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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. július 31. napján (hétfő) 15.00 órától tartotta  rendes ülését, 

az önkormányzat székhelyén (Megyaszó, Alkotmány u. 2. sz.) 

 
Napirendi pontok: 
 

1. Vis Maior pályázat benyújtásáról döntés 
Előterjesztő: polgármester 
 

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás benyújtása 
Előterjesztő: polgármester 
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2. Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: polgármester 
 

3. Egyebek 
 
Megyaszó Község Önkormányzata folyamatosan  végzi a jégkár helyreállítással kapcsolatos 
munkákat, a veszélyes hulladék elszállítását . A segély szervezetek felmérték a  megrongálódott 
tetőszerkezeteket és folyamatosan végzik a rászoruló ingatlanok tetőinek helyreállítását. 

 
 
 
 

S U L I 
H Í R E K 

 
 
 
 
 

A Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola minden szerdán   9 órától  13  óráig  ügyeletet 
tartott  az Általános  Iskolában a nyár folyamán. A szülők ekkor intézhették ügyeiket az iskolával 
kapcsolatosan. 
Tanévnyitó ünnepségünk 2017.szeptember 1-jén    /pénteken/  8 órától  az Általános Iskolában. 
                                                                                                   Kiss Lászlóné ig.h 

 

Vincze Szabolcs  

igazgató 

 
 

 

MACKÓ  KUCKÓ 
HÍREI 

 
 

 
 

 „10 éves a bölcsődei nevelés Megyaszón” 

    2017. augusztus 31-én délután a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda újabb 
évfordulóhoz érkezett. 2007. augusztus 31-ével létrejött egy új intézményes forma községünkben, a 
bölcsődei nevelés. Bensőséges keretek között emlékeztünk, a bölcsődés gyermekek munkáiból 
készült kiállítással, diavetítéssel tettük színesebbé az évfordulót. 
Visszatekintés 
„Óvodánk épületét 2004-ben bővítettük arra alapozva, hogy a községben a születésszám évente 54-
58 között volt. Ebből a számból – óvodás korosztályra vetítve 180 főt jelent - biztosított volt az óvodai 
létszám. Viszont azt nem tudtuk előre, hogy 3 év elteltével a gyermekvállalás alább hagy, kevesebb 
gyermek születik.  
2007. szeptember elejére csak 6 csoportra elegendő gyermekünk volt, 1 foglalkoztató terem a 
hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel üresen maradt volna. Igény érkezett több szülőtől az óvodai  
beiratkozás idején, hogy keressünk megoldást 3 évesnél fiatalabb gyermekük elhelyezésére, hogy 
munkába állhassanak. Az óvodai felvételüket nem tette akkor lehetővé a közoktatási törvény. 
Figyelembe véve ezeket az indokokat, az Önkormányzat elé terjesztettem javaslatomat egy  
 

http://www.mesekuckobolcsode.hu/wp-content/uploads/2015/09/MEGHIVO_magan_szeptember_kerekito.pdf#page=1
http://www.mesekuckobolcsode.hu/wp-content/uploads/2015/09/MEGHIVO_magan_szeptember_kerekito.pdf#page=1
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bölcsődei csoport indítására. E mellett szólt az is, hogy a bölcsőde finanszírozása sokkal jobb volt, 
mint az óvodáé. 
A következő érv a községünk megtartó ereje az óvodáskorú gyermekek szempontjából szólt a 
bölcsőde mellett.  Meg kellett előznünk azt, hogy esetleg más településen keressen a szülő bölcsődei 
ellátást gyermekének, mert akkor ott marad óvodában, és iskolában is. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a bölcsőde létesítéséről vállalt feladatként és megbízott 
az indítással összefüggő feladatok előkészítésére. Elkészültek a szükséges dokumentumok, 
kialakítottuk a helyiségeket a kisgyermekek fogadására. Akkor a Régióban 5 óvoda vállalta fel a 
bölcsődei integrációt. 
Az óvodánk szerkezeti átalakítással 2007. szeptember 1-től többcélú közös igazgatású közoktatási 
intézménnyé vált. Új élet kezdődött. A kisgyermekek színesebbé tették a hétköznapjainkat! A 
Szülőknek megnyugvást hozott, a gyermekek pedig megtapasztalhatták a közösség jótékony 
hatását.   
A község életébe is fejlődést jelentett, a Szerencsi térségben másodikként létesítettünk gyermekjóléti 
alapellátás keretében napközbeni ellátást, bölcsődét. 
1. év elteltével így számoltam be Önkormányzatunknak: „Ez az időszak mindannyiunk számára a 
tanulás éve volt. Néha bizonytalankodtunk, de segítséget mindig kaptunk a Módszertani Bölcsődétől 
Egerből. Megoszthattuk velük problémáinkat, közösen kerestük a megoldást.” 
A családok körében egyre népszerűbb lett az intézmény, olyannyira, hogy volt 16 gyermek is a 
csoportban. Egyre több hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket fogadtunk. Amikor a 
csoportlétszámot szigorúan 10, illetve 12 főben állapította meg a jogszabály, akkor kerültünk nehéz 
helyzetbe. 
2013 februárjában a Képviselő Testület úgy döntött, bővíti a meglévő bölcsődei csoportot egy 
egységgel, azaz két csoporttal, 24 férőhellyel. Ennek megalapozásaként a szülők körében 
igényfelmérést végeztünk (61 család), melynek eredményeként 56 család igénybe venné gyermekük 
bölcsődei elhelyezését, ha lenne rá lehetőség és férőhely. A felmérés során számos hátrányos 
helyzetű család örülne, ha gyermekük napközbeni ellátását átvállalná az intézmény.  
A községben élő családok anyagi helyzete, kulturális igényszintje, érték- és szokásrendje nagyon 
eltérő, széles skálán mozog. Ebből adódik, hogy a hozzánk kerülő gyermekek személyiségének 
fejlettsége is nagy eltérést mutat. 
A bölcsődei elhelyezésüket az is indokolta, hogy községünk lakosságának 35%-a roma 
nemzetiséghez tartozik, akik más értékek mentén, más módszerekkel nevelik gyermekeiket. A 
bölcsődés korosztály esetében a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya meghaladja a 
60%-ot, mely a 2017-es születési adatokat tekintve emelkedést mutat. Az óvodai életbe való 
beilleszkedést alapozza meg a bölcsődei nevelés, különösen igaz ez a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekekre, akiknek az alapvető szokások elsajátításához otthon nincs lehetősége. 
Ezért is értékelődött fel az intézményes nevelés nemcsak a munkát vállaló szülők körében, hanem a 
gyermekjóléti gondozásban lévő családok esetében is.  
Önkormányzatunknak volt bölcsőde kialakítására alkalmas - az óvodától különálló – épülete (a régi 
óvoda), de önerőből nem tudta finanszírozni annak átalakítását, berendezését. Ezért pályázatot 
nyújtott be (ÉMOP 4. 2. 1. B12), a sikeres pályázat segítségével felépült, a közel 186 milliós 
támogatással a mai kornak és előírásnak mindenben megfelelő bölcsőde épülete. 
2014. augusztus 22-én 2 csoportos berendezett bölcsőde – az intézményünk telephelyeként – 
átadásra került. Az indításhoz szükséges engedélyek beszerzése december 1-ig tartott, ekkor 
fogadhattuk a gyermekeket. 
A többcélú intézmény bölcsődei intézményegysége immár 3 bölcsődei csoporttal, bölcsődevezető 
irányításával, 36 férőhellyel biztosítja a 1,5 – 3 éves korú gyermekek gondozását, nevelését.  
A Pedagógiai Program felülvizsgálata során a nevelőtestület döntése alapján a bölcsődei 
intézményegységünk önálló Szakmai Program alapján végzi a bölcsődei gondozás feladatait.  
A kormány célja, hogy 2018-ig a jelenleginél tizenhétezerrel több férőhely jöjjön létre a három évnél 
fiatalabb gyermekek nappali ellátását biztosító intézményekben, és ne csak a városokban, de a 
kisebb településeken is legyen bölcsőde. Ezért változtatott a szabályozáson. 2018 végéig kell, hogy 
legyen ilyen intézmény minden olyan településen, ahol legalább öt három éven aluli gyermek  
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családja tart igényt bölcsődei szolgáltatásra, vagy a településen negyvennél több három évnél 
fiatalabb kisgyermek él. Ez azt jelenti, hogy több száz önkormányzatnak kell valamilyen  
módon gondoskodni a bölcsődei ellátásról. A mi településünkön ez megoldott 10 éve. Megelőztük 
korunkat, bizonyíthatóan jól döntött az akkori Képviselő-testület. Ezzel az előnnyel élve a  
szomszédos településeken élő családok számára is felkínálhatjuk szükség esetén a bölcsődei 
ellátást.   
A bölcsődében dolgozók nem gyermekmegőrzést látnak el, szakmai munkájuk során a 
személyiségfejlődés alapjait teszik le. Ezért üdvözlendő lépés volt a már felsőfokú végzettséggel 
rendelkező kisgyermeknevelőkre is kiterjeszteni a pedagógusok életpályamodelljét és ösztönözni az 
e munkakörben dolgozókat a főiskolai végzettség megszerzésére. Kisgyermeknevelőink közül a 
bölcsődevezető főiskolai végzettségével már belépett az életpálya modellbe, 2 kollégánk tanul a 
diploma megszerzéséért. Ez egzisztenciális emelkedést jelent számukra is, szavatolja a pedagógusi 
munka magas minőségét, a foglalkoztatási biztonságot, a megfelelő életszínvonalat, és a szakmai 
fejlődést. 
Örvendetes az a tény, hogy Megyaszón az intézmények egymásra épülnek, a 0-14-16 éves 
korosztály intézményes nevelésben-oktatásban részesülhet, a figyelem középpontjába kerül. A 
gyermekek számára, - különösen a hátrányos helyzetűekre gondolok-, megadatik az esély a jobb 
életminőség eléréséhez. Pici koruktól részt vehetnek a Biztos Kezdet gyerekházban, igénybe vehetik 
bölcsődét, óvodában felkészülhetnek az iskolai tanulásra, amennyiben a szülők is együttműködőek. 
Arra törekszünk mindannyian, hogy megszerezzük bizalmukat a gyermekek érdekében. A 
kapcsolatrendszerünk fókuszában nemcsak az említett intézmények állnak, hanem a gyermekjóléti-, 
az egészségügyi szolgálattal és a pedagógiai szakszolgálattal is konstruktív az együttműködés. 
 „Jó látni, hogy az apróságok napról-napra felszabadultabbak – és a beszoktatás kezdeti 
nehézségeivel közösen megküzdve – egyre vidámabban érkeznek hozzánk. Reméljük, a közös 
munkánk meghozza majd a gyümölcsét, és a jelenlegi bölcsődésekből talpraesett, vidám ovisok 
válnak.”- írta a Bölcsődevezetőnk a befogadási időben. 
0-3 éves korban rakjuk le az érzelmi, az értelmi és a szociális képességeink alapjait. Ha széles 
perspektívából tekintünk a kisgyermekre, akkor elmondhatjuk, hogy a mai gyermekek a holnap 
polgárai, dolgozói és szülői, a jövő társadalmának és a gazdaság fejlődésének megalapozói, nem 
mindegy hogyan készül fel, és mi felnőttek hogyan segítjük őt ebben. 
Ezért törekszünk arra, hogy a bölcsődében a gyermekek biztonságát, védelmét és fejlődését a 
kisgyermekgondozók a magasan kvalifikált szakembereként, szakmai tudásunk legmagasabb 
szintjén biztosítsák.  
A 10 év alatt 154 gyermeket neveltünk, akik száma folyamatosan emelkedik. 6 kisgyermeknevelő 
segíti a fejlődésüket, és 2 kisegítő végzi a takarítási, étkeztetési feladatokat.  
Holnap 16 bölcsődés gyermek érkezik az óvodába, helyüket újak foglalják el. 
A kisgyermeknevelők szakmai elhivatottságának jelmondataként is ajánlhatom Bírtalan Ferenc 
következő gondolatát:   
„Engem ne emeljen a magasba senki, 
Ha nem tud addig tartani, 
Míg tényleg megnövök, 
Guggoljon ide mellém, 
Ha nem csak hallani, 
De érteni akar, 
Hogy közel legyen 
A szívdobogásunk.” (Bírtalan Ferenc: Míg megnövök)” 
Meghívott vendégeink: Polgármester Asszony, Jegyző Asszony, Önkormányzati Képviselők, 
Intézményvezetők, Szülők jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. Meghívottként volt jelen: Borza 
Éva, aki szakértőként tanácsaival segítette az indulást, ezzel hozzájárult a bölcsődei nevelés 
sikerességéhez és Bereginé Almási Erzsébet a Magyar Bölcsődék Egyesületének Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei képviselője, módszertani tanácsadó.             

Kertész Lászlóné  
 intézményvezető 
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AZ ÁLTALÁNOS 
    MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 H Í R E I 
 

 
  

                                       Nyári napközis tábor a Megyaszói Tanodában 
 
„Újra indul a Tanoda Megyaszón” címmel már tájékoztatást adtunk arról, hogy újra indul júliustól a 
Tanoda Megyaszón. Ennek a projektnek a keretén belül 
2017.július 17től július 21-ig és 2017.július 31-től augusztus 04-ig  kéthetes nyári napközis tábort 
szerveztünk a helyi Általános Művelődési Központban 30 tanodás gyerekkel. 
A tábor egésznapos, változatos programot nyújtott az ott lévő tanodásoknak. A gyerekek nagy 
örömmel jöttek a programokra, hiszen mindenki megtalálhatta a neki legmegfelelőbb elfoglaltságot. A  
szabadtéri játékokkal ping-pong, cso-csó, roller, gördeszka, foci, hulahopp…stb versenyeket 
rendeztünk, amivel értékes ajándékokat lehetet nyerni. Kézműveskedtünk,  gipszet öntöttünk, 
festettünk, origamiztunk, gyöngyképet és karkötőt készítettünk, közösségépítő játékokat játszottunk, 
filmeket néztünk ebéd utáni sziesztaként, trambulizhattak  a gyerekek, és a nagy melegre való 
tekintettel délutánonként medencepartit rendeztünk. Mindenkinek volt egy „ANGYALKÁJA” aki 
vigyázott rá, segített neki egész héten, csasztuskáztunk, Ki-mit tud?-ot rendeztünk, szalonnát 
sütöttünk,szülinapoztunk, tortát ettünk. 
A gazdag program mellett figyeltük a gyerekeket, és midennap értékeltük a munkájukat, és a 
viselkedésüket. A tábor sok lehetőséget nyújtott a nevelésre, mindent megvitattunk és azt hiszem a 
személyes példamutatás a legnagyobb nevelőihatással bírt. 
   Sikeresen zárult a tábor és tele élménnyel tértek haza a gyerekek. 
Köszönöm ezúton is a kedves kollegáknak /Bodnár Imréné, Vincze Szabolcsné, Krajnyák Péter és a 
két önkéntes  Kovácsné Vincze Kornélia, Kiss László/ a lelkiismeretes, türelmes, odaadó munkájukat, 
aminélkül  nem sikerülhetett volna így ez a tábor. 
 
Kiváló csapatmunka volt. Köszönöm! 
 
                                       Kiss Lászlóné 
                                        szakmai vezető 

 
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 
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2017. Július, Augusztus 
 
       Június 20.  Marci unokám születése napja. Az örömöm, amit az által éreztem Június  
21-én el is szált. Oka a Megyaszóin is keletkezett , ép ésszel is alig felfogható kár, mert a jég , a 
vihar tört zúzott, eső áztatotta sok lakóház berendezéseit is. 

A falu vezetése az aktív jelentkezőkkel együtt pillanatok alatt tudta mia a dolga, 
CSELEKEDETT (cselekszik ).                                                                                                                                                                                                                                 

KÖSZÖNJÜK !! KÖSZÖNET MINDEN segítőkész Embernek is. 
 

 

Kegyes Sándorné 
aranydiplomás tanítónő 

 

     

Hírek, információk 
 

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        
 

 

  
 

 

ELADÓ INGATLAN! 

Eladó Megyaszón a Csőri István út 25. Szám alatti  

családi házas ingatlan. 

Érdeklődni a 

 06/30/848 6692 

 telefonon 

 
ELADÓ INGATLAN! 

Eladó Megyaszón a Rákóczi út 1.szám alatti  

családi házas ingatlan. 

Érdeklődni a 

 06/30/4946625 
 telefonon 
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Gólyamentés a hulladéklerakón 
 
Sokan nem tudják, de hazánkban a fehér gólyák a fokozottan védett madarak közé tartoznak, 
természetvédelmi értékük eléri a százezer forintot. Költöző madarak, már augusztusban 
gyülekeznek, s a nyári hónap végén meg is kezdik hosszú vándorútjukat. Hazánkba, pedig 
márciusban érkeznek ismét vissza. A párok életük végéig kitartanak egymás mellett, talán ez lehet az 
oka, hogy több évezredes hagyomány szerint a családi élet tisztaságának őrzői. Európa egyik 
legstabilabb fehérgólya-állománya Magyarországon fészkel. Az állomány fenntartása ezért kiemelten 
fontos feladatunk. 
A hulladéklerakók vonzzák az óriási, akár több tízezres, elsősorban sirályokból és varjakból álló 
madártömegeket és gyakran a telelő gólyák túlélésének is egyik forrását képezik. 
A Bodrogkeresztúri Regionális Hulladéklerakó fölött sok esetben láthatunk madarakat, köztük 
gólyákat körözni. A  Z.H.K. Nonprofit Kft.-nél dolgozók már megszokták jelenlétüket. 
Néhány napja azonban munkatársaink szokásos munkavégzését váratlan események zavarták meg, 
gólyák kerültek bajba a közvetlen közelükben. Egyik nap egy sérült fehér gólya zuhant a 
hulladéklerakón található tűzivíz tározó medencébe. A következő napon, egy lábán sebesült 
egyednek volt szüksége segítségre. A munkatársaink észlelvén a bajt, azonnal a szerencsétlenül járt 
állatok megmentésére siettek. Nem hagyták elpusztulni őket, szakszerű segítséget hívtak életük 
megóvására. 
Aki került már ilyen helyzetbe, az tudja, hogy érzelmileg milyen megterhelő, amikor ott állunk a fekvő, 
vérző, ijedt madár felett, segíteni szeretnénk, de nem tudjuk, hol is kezdjünk neki, mit tegyünk, kihez 
fordulhatunk. Miután a körülményeinkhez képest, elláttuk az állatot, mindenképpen foglalkozzunk 
annak elhelyezésével, a sérült egyednek ugyanis korszerű szakellátásra van szüksége. Ilyen 
esetekben az a legjobb megoldás, ha felhívjuk a legközelebbi madármentő állomást vagy állatkertet, 
majd bevisszük a madarat. Ha mi magunk nem tudjuk a talált madarat eljuttatni a legközelebbi 
madármentő állomásra, vegyük fel a kapcsolatot az illetékes nemzeti park természetvédelmi 
osztályával vagy közvetlenül a tájvédelmi körzet őrével. 
Az állatok védelme ma már társadalmilag elvárt tevékenységnek minősül, mégis sok esetben sajnos 
érdektelenséget tapasztalunk embertársaink között egy-egy bajba jutott élőlény esetében. Mi itt a 
Z.H.K. Nonprofit Kft.-nél mindannyian nagyon büszkék vagyunk munkatársaink állatmentő 
cselekedetére. Méltán mondhatjuk, hogy olyan emberekről van szó, akik lakóhelyünk tisztaságának 
fenntartása mellett, természeti környezetünk megóvására is odafigyelnek. Nem hagyták sorsára a két 
gólyát, minden igyekezetükkel azon voltak, hogy minél hamarabb szakszerű ellátásban 
részesülhessenek. Példaértékű a hozzáállásuk, amit a két bajba jutott állattal kapcsolatosan 
tanúsítottak. - nyilatkozta Hercsik István a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. ügyvezetője, miután értesült 
a szokatlan eseményről.   
Sajnos tudomásunkra jutott, hogy kollégáink és a madárvédők erőfeszítései ellenére is az egyik 
egyed elpusztult az elszállítást követően, viszont úgy tűnik, a másik gólyának jó esélye van a 
túlélésre, kielégítő állapotnak örvend. Bízunk benne, hogy teljes mértékben felépül és visszakerülhet 
a természetbe fajtársai közé, oda ahová tartozik. 
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                                                             Anyakönyvi 
hírek 

 

S z ü l e t é s: 
 

             Bakos Gyula     -   Boros Zsuzsanna   :  Blanka 
             Horváth Géza   -   Nótár Eszter        : Georgina 
             Radics Péter    -    Ónodi Beatrix      :  Péter 
               
                               Gratulálunk! 
 

                             Házasságkötés.: 

                                                           
Szegedi Enikő      -  Sedlák Ciprián Angelus 

Horváth Piroska   -   Csömör Lajos 
Vannai Mariann   -   Hajdú István 

Vincze Kornélia    -  Kovács Sándor 
Karnizs Viktória    -  Kis Dávid 

Gratulálunk! 

                                             E l h u n y t a k : 

                                                          Farkas Sándorné sz.n.:Forgács Margit 85 éves 
                                                          Tondora Lajos 79 éves 
                                                          Puskás Józsefné sz.n.:Takács Irén 81 éves 

 

              Őszinte részvétünk ! 
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