
 

 

 

 

 

 

MEGYASZÓ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 

XXVI. ÉVFOLYAM 4. szám  2017. ÁPRILIS 

 

Április 11. 

A talló kalászait hányva 
S a verebek közé belesvén 
Nagy szél kapott föl egyszer 

engem 
Hirtelen, áprilisi estén. 

Gyerekeit kereste arra 
S engem talált ott épp az utban. 
Bömbölt, örült s én mosolyogva 

Rengeteg mellén elaludtam. 

Vitt falvan, földeken keresztül, 
Meghempergetett jó sárosra, 
Cibálva és kacagva vitt egy 
Pesti, csatakos külvárosba. 

Az uccán vídám jasszok lógtak 
S még vidámabban verekedtek, 

Kiabáltak, kiabáltunk és 
A jasszok végül berekedtek. 

Mondom, valami nagy ünnep volt, 
A hívek templomokba mentek 
És reszketve, szomorú kézzel 
Áldották őket meg a szentek. 

S hogy a harangok búgtak, fölnőtt 
A szívekben nagy, esti béke. 
A gyilkos végzett emberével 

S úgy menekült, kalaplevéve. 

Reménységnek és tulipánnak 
Kicsikis deszka alkotmányba 

1905-ben ígyen 
Iktattak be az alkotmányba. 

A kártyás munkásnak fiúként, 
S a szép, ifjú mosóasszonynak, 

Ligetnek, sárnak, vágynak, célnak, 
Fejkendőbe kötözött gondnak

A szegényasszony rég halott már, 
De fiát a szél el nem hagyja, 
Együtt nyögünk az erdőn éjjel 
S együtt alszunk el virradatra. 

 

József Attila 
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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  
2017. március 30. napján (csütörtök) 14.00 órától tartotta 

testületi ülését. 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1. A helyi közrend és közbiztonság alakulásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Keresztesi János r. alezredes  

 
 

2.  Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárásról    
     szóló 3/2012. (II.11.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 

(Előterjesztő: polgármester) 
 
 

3.Egyebek 
 

Megyaszó község közbiztonsági helyzet értékelése 
1. Bűnügyi helyzet bemutatása 

A Szerencsi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály illetékességi területén a 
bűncselekmények alakulásában nem történt kiemelkedő változás. Megyaszó községben 
továbbra sem történtek a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősen negatív irányba 

befolyásoló cselekmények. 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények tekintetében Megyaszón az előző évekhez 

képest a bűncselekmények száma csökkenést mutat. 2015. évben 83 regisztrált 
bűncselekmény történt, míg 2016. évben 64 esetről számolhatunk be. 

Természetesen a célunk továbbra is ezen eredmény elérése, vagy annak javítása, de ha 
megfigyeljük a vizsgált éveket, akkor érzékelhető, hogy a tavalyi esztendő bűncselekményi adatai 

nem tekinthetőek rossz eredménynek. 

1.2. Megyaszó közterületén elkövetett regisztrált bűncselekmények számának 
alakulása ENYÜBS adatok alapján 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számát elemezve megállapítható, hogy 
az előző évhez képest nagymértékű csökkenés mutatható ki, ugyanis 2015. évben 35, míg 

2016. évben 16 ilyen jellegű bűncselekmény történt. 
 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása 
A regisztrált bűncselekmények csökkenésével a 100.000 lakosra vetített bűncselekmények 

aránya is csökkenést mutat. Megyaszó esetében a 100.000 lakosra vetített bűncselekmények 
száma 3062-ről 2385-re csökkent. 
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1.4. Megyaszó területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 
alakulása 

A kiemelten kezelt bűncselekmények körét vizsgálva megállapítást nyert, hogy Megyaszó 
községében 2015. évben 69, míg 2016. évben 53 kiemelten kezelt bűncselekmény történt. 

Az adatokat elemezve megállapítható, hogy a településen a bűncselekmények alakulását két 
bűncselekményi kategória befolyásolta. Ezen bűncselekményi kategóriák nem mások, mint a 

lopások és a garázdaságok alakulása, bár meg kell jegyeznem, hogy mindkét kategóriában 
csökkenés mutatható ki az előző évben viszonyítva. Fontos megemlíteni, hogy a lopások 

döntő többségét a településen működő lakásotthonok lakói követik el. Ezen elkövetők jelentős 
része gyerekkorú, mely részben nehezíti a dolgunkat, mivel a törvény a gyermekkorú 
személyeket nem szankcionálja. Az így elmaradt büntetések visszatartó hatása nem 

érzékelhető. Természetesen törekszünk egyéb intézkedések alkalmazásával (családból történő 
kiemelés, intézeti elhelyezés stb.) fellépni a gyermekkorú elkövetőkkel szemben, azonban 

ezen intézkedések hatékonysága nem minden esetben célravezetők. Az intézetekben 
elhelyezett gyerekkorú személyek rendszerint egy napon belül megszöknek, majd ismételten 
megjelennek a településen és folytatják a korábbi életüket. A szökésben lévő gyermekkorú 
személyeket mi ismételten elfogjuk az idő közben kiadott körözés alapján, majd ismételten 

visszaszállítjuk az intézetbe. Mondhatnák, hogy egyfajta „szélmalomharc” veszi kezdetét. A 
jövőkép tekintetében azért optimisták vagyunk, hisz az említett elkövetői kör hamarosan 

         betölti a fiatal kort, amely korosztály a törvény által büntethető így a fent említett visszatartó 
hatás létjogosultsága érvényesül. 

A garázdaságok tekintetében elmondható, hogy csökkenő tendenciát mutat az előző évhez 
viszonyítva 23-ról 19-re. A cselekmények alkalmával minden esetben határozottan léptünk fel, az 

elkövetőkkel szemben eljárva az ügyeket vádemelési javaslattal küldtük meg az  
ügyészség részére. 

Összességében elmondható, hogy Megyaszó bűnügyi és közbiztonsági helyzetét tekintve jól 
lakható település. A tavalyi évhez képest is ugyanazt mondhatom el, hogy a jövőkép pozitív 

irányba formálható, melyre minden lehetőségünk, és szakmai felkészültségünk adott. 
 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 
szöveges értékelése 

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények körében 2016. 

évben csalás nem történt, amely az előző évhez képest pozitív változás, hisz 2015. évben 2 
esetről tudunk beszámolni. A zaklatás vétségét kell még említenünk, melynek számában 
csökkenés mutatható ki, ugyanis 2015. évben 5, míg 2016. évben 3 esetről beszélhetünk. 
Összességében megállapítható, hogy a fent említett bűncselekmények köre a vizsgált 

időszakban nagy mértékben nem változott. 
 

2. A bűnüldöző munka értékelése 
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

A Szerencsi Rendőrkapitányság teljes területére vonatkozóan a nyomozás eredményességi 
mutató az előző évhez viszonyítva növekedett hisz 2015. évben 64,3 %, 

 míg 2016. évben 67,9%-ot sikerült produkálni. 
 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi 
mutatója 

A Szerencsi Rendőrkapitányság teljes területére vonatkozóan a közterületen elkövetett 
regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményessége kismértékben csökkent, hisz 2015. 

évben 88,1 %-ot, míg 2016. évben 85,9 %-ot értünk el. 
 

2.3. A területi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 
nyomozás eredményességi mutatójának alakulása 

A Szerencsi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 
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bűncselekmények nyomozási eredményessége ugyancsak pozitív irányban változott, hisz 
2015. évben 58,2 %-ot, míg 2016. évben 59,7 %-ot értünk el. 

 
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

Megyaszó településen tavaly évhez viszonyítva 29,27 %-kal megnőtt a tulajdon elleni 
szabálysértések száma. Míg 2015. évben 41 ügyben indult emiatt eljárás, addig 2016. évben 
29 esetben. Az elkövetett szabálysértések legnagyobb része lopás miatt indult, ezen belül 

legtöbb esetben kerékpár eltulajdonítása miatt, de indult eljárás mobiltelefon, 
 fa, és bolti lopás elkövetése miatt is. 

Megyaszó településen 15 ügyben ismeretlenként indult az eljárás, melyek közül 8 felderítésre 
került, így felderítési mutatónk 53,33 %-os. 

 
4. Közlekedésbiztonsági helyzet 

Megyaszó településen az átmenő forgalom átlagosnak mondható. A közutak leterheltsége a 
nyári mezőgazdasági betakarítás idejére megnövekszik. 2016. évben összesen 3 anyagi káros 

baleset történt. A balesetek megelőzése érdekében rendszeresen hajtunk végre fokozott közúti 
ellenőrzéseket, mind személy, mind teherforgalom vonatkozásában. A településen halálos 

közúti baleset nem történt. A rendelkezésünkre álló mérőműszerrel időközönként 
sebességmérést hajtunk végre ezzel is igyekszünk megelőzni a gyorshajtás miatt 

bekövetkezett baleseteket. 
 

5. Illegális migráció helyzete 
Az országban a közvéleményt is nagymértékben befolyásoló illegális migrációs helyzet 

kapitányságunk állományának is újabb kihívásokat jelentett. Az ország leginkább 
problémásabb határszakaszaira 2016. évben folyamatosan adtunk megerősítő szolgálatot. Az 

említett szolgálatok során elsősorban a csapaterős században tevékenykedő rendőreink 
kerültek vezénylésre, azonban egy-egy alkalommal más szolgálati ágban dolgozó kollégák is 
közreműködtek a felmerülő probléma megoldása érdekében. Az említett kollégák vezénylése 

alkalmával a Szerencsi Rendőrkapitányság folyamatosan törekedett a helyi közbiztonsági 
helyzet fenntartására, ezen vezénylések nem befolyásolták a település közbiztonsági és 

bűnügyi helyzetét. Megyaszó község az illegális migrációval kapcsolatban nem volt érintett, 
           migránsokkal szemben a térségben az év folyamán nem foganatosítottunk 

intézkedéseket. 
 
 

 

MEGYASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról  

 

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. tv. 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya Megyaszó község közigazgatási területén történő házasságkötés kapcsán az e 

rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az anyakönyvvezető(k)re terjed ki. 

2. § 

Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet, ha az nem 

munkaszüneti nap. 

3. § 

(1) Hivatali munkaidőn belül ingyenes az alapszolgáltatás, ha az anyakönyvvezető közreműködése 

munkaidőben, a hivatalos helyiségben történik.   (2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 

Megyaszó, Alkotmány út 2. (3) Amennyiben nem az (1) bekezdésben meghatározott 
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alapszolgáltatás igénybevételét kérik, a szolgáltatásért díjat kell fizetni, a házasságkötés 

engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az anyakönyvvezetőtől 

az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor. 

 

4. § 

(1)  Nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény 

miatt kerül sor. (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül 

különösen, ha valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt 

különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés. 

 

5. §  

(1)  A házasságkötés szolgáltatási díja: a) A hivatali helyiségben munkaidőn túl megtartott 

házasságkötés és egyéb 

családi esemény  10.000.-Ft b) Hivatali helyiségen kívül, munkaidőn túl megtartott házasságkötés 

és egyéb     családi esemény   15.000.-Ft (2)  Az (1) bekezdés a) és b) pontokban meghatározott 

díjak a mindenkor hatályos ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 
6. § 

(1) A hivatali helyiségen kívül megtartandó esemény szolgáltatási díja nem tartalmaz hangosítást, 

zeneszolgáltatást, eszközhasználatot. 

(2) A hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményhez a szükséges hangosítást,       

zeneszolgáltatás és egyéb eszközök biztosítása – anyakönyv aláírásához megfelelő asztal, pezsgő 

fogyasztás kellékei, szükség szerint székek- az igénylő feladata. 

 

7. § 

(1) A szolgáltatási díjat az Önkormányzat pénztárába kell befizetni, a családi eseményt 

                                               megelőzően, legkésőbb az eseményt megelőző 3. napon. 

(2) Amennyiben a rendezvény elmarad és azt az ünnepség előtt 3 nappal korábban 

bejelentik, a szolgáltatási díjat a hivatal visszafizeti. 

 (3) Amennyiben a szolgáltatási díjat határidőben nem fizetik meg, úgy a 3. § (1) 

bekezdésben foglalt alapszolgáltatást vehetik igénybe. 

 

8. § 

(1) A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés megtartásában közreműködő 

anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott szabadidő vagy    a) hivatali helyiségben megtartott eseményenként bruttó 10.000.-

Ft  b) hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményenként bruttó  15.000.-Ft      illeti meg. 

 

9. § 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Megyaszó Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az 

anyakönyvi eljárásról szóló 3/2012. (II.11.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

                  Hajdú Istvánné            Lengyelné Bús Zita 
             polgármester                                  jegyző 
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L O M T A L A N Í T Á S ! 

 
A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. Megyaszó területén 

lomtalanítási akciót szervez. 
 

A lomtalanítás időpontja: 2017. május 8. (hétfő) 

A gyűjtőjárművek  600 órakor kezdik a lomtalanítási akciót. A szállítandó anyagokat a szállítás 

napján a kora reggeli órákban vagy előző nap este készítsék ki az úttest mellé a Tisztelt Fogyasztók. 

A lom nem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, 

azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, 

szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt 

olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes 

eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, 

építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó  

              hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk 

              nem szállítja el. 
A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. a lomtalanítást a háztartások részére biztosítja, abban közületek 

(gazdasági egységek, vállalkozások) nem vesznek részt. 

 

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017. május 1-től a házhoz menő  

o LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉK sárga zsák (műanyag, papír és fém) begyűjtési 
időpontja MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN, 

o LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉK fehér zsák begyűjtési időpontja MINDEN HÓNAP 
MÁSODIK KEDDJÉN fog történni. 

KÉRJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, hogy a háztartásonként kiosztott 1 db 120 l-es speciális 
szelektív hulladékgyűjtő zsákba és a zöldhulladék gyűjtő zsákba KIZÁRÓLAG A FELSOROLT 
HULLADÉKOK KERÜLJENEK! 

o Szelektív hulladékgyűjtő zsák (sárga): műanyag, papír, fém a zsákon leírt módon 

o Zöldhulladék gyűjtőzsák (fehér): falevél, ágnyesedék, vágott fű,gyom stb. A nagyobb 
méretű faágak legfeljebb 2cm átmérőig és 1méter hosszúságúra darabolva, kötegelve 
helyezhetők el a zsákok mellett! 

Amennyiben a zsákokba nem oda való anyagok kerülnek, a zsákokat a ZHK munkatársai 
nem szállítják el! 
A szolgáltató a teli zsák ellenében üres zsákot helyez el a lakos postaládájában. 
Községünkben a lakossági szemétszállítás továbbra is minden HÉTFŐN történik 6 órai 
kezdettel! 
 

ZHK Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
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Nagy Edit védőnő a Norvég Projekt díjazottja lett 

                                     

 

2016. nyarán a Norvég projekt a hátrányos helyzetű településeken dolgozó védőnőket segítette, az 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal együttműködésével. Ez egy összetett pályázat volt, amely több 

részből állt. Informatikai részében mindkét védőnőnk laptopot nyert. Képzéseken vettek részt, ami 

segíti szakmai munkájukat, és szupervízión voltak, ami az Ő erősítésüket segíti. Az utolsó része a 

„jó gyakorlat” című pályázat volt, amit a szerencsi járásból a járási vezető védőnő javaslatára 

Nagy Edit védőnőnk írt meg. Személyesen segítette a portfólió munka elkészítését a megyei 

ÁNTSZ-ből egy koordinátor. A pályázati munka az eddigi védőnői munkájáról, az eredményeiről, 

az oktató védőnői sikerességről, a méhnyakszűrés eredményes végzéséről, és a községben jól 

működő intézményi kapcsolatairól szólt. Kiemelten írt a Biztos Kezdet Házban való munkájáról és 

az Önkormányzat támogatásáról a jól működő munkához.  2017. márciusban jelezték, hogy a 

pályázata az országból a tizenöt díjazott, és a nyolc legjobb díjazott közé került, akikről egy 

további tanulmány készült. Az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól megkeresték ezután Hajdú 

Istvánné polgármester asszonyt, Lakatos Melinda Biztos Kezdet Ház vezetőt, és Nagy Edit 

védőnőt. Riportot készítettek velük és így a községünkről egy „közösségi együttműködés az 

egészségfejlesztésért” című szakmai képzésbe bekerülő anyagot készítettek. Községünk hírnevét 

védőnőnk az egészségügy terén is tovább vitte. Pályázatáért a Norvég alap és az OTH anyagi és 

tárgyi ajándékokat nyújtott át, és a kristályból készült díját a Magyar Tudományos Akadémia 

székházában vette át az Országos Tiszti Főorvostól, ahol a sajtóban is nyilatkoztatták. A 

pályázatához és díjazásához szívből gratulálunk, és a munkájához további sikereket, erőt és jó 

egészséget kívánunk. 

Védőnők nyugdíjba vonulásának köszöntése Megyaszón 

 
A szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete már évek óta hagyományszerűen 

megszervezi a nyugdíjba vonuló védőnők ünnepélyes búcsúztatását. Mivel Csőri Gyuláné területi 

védőnőnket is a védőnői közösségből most köszöntötték, ezért Megyaszóra tervezték meg az 

ünnepi összejövetelt. Az Önkormányzatunk vezetősége teljes ellátással támogatta a 

búcsúztatónkat. A járási Vezető Védőnő Tőkés Tímea és mi ketten szerveztük meg a szép 

délutánt. Három védőnőt köszöntöttünk: Csőri Gyuláné megyaszói védőnőt, Orosz Lászlóné 

bekecsi védőnőt és Tóth Miklósné szerencsi védőnőt. Először a vezető védőnő köszöntötte a 

nyugdíjba vonult három védőnőt, majd Nagy Edit védőnő mondott köszöntőt. A Művészeti Iskola 

kis és nagycsoport néptáncosainak színvonalas műsorát látták, majd a harmadik osztályos 
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kislányok köszöntötték egy szép verssel a három védőnőt. Ezután a három védőnő mondta el a 

szakmában eltöltött több évtizeden át tartó lelkiismeretes életpályáját, a védőnői tapasztalatait, 

élményeit, emlékeit, majd a szerencsi járásban dolgozó védőnők közös ajándékát adtuk át a három 

védőnőnek. Ebéd után kötetlen beszélgetéssel töltöttük el ezt a szép délutánt. A három védőnőnek 

jó egészséget és hosszú békés nyugdíjas éveket kívánunk! A polgármester és jegyző 

asszonyainknak köszönjük az ellátást, Balázsi László szakácsunknak az ebéd elkészítését, a 

gyermekek színvonalas szereplését és mindenkinek, akik segítették ennek a szép délutánnak a 

létrejöttét. 

Nagy Edit és Váradi-Herczeg Tímea területi védőnők 
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                                                         S U L I 

H Í R E K 

 

SZÉPKIEJTÉSI VERSENY 
2017.április 5-én az alsó tagozatos munkaközösség iskolánkban minden évben, 

hagyományainknak 

megfelelően az idén is megrendezte a  „HÁZI  SZÉPKIEJTÉSI  VERSENYT”. 

Az első és második osztályos tanulók mesemondás, a harmadik és negyedik osztályosok  

versmondás, 

prózamondás kategóriában, valamint a negyedikesek idegen szöveg olvasásában mérték össze 

tudásukat. 

Április 11. JÓZSEF ATTILA jeles költőnk SZÜLETÉSNAPJA és egyben a 

MAGYAR  KÖLTÉSZET  NAPJA is. 

„ A költészet a gondolat és a zene kombinációja.” /Edgar Allen Poe/ 

A verseny célja, hogy teret biztosítson azoknak a tehetséges tanulóknak, akik szabadidejüket nem 

sajnálva felvállalják a felkészüléssel járó többletmunkát, és a megmérettetésben bizonyítják, hogy 

számukra az anyanyelv ápolása, a szép magyar beszéd, a magyar nyelv értékeinek megőrzése 

kiemelt feladat.Nagyon örülünk, hogy iskolánkban több mint 50 tanuló szükségesnek tartja 

mindezeket. Ezen a versenyen nincsenek vesztesek, itt már mindenki győztesként érkezett. 

„ A  csoda nem a vers, hanem az  őt  befogadó  gyerek. 

 

 

A  csoda  a kapcsolat . A csoda az adomány, ami a költészet.” / Békési Júlia/ 

A rendezvény jó hangulatú és nagyon tanulságos volt. A helyezést elért tanulók oklevélben és 

könyvjutalomban részesültek, a többi résztvevő tanulónak emléklap átadásával köszöntük meg a 

kiemelkedő szereplést. 

 

                                
 

Az idei háziversenyen nyújtott teljesítmények alapján az elért eredmények a következők: 
 

MESEMONDÁS  kategóriában:                                            

1.osztály 

I.h. DOBI  CSABA  KRISTÓF 1.a 

II. h. TARR  REBEKA 1.a                                                                

III.h. BALOGH  RAMÓNA 1.a 

2.osztály 
I.h. RADICS  NOÉMI 2.b 

I.h. TÓTH  ZSÓFIA  Alsódobsza Tagiskola 2.osztály 

III.h. BALOGH  MIRANDA  2.b 
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VERSMONDÁS: 

I.h. KÁDÁR  ZSÓFIA 3.a 

II.h. NÓTÁR  VIRÁG 3.b 

III.h. KAVASÁNSZKI  DOROTTYA 3.b 

III.h. NÓTÁR  BOGLÁRKA 4.a 

 

PRÓZAMONDÁS: 

I.h. KORBULECZ NÓRA  BLANKA 3.a 

II.h. HORVÁTH  BOGLÁRKA 3.b 

III.h. VADÁSZI  DIÁNA  ANGÉLA 3.a 

 

OLVASÁS: 

I.h. CSORNI  ZOLTÁN  4.osztály  Alsódobsza Tagiskola 

II.h. BÉRCZES  BOTOND   4.osztály Alsódobsza Tagiskola 

III.h. MOLNÁR  ZSOLT 4.b 

Szívből gratulálunk tanulóinknak a kiemelkedő eredményeikhez, kitartó munkájuk példaképül 

szolgálhat társaiknak.  

                  Köszönjük a zsűri tagjainak, a felkészítő pedagógusaiknak, a tisztelt szülőknek a segítőkész,   

                                                                              áldozatos munkát! 

 

    Az első és második  helyezést elért tanulók képviselték iskolánkat a SZERENCSI RÁKÓCZI  

ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA által meghirdetett TERÜLETI  SZÉPKIEJTÉSI  

VERSENYEN. A továbbjutott 10 tanuló szép eredményt ért el. Büszkék lehetünk rájuk, méltón 

öregbítik iskolánk jó hírnevét. MESEMONDÁS kategóriában III. helyezést TARR  REBEKA   

1.a  osztályos tanuló , KÁDÁR  ZSÓFIA  3.a osztályos  tanuló VERSMONDÁS  kategóriában 

I.helyezést ért el. 

          Gratulálunk az elért eredményekhez! 

                                                                                KOVÁCSNÉ   HORNYÁK KATALIN            

                                                                     alsó tagozatos munkaközösség- vezető                                                                                                          

Témahetek a Megyaszói  Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskolában  

A Digitális Témahét keretében az „Űr Fantázia” című projektet valósítottuk meg. A 

projekttevékenységek nagy sikert arattak diákjaink körében.  

Miért az Űr? Mert az Űr tudatosságra nevelés is fontos feladatunk.  

Űr tudatosságra nevelés- témája a nevében van: fölkészülés az űrkutatás és az 

űrtudományok művelésére, valamint arra is, hogy az űrkutatást szolgáló iparágakban 

nyerjenek tájékozottságot a diákok. A projekt tevékenységek leírása és a produktumok 

fényképei megtalálhatóak az iskola honlapján: http://www.megyaszoiskola.hu/digitalis-

temahet/úr-fantazia és az erre a célra létrehozott blog oldalon: http:/urfolyoso.blogspot.hu/   

Április 24-28 között került megrendezésre a Fenntarthatósági Témahét, melyhez iskolánk 

is csatlakozott. Célja a Föld napja üzenetének továbbvitele, a fenntarthatóságra nevelés.  

Ennek keretében néhány osztály kapcsolódott az Énekeljünk a Földért kezdeményezéshez. 

A hagyományokhoz híven ez évben is rajz- és alkotói pályázatot hirdettünk meg, melyre 

sok szép munka érkezett. A nyertes művek iskolánkban kerültek kiállításra. A rajzok 

mellett műanyagkupakokból, és a nap energiájának felhasználásával készült alkotások is 

fellelhetőek.  
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Tanulóink a sokféle tevékenység keretében ismerkedtek a környezetvédelemmel és annak 

fontosságával: a témához kapcsolódó digitális tartalmakkal, feladatokkal ismerkedtek meg, 

volt szemétgyűjtés, séta a település határába, összegyűjtötték azon lehetőségeket, amivel 

ők maguk is hozzájárulhatnak a Föld megóvásához.  Az öko szakkörös gyerekek 

képletesen “örökbe fogadták a Fenyér patakot.  

A hét folyamán minden osztály kiemelten foglalkozott a környezetvédelemmel, mellyel 

célunk annak tudatosítása, hogy minden ember tehet a Földért. Ezen összefogást  

szimbolizálja az osztályok ajtaján elhelyezett, a tanulók által színezett óriásplakát.  

Filep Otília, Szegedi Istvánné 
 

A Kis-Kazinczy Szépkiejtési verseny 

A Kis-Kazinczy Szépkiejtési versenyen 2017. április 20-án Bekecsen Udvari Laura 5. b és 

Molnár Zsanett 6. a osztályos tanulóink szép eredménnyel szerepeltek. Felkészítő 

pedagógus: Orosz Gáborné  
 

IX. Sipos György néptáncfesztivál és tehetségnap 

04.22-én Sárospatakon IX. Sipos György néptáncfesztivál és tehetségnapján az alsódobszai 

néptánccsoport ezüst minősítést kapott, Bérczes Botond 4. oszt tanuló egyéni táncával 2. 

helyezést, kisbokréta díjat nyert. 
 

Természetismereti vetélkedő 

2017. április 26-án Bekecsen természetismereti vetélkedőn vettek részt gyermekeink, ahol 

szép eredményt értek el. Versenyzőink: Balogh Petra, Orosz Vivien, Udvari Laura, Vojcsik 

Vanda, Óvád Xénia, Tamás Szonja, Borbély Gyula, Ördög Csaba. 

 Felkészítő pedagógusok: Budainé Somogyi Mária és Orosz Gáborné. 

 

Hegyalja Matematika verseny 

                                               

A XXIX. Hegyalja Matematika Verseny döntőjének adott otthont a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános 
Iskola április 5-én. A selejtezőket követően a döntőben a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskolát 
Varga Ákos 6.b osztályos tanuló képviselte. A 6. osztályosok korcsoportjában első helyezést ért el. 

Felkészítő tanára Kozma Emese. 
 

Vincze Szabolcs  

igazgató 

 



 

  

12 

 

1

2

 

MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

 

Nemzetközi Roma Nap 
 

   A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkérte óvodánkat, hogy óvodásaink fellépésével 

színesítsük a 2017. április 8-án tartandó Nemzetközi Roma Napi rendezvényüket. A megnyitó 

beszéd után került sor a Cica és a Manó csoportosok szereplésére, akik játékfűzéssel (népi énekes 

gyermekjátékok) emelték az ünnep színvonalát. Sajnos a rendezvényre csak néhány gyermeket  

              hoztak el, pedig az azt megelőző hetekben egy nagyobb létszámú gyermek csapattal készültünk az  

eseményre. Ennek ellenére a gyermekek vidáman, nekik is tetsző módon léptek színpadra a 

közönség megörvendeztetésére  A megjelent gyermekek Szüleinek ezúton is köszönjük az 

együttműködést. 

Juhász Gabriella 

óvodapedagógus 

 

Óvoda-iskola kapcsolattartása 
  Az óvoda, iskola pedagógusai hagyományos közös munkaközösségi foglalkozását április végén 

tartotta. Az óvodapedagógusok várták ezt az alkalmat, hiszen kíváncsiak voltak gyermekeikre 

hogyan illeszkedtek be az iskolai közösségbe, segítőjük volt-e a képességfejlesztés, melyet 

óvodában megalapoztak, elfogadták-e az új szokás- és szabályrendszert. Meglepően jól 

teljesítettek a matematika órán gyermekeink, amit ki is fejeztünk az órát követő konzultáción. A 

Tanítónő is alkalmazkodott a gyermekekhez, hiszen olyan érdekesre, „titokzatosra”, színesre 

tervezte az órát, a feladatokat, hogy a gyermekeket lekötötte. A digitális tábla varázsa, a 

kalózkendő is segített ebben. Köszönjük a lehetőséget az iskola alsó tagozatos  

 

 

 

 

munkaközösségének, hogy nyomon követhetjük a volt óvodásaink haladását, ami bennünk is jó 

érzést vált ki. Másrészt örülünk annak, hogy beszélhetünk közös nevelési elvekről, elvárásokról, 

lehetőségekről az itt felnövő gyermekek érdekében. 

 

Bábelőadás 

    A Katica Bábszínház tartott előadást bölcsődéseknek, óvodásoknak „A huncut kecske” címmel, 

melynek belépő díját a jótékonysági bál bevételéből fedeztünk. Színvonalas előadást láthattunk, 

esztétikus bábokkal, zenei betéttel, amit a gyermekeink tapssal, elégedett mosollyal, nevetéssel 

háláltak meg. 

Novemberben visszavárjuk a bábokat.                                                                  Kertész Lászlóné 

                                                                                                                             intézményvezető 

 

Kertész Lászlóné  
 intézményvezető 
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AZ ÁLTALÁNOS 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 

 H Í R E I 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Az Általános Művelődési Központ nevében szeretném megköszönni a Megyaszói lakosok közül azoknak 

akik felhívásunkra jelentkeztek és számunkra húsvéti hímes tojást hoztak. Elkészült a Szép Tojásfánk ami 

még hangulatosabbá varázsolta a parkot a  nyuszikkal együtt. Nagyon sokan meglátogatták és megnézték a  

tojásokat és a nyuszikat. Bízom benne, hogy ezt a hagyományt folytatva jövőre még többen kedvet kapnak 

és hoznak számunkra tojást, hogy még szebb legyen a Tojásfánk.      

         Vincze Szabolcsné 

                                                                                                            intézményvezető                                                                                               
Az alábbi Személyek és Intézmények Kapcsolódtak be a tojásfa feldíszítését szolgáló gyűjtésben.  

Köszönjük közreműködésüket. 

 

Idősek Otthona - Kézműves Kör 

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda   

Megyaszó Község Önkormányzata 

Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola 

Hajdú Istvánné 

Oláh István 

Udvariné Kállai Edit 

Töreczki Lajos 

Morvai Jánosné 

Á.M.K. Könyvtár 

Vincze Kornélia     

 

 

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 

 

 



 

  

14 

 

1

4

 

2017. Áprilisa 
Bolondos hónap nem hazudtoltad meg magad. 

Szél úrfi is tépdeli a gyümölcsvirágokat. 

Tudjuk, hogy ilyen vagy, azért ne hozz fagyot, havat! 

Szenved a vetemény így is eleget, 

Fáznak a nyuszikák, s jóra kérnek téged. 
 

Hiába volt kemény hosszan a téli fagy. 

Hagymagyökeret, borsószemet rág a pajor. 

Nem pusztultak el, ahogyan vártuk, 

Kártételük most is nagy. 
 

Vadvirágok nyílnak, bár szerényen, 

Mert a Nap melege sem ül a gyepszőnyegen. 

A meggyengült méhcsaládok nem mézelnek. 

Ritkán rikkant a rigó, fázik szegény. 

Sok-sok háztetőn füstöl még a kémény. 
 

Elmúlt vidékünkön is Húsvét ünnepe. 

Néhány locsolkodót láttam ünneplőbe öltözve. 

Talán azért, mert fáztak Ők is? 

Zárt helyeken töltötték az időt a kirándulók is. 

 

A természet nem hagyja magát.- 

Lila és fehérorgona borítja virágát. 

Illatuk alig van, nincs eső sem napmeleg 

A verébhad is fázósan keres búvóhelyet. 

Április ébredj már! A szellő langyra vár! 

 

E hónap is tele szép névnapokkal. 

Ne menjünk köszönteni nagykabáttal.- 

Dénesek, Gyulák, Csillák, Bélák, Gyurik. 

Minden más névnapozót is szeretettel köszöntök. 

 

Ugye megjavulsz április? 

Szólhat a nádi hegedű. Mézelhet a méhecske. 

Ne hozd vissza a telet! Fáztunk már eleget.- 

Legyen szép Tavaszunk! Pompás és nem ravasz. 

Labdázhasson a gyereksereg, költhessen a gerle. 
 

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  
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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 

 
ELADÓ INGATLAN! 

 

Eladó Megyaszón a Csőri István út 25. Szám alatti  

családi házas ingatlan. 

Érdeklődni a 

 06/30/848 6992 

 telefonon 

 

Kiss Attila emléktúra!  
A szerencsi Sziget Alapítvány a tragikusan fiatalon elhunyt Kiss 

Attila gimnáziumi igazgatóhelyettes emlékére, valamint a  

sportjellegű természetjárás népszerűsítése érdekében -  immár  

14. alkalommal - emléktúrát szervez a Szerencsi-dombvidéken, melyre 

szeretettel vár  minden kedves érdeklődőt!  

A túra  ideje : 2017. május 13. szombat  
Indulási hely: Szerencs, Rákóczi vár Indulási idő:  8:00 óra 

Útvonal:  Rákóczi vár- Árpád hegy- Hidegvölgy – Monok – Zápor tározó- 

Ingvár- Nagyrépás- Megyaszó – megyaszói református temető – pincefalu 

Táv: kb. 18  km, szintemelkedés kb. 100 m Egyéb tudnivalók:  
- visszautazás a túra után különjárati autóbusszal 

 - Monokig  jelzett turistaúton, utána jelzetlen úton haladunk  
- a túrán mindenki saját felelősségére indul 

 - frissítővel szolgálunk Monokon és a célban  
- javasolt felszerelés: bejáratott  bakancs vagy cipő, tartalék zokni, esőköpeny,kulacs , 

víz,  eü. csomag, 

 sapka a  nap  ellen 
 - rossz idő esetén elutazunk a megyaszói temetőbe, és  elhelyezzük a megemlékezés 

virágait - akik úgy döntenek, hogy  Monoktól nem folytatják az utat, azokat átszállítjuk 

Megyaszóra  

A megyaszói és alsódobszai túrázni vágyók előre jelentkezzenek  

Dr. Kiss Bertalannál, hogy a reggeli Szerencsre beutazást meg tudjuk 

 szervezni ! 

Jó időt és kellemes túrát kíván a Sziget Alapítvány ! 
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           Anyakönyvi 
hírek 

 

S z ü l e t é s: 
 Géresi Anita   -  Danyikó Zoltán        Zalán 
  Ragály Nikolett   -   Lucskai Gergő     Noel 

      Varga Zsolt   -  Török Nikolett       Panna Nikolett 
 Kiss Csaba  -  Bodnár Renáta      Gergő 

 Tamás István  -  Vadászi Veronika   János 
 

Gratulálunk! 

 
E l h u n y t a k 

Béki Istvánné sz. Batta Lenke 81 éves 
Balázsi Barnabásné sz.Gaskó Klára 67. évében 

Németh Bertalanné sz.Demeter Piroska 80.évében 
Győrfi István 74.évében 

 

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: 

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. 

Ára: 50,- Ft. 

 

 

 


