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MEGYASZÓ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 

XXV. ÉVFOLYAM 2. szám                           2016. F  E  B  R  U  Á  R    
 

 

A HIMNUSZ 

E bús imádságot dalolta ajkam, 

Mikor nem is tudtam még, mit dalol, 

Csak éreztem, hogy orgonás szavakban, 

Ezer év búja búg a hant alól. 

A Végeken, hol mély magányban éltem, 

S Rodostó gyásza szállt lelkem felett, 

A néma dacban, büszke szenvedésben 

Fajtám keserve, megértettelek! 

E dalt dúdoltam ott fáradt ajakkal, 

Az éghez oly közel járt e magyar dal, 

Kárpátok ormán ültem egyedül 

És gondolkoztam Kölcsey felül, 

Ki félszemével a jövőbe látott, 

Szent táltosunk, teljék be látomásod! 

Juhász Gyula 

 

/A HIMNUSZ SZÜLETÉSÉNEK 192. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE/ 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I   H Í R E K 

 

 

 
 

 

 

 Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2016. Február 11-én tartotta soron következő 

rendes ülését az alábbi napirendi pontok szerint:    

 Megyaszó Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletének elfogadása. 

 Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása. 

 Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Megyaszó Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal. 

 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározása. 

 A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadása. 

 Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

teljesítéséről. 

 A polgármester  2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása. 

 

 Hajdú Istvánné polgármester Megyaszó Község Önkormányzatának a 2016. évi 

költségvetéséről szóló előterjesztésében előadja, hogy az Országgyűlés elfogadta 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény 

alapján megterveztük Megyaszó Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető 

központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban 

és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 

 Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással 

való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább 

azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok 

szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási 

rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező 

önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat 

segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe 

tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-

testületi hatáskörben találhatóak. 2016-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli 

integrálása a munka világába. 

 A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az 

önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a 

közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. 

 A helyi közügyek, közfeladatok: településfejlesztés, településrendezés, 

településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), óvodai ellátás, szociális, 

és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, 

stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. 

köztisztaság, rovarirtás), kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet 

támogatása, stb.), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 
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ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),lakás- és 

helyiséggazdálkodás,  honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, közreműködés a 

település közbiztonságának biztosításában, helyi közfoglalkoztatás,helyi adóval, 

gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi 

ügyek, hulladékgazdálkodás… 

 A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben 

megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik:  Takarékos, 

átlátható és biztonságos működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, a 

szociálisan rászorultak támogatása, beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása, Tudatos 

település-üzemeltetés és fejlesztés, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális 

pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.  

 A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 485.618 ezer Ft, melyet a 

finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 40.100 ezer Ft-tal egészít ki, így 

összesen 525.718 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 1,3 %-kal magasabb az előző 

évi eredeti előirányzattól… 

 A Képviselő-testület megvitatta a rendelet tervezetét. A képviselők összességében 

elfogadhatónak és teljesíthetőnek vélték az előterjesztésben foglaltakat, ezt költségvetési 

rendeletben rögzítették.  

 Lengyelné Bús Zita jegyző előterjesztésében előadja, hogy a települési és a nemzetiségi 

önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát követően megállapítható, 

hogy az elmúlt évben a Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási és pénzügyi ügyintéző 

személyében változás történt, az együttműködési megállapodás pontosításra szorul. 

 Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés 

mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési 

megállapodást elfogadja.  

 Következő napirendi pontban Lengyelné Bús Zita jegyző a 2016. évi köztisztviselői 

teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározása tárgyban ismerteti a korábbi 

rendeletek aktuális, a 2016-os évre vonatkozó kiemelt céljait, melyet a Testület az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadott. 

 A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló 

előterjesztést a Testület, a járások átszervezése következtében kialakultak átszerveződés miatt, 

megvitatás után elfogadta. 

 Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

szóló jelentést Kertész Lászlóné a Számvizsgáló Bizottság elnöke terjeszti a Testület elé. 

Megállapította, hogy valamennyi képviselő eleget tett vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségének, annak átvételéről valamennyi képviselőnek átnyújtották a leadást igazoló 

szelvényt.  

 Következő napirendi pontban Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló érvényben lévő foglaltak alapján Hajdú Istvánné 

főállású polgármester 2016. évi szabadsága igénybe vételét az előterjesztett ütemezésben 

foglaltaknak megfelelően jóváhagyta.  

 Ezt követően a Megyaszó Község Idősek Klubja szakmai programjának szükségessé vált 

felülvizsgálata alapján összeállított előterjesztést ismertette a Testülettel Lengyelné Bús Zita 

jegyző asszony. A Képviselő-testület a szakmai programot megismerte, azt az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 
 

 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                        polgármester                        jegyző 
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S U L I  

H Í R E K 
 

Negyedikesek a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen 
 2016. február 5-én a 4. b osztály négy tanulója – Kozma 

Panni, Ördög Csaba, Tondora András és Udvari Laura – 

részt vettek az országos Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny körzeti fordulóján, melyen Heves, Nógrád, 

Szabolcs-Szatmár –Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod – Abaúj - 

Zemplén megye negyvennyolc csapatával mérhették össze 

tudásukat.  

 A tanulók nyolcadik helyezést értek el, így sajnos két 

hellyel lemaradtak az országos döntőbe való továbbjutástól. 

                                                                                                                

         Szegedi Istvánné  
          tanító 

Helyesírási verseny 

Február 11-én a Taktaszadai Móra Ferenc Általános iskola  

helyesírási versenyt rendezett. 

 Az ötödik osztályos tanulók közül második helyezést ért el  

Varga Ákos 
 ötödik osztályos tanuló. 

         Tóth Csabáné 

         szaktanár 

„Kocka Kobak” 

Matematika verseny 

 É-magyarországi Regionális Forduló 

 
7. osztály:  

Gecső Tamás II. helyezés 

Szilágyi Bertalan XI. helyezés 

 

8. osztály: 

Molnár Lilla III. helyezés 

Halász Annabella VIII. helyezés 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Gecső Tamás XVI. Helyezés 

 

                                                                               Barnáné Csépke Mária 
                                                                                                     tanár 
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NYUGDÍJAS BÚCSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40 év pedagógus munkában töltött év után KOBÁNÉ KECSKEMÉTI MÁRIA tanító 

néni nyugállományba vonult.  

 Ebből az alkalomból elbúcsúzott a kollégáktól, munkatársaktól, a tanítványoktól. A 

tantestület nevében Vincze Szabolcs igazgató úr méltatta a négy évtizedes pedagógusi 

tevékenységet, és kívánt erőben, egészségben eltöltendő nyugdíjas éveket. /szerk/ 

 

MATEMATIKA ÓRA A 4. OSZTÁLYBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

 

 

 

 

 

 

 
/Fotók:HONLAP/ 

Iskolánk irodalmi színpada emlékműsorral emlékezett meg erről a napról. 

 

Vincze Szabolcs 

Igazgató 

http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2014-2015-esemenyei/321-nyugdijas-bucsu
http://www.megyaszoiskola.hu/galeria-kepek-megyaszo-iskola/fenykepek/319--matematika-ora-a-4-osztalyban
http://www.megyaszoiskola.hu/galeria-kepek-megyaszo-iskola/fenykepek/320-magyar-kultura-napja
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/nyugdij/NYUGDIJ-0009.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/nyugdij/NYUGDIJ-0004.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/nyugdij/NYUGDIJ-0002.jpg
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MACKÓ KUCKÓ 

HÍREK 

Gyermekeink nagy sikerrel szerepeltek a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„FARSANG VOLT A MANÓ CSOPORTBAN” 

 Ahogy minden évben, most is elérkezett a Farsangolás időszaka, amellyel 

elbúcsúztatjuk a telet. Már egy-két hete mókás, színes, bohócos dekorációba öltöztettük a 

csoportszobánkat. Bohócot festettünk, farsangi álarcot készítettünk, és még „Bolond” farsangot 

is csináltunk. Felvettük a mókás álarcokat, mindannyian pizsamába öltöztünk, és kezdődhetett a 

zenés-táncos mulatság.  

 A jelmezbál napjára vidám dalokkal, versekkel, mondókákkal készültünk. Meghívtuk a 

szülőket, és minden gyermek belebújhatott kedvenc jelmezébe. Volt néhány nagyon ötletes, 

házilag készített jelmez is, de valamennyien jól festettek jelmezükben. Nagyon jól éreztük 

magunkat, székfoglalót játszottunk, az óvodában sütött farsangi fánkot, és H. Csenge által 

hozott házi süteményeket ettünk. A szomjunkat málnaszörppel oltottuk.  

 Az elkövetkező napokban sor kerül majd a „Kiszebáb” égetésre is az óvoda udvarán, 

aztán nincs más dolgunk, minthogy várjuk a tavaszt. 

 Köszönjük a segítséget azoknak a szülőknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap 

emlékezetesebb legyen a gyermekek számára.  

                                                                                              Orosz Zsuzsa 
 Óvodapedagógus 

 

 

NYÍLT NAP AZ 

ALMA 

KISCSOPORTBAN 

 
 

 

 

 Február 23-án délelőtt nyílt napot tartottunk az Alma kiscsoportban.  

 Ez jó alkalom volt arra, hogy a Szülők betekintést nyerjenek óvodai életünk 

mindennapjaiba. Megismerkedhettek a napirendünkkel és az óvodában végzett 

tevékenységekkel. Nem csak szemlélői, hanem aktív résztvevői voltak mindennek, hiszen 

együtt játszottak, rajzoltak, farsangi szemüveget készítettek, énekeltek, verseltek 



 7 

gyermekeikkel. Emellett azt is megtapasztalhatták, hogy gyermekük mennyit fejlődött az 

óvodában. 

 Vidám délelőttöt töltöttünk el együtt, a gyermekek és a felnőttek nagy örömére. 

 

                                                                                  Németh Ferencné 
                                                                                   óvodapedagógus 

 

Kertész Lászlóné 
Intézményvezető 

 

 

 

 

AZ ÁLTALÁNOS  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

h í r e i 

 

KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG ÉS MUNKAREND 

 
HÉTFŐ:  NYUGDÍJAS KLUB        15.00 -17.00 

CSÜTÖRTÖK:      NÉPDALKÖR ÉS CITERAZENEKAR       18.00 - 20.00 

   PÉNTEK:            FÚVÓSISKOLA                                            16.00 - 17.00 

                                 FÚVÓSZENEKAR                                       17.00 - 20.00 

 

  A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

 

 Megyaszó Község Önkormányzata január 22-én a MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

tiszteletére rendezett ünnepségre hívta településünk lakosságát. Az Általános Művelődési 

Központban tartott rendezvényen Vincze Szabolcsné, az intézmény igazgatója, ünnepi 

beszédében emlékezett a Magyar Himnusz „születésének” körülményeire a l92. évforduló  

alkalmából, nemzeti kultúránk megőrzésének fontosságáról: 

 

 

 

 

 

 „Január 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 

fejezte be - "a magyar nép zivataros századaiból" vett példákra épített költeményét - a 

Himnuszt. 

 Nem lett piros betűs ünnep, nincs ezen a napon iskolai szünet, de a legtöbb helyen, 

iskolában, könyvtárban, faluban, városban valamiképpen megemlékeznek Kölcseyről, a 

Himnuszról és a magyar kultúráról. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 

22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 

napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. 
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 Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 

figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk 

erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 

 Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E 

naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, 

pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. Január 22-ét – Himnuszunk születése napját – 

legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez az a nap, amikor főhajtással 

emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely jelzőjét és minősítését 

adhatja létünknek, arról, amely megkülönböztet bennünket más népektől.  

 A magyar kultúra minden rétegkultúrában jelzi, hordozza a magyarság hagyományait. A 

kulturális hagyomány és érték, amelyet a történelmünk során létrehoztunk, ad igazolást 

fennmaradásunkhoz. Ebben a szakadatlan folyamatban és fennmaradásunkért folytatott 

harcban nemesedett kultúránk, s tartotta meg önmagát. Megőrizte a falvak hagyományát, a 

nép ajkán születő dalokat, a keze által formált eszközöket, a kúriák és kastélyok szervező 

erejét és műveltségét. S mindenekfölött talán a legfontosabbat, az anyanyelvet, amely 

egyformán szól mindenkihez, s amelynek megkülönböztetett szerep jutott. Nem véletlen, 

hogy értékeink, kincseink közül éppen nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra 

ünnepévé. Nemcsak a magyar sors, magasztos történelmünk viharos századai sejlenek fel 

gyönyörű himnuszunkban, hanem a nép által átörökített, megőrzött tudatunkban folytonosan 

jelenlévő és belőle építkező kultúra is.A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha 

feladataink jegyében számvetést készítünk, vagy legalábbis kijelöljük önmagunknak – ki-ki 

önmagának –, hogy milyen módon kell a ránk hagyott kulturális örökségünkkel felelősséggel 

bánni. S ezt tovább kell adnunk az utánunk következő nemzedéknek, annak a nemzedéknek, 

amelynek nevelésében szerepünk óriási. Hiszen nekünk kell az értékes mintát felmutatni, 

hogy a kultúra értékeit becsülni kell, hogy törvényei szerint kell-élnünk, és tanulságait 

érvényesíteni kell. Mert ez a kultúra nemcsak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is, 

olyan erkölcsöt, amely elé magyar jelző bátran kitehető. Az értelmiség alkotó-közvetítő 

szerepe és felelőssége óriási. Meg kell becsülnünk alkotásainkat; tárgyi ékeinket, 

kastélyainkat, kúriáinkat, amelyek értékes emlékei, lenyomatai az elmúlt koroknak, mindenki 

számára hozzáférhetővé kell tenni a múlt és a jelen műalkotásait, könyveit, festményeit, 

zenedarabjait; őrizni, védeni kell nyelvinket, mint kultúránk legfontosabb hordozóját.          

 Ezen az ünnepen legyen jelen az a cselekvési vágy az alkotásra, a tenni akarásra, amely 

arra a reformkorra jellemző, amelyben nemzeti himnuszunk született. 

Legyenek velünk Bessenyeiek, Tessedikek, Festeticsek, Széchenyiek, Grassalkovichok alkotó 

szelleme és mozgósító ereje, hogy tanuljunk példáikból. 

 Hogy a közműveltség ne csupán kívánalom, hanem az élet minőségét is jelző 

szabályként vonuljon be a magyar köztudatba. Mert ahol uralkodik a műveltség, ott nincs 

ereje a műveletlenségnek. 

 

 Kívánom magunknak s mindazoknak, akik a magyar kultúráért felelősséggel tartoznak, 

akik nem kis erőfeszítések árán teszik dolgukat, hogy e mai nap legyen ünnep számukra is, és 

tudják, hogy amit tesznek, azzal nemzetünket szolgálják. Mindazok, akik településünkön 

különös szerepet vállalnak kultúránk, hagyományaink ápolásában, továbbadásában, mindig 

előre tekintsenek, és az utánunk következő nemzedékekre gondoljanak, és tevékenységük 

példa lehessen az ő számunkra. Az elődeik és a saját maguk által kijelölt úton haladjanak 

tovább! 

  Ehhez kívánunk nekik e jeles napon sok erőt, egészséget és kitartást!” 
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A műsorban közreműködtek 

 
A Mackó Kuckó Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda csoportjai. 

A Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola tanulói. 

A HON Művészeti Iskola növendékei. 

 

12 ÉVES A NYUGDÍJASOK KLUBJA  
/2016. Február 18./ 

 
A kisterem nagy asztala két oldalán három-három székkel, 

Törzstagok ülik körbe egy-egy kivétellel. 

Én is újra velük tartok, jókat beszélgetünk, 

A mai nap különös, hiszen ünnepelünk. 

 

Filepné Irmuska, Kissné Ilonka verset olvas, szépet. 

Ismert költők dicsérik a versben az ÖREGSÉGET. 

Tálkájukból hájas süti és pogácsa kacsingat, 

Nagyné Ilonka pezsgősüveget bontat. 

 

Minden kortársamnak van egy-egy kedves sztorija, 

Amit elmesél, s persze jót nevetünk rajta. 

Tóthné Irénke mosolygó mandarinnal kedveskedik, 

Közben svédországi csokimat, cukorkámat ízlelgetik. 
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Hangulatemelésképpen noteszemből vicces verseket olvasok, 

Miközben Nellike a fél-fél pohár pezsgőhöz köszöntőt mondott. 

Hetvenesek, nyolcvanasok csak így tovább! 

Töltsük együtt egészséggel, vidáman a hétfő délutánt!/délutánokat/ 

 

Kegyes Sándorné nyugdíjas tanítónő 

klubtag 

„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 

 

TERVEINKET BOLDOGGÁ VAGY KESERŰVÉ TÉVŐ PILLANATOK 

 

 Hetek, hónapok munkája előzte meg a február 13-án „Ázsia” jegyében megrendezett 

óvodai jótékonysági bált. Vettem belépőt, és kaptam tiszteletteljes meghívást. Boldogan 

tettem eleget a lehetőségnek, hogy láthatom a kész és félkész dekoráció egy részét.  

 Köszönöm Kertész Lászlóné Manyikának, a találékony Erikának, óvónőknek, 

dadusoknak, szülőknek, gyerekeknek és MINDEN illetékesnek! 

 A kellemes estén sajnos már nem lehettem jelen, mert 13-a délelőttjén kificamodott a 

bal bokám. Mégis boldog voltam s vagyok, mert Csilla lányom Marci fiával és Zolcsival/ő 

Sanyimék fia/ nemcsak engem látogattak meg, de örömmel tettek eleget a kedves 

meghívásnak. Csabi fiam hozta el Marcit a Debrecenben tett látogatásból, és Sanyi fiam 

családszerető tulajdonságának is köszönhető, hogy 14-én kijött hozzánk, s vitte Csillámékat a 

továbbutazáshoz. Ugye nagyik, papik, ilyenkor nem érezzük, hogy valami fáj!? 

 

A hó már elolvadt, enyhe a február. 

Nem lehet hógolyózni, szánkózni, csúszkálni. 

Néha mosolyog csak a Nap is reánk. 

Nem pihenhet szekrényben a téli ruhánk. 

 

Hallom a cinegék énekét, gerlék búgó hangját. 

Verébhad is ellepi a tyúkok magvas tálját. 

Csak csemegézzetek, hozok napraforgót, búzát, 

Megháláljátok, tudom, mert pusztítjátok a férgek hadát. 

 

„Február, jön a nyár” mondja a mondás, 

De az áradó patakok, folyók, talajvíz, sár 

Boldogtalanná tesz több ezernyi embert,milliónyi 

Felnőttet, gyermeket. Valóban jön a nyár? 

 

Bizsereg a talpa, marka a kertet, természetet 

Szerető embereknek, mert a télen rendbetett  

Szerszámok, ellenőrzött magvak, hajtásukat mutogató 

Hagymák, fűszerek, virágok látványa csalogató. 
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Rajta hát, február! Ne csak a mondás éltessen! 

Táncoltasd a farsangolókat, magadból űzd el  

A rossznapokat. Élvezhessük gyakrabban a 

Napsütést, végezhessük a földbevágyó magvak ültetését. 

 

Kegyes Sándorné 
Aranydiplomás tanítónő 

 

Tisztelt Megyaszóiak! 

 

Az Andrássy Alapítvány Megyaszó Keresztyén Közösségéért 

értesíti a község lakosságát, hogy az alapító (Oláh István) kezdeményezésére,  

kuratóriuma megújult! A kuratórium új tagjai:  

 

ifjú Kiss Bertalan (elnök),  

Hornyák Miklós, Pap János (kuratóriumi tagok). 

 

A kuratórium 2015 decemberében összesen 800 000,-Ft -tal támogatta a  

Megyaszói Református Egyházközséget a Templom külső felújítását segítve. 

Az alapítvány továbbra is várja azok adományait, akik rajta keresztül szeretnék támogatni a 

Református Templom felújítását, valamint a Személyi Jövedelemadó 1%-ának felajánlásait. 

A számlánkra befolyt összegek továbbra is az alapítvány céljainak megfelelően,  

a Református Egyházközség támogatására lesznek fordítva. 

Számlaszámunk: 11734004-20413215. 

 

Tisztelettel:                                         ifjú Kiss Bertalan 

                                                           a kuratórium elnöke. 

 

 

 

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 
 

 



 12 

V  É  R  A  D  Á  S Február 9. 
                        N é v :            Véradások száma: 

VASSNÉ TÓTH PIROSKA    30 

IFJÚ TAMÁS LAJOS      11 

OLASZ LÁSZLÓ       4 

TÓTH ISTVÁNNÉ         17 

IFJÚ OROSZ GÁBOR      8 

BALOGH SÁNDOR   8 

BORBÉLY BERTALAN     28 

BODNÁRNÉ BAKOS EDIT  14 

TAKÁCS JÓZSEFNÉ   28 

KAVASÁNSZKI ZOLTÁN       23   

K Ö S Z Ö N J Ü K ! 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT SZERENCSI SZERVEZETE. 

 

Eladó családi ház 

Családi házamat kínálom eladásra  

Megyaszó, Rákóczi út 1. szám alatt. 
Érdeklődni a helyszínen lehet hétköznapokon bármikor. 

A vételár megegyezés szerint történik. 

 

Anyakönyvi 

 hírek 
 

S z ü l e t é s: 
Kótai Nikolett – Darázs István:        K I A R A 

Szendrei Adrienn – Karsai Csaba:   R É K A 

Horváth Angéla – Kovács Ádám:     DÁVID MÁTÉ  

 

Gratulálunk! 

 

E l h u n y t a k: 
Merczné Sagáth Irén    56 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: Hubay Miklós  

Szerkesztő munkatársa: Váradiné Vitelki Erika 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal Megyaszó Alkotmány út 2. 

Megjelenik: 180 példányban.  

Ára: 50,- Ft. 

Email cím: megyaszoujsag@citromail.hu 

mailto:megyaszoujsag@citromail.hu

