála előtti napon 

                                                unokájával  Zitával . 
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              Anyakönyvi 

 hírek  
 

S z ü l e t é s: 
                              Kosnyider Gábor  -  Gergely Gyöngyi :    Botond 
 

Gratulálunk! 
 

 

Házasságkötés 
                                           Lucskai Krisztina  -   Nagy Dénes 
                                              Balogh Zsuzsanna  -  Vadászi József 
                                             Lázi Orsolya Gizella -  Petrezsely Alex 
                                                    Kovács Emese  -  Barna Jenő 

Gratulálunk! 
 

 

E l h u n y t a k 
Hájas Gáborné sz. Dezső Jolán  91 éves 

Vitelki Kálmán 82 éves 

Nyiri Barnabásné sz. Tószegi Jolán 79 éves 

Horváth Sándorné sz. Lakatos Sára  61 éves 

Vajas Sándorné sz. Zsiros Margit 89 éves 

Őszinte részvétünk ! 

    

                                                  M e g y – a – szó 
 

Az Önkormányzat információs havilapja. 

Kiadja: Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő Testülete 

Felelős kiadó:  

Hajdú Istvánné polgármester 

Szerkesztő: 

Vincze Szabolcsné 

Szerkesztő munkatársa: 

Udvariné Kállai Edit 

 Szerkesztőség:  

Polgármesteri Hivatal Megyaszó Alkotmány út 2. 

Telefon: 47/350-027 

Email:megyaszoujsag@citromail.hu 

Megjelenik: 180 példányban.  

                                              ár : 50 Ft 

 

 

 

    


