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KÁNIKULA 

 

A kardvirágok hegye véres, 

gyors pengéjük szemembe vág. 

Miféle forrón ömlő vér ez? 

Véres lesz tőlem a világ. 

 

Mi közöm e vad ütközethez? 

Sötéten izzó alkohol, 

elömlik, máglyát, tüzet tervez 

az ég, a légies pokol. 

 

A fák között, a fű tövében 

árnyékok mérges füstje száll. 

Konok kegyetlen szenvedéllyel 

gyilkol és gyújtogat a nyár. 

 

Pilinszky János 
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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 július 21-én tartotta 

következő rendes ülését.  

 Az ülésen a közfoglalkoztatás eredményeiről és tapasztalatairól, a háziorvosi 

tevékenységről, valamint a fogszakorvosi tevékenységről, összeállított tájékoztatást hallgatta 

meg a Testület. 

A KÖZFOGLALKOZTATÁS EREDMÉNYEIRŐL ÉS TAPASZTALATAIRÓL 
 

MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM: 

 2015.03.01. napjával indult a program, amely 2016.02.29. napjáig tartott, melyben 40 

személyt foglalkoztattunk. 2015.12.31. napjáig a növénytermesztésben 30 fő, az 

állattenyésztésben foglalkoztatott 10 fő alkalmazását a folyamatosság biztosítása érdekében 

2016.02.29. napjáig terveztük. Az állattartáshoz szükség takarmánynövények termesztését 

(kukorica, napraforgó, árpa, borsó) az 516/1., 516/2., 516/3., 517. és 012/2. helyrajzi számú 

területeken terveztük. 

        Megtermeltük az Önkormányzat Napközi Konyhájának nyersanyagszükségleteit, 

valamint előállítottuk az állattartáshoz szükséges takarmányt is. A növénytermesztés, továbbá 

az állattartás megvalósulásával nem csupán a friss nyersanyagot termeltük meg és dolgozták 

fel a Konyhán, hanem ennek köszönhetően kevesebb alapanyagot kellett külső forrásból 

beszereznünk.  2015. évben célul tűztük ki a fóliasátor építését a 1133. hrsz-ú, parlagon hevert 

önkormányzati tulajdonú belterületen, virágpalánták nevelése céljából. A fóliasátor 

megépítésével nem csupán községünk önellátóvá válását, élhetőbbé tételét segítjük elő, de a 

település arculatát, a lakosság komfortérzetét is javíthatjuk. A nagy értékű tárgyi eszközök  

(tárcsa, műtrágyaszóró) megvásárlása megkönnyítette a munkát a földterület vetésre való 

előkészítésekor. 

HELYI  SAJÁTOSSÁG: 

       2015. április 01. napjával indult a program, 2015. november 30. napjával befejezőleg. A 

foglalkoztatottak létszáma 16 fő, amely a következőképpen oszlott meg:14 fő segédmunkás, 1 

fő munkaszervező és 1 fő irodai adminisztrátor. A program keretében a legyártott térkővel az 

Önkormányzat előtti parkolót, intézményeink (Óvoda, Iskola) tereit, járdáit burkoltuk le. 

Kerítésoszlopok és a drótfonat gyártása lehetővé tette a kerítkezést. A dróthálózat cseréje 

elengedhetetlen volt, főként olyan területen, ahol elöregedett a kerítéshálózat. A 

Mezőgazdasági program keretében használt, a sertéstartás helyszínéül szolgáló 012/2 hrsz.-ú 

terület körülkerítése is megtörtént a legyártott oszlopokkal és drótfonattal. A program 

eredményességét mutatja a legyártott térkő és drótfonat mennyisége és felhasználása, ezzel 

településünk arculatát fejlesztve, az itt élők komfortérzetét növelve. A foglalkoztatott 

személyek elsajátították a munka menetét, rutint szerezve ezáltal a következő évben induló 

munkálatokhoz. /Következő számunkban folytatjuk/ 
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 SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Szikszó Város oktatási rendszerének átalakítása 
/KOALA Komplex Alapprogram/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős 

államtitkára; Dr. Mengyi Roland, a térség országgyűlési képviselője, valamint Füzesséri 

József, Szikszó Város polgármestere sajtótájékoztatót tartottak a település oktatási 

rendszerének átalakításával kapcsolatban. Az eseményen Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy 

Károly Egyetem rektora, és Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, oktatási és tanulmányi ügyekért 

felelős rektor helyettes ismertette a KOALA elnevezésű oktatási módszertan rendszerét. 

 A nagyszámban összegyűlt pedagógusok és szülők előtt tartott nyilvános 

sajtótájékoztatón Dr. Palkovics László államtitkár úr elmondta, hogy az elmúlt 25 évben 

nem irányult olyan közfigyelem az oktatásra, mint manapság. Bejelentette, Szikszón most, 

egy olyan pilot program kerül bevezetésre, ami országos szinten példátlan társadalmi és 

gazdasági fejlődést biztosít az egész régiónak.  

 Dr. Mengyi Roland képviselő úr leszögezte, hogy az 

állam és a város példaértékű együttműködéseképpen jöhetett 

létre a várost és az ott élőket segítő  iskolai program, melyet 

szakmai munkájával segít az egri Eszterházy Károly Egyetem. 

Szikszón szeptembertől választhatnak a szülők, hogy egyházi 

fenntartású vagy állami iskolába íratják gyermekeiket, ezzel is 

növelve a gyerekek lehetőségeit. Az állami fenntartású 

iskolában az országban elsőként kerül bevezetésre a KOALA 

módszer. Ezen felül képviselő úr bejelentette egy olyan campus jellegű beruházás tervét, 

ahol a régi iskolaépület felújításán túl, új épületekkel bővülhet az állami iskola, mely épület 

közvetlenül összekötésre kerül a sportcsarnokkal és az uszodával. Ezzel egy olyan Nyugat-

európai színvonalú oktatási centrum jöhet létre, amire az egész ország büszke lehet.  

 Füzesséri József polgármester úr először is megköszönte államtitkár úr és képviselő úr 

Szikszóért és oktatási rendszeréért végzett áldozatos munkáját. A lehetőségek bővülése, a 

beruházási elképzelések, és a KOALA modell itteni beindítása nagy megtiszteltetés annak a 

városnak, amelynek Klebelsberg Kunó a díszpolgára. Polgármester úr azonban leszögezte: 

Előre haladni csak úgy lehet, ha mindenki a közös célért együtt tud dolgozni.  

 Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora, és Dr. Pajtókné dr. Tari 

Ilona, oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektor helyettes elmondták, hogy a KOALA 

Komplex Alapprogram olyan elvek és módszerek együttese, amelynek fókuszában a 

differenciált fejlesztés, az együttműködés, az egyenrangúság, a közösségi lét és élmény, 

az esélyegyenlőség, az esély biztosítása és a hátrányok kompenzálása áll. 

 /DR. MENGYI ROLAND ORSZ.GY. KÉPV. IRODA KÖZLEMÉNYE/ 

 

- @    - 
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F A L U N A P I  R E N D E Z V É N Y 
  

MEGYASZÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL HÍVJA ÉS VÁRJA TELEPÜLÉSÜNK 

LAKOSSÁGÁT  

A 2016. JÚLIUS 30-ÁN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ FALUNAPI 

RENDEZVÉNYÜNKRE! 

/Program az ÁMK-híreknél!/ 
 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                        polgármester                        jegyző 

 

 

 

S U L I  

H Í R E K 
 

 

A PARTISCUM CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET 

 „Csillagaim fent az égen” elnevezésű országos rajzpályázatán különdíjat nyert: 

Papp Veronika 6. b és Tóth Eszter 8. b. 

Munkájukat több mint 1 900 alkotásból választották ki, kiállítják és naptáron 

szerepeltetik. 

Kozma Emese tanár 

B  A  L  L  A  G  Á  S 

 

Béres András 

Füredel Milán Zsolt 

Gregóczki Ádám 

Halász Annabella 

Horváth Viktor 

Király Lili Anett 

Kovács Liliána 

Kozák Martin 

Lakatos Attila 

Miliczki Martina Evelin 

Molnár Lilla 

Németh Fanni 

Radics Erik Károly 

Radics Zoltán 

Ricz Dávid István 

Tamás Erik 

Tamás Erzsébet Alexa    

Tokaji Nóra 

Balogh Szilveszter 

Durku Péter Barnabás 

Horváth Cintia 

Horváth Erik 

Káló Adrienn     

Lakatos Vivien 

Lucskai Beatrix 

Lukács Andrea 

Marokházi Luca 

Radics Ramóna 

Seres András      

Szabó Lili 

Szacskó Patrik 

Tamás Alexandra 

Tamás Letícia Edina 

Tamás Viktória 

Tóth Eszter 

Tvergyák Balázs 

Budai Károly 

Dojcsák Richárd 

Radics Márió Erik  

Tamás Szabi
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T A N É V Z Á R Ó  Ü N N E P É L Y 

 

Kedves Lányok és Fiúk! Tisztelt Munkatársak! Kedves 

Családtagok! 

 Ismét eltelt egy eseményekben gazdag év. Most is igen 

eseménydús volt a mögöttünk hagyott tanév, és mert együtt éltük át 

mindazt, ami széppé és érdekessé tette, hadd köszönjem most meg 

valamennyi osztálynak a közreműködést, a közös munkát! 

Kedves Kisebbek és Nagyobbak! 

 Annyi minden történt velünk ebben az évben, hogy nem is tudom eldönteni, mit 

említsek belőle. Kezdjük ezúttal a legnagyobbakon. 

Kedves nyolcadikosok! 

 Köszönjük, hogy az iskola legnagyobbjaiként gondját viseltétek a kisebbeknek egész 

évben. Bizonyos feladatoknál úgy számíthattunk rátok, mint a pedagógus kollegákára. 

Felsorolni is sok lenne a sok kezdeményezést, amit a diákönkormányzaton keresztül vagy 

önállóan elindítottatok és véghez is vittétek. Köszönjük, hogy ezt az utolsó évet, amit nálunk 

töltöttetek, ennyire az egész iskolaközösség szolgálatára fordítottátok! 

Kedves hetedikesek! 

 Tudom, hogy ti is igen sok területen keményen dolgoztatok az idén, Most a legutolsót, a 

nyolcadikosaink búcsúztatásának megszervezését és lebonyolítását szeretném nektek 

megköszönni. Nagyszerű munka volt, megérdemli a köszönetet. Remélem, jövőre ugyanilyen 

szépen zajlik majd le a ti ballagásotok is! 

Kedves Szülők, Nagyszülők! 

 Sorolhatnám még mindazt, amiért köszönettel tartozunk gyerekeknek, osztályoknak, 

közösségeknek. Az eddigiek alapján is láthatják: jól sikerül évet zártunk. Minden osztály 

kivette a részét a munkából, a tanulásból, a szórakozásból egyaránt. Köszönöm Önöknek is, 

hogy ez a sok helyes gyermek éppen a mi iskolánkba jár. örömmel látjuk őket jövőre is az 

iskolapadokban! 

 Egyúttal szeretném bejelenteni, hogy erre a bizonyos következő tanévre -aminek az 

említésétől most sokaknak a hátán végigfut a hideg borzongás- szeptember 1-jén lehet majd 

átvenni a tankönyvcsomagokat. Utóbbi segédeszközök megvásárlásához ezúttal sem kell 

pénztárcát hozniuk, mert ha a kormány nem is, de a helyi önkormányzat a következő évben is 

átvállalja a szülőktől a tankönyvek költségeit. Ezúton szeretném is megköszönni ezt a 

figyelmes segítőkészséget a képviselő-testület jelenlévő tagjainak! 

Kedves Lányok és Fiúk! 

Végezetül szeretnék egy tanulságos történetet elmondani Nektek. Egy bölcs ember nagy 

utazásra indult. A turistabusz útközben megállt egy út menti vendéglőnél, ahol finomabbnál 

finomabb ételek illatoztak. A bölcs bement és kért egy tányér levest. A tulajdonosnő 

megkérdezte tőle: 

- Maga is a busszal jött? 

- Igen- felelte zavartan a bölcs. 

- Nincs leves- mondta zordan a vendéglős. 

- És valami főzelék? Vagy hús? 

- Ha a busszal jött, nincs. Csak szendvicset vehet. Az egész délelőttöm ráment, hogy 

elkészítsem az ételt, magának meg csak tíz perce van, hogy megegye. Nem engedem, hogy 

olyan ételt egyen, aminek az élvezetére nincs ideje!  

 Nos, Nektek most a szünidő kezdetén sok időtök van arra, hogy mindent alaposan 

kiélvezzetek.                                                                                                                      

 Köszönjük az egész éves munkátokat: a programszervezéseket, a tanulmányi 

eredményeket, a közösségi munkát, hogy okosabbak lettetek és tapasztaltabbak. De most  
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aztán vessétek bele magatokat a nyár örömeibe, élvezzetek ki mindent ráérősen és alaposan, 

hogy aztán szellemi és lelki kincsekkel gazdagodva térhessetek vissza hozzánk 

szeptemberben!  

Nagyon szép szünidőt kívánok mindannyiótoknak! 

 

 A tanév végén a hagyományos díjak átadására is sor került: 

 A GODA JÓZSEF díjat Goda Józsefné nyugalmazott tanítónő adta át a nyugállományba 

vonuló Oláh Margit tanítónőnek. 

 A KISS ATTILA díjat Molnár Lilla végzős tanulónk vehette át dr. Kiss Bertalan 

alpolgármester úrtól. 

 Miliczki Martina és Tóth Eszter végzős tanulóknak Hajdú Istvánné polgármester 

asszony adta át az önkormányzat jutalmát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincze Szabolcs 

Igazgató 

 

 

 

MACKÓ  KUCKÓ 

HÍREK 

B  A  L  L  A  G  Á  S 
 

  Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, akik elfogadták 

meghívásunkat erre az ünnepélyes alkalomra! 

  Szeretettel köszöntöm a Szülőket, Nagyszülőket, akik büszkén 

és izgalommal várják gyermekeik búcsúverseit, dalait! 

  Óvodánkban mérföldkõhöz érkezett 27 gyermekünk. Ők azok, 

akik elbúcsúznak az óvoda falaitól, hiszen szeptembertõl már tanulók 

lesznek. Hatalmas változáson ment keresztül testük, lelkük a 3-4 év alatt, itt 

ér véget számukra a kisgyermekkor.  

  Az óvodában mindig nagy izgalommal készülünk a „nagyok” 

búcsújára, ezen a héten, napon minden róluk szól. Nincs is meghatóbb ünnep, mint amikor 

elbúcsúznak a nagycsoportosok. Feldíszítjük óvodánkat kívül-belül, de a legfontosabb, hogy 

ünneplőbe öltöztetjük a szívünket, egész lényünket. Miután végigballagtak az óvoda minden  
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pontján, hogy utoljára egy-egy pillantást vessenek kedvenc játékaikra, bútoraikra, elbúcsúzzanak 

bölcsődéstől, óvodástól, most verseikkel, dalaikkal köszönnek el végérvényesen óvodájuktól, 

ahol sokat játszottak, nevettek, néha sírtak is. 

  Vegyes érzéssel tölt el minket óvodai felnőtteket: Egyrészt örülünk, hogy éretté váltak 

az iskolára, másrészt szomorúan vesszük tudomásul, hogy a hozzánk kötődő gyermekeket, akiket 

megismertünk, megszerettünk, el kell engedni. Három-négy év után sok-sok emléket hagynak 

maguk után, és gyakran emlegetjük is őket. Ma ünneplőbe öltözve, hangos énekszóval 

búcsúznak, amit könnyek nélkül nehéz megállni.  

  Nem utolsó sorban, de utoljára szólok hozzátok búcsúzó nagycsoportosok!  

  Kedves Gyermekek! Az én szereplésem után lesz az utolsó fellépésetek itt az óvoda 

színpadán. Mindannyian vártátok ezt a napot, hát most eljött. A síró-rívó kisóvodásokból bátor, 

önálló, mindig tettre kész nagyok lettetek. Néhány pillanat múlva elbúcsúztok az óvó néniktől, a 

dajka néniktől, pajtásaitoktól. A kis hátizsákot nagyobb iskolatáskára cserélitek. A Játék országot 

a Betű ország és Szám ország váltja fel. Az érdeklődéseteket ne veszítsétek el az iskolában sem, 

figyelmesen hallgassátok a tanító néni szavait.  

  Köszönöm Nektek a sok ölelést, az ünnepeket, amelyeket vidámmá tettetek!  Köszönöm 

a szereplésekre való készülődést, a fellépéseken, a versenyeken való megjelenést!  

Kívánok nektek jó tanulást, örömteli napokat és sok piros pontot! 

 

  Tisztelt Szülők! 

 

  A mai nap nem csak a gyermekeik életében fontos fordulópont. Újabb nagy feladat vár 

Önökre, hogy gyermekeiknek segítsenek megbirkózni a következő életszakasz kezdeti 

nehézségeivel. Legyenek magabiztosak a sikerben, ami a gyermekeiket is azzá teszi! E gyorsan 

változó, sokszor nekünk is zavarosnak tűnő világunkban a tanulás mellett talán még fontosabb 

feladat emberré formálni őket, hogy tudásuk és emberségük révén bárhol megállhassák helyüket.  

       E nehéz, de szép feladat egy szülő számára soha nem könnyű és nem is szűnik meg.  

  Kérem Önöket, álljanak gyermekeik mellett, hogy segíteni tudják őket azon az 

úton, amelyre ősszel lépnek. 

Kedves Igazgató Úr, Tanító nénik! 

 

  Meleg szeretettel, adjuk át Nektek 27 óvodától elköszönő gyermekünket! 

Vigyázzatok rájuk, okosítsátok őket, mint ahogy mi tettük az óvodában! 

 

 

Tanköteles iskolások a 2016-17- es tanévben: 
 

Bancsók Melissza 

Csóka Vanessza Ilona 

Csömör Márk 

Dobi Csaba Kristóf 

Horváth Márk 

Korbulecz Tímea 

Kovács Béla 

Lakatos Dzsenifer 

Radics Kitti 

Stumpf Tifani Fédra 

Tálas Noémi 

Tóth Máté 

.Balogh Ramóna 

Bordás Erik 

Harcsa Marcell 

Horváth Virginia 

Orgon Dominik 

Ragály Rikárdó 

Simkó Angéla 

Szilágyi Mihály 

Tarr Rebeka 

Váradi Rubina 

Tamás Mariann Dzsesszika 

Lakatos Virág Erzsébet 

Horváth Dorottya Vanessza 

Horváth Szebasztián Albert 

Szálkai Kristóf 
 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA 

Ezúton is értesítjük a Szülőket, hogy az óvodánk az Önkormányzat döntése értelmében 

2016. július 4-től – július 31-ig fertőtlenítő nagytakarítás miatt zárva tart. 

 

A gyermekeket 2015. augusztus 1-jén (hétfőn) fogadjuk. 

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 
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FALUNAPI RENDEZVÉNYÜNK PROGRAMJA 

2016. JÚLIUS 30. 

 

13:30 Felvonulás  

a Megyaszói fúvószenekar kíséretében 

 

14:00 Ünnepélyes megnyitó 

Köszöntőt mond: 

 Hajdú Istvánné polgármester asszony. 

 

Közreműködik: 

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, 

A Megyaszói M.L. Körzeti Általános Iskola. 

 

14:30 Harangodi Pacsirta Dalostalálkozó 

 

Fellépnek: 

Taktaszadai Pávakör Egyesület, 

Gesztelyi Csokonai Népdalkör, 

Prügyi Kék Búzavirág Énekkar, 

Rátkai Hagyományőrző Népdalkör, 

Tállyai Nefelejcs Népdalkör Egyesület, 

Megyaszói Népdalkör és Citerazenekar. 
 

16:00 Gyermekszínházi előadás 

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeinek előadásában a 

L  U  D  A  S   M  A  T  Y  Í 

című mesedarab kerül bemutatásra. 

 

17:30 T á n c  S h o w 

A Fortuna Tánc és Divatstúdióval. 

 

18:30 „Dalolj csak jó harmónikám…” 

Solymosi Tóni és barátainak előadásában. 

 

19:30 Polip Band élő koncertje 

 

A rendezvény ideje alatt vásári forgatag és ugráló vár várja az érdeklődőket! 

A rendezvény látogatása ingyenes. 

Minden kedves látogatót szeretettel várunk! 

 „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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2016. J Ú L I U S A 

 
Megérkezett forró napokkal, széllel, 

Falunk környékén kevés esővel. 

A növények „sírnak”, szomjukat oltjuk, 

Ha van a kutakban, gondosan adagoljuk. 

 

Nyugaton, Keleten, Délen, de az Északi-hegyvidéken 

Tetemes, milliókkal mérhető kárt okozott 

A viharos ESŐZÉS. Nem kímélt kertet, házat, 

S rémületbe kergette ezzel az „élő” lakókat. 

 

A vakond túrását a föld alatt végzi, 

Mert a hőséget ő sem kedveli. 

Szólok is neki,”ezzel csak jót teszel, 

Mert a paprika-, paradicsomtövet nem döntöd el.” 

 

A kis haszonállat válaszol büszkén: 

A dolgomat végzem csak ezzel én. 

Már bújik is vissza, jön a tarka macska! 

Nyakon csípetni magát nem akarja. 

 

A nagykakas által kertbe száműzött Japánka 

Közeleg felém, pajor a szájában. 

Suttogva mondja: „Ez már nem rág többet”, 

Csőrét nem nyitja ki, el ne ejtse a férget. 

 

Megdicsérem őt is, várva a hűs szelet. 

Talán július második fele kedvesebb lehet? 

A kajszibarack szezonjának is lassan vége, 

Csak viharos szél ezután ne érje. 

 

Aratógépek hangja hallik, kaszájuk gyors. 

Ahol nem járt a vihar, a tábla jó termést hoz. 

Kell is a kenyérgabona, van elég éhes száj. 

A jó munkát végzőknek DICSÉRET jár! 

 

Mivel kecsegtet a hónap vége, nem tudhatom. 

Gondoskodik arról, AKIRE tartozik, tudom. 

A falu halottjai, KIK voltak sajnos többen, 

Nyugodjanak MINDAHÁNYAN békességben. 

 

Kegyes Sándorné  
 aranydiplomás tanítónő 
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Takácsné Kovács Katalin: 

 

HONFOGLALÓK 

 
Az új hon – fűszer – Kánaán, 

Bejárható erős lován, 

S ott még a kaland – 

Így vélte a honfoglaló, 

De más lőn a véres való, 

És hullt rá a hant. 

 

Holtak helyébe légiók! 

Köztük nő néhány sasfiók, 

Ők majd használnak. 

Igen, a felnőtt értelem, 

Szellem kellett, mely vértelen 

Kincs a hazának. 

 

Határ nélkül kicsi hon, 

Sátrak alatt kelt új „Sion”, 

Vitézi sors várt: 

Nem egy végzettel vívni meg, 

Álljon Csesznek, Huszt vagy Sümeg, 

Kőszeg s Kolozsvár. 

 

- .    – 

 

 

Anyakönyvi 

 hírek  

 
Házasságkötés: 

 

Böjtös Eszter Örsi - Szilasi Milán 

Idrányi Ildikó – Vígh Béla 

Mikolka Zsanett – Csáki Zsolt 

Soltész Noémi – Sári József 

Szabó Evelin -  Trnik József 

Sztója Szabina - Jánosik Gábor Gergő 

 

Gratulálunk! 
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S z ü l e t é s: 

 

Kanalas Vivien – Tamás Péter:  B l a n k a 

Tamás Enikő – Horváth Árpád:  O l í v i a 

  Tóth Melinda – Koba János:  V e r o n i k a 

Irhás Aranka – Kótai Lajos:  L i o n e l 

 

Gratulálunk! 

 

E l h u n y t a k: 

 

Oláh Béla                    86 éves 

Tóth Béláné /Ducsai Julianna/                 85 éves 

Juhász Béla                          66 éves 

Katona Károly                     66 éves 

Almási Lászlóné /Mészáros Terézia/     82 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. 

Telefon: 47/350-027 

Email:megyaszoujsag@citromail.hu 

Megjelenik: 180 példányban.  

Ára: 50,- Ft. 

" Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad." 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 

szerettünk, 

Almási Lászlóné 
volt művelődési ház igazgató 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,  

fájdalmunkban velünk éreztek. 

 

Gyermekei és családjuk 


