
 

 

 

 

 

 

 
 

MEGYASZÓ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 

XXV. ÉVFOLYAM 1.  szám                           2016. J  A  N  U  Á  R    
 

 

VASÚTON 
   

Tenger kéj veszen körül,  
Közepében lelkem fürdik... 

A madár röpült csak eddig, 

Most az ember is röpül! 

 

Nyílsebes gondolatunk, 

Késő indulánk utánad, 

De sarkantyúzd paripádat, 

Mert elérünk, elhagyunk! 

 

Hegy, fa, ház, ember, patak 

És ki tudja, még mi minden? 

Tűnedez föl szemeimben 

S oszlik el, mint köd-alak. 

 

A nap is velünk szalad, 

Mint egy őrült, aki véli, 

Hogy őt, összevissza tépni, 

Űzi egy ördögcsapat; 

Futott, futott, s hasztalan! 

Elmaradt... fáradva dől le 

A nyugati hegytetőre, 

Arcán szégyen lángja van. 

 

S még mi egyre röpülünk, 

Egy sziporkát sem fáradva; 

Ez a gép tán egyenest a 

Másvilágba megy velünk!  

 

Száz vasutat, ezeret! 

Csináljatok, csináljatok! 

Hadd fussák be a világot, 

Mint a testet az erek. 

 

Ezek a föld erei, 

Bennük árad a műveltség, 

Ezek által ömlenek szét 

Az életnek nedvei. 

 

Miért nem csináltatok 

Eddig is már?... Vas hiányzott? 

Törjetek szét minden láncot, 

Majd lesz elég vasatok. 

 

Petőfi Sándor                                                                                                              
(1823-1849) 

(Nagy költőnk 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 

 

 

 
 

 

 

 Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 15-én tartotta 

soron következő rendes ülését.   
 Első napirendi pontban az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló előterjesztésben Hajdú Istvánné 

polgármester asszony elmondta, hogy Megyaszó Község Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt 

előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. Az előterjesztés megvitatása, illetve a 

felvetett kérdések és válaszok után a Testület elfogadta a módosításra vonatkozó 

előterjesztést, ezt önkormányzati rendeletben rögzítette.  

 Második napirendben az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést ismertette 

polgármester asszony. A módosítás egyik szükségessége az is, hogy A Harangod Vidéki 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanácsának 

határozata alapján, a társulás 2015. december 31–én jogutód nélkül megszűnik. Megyaszó 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatában úgy döntött, hogy 2016. január 1-

jétől az önkormányzat önállóan biztosítja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást. A 

Testület, a hatásvizsgálat és indoklások megismerése után, elfogadta az erre vonatkozó 

rendelettervezetet. Alsódobsza és Megyaszó települések közigazgatási területén a családsegítő 

és gyermekjóléti feladatokat Megyaszó Község Önkormányzata látja el. 

 Következő napirendben Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Gazdasági Programjának megalkotásának és elfogadásának szükségességét ismertette 

polgármester asszony. Azért szükséges, mert a Megyei Önkormányzat a települési 

önkormányzatok igényeinek összegezése után nyújtja be igényét a 2016-ban megjelenő uniós 

pályázatokra. A vélemények és javaslatok megvitatása után a Testület elfogadta Megyaszó 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programját a 2015-19. évekre. 

 A gazdasági program több pontban ismerteti a fejlesztési elképzeléseket. Ezek 

összegzése: 

 „Az önkormányzat alapvető célja, hogy a települési az infrastruktúra fejlesztésével, a 

közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a településen élők életminőségét. Ebben a 

törekvésében az önkormányzat számít a község polgárainak, az itt működő vállalkozásoknak, 

civil szervezeteknek, az állami és önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív 

részvételére és konstruktív együttműködésére. 

 Az önkormányzat törekszik arra, hogy a különböző erőket, és tevékenységeket a lehető 

legnagyobb mértékben összehangolja, közös mederbe terelje, minden itt élő, itt dolgozó, vagy 

ide látogató ember közös java érdekében.” 

 Negyedik napirendi pontban az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terv 

javaslatát terjesztette a testület elé Lengyelné Bús Zita jegyző asszony.  A Képviselő-testület 

megtárgyalta tárgyban foglaltakat, és úgy határozott, hogy az előterjesztéssel egyező 

tartalommal Megyaszó Község Önkormányzatára vonatkozóan, a 2016. évi belső ellenőrzési 

tervet elfogadja. 
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 Következő napirendben jegyző asszony Megyaszó Község Önkormányzat Család – és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját ismertette, melyet határozatban hagyott jóvá 

a Testület. 

 A további napirendi pontokban a következőkről hozott határozatot a Testület: 

  Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése. 

  Orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződés megkötése. 

  Fogorvosi körzethatárok meghatározása. 

  A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása. 

 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                        polgármester                        jegyző 

 
 

 

S U L I  

H Í R E K 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

INVOLEN 

INTERNATIONÁL 

CONFERENCE 

       F  I  R  E  N  Z  E 
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A Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola csapata, 

a 2015. június 09-ei magyarországi döntő megnyerése után, 

részt vett az INVOLEN nemzetközi verseny záró konferenciáján. 

 A konferencia egyben a nemzetközi döntő is volt, itt csapatunk a 4. helyezést érte el. Az 

öt résztvevő országból összesen 74 játék készült el, ebből a miénk a 4. hely.                      

 Ennek a helyezésnek ugyanaz volt a jutalma, mint az első helynek: Láthattunk egy 

európai viszonylatban is gyönyörű várost: Firenzét! Az a tény, hogy öt gyermeket tudtunk 

részesíteni egy ilyen élményben, megérte a sok erőfeszítést, amit a játékunk elkészítésébe 

fektettünk. Megyaszó nevét sokan megismerték, de nem csak településünket képviseltük, 

hanem  hazánkat is. Köszönjük  szépen támogatóinknak a segítséget! Szurkolóinknak pedig a 

biztatást!  

 

Támogatóink: 

 

Sárossy Ferenc a Harangod-Mag Kft. ügyvezető igazgatója. 

Balogh Sándor a Balogh Sándor Alapítvány kuratóriumának elnöke. 

Megyaszó Község Önkormányzata. 

Kosnyíder László a Kosibusz Kft. vezetője. 

Miliczki László. 

Csepel Zrt. 

Elektrobot, G-PROG-TERV Kft. 

 
 
 

 

 

 

 

Ígérjük, nem ez volt az utolsó nemzetközi projektünk!  

 

ÚJABB EREDMÉNYEK. 
 

 Iskolánk Smarticus nevű csapata részt vett egy országos versenyen az Okos Iskola 

Kupán. 1138 induló csapat közül a 97. helyezést érték el a tanulók.  

A csapat tagjai: Marokházi Luca, Tóth Eszter és Tvergyák Balázs 8. b osztályos tanulók. 

 

 A 8. b osztály csapata karácsonyfa díszítő versenyen vett részt 2015.12.12-én 

Szerencsen, a Buffalo Marketen, ahol az első helyezést érték el.                                                

A győztes csapat tagjai: Marokházi Luca, Szabó Lili, Tóth Eszter és Durku Péter. 

 A közeljövőben még lehet eredménye egy svéd pályázatnak is. Remélem újra 

képviselhetjük Magyarországot külföldön.              

Krajnyák Péter  

tanár 
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Ü  N  N  E  P  É  L  Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Á  S  Á  R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincze Szabolcs 

igazgató 
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MACKÓ KUCKÓ 

HÍREK 

KARÁCSONY AZ ÓVODÁBAN 
 

 December 17-én reggel ünnepi hangulatban köszöntöttük egymást. Ezen a napon 

rendeztük meg az Óvoda hagyományos karácsonyi ünnepségét.  

 Nem csak a gyermekek, hanem az Önkormányzat, az Egyház, az Intézmények vezetői is 

jelen voltak, figyelemmel kísérhették bölcsődés és óvodás gyermekeink meglepettségét. 

Hagyományos Betlehemi látvány fogadott mindenkit az óvoda tornatermében. Sorban, 

csillogó szemmel, izgatottan érkeztek az alkalomhoz szépen felöltözött gyermekek, Akik 

szintén rácsodáltak a látványra. Minden csoport elfoglalta a helyét, és elénk tárult a Betlehem 

csodája fuvola kíséretében. Idevarázsoltuk a téli éjszakát a csillaggal, mely megmutatja az 

utat a Három királyoknak és a pásztoroknak az istállóhoz, ahol a kis Jézuska született. A 

gyerekeket ámulatba ejtette a mese.  

 Jézus születésének csodája szép karácsonyi dallal záródott. Meggyújtásra került a 

hatalmas karácsonyfán a gyönyörűen szikrázó csillagszóró, melyet tapssal köszöntek meg a 

gyermekek. Ezután a gyermekek következtek, minden csoport aranyos kis verssel, dallal 

köszöntötte a kis Jézus születését, a Karácsonyt. Nagyon büszkén hajoltak meg a csattanó taps 

hallatán. Együtt énekeltük a „kis Karácsonyt”, hogy egy kis időre szépen, sorban elvonuljunk, 

helyet adva a Jézuskának az ajándékok megérkezéséig, míg egy rejtélyes csengőhang jelezte, 

hogy „megérkezett a Jézuska”! Boldogan, izgatottan tértek vissza a gyermekek a 

tornaterembe, és ujjongva látták a sok-sok ajándékot a karácsonyfa alatt. Szépen sorban 

minden csoport elvitte az ajándékát, és örömmel bontogatták a játékokat a csoportjukban. Ez a 

nap is az ő örömükről, és Róluk szólt! 

 Ahhoz, hogy a gyermekeknek ajándék kerüljön a Karácsonyfa alá, több felnőtt és 

szervezet támogatására volt szükség. Elsősorban szeretettel köszönjük a Megyaszóért 

Közalapítvány Kuratóriumának a nagylelkű támogatást, akik 100 000,- Ft-tal bővítették az 

ajándékozás lehetőségét. Köszönjük az Önkormányzat, a Szülők támogatását, és köszönöm a 

kollégáim lelkes készülődését a gyermekek nevében is. 

 

 

 

A MACKÓ KUCKÓ BÖLCSŐDE és NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

 Szülői Munkaközössége és Nevelőtestülete szervezésében  

2016. február 13-án 19 órától tartja vacsorával egybekötött 

  

JÓTÉKONYSÁGI FARSANGI BÁLJÁT. 
Szeretettel invitálunk minden kikapcsolódni vágyót. 

 

A jó hangulatról a Medál Duó gondoskodik. 

 

Helye: a Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola tornaterme. 

Belépőjegy ára: 2 500.- Ft/fő 

Belépőjegyek elővételben, az óvodában február elejétől megvásárolhatók. 
 

Kertész Lászlóné 
intézményvezető 
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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 Megyaszói Népdalkör és Citerazenekar december 5-én tartotta hagyományos 

jótékonysági Mikulás bálját, melyet már sokadik alkalommal rendeztünk meg. 

 A dekorációban is megjelenő 20-as szám, az együttes születésnapját jelezte, mely idő 

alatt az együttes folyamatosan, megszakítás nélkül működött. Úgy gondolom, nagy dolog ez 

egy csoport életében. Teszi mindezt a heti próbák, a hétvégi fellépésekért, szabadidejét 

áldozva, sokszor bizony a család rovására. Teszi elsősorban a népdalok, a népzene szeretetéért 

és azért, hogy az ország minden táján megismerjék kis községünk nevét, és méltóképpen, 

büszkén halljuk Megyaszó nevét elhangozni. E kerek évfordulóra tekintettel lássák elért 

eredményeinket: 

-  a KÓTA Országos Népzenei Minősítőjén 8 Arany fokozat és 2 Aranypáva-díj; 

- A Vass Lajos Népzenei Versenyeken 8 Arany (1az én vezetésem alatt), ill. 3 Kiemelt 

Arany fokozat és Miniszteri Díj, a Kárpát-medencei Döntőkön 2 Vass Lajos Kiemelt Nívódíj; 

- az egri „Ködellik a Mátra…” Népzenei Fesztiválon 2 Nívó- és Kiemelt Különdíj, 

valamint Fesztivál Nagydíj (az én vezetésem alatt), Palócgála Nagydíj; 

- a Megyei Amatőr Gála Díszelőadására 3 alkalommal nyert fellépést a Miskolci Nemzeti 

Színházba, illetve a Művészetek Házába; 

- műsorainkról, fellépéseinkről több zenés riport, CD-DVD és rádió felvétel, 2011-ben 

önálló CD-DVD lemezfelvétel is készült. 
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- 2015. november 14-én a KÓTA által kiírt XVIII. Országos Népzenei 

Minősítőn ARANYPÁVA díjban részesült az együttes! 
 

 Most is, mint minden alkalommal, elmondom, hogy akinek mindezt köszönhetjük, az 

Orosz László, aki 18 éven keresztül vezette az együttest. Ezt a tudást visszük tovább és 

igyekszünk a tőlünk megszokott színvonalat megtartani. Fizetségünk a szakértő zsűri dicsérő 

szavain és elismerésén túl, a közönség tapsa és szeretete. 

 Úgy gondolom, az alább idézet méltán ideillik: 

 „…Egy község népzenei hagyományainak szempontjából döntő jelentősége van azoknak az 

alkalmaknak, melyeken megszólal a dal. 

 Ha nincs dalolási alkalom, megszűnik a népdal, mert a már tudott népdal is elkopik, 

feledésbe merül közösségi éneklés nélkül…” /Dr. Barsi Ernő/ 

 Ezért vagyunk, hogy ez ne történjen meg! 

 Elhangzott egy bordalokból összeállított népdalcsokor, majd műsorunk második 

részében a humoré volt a főszerep, ugyanis a Flinston-család „elevenedett” meg rövid időre a 

közönség szórakoztatására, mely úgy gondolom méltán megadta a bál hangulatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nagy örömünkre ismét sikerült egy vidám, szórakoztató és jó hangulatú bált 

megrendeznünk, mely önfeledt kikapcsolódást jelenthetett a rohanó hétköznapokból. 

 A csoport nevében ezúton is szeretném megköszönni a báli közönségen túl 

mindenkinek a segítségét, támogatását, aki bármilyen formában hozzájárult a jótékonysági 

bál sikerességéhez, ezzel is segítve a csoport további működését! 
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Tombola felajánlás: 

Almási László, ifj Balogh Sándor 

és felesége, Beluscsák Zsolt, 

Boda Sándor, Bodnár Imre, 

Bodnár Imréné, Borbély Gyula, 

Borbélyné Rakóczki Andrea, 

Csáki Lászlóné, Dobi Csaba, 

Ducsai Gábor, Fábián Bertalanné, 

Farkas Gábor, Farkas István, 

Filep Lajosné, G.Kiss Bertalanné, 

Gecső Gyula, Gecső Gyuláné, 

Hajdú Istvánné, Hajdú Zoltán, 

Hajdúné Balogh Ágnes, Halász 

Ferenc, Juhász Gabriella és Puhl 

Sándor, Jurus-Víg Hajnalka, 

Kádár Istvánné, Kardos Gyuláné, 

Kardos Péter, Karnizs László és 

családja, Katona Balázs, 

Kavasánszki János,  Kavasánszki 

Soma, Kertész László, Kertész 

Lászlóné, Kertész Rita, Király 

Péter és családja, Kocsis Gyula 

és családja, Lénárt Csaba, 

Lengyel Zoltánné, Mackó Kuckó 

Bölcsőde és Napköziotthonos 

Óvoda, Magyar Gézáné, 

Megyaszói Mészáros Lőrinc 

Körzeti Általános Iskola, 

Mészáros Attila, Molnár Péter, 

Nagy Sándor, Nemes András, 

Nemes Andrásné, Németh József, 

Németh-Kosnyíder Ibolya, 

Pásztor Miklós, Polgármesteri 

Hivatal-Megyaszó, Szabó Csilla, 

Szabó Józsefné, Szilasi László, 

Szilvási Lászlóné, Takács 

Annamária és Vanczák Szabolcs, 

Takács József, Takácsné Almási 

Katalin, Tóth Béla és családja, 

Víg Barnabás, Víg Tünde, Vígh 

Béla és Ibrányi Ildikó, Vígh 

Béláné, Vincze Szabolcs,  

Vincze Szabolcsné, Viridis 

Pharma(Bekecs) 

Anyagi felajánlás: 

 

Almási Béláné, Bodnár Gyuláné, 

Csáki Barnabás, Filep Lajosné, 

G.Kiss Bertalanné, Gecső Gyula, 

HON Alapfokú Művészeti Iskola, 

Napköziotthon-konyha dolgozói, 

Orosz László és Orosz Lászlóné 

Egyéb felajánlás: 

 

Balázsi László, Bodnár Imréné, 

Gecső Gyula, Kertész Lászlóné, 

Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ,  

Megyaszói Népdalkör és 

Citerazenekar, Mészáros Attila, 

Takácsné Almási Katalin, Vincze 

Zoltán 

 

Takácsné Almási Katalin 
együttes vezető 

 

 

MINDENKI KARÁCSONYA 
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A  M Ű S O R B ÓL 

„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 

 

 

2016. ÚJ ÉVET KEZDTÜNK 

 
 Olyan gyorsan elszaladt a 2015-ös esztendő, hogy felidézni napjait, heteit, hónapjait 

nem is olyan egyszerű.  

 Családomban, ismerőseim körében is voltak boldog napok, mert kisbabák születtek, 

betegek gyógyultak meg, születésnaposokat, jubilálókat, győztes kis- és nagycsapatokat 

köszönthettünk. Örülhettünk jó termésnek a száraz hetek ellenére is az okos fejek, szorgos 

kezek nyomán 

 Sajnos szomorú hetek, hónapok is voltak. A legfájdalmasabbak hozzátartozóink, kedves 

munkatársaink elvesztése között a GYERMEK elvesztése, akár csecsemő, akár felnőtt. 

Nyugodjanak békében Péter és Julika is, akiknek elvesztése családjuk, de faluk sok lakosa 

számára is a legfrissebb fájdalom, bánat. 

  Összegzésül felidézem, ismét közreadom egy korábban megjelent, versben 

megfogalmazott gondolataimat, mert ezek érvényesek szinte évről-évre. 

 Ha szorgalmas, kedves és megértő vagy, a remény megmarad! 
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2015. Decembere 
 

Te vagy az a hónap, mely arat a tizenegy felett, 

Számon kéred tetteiket, de maradt tennivaló Neked. 

Január keményítette a telet, Február néha a Napra tekintett, 

Márciusban olvadt a hó, s gyönyörködhettünk a hóvirágban.  

Április szélsőséges természetét vártuk, de ő átpasszolta Májusnak. 

  

Június zöldjében virágok, bokrain, fáin érlelődő gyümölcs. 

Csicsergő, röpködő madarak, sárgult búzatáblák Júliusban.  

Augusztus olyan gazdag, hogy tevékenységéből választani nem is akarok.  

Szeptemberben a dió is koppan, érik a szőlő, felásva a 

 Krumpli, elköltözött a gólya, fecske is.  

 

Október csak folytatta megtölteni a bőségkosarat. 

November előkészítette Decembernek a tennivalókat. 

Nos, December felkészültél? Boldog lesz a Karácsony? 

December! Te felelsz azért, amit az öregemberek nélküled is tudnak! 

Tudják, hogy a tisztelet, a szeretet nyújt vigaszt. 

 

A fák megköszönik, ha áztatja őket az eső. 

A füvek, virágok köszönik, ha árnyékol az erdő. 

Az EMBEREK is megköszönik ugye, amit 

A tizenkét hónaptól, Családtól, Országtól, 

Világtól, vagyis Égtől, Földtől, Egymástól kaptak? 

 

Ami gömbölyű volt, ne laposodjék el, 

Ragyogjon a csillag is az égen, mert kell! 

Loboghasson lánykák hajában a selyemszalag. 

Legyen bő aratás, tej a bögrében, hús a serpenyőben, 

 Hasogatott szárazfa, hogy a meleg szobában éljen 

Igaz szeretet a feldíszített fenyőt körülállók szívében. 

Boldog Újesztendőt kívánhassunk ne csak a 2016-os évben. 

 

BÉKÉS , BOLDOG ÚJESZTENDŐT  

Kíván tisztelettel, szeretettel:  

 

Kegyes Sándorné 
Aranydiplomás tanítónő 

 

Takácsné Kovács Katalin : 

 
Négysoros A szó 

 
Tájak és álmok, 

Elrontott vágyak, 

Régmúlt ifjúságom 

Sóvárgok utánad. 

Mágiája van a szónak, 

Hangosnak és elhalónak, 

A szó csodája bűvölet, 

Átformálja lényedet! 
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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. 

 

Anyakönyvi hírek 
Házasságkötés: 

Horváth Mária és Petrezsely Dávid 

 

Gratulálunk! 

 

S z ü l e t é s: 

Gulyás Laura – Tamás Ernő:   B o g l á r k a 

Lakatos Orsolya – Balogh Tibor:  T  i  b  o  r 

 

Gratulálunk! 

 

E l h u n y t a k: 

   Demeter Péter     33 éves 

          Némethné Orovecz Julianna    38 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 


