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O k t ó b e r   2 3 . 

 

Rian a föld, a falak dőlnek,  
Kék harsonákkal zeng az ég.  
S barlangjából a dohos kőnek  

Az ember újra fényre lép. 

Fonnyadt testünket záporozza,  
Sápadt arcunkra hull a nap,  

S szédülten, szinte tántorogva,  
Szabadság, szívjuk sugarad. 

Sötétből tárul ki a szívünk:  
Nyíló virág a föld felett.  

A szolgaságból fényt derítünk,  
Fegyver nélkül is győztesek. 

                        

       Tollas Tibor 
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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. október 10. napján (kedd) 14.00 órától tartotta rendes  nyílt ülését, az önkormányzat székhelyén  

(Megyaszó, Alkotmány u. 2. sz.) . 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Vincze Szabolcs helyi önkormányzati képviselő megbízatásáról való lemondása  
Előterjesztő: polgármester 

 

2. Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.14.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.    A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés  

       helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.    A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának felülvizsgálata 

 Előterjesztő: polgármester 

 

5.   A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjának  

 felülvizsgálata 

 Előterjesztő: polgármester 

 

6.  Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadása  

Előterjesztő: polgármester 

 

7.    A Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló   

       beszámoló elfogadása 

 Előterjesztő: jegyző 

 

8.  Megyaszói Idősek Klubja és Konyha szakmai program felülvizsgálatának elfogadása 

 Előterjesztő: Kavasánszki Zoltánné intézményvezető 

 

9.  Beszámoló a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola 2016/2017-es tanév munkájáról 
Előterjesztő: Vincze Szabolcs igazgató 

 

      10. A Mackó Kuckó Bölcsőde és Óvoda 2015/2016. nevelési évről szóló beszámoló elfogadása 

 Előterjesztő: Kertész Lászlóné vezető óvónő 
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11. A 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási terv módosításáról és a 2018-2032.  

      évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási terv elfogadásáról döntés 

 Előterjesztő: polgármester 

 

12.  Egyebek 

 

 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése alapján 

Vincze Szabolcs által megüresedett egy képviselő hely. Helyébe a következő legtöbb szavazatot kapott (279) Nagy Edit 

(a 2014. évi önkormányzati választásokon még Kádárné Nagy Edit néven szerepel) (3718 Megyaszó, Dorgó út 29.) lakos 

lép. 

  

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának  

I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatás   

           

Az előirányzatok időarányos alakulása az eredeti előirányzatokhoz képest kerül bemutatásra a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

 

A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz: 

 

Az önkormányzat 2017. I. félévében 361.194.013 Ft bevételt és 340.306.629 Ft kiadást teljesített. 

 

Megyaszó Község Önkormányzata feladatait 2017. I. félévében is igyekezett maradéktalanul ellátni, a szükséges kiadások 

fedezetét biztosítani. 

 

Bevételi források és azok teljesítése 

 

Önkormányzatok működési támogatásai 63,14% teljesülést mutatnak. 

Működési bevételeink 42,57 %-os teljesülést mutatnak. 

A közhatalmi bevételek tekintetében 59,88 %-os a teljesülés.  

Ebből a vagyoni típusú adók (kommunális adó) teljesített bevétele az előirányzathoz képest 52,6 %.  

Az iparűzési adó 33,6 %-os teljesülést mutat. A gépjárműadó esetében 64,2 %-os a bevétel-teljesülése.  

 

Összesen a bevételek alakulása: 361.194.013 Ft /326.250.721 Ft = 110,71 %. 

 

A kiadások alakulása 

 

A személyi juttatások 106,89 %, a járulékok 82,39 %, a dologi kiadások 81,22 %-ra teljesültek. Az ellátottak pénzbeli 

juttatásainak teljesülése 30,34 %. Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 34,31%. 

Beruházásra 13.750.075 Ft-ot költöttünk, felújításra 19.907.998 Ft-ot költöttünk az első félévben. A finanszírozási 

kiadások 52,35 %-ban teljesültek. 

  

Összes kiadás 340.306.629 Ft / 354.467.351 Ft= 96 % 

A 2017. első féléves gazdálkodás alapján a költségvetési többlet (bevételek-kiadások): 

20.887.384 Ft. 

 
S Z A K M A I    P R O G R A M  

IDŐSEK KLUBJA 

MEGYASZÓ 

A szolgáltatás célja 

 

Megyaszó község Közös Önkormányzata, a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosít. A 

személyes gondoskodás keretében az alapszolgáltatások biztosítása érdekében Idősek Klubját működtet. 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti alapszolgáltatások nyújtása a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7)  

SZCSM rendelet szerinti szakmai tartalommal. Biztosítja az egyes szolgáltatások közötti koordinációt. Tájékoztatást nyújt 

az ellátási területen élőknek a településen működő szociális intézményi ellátásokról. 

A biztosított szolgáltatások: 

 nappali ellátást (idősek klubja) működtet,  

Az alapszolgáltatást nyújtó egységek integrált szervezeti formában működnek. A szervezeti egységek munkáját az 

intézményvezető hangolja össze. 

Az együttműködés és ésszerű munkamegosztás lehetővé teszi a rászorulók szociális helyzetének, korának és egészségi 

állapotának megfelelő ellátás biztosítását, a különböző ellátási formákban. 

 
 

A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 

Idősek Klubja 

Az idősek klubja munkanapokon tart nyitva, napi nyitvatartási ideje:  

   7 órától  15  óráig. 

A klub tagjainak biztosítjuk alapfeladaton felül az igényszerinti étkezés lehetőségét. A tagoknak TV, video, rádió, magnó, 

újságok, könyvek állnak rendelkezésükre. Játékokat és kézimunkázáshoz szükséges eszközöket is biztosítunk számukra. 

A gondozó kiszolgálja őket az étkezések alkalmával, egészségi állapotukra figyel, vérnyomást mér, szükség esetén orvost 

hív. Az idősek beszélgetéseiben részt vesz, csoportos foglalkozásokat szervez. 

 

 A feladatellátás módja  

Fizikai ellátás:  

» speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének segítése, 

» hivatalos ügyek intézésének segítése, stb. 

Egészségügyi ellátás: 

» az egészségügyi alapellátás igénybe vételének megszervezése. 

» felvilágosító előadások szervezése, 

» tanácsadás az egészséges életmódról, 

Mentális gondozás: 

» életvitelre vonatkozó tanácsadás 

» segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, társas kapcsolatos kiépítésében, 

» segítségnyújtás a vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában, 

» izoláció leküldésének segítése, stb. 

Foglalkoztatás: 

» szabadidős programok szervezése (sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjáték, tömegkommunikációs 

eszközök biztosítása és rendezvények szervezésre révén 

» hobbi-munkavégzés lehetőségének szervezése, stb. 

» Kézműves szakkör működtetése.  
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A klub szolgáltatásai különösen kiterjednek 

- igény szerint háromszori, ill. egyszeri étkeztetéslehetőségének biztosítására, 

- szabadidős programok szervezésére, 

- szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezésére, a szakellátáshoz való hozzájutás segítésére, 

- szükség esetén más szociális alapszolgáltatáshoz való hozzá jutás segítésére (pl. házi segítségnyújtás) 

- hivatalos ügyek intézésének segítésére, 

- munkavégzés lehetőségének szervezésére, 

- életvitelre vonatkozó tanácsadásra, életvezetés segítésére, 

                          -     speciális önszerveződő csoportok támogatására, működésének, szervezésének segítésére. 

 

MACKÓ KUCKÓ BÖLCSŐDE ÉS  

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

BESZÁMOLÓ  
 

a 2016/17-os nevelési évről 

Éves munka kiemelt feladatainak teljesülése 

Többcélú köznevelési intézményünk 3 csoportos bölcsődéből és 5 csoportos óvodából áll, mely feladatának tekinti 18 

hónapos kortól iskolaérettségig gondozni és nevelni a rábízott gyermekeket.  

 

2016/17-os nevelési évet 102 fővel indítottuk és 104 fővel zártuk. 

Óvodai nevelés fő feladata: 

A gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül 

1. egészséges életmód kialakítása, 

2. az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása, 

3. az anyanyelvi nevelés és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 

Óvodánkban a beszoktatások folyamatosak voltak a nevelési év során a szakmai protokollnak megfelelően zajlottak. A 

tanév a munkatervben meghatározott célok és feladatok mentén teljesült.  

A fő feladatainkat kiemelten kezeltük, benne az egészséges életmód alakítását az egészséges életvitel igényére való 

nevelést. Elsősorban a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése volt feladatunk.  

A mozgásban kiváló képességű gyermekek (tehetségcsírák) számára fejlődési lehetőséget biztosítottunk, javasoltuk 

bekapcsolódásukat az MLSZ által meghirdetett „Bozsik programba”. Az edzéseket a Sport Egyesület pedagógiai 

végzettségű tagja vezette heti 45 percben a tornaszobánkban.  Leigazolt játékosaink – 3 fő - részt vettek a területi 

tornákon az iskolás társaikkal együtt.  

Folyamatos az Egészségvédelmi program végrehajtása. Életvezetési feladataink nem csak a testi higiénére terjedtek ki, 

hanem a mentális egészség megőrzésére is megoldást kínáltak, amelyek a játékban valósultak meg.  

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés meghatározza az óvodáskorú gyermek tevékenységi formáit. Közös 

élményszerzési lehetőséget biztosítottunk a megvalósult programjainkkal, a hagyományos születés- és névnapok 

megünneplésével, hagyomány-ápoló napjaink, ünnepeink. Nevelésünkben központi helyet kapott az udvarias 

magatartásra való nevelés, az együttélési normák megfelelő mederbe terelése néphagyomány-ápoló tevékenységünk által. 
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Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő környezettel, helyes minta és  

szabálykövetéssel - az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Jelrendszerét a gyermekjátékos tevékenységek, 

társas érintkezések során, utánzás alapján sajátítja el. Ezt különböző játékokkal sikerült nagycsoportra úgy fejleszteni, 

hogy szívesen beszéltek, válaszoltak, mondókáznak, énekeltek, kitalált meséket mondtak és a kérésnek megfelelően 

teljesítik a feladatot.  

Az értelmi fejlesztés és nevelésnél az óvodapedagógus a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori 

sajátosságra, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosította a gyermeknek a változatos 

tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szereztek az őket körülvevő természeti és 

társadalmi környezetről.  

  

Bölcsődei gondozás-nevelés fő feladata: 

1. az egészségvédelem, egészséges életmód megalapozása 

2. az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése 

3. a megismerési folyamatok fejlődésének elősegítése 

Az első negyedévben törekedtünk a biztonságos, fokozatos beszoktatások lebonyolítására, figyelembe véve a gyermek és 

a szülő igényeit, szükségleteit. Legszembetűnőbb fejlődés a szokások, szabályok elsajátításában figyelhető meg, mely 

megkönnyíti az óvodai beilleszkedést. Elősegítettük a gyermekek beszéd beindulását, a szókincs bővülését, figyelmük 

fejlesztése. Dalokat, verseket, mondókákat tanultak, megismerték a játékokat, megtapasztaltak természetváltozásokat, 

fejlődött testsémájuk, megismerkedtek a különböző alkotó tevékenységekkel és nem utolsó sorban többféle mozgásformát 

gyakorolhattak a csoportszobában és az udvaron. 

 

Kapcsolattartás 

 

Óvodánk továbbra is felvállalja az integrációval kapcsolatos feladatokat. Partnerközpontú működésre törekedett.  

 A szülők nevelésbe történő bevonását kiemelt feladatnak tekintjük, ezért tartjuk szükségesnek a szülői 

szervezettel való rendszeres (negyedévente) találkozást. A szeptemberi évkezdés után szülőértekezletek 

alkalmával a szülői kompetencia erősítése céljából óvodapedagógus előadását hallhatták, melyek témája a 

szocializáció, anyanyelvi nevelési kérdések megválaszolása volt. Fontosnak tartottuk, hogy a szülők tájékozottak 

legyenek az intézményünk pedagógiai céljairól és feladatáról, ezért aktualizáltuk a fontos információkat a 

szülőkkel. Közös programokat szerveztünk a szülőkkel együtt a szülői értekezleten kívül, így a Mihály-napi 

vásárt, melyen tevékenyen hozzájárultak a sikerhez. Közös és nyílt ünnepeket (Mikulás, Farsang) tartottunk 

csoportonként, és a hagyományos bál sikeres megrendezése is közös munka eredménye. 

 Fenntartóval való együttműködés szakmai alapokon nyugvó volt. Segítséget kaptunk a takarító személyzet 

biztosításával. A feladatok megoldására törekedtünk. Javaslattétellel segítettük az óvodai nevelés törvényi 

változásaiból adódó feladatok megoldását (nyári zárva tartás, téli bezárás, óvodai beiratkozás), óvodások 

szereplésével tettük színesebbé a község programjait. Az Államkincstári ellenőrzéshez minden segítséget 

megadtunk (észrevétel, fellebbezés megírásának segítése).A nyári jégkárt szenvedett községünk Önkormányzati 

segítségkérésének eleget téve 9 óvodai dolgozó vett részt a munkában 2 alkalommal 1, ill. 3 nap. 
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 Bölcsődével való kapcsolatunk az integráció megvalósításával a leghatékonyabb, a hozzánk jelentkező 

            gyermekekkel már az óvodai felvétel előtt megismerkedtünk. A kisgyermeknevelők folyamatosan tájékoztattak 

            fejlődésükről, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és a különös bánásmódot igénylő gyermekekre. 

           Jellemzésük segített minket beszoktatáskor, hogy az adott gyermeknek megfelelő pedagógiai módszert 

           alkalmazzuk. Kisgyermeknevelőink részt vettek a programok előkészítésében is, a 10 éves évforduló 

           szervezésében. 

 Az iskolai életmódra való felkészítés óvodánkban a Mackó Kuckó Pedagógiai Program alapján valósul meg a 

gyermekek személyiség fejlettségéhez mérten, mely közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő 

beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások, a szociális, és a kognitív képességek fejlődését.  

Vezetői szinten a találkozások gyakoriak voltak, 11 alkalommal. Az óvodáskor végén az iskolai és óvodai 

pedagógusokból álló team esetmegbeszélését követte a beiskolázás előkészítése, tanítói látogatás a 

nagycsoportokban, részvételük az óvodai ünnepségeken. 

Közös szakmai foglalkozást tartottunk tavasszal, 2 alkalommal, egyik az iskolában a gyermekek után követése, 

másik az óvodában a beiskolázás előtti ismerkedés céljából. 

A nagycsoportosok látogatták meg az 1. osztályosokat, és meghívást kaptak az iskolai gyermeknapra. Kölcsönös 

részvétel jellemezte a vásárokat, a Mihály-napra meghívtuk az első osztályosokat.  

 Kistérség Óvodáival, a vezetőkkel telefonon, e-mailen tartottuk a kapcsolatot, fontosabb információt megosztva. 

              Az óvodapedagógusokkal (20 fő) a 9. alkalommal megrendezett mese délelőtt alkalmával véleményt cseréltünk, 

            miközben a gyermekek is jól érezték magukat. 

 Gyermekjóléti Szolgálattal és a Járási Hivatal Gyámügyi Osztályával szoros kapcsolatot tartottunk a 

gyermekek védelmének érdekében. Aktívan együttműködtünk a jelzőrendszer tagjaként.  10 alkalommal éltünk 

esetjelzéssel, melyre mindig kaptunk választ. Esetmegbeszéléseken, védelembe vételi tárgyaláson vettünk részt, 

adatokat szolgáltattunk az étkeztetéshez, pedagógiai véleményt készítettünk. Telefonon is folyamatosan tartottuk 

a kapcsolatot a munkatársakkal, az esetmenedzserrel. (Gyermekvédelem beszámolója)  

 Pedagógiai szakszolgálatokkal folyamatos kapcsolatot tartottunk telefonon, e-mailen, személyesen – szűrések, 

szakértői iránti kérelmek, fejlesztőpedagógia, gyógypedagógia – a járási szakszolgálattal.  

A Megyei Pedagógiai Szakértői Bizottsággal telefonon és személyesen is tartottam a kapcsolatot a gyermekek 

ügyében a határidők miatt. (2016. szeptember 16-án felülvizsgálatra beküldött gyermekünk 2017. szeptember 5-re 

kapott időpontot.  

 Pedagógiai szakmai szolgáltatókon keresztül jelentkeztünk a továbbképzésekre (Továbbképzésen résztvevők 

táblázat) és minősítések alkalmával az Oktatási Hivatallal, a Pedagógiai Oktatási Központtal voltunk 

kapcsolatban. 

Kapcsolatban voltunk a minősítő bizottság tagjaként a minősítő szakértőkkel, teljesítettük feladatunkat a 

(portfólió értékelés, minősítés). 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzattal tartottuk a kapcsolatot a gyermekek érdekében. Vezetői szinten 2 

alakalommal találkoztunk, javaslatokat tettünk, megjelentünk egymás rendezvényein. Felkérésre műsort adtunk a 

Nemzetközi Roma Nap alkalmából rendezett ünnepségükön, és a hagyományos majálison.  

Beszámolót készítettem testületi ülésükre. 
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 Biztos Kezdet Gyerekház Vezetőjével a kezdeményezett találkozásokat sikeresnek ítélem meg. A problémásabb 

családokról információt cseréltünk, megoldásokat kerestünk, melynek hasznosulása: a viselkedés a család 

részéről változott.  

 Általános Művelődési Központ az ÁMK által, vagy községi szinten szervezett ünnepségeken egyeztetés alapján 

megjelentünk a dolgozókkal, ill. óvodásainkkal, műsorral bővítettük az ünnepeket. A Miskolci Nemzeti 

Színházba a gyermekek színházbérletének beszerzését és az utazást teljes egészében megszervezte.  

 Civil és egyéb szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel, azon kívüli szerveződésekkel kapcsolattartásunk 

vezetői szinten valósult meg.  

Az óvoda eszközrendszerét bővítette, az óvodás gyermekek komfortérzetét javította, lehetőséget adott hátrányos 

helyzetű gyermekeinknek a tapasztalásra az a támogatás, melyet az év folyamán kaptunk különböző 

szervezetektől. 

Megyaszóért Közalapítványunktól játékot kaptunk karácsonyi ajándékként. 

A Megyaszói Népdalkör és Citerazenekar 2 tagja részt vett a Mihály-napon, és a mese délelőttön a hangszer, a 

tárgyi eszközök bemutatásával.  

A Mag Kft. a szüretelés lehetőségét és a szőlőt biztosította. 

Az Önkormányzat kisbusza szállította a nagycsoportos gyermekeket a szüret helyszínére. 

Majálison dalos játékokat játszottunk a Hankó Zoltán Kulturális Egyesület szervezésében. 

 

MEGYASZÓI MÉSZÁROS LŐRINC KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA 

 2016/17. TANÉV 
Feladatok 

 

Kiemelt pedagógiai feladatok 

 

a) A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről -  a 2012. szeptember 1-jétől hatályos változtatások bevezetése. 

 

b) A Pedagógiai Programban meghatározott feladatok folyamatos, tervszerű végrehajtása. Ezen belül: 

Az egyéni képességek kibontakoztatásának, a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak kiemelt kezelése. 

- Kompetencia-alapú oktatás programcsomagjainak megvalósítása 

 

 

1. Szövegértés-szövegalkotás  

2. Matematikai-logikai  

3. Szociális életviteli és környezeti  

4. Életpálya építési  

- A tehetségek korai kiválasztása, tudatos és tervszerű tehetséggondozás. Tehetségfejlesztő szakkörök 

működtetése. 

- A művészeti, tanulmányi és ismeretbővítési, valamint sportversenyeken való részvétel, és a fentiekre történő 

felkészítés biztosítása. 

- Az alapkészségek folyamatos fejlesztése . 

- A gyerekekkel szemben támasztott követelmények további folyamatos és fokozatos emelése. A lemaradók 

hatékonyabb motiválása és segítése, a tanuláshoz való hozzáállásuk megváltoztatása a bukások magas számának 

mérséklése érdekében. 

- A tanulók felkészítés az OH országos méréseire (minden tanuló a képessége szerinti legmagasabb szinten 

teljesítsen).  

 



 

9 

 

 

Pályaorientáció, pályaválasztás segítése. A pályaválasztás előkészítése, szakmák ismertetése már hatodik évfolyamtól. 

 

c) Az éves munkatervben meghatározott feladatok megvalósítása. 

 

d) Kiemelt nevelési feladataink: 

- Egymás elfogadása, tisztelete, a másikra való odafigyelés erősítése. 

- A renitens, közösségre és/vagy önmagára is káros magatartású tanulók megfékezése különböző szakemberek 

segítségének igénybe vételével. 

- Az agresszió minden formájának elutasítása, a konfliktusok azonnali megoldása. 

- Erőteljesebb figyelem a „csendes, visszahúzódó” gyerekek iránt. 

- Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések visszaszorítása. 

- A Házirend szabályainak következetes betartatása. 

- A munkafegyelem erősítése. 

- A köztulajdon és az iskolai környezet védelme. A vandálok, rongálók felelősségre vonása, az okozott kár 

megtéríttetése.  

- A magántulajdon tiszteletben tartása, a lopások megakadályozása azzal, hogy mindenki fokozottan figyel az 

értékeire. 

 

e) Kiemelt feladataink az oktató munka terén: 

 

1. A mindennapos testnevelés bevezetése az 1-8. évfolyamon .További lehetőségek a tanulók számára: tömegsport 

foglalkozások, sportszakkörök, sportegyesületek edzései. 

 

 

f) Az intézményi integrációs program végrehajtásából adódó feladatok: 

 

 

- Az Esélyegyenlőségi munkacsoport feladattervének végrehajtása. 

- Szociális, kulturális hátrányok enyhítése a HH/HHH tanulók esetében. 

- Az SNI/BTM/HH/HHH tanulók fejlesztése a tanórán kívüli foglalkozásokon is. 

- A szabadidős programokba bevont tanulók számának emelése. 

- A tanulók egymás iránt érzett felelősségének növelése, egymás tisztelete. 

- A közös tulajdon megbecsülése, megóvása, a magántulajdon tisztelete. 

- A tanulás, a tudás fontosságának elfogadtatása a tanulókkal és a szülőkkel, a tanulást segítő eszközrendszer 

fejlesztése. 

- Tudatformálás a szülők körében: előítéletesség, érdektelenség felszámolása; őszinte és kulturált kommunikáció; 

tudatosság és következetesség a gyermeknevelésben; szorosabb együttműködés a pedagógusokkal. 

- A szakszolgálatokkal, család- és gyermekvédelmi központokkal együttműködve el kell érni a szülői 

kötelezettségek teljesítését. 

 

g) Az IMIP alapján készült kétéves intézkedési terv időarányos végrehajtása 

(Lásd: Mellékletek) 

 

 

h) A települési közoktatási esélyegyenlőségi program folyamatos végrehajtása. Ezen belül: 

 

- A szülők tájékoztatása a halmozottan hátrányos helyzet regisztrálásához szükséges nyilatkozat-tétel előnyeiről 

(1. évfolyam). 

- Az SNI tanulók ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

Hatékony együttműködés az egységes gyógypedagógiai és módszertani intézményekkel, szakszolgálatokkal az 

SNI tanulók fejlesztése érdekében. 

- A HH/HHH tanulók nagyobb számban vegyék igénybe a speciális képzési formákat. 

- A napközit, tanulószobát igénybe vevő HH/HHH tanulók arányának növelése. 

- A HH/HHH tanulók kiemelt fejlesztése a kompetencia-mérések eredményeinek javítása érdekében. 

- Az együttműködés erősítése a közoktatási szereplőkkel, a kerületi intézményekkel és civil szervezetekkel az 

integráció hatékonyságának növelése érdekében. 
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i) A fenntartó által meghatározott feladatok végrehajtása. Ezen belül: 

 

- Az intézményi dokumentumok folyamatos aktualizálása, a dokumentumok közti összhang megteremtése. 

- A gyermekek neveltségi szintjének emelése. 

- Környezettudatosabb magatartás kialakítására nevelés. 

- Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása. 

 
 
 

S U L I 
H Í R E K 

 
 

 

Október 6-i megemlékezés 

Az 1849. október 6-i eseményekre emlékezve iskolánk 6. osztályosokból álló irodalmi színpada adott műsort. A gyermekek mély 

átérzéssel és rendkívüli szorgalommal készültek. A megemlékezés kellő tiszteletadással zajlott, majd zárásként mindannyian 

elhelyeztük az emlékezés mécseseit.  

Fellépők: 

Balogh Fanni, Bőlkény Dominika, Kozma Panni, Nagy Dorina, Orosz Vivien, Udvari Laura, Vojcsik Vanda, Borbély Gyula, Csömör 

Lajos, Hajdú Máté, Krompák Szabolcs, Morvai Balázs, Ördög Csaba, Rákosi Nándor, Tondora András. 

Felkészítő pedagógusok: Orosz Gáborné, Mészárosné Katona Adrienn, Krajnyák Péter szaktanárok 

                                                                                       

                 
 

Ünnepi megemlékezés október 23-ról 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulója 

alkalmából ünnepi megemlékezést tartottunk 2017. október 20-án, pénteken iskolánk tornatermében. A 6.-7.-

8. osztályos tanulókból álló szereplőgárda felidézte a múlt eseményeit, valamint versekkel emlékeztek, 

rótták le kegyeletüket az ’56-os áldozatok előtt.  2017. október 23-án 14 órától az esős időjárás miatt 

községünk Művelődési Házában került  

megrendezésre az ünnepély. Ünnepi beszédet mondott Koncz Ferencz Úr, Szerencs város Polgármestere, 

majd az általános iskola irodalmi színpadának szavalatai következtek. Zárásként a Megyaszói Népdalkör és 

Citerazenekar műsorát kísérhette figyelemmel a nézőközönség. A Szózat elhangzása után az ’56-os 

Emlékpark felé vettük utunkat, ahol a községünk, valamint a környező települések Polgármesterei 

elhelyezték az emlékezés koszorúit. 

 

Vincze Szabolcs  

igazgató 
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MACKÓ  KUCKÓ 
HÍREI 

 
 

 
Mihály napi vásár 

 

Immár hagyomány az óvodánkban a Mihály napi vásár megrendezése amit, ebben az évben október 6-án tartottuk meg az 

óvodában a Manó és az Alma nagycsoportos gyermekek közreműködésével. Már hetekkel korábban elkezdték a vásári 

portékák készítését a szorgos kezű óvó nénik, dajka nénik, kisgyermekgondozók, és a szülők is bekapcsolódtak a 

munkába. 

Az idő is kedvezett számunkra, hisz gyönyörűen sütött a nap. 

A nagycsoportos gyermekek énekes szerepjátékával indult a vásár, majd a bírói dobszóra: 

 

Közhírré tétetik, 

hogy Szent Mihály napján, 

az óvoda főterén vásár lészen. 

Kinek ingósága, kinek pénze, 

készítse az útra, 

a vásár megtekintésére. 

kezdetét vette a vásár. 

 

Szebbnél szebb portékákból választhattak a vásárlók, nézelődők. Kapható volt: kisebb ajándék- és dísztárgyak, 

sütemények, gyümölcsök, virágok, lángos és gofri is. 

Nagy érdeklődés kíséri ezt az évről-évre megismétlődő vásárt. Sok szülő, az óvoda nyugdíjas dolgozói, az alsó tagozatos 

iskolások, tanító nénik örömmel jönnek a vásárra. A portékák eladásából összegyűlt összegből új játékokat, és fejlesztő 

eszközöket fogunk vásárolni. 

Köszönjük mindazoknak, akik különféle termékekkel, süteménysütéssel, agyagi felajánlással járultak a vásár sikeréhez! 

 

Albert Dánielné, Apostol Elemérné, Árvainé Vadászi Renáta, Bakosné Boros Zsuzsanna, Balogh Georgina, Baloghné 

Ondó Beáta, Beluscsák Kertészet, Bodnár Imréné, Budai Melinda, Császár Jánosné, Dobayné Vigh Katalin, Dávid 

Krisztina, Erdélyi Tiborné, Horváth Erzsébet, Horváth Jánosné, Horváth Karolina, Horváthné Kanalas Henrietta, Irhás 

Cintia, Irhásné Csömör Mária, Kavasánszki Györgyné, Kertész Lászlóné, Kertész Rita, Kiss Bertalanné, Kovács Viktória, 

Kótai Emilné, Kótai Nikolett, Krajnyák Csilla, Lakatos Orsolya, Lengyelné Bús Zita, Lézerné Takács Erzsébet, Makovics 

Vera, Mészárosné Hajdú Anita, Morvai Jánosné, Nagy Edit, Nagy Bertalanné, Nótárné Budai Klaudia, Obbágyné Fazekas 

Mónika, Oláh Renáta, Orosz László és családja, Óvádné Dobi Anikó, Radics Katalin, Ruskó Sándorné, Szőke Péterné, 

Tamásné Lakatos Krisztina,Tamásné Vadász Éva, Török Nikolett, Vadászi Tímea, Váradi Gabriella, Vincze Szabolcs, a 

konyha dolgozói                                                                                                                                                Kiss Józsefné 

óvodapedagógus 
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 ,,Utazzunk együtt erőpróbára Meseországba!” 
 

2017. október 27-én 10. alkalommal rendeztük meg óvodánkban a már hagyománynak számító mese délelőttöt.  

Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Monok, Rátka, Taktakenéz, Tállya és a házigazda, Megyaszó – 11 csapata indult el 

az erőpróbára. Óvodánkat az Alma és a Manó nagycsoport képviselte. 

A mese délelőtt témája mindig egy magyar népmese. Idén, A két bors ökröcske című mese, játékos feldolgozására került 

sor. Öt állomás játékos feladatai várták a gyerekeket: 

- Volt, ahol különböző fűszereket ismerhettek, szaglászhattak meg a gyerekek (pl.: fahéj, csillagánizs, babérlevél és 

természetesen bors). 

- Máshol erejükre és ügyességükre volt szükség. Talicskát kellett fával megpakolniuk, aztán mesebeli ökröcskévé 

változva húzták a talicskát a meghatározott célig egymással versenyezve. 

- A következő állomáson szorgos kezek ügyeskedhettek, só- liszt gyurmából süteményt formázhattak, amit ki is 

díszíthettek. 

- Szintén az ügyességüket kellett próbára tenni, amikor az 1001 éves fa tetején lévő 99 rejtekes tarisznyát kellett 

megszerezniük. 

- Az egyik állomás feladata a szekér részeinek megnevezése volt, aztán előre kivágott formákat illesztettek össze, 

így elkészítve saját kis szekerüket. 

A visszajelzésekből megtudhattuk, hogy ismét egy élményekkel teli délelőtt részesei voltak a gyerekek. Reméljük, jövőre 

újra találkozunk! 

Juhász Gabriella 

Óvodapedagógus 

                        
 

 
 

Kertész Lászlóné  
 intézményvezető 
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AZ ÁLTALÁNOS 

    MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
 H Í R E I 

 
 

A  Művelődési Házban emlékezetünk meg az 1956-os forradalom kitörésének napjára, október 23-án. A Himnusz elhangzása után 

Koncz Ferenc, a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke idézte fel a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb 

eseményének nagyobb momentumait. Az ünnepi gondolatokat követően a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános 

Iskola irodalmi színpadának tagjai készültek ünnepi műsorral, akik dalokkal és versekkel elevenítették fel Magyarország 

népének a sztálinista terror elleni forradalmat és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharcát. A gyerekek után a 

Megyaszói Népdalkör és Citerazenekar mutatta be az alkalomra készített repertoárt. A rendezvény végén Hajdú Istvánné 

községünk  polgármestere és Koncz Ferenc elhelyezte a megemlékezés koszorúját az 56-os emlékmű talapzatán . 

 

 
 

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 
 

 PROGRAM ELŐZETES 

 

Meghívó 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

Adventi gyertya gyújtásra 

Az Általános Művelődési Központ előtti  parkban 

Gyergyagyújtás időpontjai: 

 

                                                    2017.  december  03.    (vasárnap)  délután  15.30-tól 

                                                    2017.  december 11.     (vasárnap)  délután  16.30-tól 

                                                    2017.  december 17.     (vasárnap)  délután  16.30-tól 

                                                    2017.  december 22.     (péntek)      délután  17.30-tól 

 

A gyertyagyújtások minden alkalommal műsorral  egybekötött alkalmak  

Minden érdeklődőt szeretettel és tisztelettel várunk. 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik45DxjJ7QAhVBaxQKHUTrC0YQjRwIBw&url=http://jaszlajosmizse.hu/meghivo-adventi-gyertyagyujtasra/&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNFNqn5UTOdnx3lVo8Zh3aXr1rw04g&ust=1478864254170540
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik45DxjJ7QAhVBaxQKHUTrC0YQjRwIBw&url=http://jaszlajosmizse.hu/meghivo-adventi-gyertyagyujtasra/&bvm=bv.138169073,d.d24&psig=AFQjCNFNqn5UTOdnx3lVo8Zh3aXr1rw04g&ust=1478864254170540
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„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 
 

    
 

Köszönöm a meghívást! 
 

Külön köszönöm Megyaszó Vezetőinek,hogy falunkat is ért jégkár és egyéb tennivalók  mellett arra is fordítottak 

energiát,hogy a falu idős embereit kellemes hangulatú rendezvénnyel örvendeztessék meg.Sajnos egyre többen 

vagyunk akik naponta érzik „itt fáj-ott fáj”.Engem is „elkapott szeptember 29.-én egy enyhe sztrók. A 

mozgásközpontomat sértette a betegség. 30.-án a miskolci Csillagpont Kórházba kerültem. A gyors és gondos 

orvosi és ápolási  segítség  hatására október 6.-án  már át is tudtam adni a zárójelentést  Dr.Kiss Bertalan Dr. 

Úrnak,aki olyan jó tanácsokkal látott el,hogy most itt lehetek. KÖSZÖNÖM! 

Akik ismernek tudják,hogy tevékeny ember vagyok. 

Hát igen ! Az ilyen embereket is éri baj. Ezért tanácsolom az ORVOSOK –ÁPOLÓK és jóhiszemű,jót akaró 

EMBEREK tanácsait! „Éljünk aktívan, de módjával”! 

Megfogadom a jó tanácsokat, és ajánlom Idős Társaimnak is. 

Éljenek tovább még éveken át aktívan, de módjával! 

Végül is  Köszönöm  a kedves gyerekek és felnőttek szórakoztató műsorát! 

KÖSZÖNET MINDENÉRT! 
 

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 
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Tisztelt Betegeink! 

 
Értesítjük Önöket, hogy megérkeztek az  

ingyenes influenza védőoltások. 

ingyenesen beadhatók a  szezonális  influenza által  

fokozottan veszélyeztetett személyeknek. 

 

- idült légzőszervi betegségben szenvedők,   

- idült szív és  érrendszeri betegségben szenvedők,  

- veleszületett vagy  szerzett immunhiányos állapotú, anyagcsere betegek,  

- várandós nők 

- idült máj vese  és  anyagcsere betegek 

- huzamosabb  ideig egészségügyi  intézetben kezeltek 

- tartós salicylat  kezelésben  részesülő  gyermekek  és  serdülők 

- 60 éven  felüliek  

- tartósan ápolt  személyek 

- állattartó telepek baromfifeldolgozók, vágóhidak  dolgozói 

- egyéni  elbírálás alapján egyéb veszélyeztetett csoportok 

Fertőzés átvitele révén  veszélyeztető  személyek: 

 

- egészségügyi dolgozók 

- szociális  intézmények dolgozói  

 

Az oltások a rendelési időben, de külön  helyiségben  kerülnek beadásra előzetes jelentkezés nélkül.  

 

 

Megyaszó, 2017. október 25. 

 

Dr Kiss Bertalan  

        
 

 

  
 
 

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 Diófa út 16.Szám alatt 

családi házas ingatlan. 

Érdeklődni a 

06/20/553-5490 

telefonon 
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     Anyakönyvi 
hírek 

 

S z ü l e t é s: 

 
               Tamás Dóra            -      Horváth Tóbiás     Tóbiás Lionel 
                 Töreczki Marina       -       Lang Arnold            Ramóna 
                 Papp Ildikó                -       Bodnár Zsolt          Zsombor        

                                       Gratulálunk! 

Házasságkötés: 

 

             Balogh Georgina és Tamás Alex 

 

                                                      E l h u n y t a k : 
 

Tamás Józsefné szn.:Radics Julianna     57 éves 

Eperjesi Dániel Béláné szn.:Pálinkás Ilona    72 éves 

 

              Őszinte részvétünk ! 

 

M e g y – a – s zó 
Az Önkormányzat információs havilapja. 

Kiadja: Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő Testülete 
Felelős kiadó:  

Hajdú Istvánné polgármester 
Szerkesztő: 

 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. 
 
 

 


