
 

 

 

 

 

 

MEGYASZÓ ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA 

XXV. ÉVFOLYAM 3. szám                           2016. M  Á  R  C  I  U  S    
 

 

PETŐFI MÁRCIUSA 

 
A március Petőfi hónap 

ha süt a nap, ha fú a szél, 

ő ragyog itt a napsütésben, 

s a szél szavában ő beszél, 

s ha égzengéssel, villámfénnyel 

ránk tör a tavaszi vihar, 

mintha a szélvész kürtszavában 

harsogna a Nemzeti dal. 

 

Nincs március Petőfi nélkül, 

e kettő egy száz éve már. 

Az ő szemével látjuk, hogyha 

madárka a bokorra száll, 

fülével halljuk rebbenését, 

s azt is, mikor egy bősz folyam 

vagy egy rabnép láncát letépte 

a szabadság felé roham! 

 

Nincs március Petőfi nélkül, 

ő költötte e hónapot, 

s olyanná lett, mint amilyennek 

az ő lantján fogantatott: 

eszmékkel terhes, forradalmi 

tettekre érett, lángoló 

dala úgy szállt a nép szívébe, 

s úgy gyújtott, mint egy lángfolyó. 

 

Nincs március Petőfi nélkül, 

idő és költő egybeforrt, 

benne sűrűsödött, benne robbant 

mind, ami forralta a bort, 

az ő szavára várt a nép és 

élesítette a kaszát, 

abban a dicső márciusban 

ő jelentette a hazát.

 

Nincs szabadság Petőfi nélkül, 

ő égette szívünkbe, hogy 

több a szabadság, mint az élet, 

ez a legszebb népi jog! 

Ő írta, vívta, tollal, karddal, 

s rátette ifjú életét, 

szabadságunk örök okmányán 

Petőfi szíve a pecsét! 

 

Várnai Zseni 

 

/A MAGYAR SZABADSÁGHARC 168. 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. március 30-án tartotta soron következő 

rendes ülését, melyről következő számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.  

 Az előző évtől bevezetett „tavaszi kötelező veszettség elleni úgynevezett összevezetéses 

eb oltás” községünkben is bevált, hiszen a régebbi időkben ehhez voltak hozzászokva az eb 

tartók. Természetesen lehetőség van a háznál történő oltás igénybe vételére is. Az előbbiekkel 

kapcsolatos tájékoztatást már korábban kikézbesítettük, amely tartalmazza az oltás/ápr. 8./, a 

pótoltás/ápr. 20./időpontját. 

 Ismételten felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét az ebtartásra vonatkozó jogszabályok 

szigorú betartására! Az utóbbi napokban ismételten elszaporodtak az utcákon csellengő ebek, 

melyek veszélyt jelenthetnek főképpen gyermekeink, de általában a lakosság számára.  

 Községünk tisztaságának megőrzése érdekében lehetőségeink szerint mindent 

megteszünk. Az utcákon eldobált hulladékok összegyűjtését szervezetten végezzük, de azt 

szeretnénk, ha erre nem lenne szükség! Ehhez kérjük elsősorban a kedves szülők, de a 

lakosság segítségét!  

 A tavaszi időszak is a szemétégetés, a hulladékok elégetésének időszaka. Ezért közöljük 

az erre vonatkozó rendeletünket:  

  

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

Önkormányzati Rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 

 
Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjára figyelemmel a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 
  A rendelet célja, hogy Megyaszó Község közigazgatási területére vonatkozóan 

megállapítsa azokat a szabályokat, amelyek az avar és kerti hulladék égetésére vonatkoznak. 

  A rendelet hatálya kiterjed Megyaszó község közigazgatási területére, továbbá 

valamennyi természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező 

egyéb gazdasági társaságra. 

Az égetés szabályai 
   Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítását elsősorban hasznosítás, komposztálás útján 

kell megkísérelni. 

Tüzet gyújtani és égetni csak vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető 

módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, és a lakókörnyezet 

lehető legkisebb zavarása mellett február 1-től április 30-ig, továbbá szeptember 15-től 

november 30-ig lehet 08:00-18:00 között- vasárnap és Magyarország hivatalos ünnepnapjai 

kivételével. 
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 Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási 

feltételekről, eszközökről (oltóvíz, homok, stb.). 

Az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak 

folyamatosan, kis adagokban történhet. 

A füstképződés csökkentése érdekében csak kellően száraz állapotú avar és kerti 

hulladék égethető. 

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a 

visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről. 

A tűz őrzéséről és eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni, a tüzet és a 

tüzelőberendezést tilos magára hagyni. 

 Tilos az avar és a kerti hulladék égetése a (2) bekezdésben engedélyezett időszakon 

kívül, valamint párás, ködös, esős időben, illetve erős szélben. 

  Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem 

égethető (műanyag, gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.). 

 Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható (benzin, 

gázolaj, stb.). 

 Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezeték alatt. 

Tilos égetni távközlési vezeték alatt. 

Védett természeti területen avar égetése tilos. 

 Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni 

úgy, hogy az az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa. 

A tűzrakó helyet az épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, 

hogy arra veszélyt ne jelentsen. 

 A tüzelés és a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve 

a tűz eloltható. 

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
 

 

Hajdú Istvánné       Lengyelné Bús Zita 
                                        polgármester                        jegyző 

 

 

S U L I  

H Í R E K 
 

 

 

ÉNEK-ZENE VERSENY 

 

A Tarcalon rendezett  VI. országos Komplex Ének-zene Műveltségi Verseny 

 Észak-Magyarországi régiós döntőjében 

ISKOLÁNK ELSŐ HELYEZÉST ÉRT EL.  
A csapat tagjai voltak: 

Molnár Lilla 8.a, Szabó lili 8.b és Szabó Judit 
 6.b osztályos tanulók. 

 

http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2014-2015-esemenyei/325-enek-zene-verseny
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Az országos döntő március 23-án Iszkaszentgyörgyön lesz. 

 

MATEMATIKA VERSENY 

 

A Szerencsen megrendezésre került Hegyalja Matematika 

versenyen 8 tanulónk vett részt:  

 

Halász Annabella, Molnár Lilla, Szilágyi Bertalan, 

 Gecső Tamás, Szabó Judit, Papp Veronika,  

Varga Ákos, Molnár Zsanett. 

 

Eredményüket  majd később kapjuk meg. 

 

 

F  A  R  S  A  N  G 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zsúfolásig megtelt az iskola tornaterme, amelynek  

apropója a minden évben megrendezett farsang volt. 

http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2014-2015-esemenyei/324-matematika-verseny
http://www.megyaszoiskola.hu/esemenyeink-megyaszo-iskola/2014-2015-esemenyei/323-farsang
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/enekverseny/enekv-0001.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/enekverseny/enekv-0005.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/enekverseny/enekv-0004.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/enekverseny/enekv-0003.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0007.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0005.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0006.jpg
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Vincze Szabolcs  

igazgató úr köszöntője után, a hagyományokhoz híven,  

először a nyolcadikosok mutattak be gyönyörű ruhában keringőt, 

 majd dinamikus táncos produkcióval lepték meg tanárnőjüket.  

A végzős diákok után különböző jelmezekben vonultak be a tanulók a zsűri elé. Az egyéni 

bemutató után az osztályok zenés-táncos fellépései következtek,  

mindenki érdekfeszítő előadással rukkolt elő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincze Szabolcs 

Igazgató 

 

http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0002.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0003.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0004.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0014.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0015.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0013.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0008.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0009.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0010.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0011.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0001.jpg
http://www.megyaszoiskola.hu/_kepek/galeria/farsang/farsang-0012.jpg
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MACKÓ KUCKÓ 

HÍREK 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL HAGYOMÁNYOSAN 

 
  Február 13-án, mint már előzetesen hírt adtunk róla – megrendeztük az iskola 

tornatermében a farsangi jótékonysági bálunkat. A részvétel felülmúlta az előző bálokat, 175 

vendéget fogadtunk.  

 A rendezvény Távol-kelet jegyében zajlott, mind a 

nagycsoportosok, mind a felnőttek öltözetben, táncban, 

dekorációban ezt képviselték. Ennek apropója a február 8-án, 

hétfőn beköszöntött Hold újév. Gyermekeink, a Szülők, és 

minden Munkatársam fáradságot nem kímélve készült az 

alkalomra, melyet itt a nyilvánosság előtt is szeretnék 

megköszönni.  

 Köszönettel tartozunk az Önkormányzatunknak, 

Polgármester Asszonynak a vacsora alapanyagának 

biztosításáért, Igazgató Úrnak a tornaterem használatért, az ÁMK Vezetőjének a 

berendezési tárgyakért, az Önkormányzat férfi dolgozóinak a szállításért, a Konyha 

dolgozóinak a vacsora elkészítéséért.  

Tombola felajánlást tettek: 

 Baloghné Nemes Szilvia, Ifj. Balogh Sándor, Beluscsák Zsolt, Biztos Kezdet Gyermekház, 

Csáki Barnabás, Csorba Nikoletta, Dékány Lászlóné, Dr. Huszár Edit, Erdei Zoltán, Farkasné 

Borza Éva, Farkasné Papp Borbála, Hajdú Istvánné, Hajdúné Balogh Ágnes, Hajdú Zoltán, 

Halász Zsolt, Harmati Zsolt, Horváth Gyula Zoltán, Hunyor Lajosné, Joó Krisztián, Kardos Péter, 

Karnizs János, Karnizs Lászlóné, Kádárné Nagy Edit, Kertész László, Kertész Lászlóné, Kertész 

Rita, Kiss Józsefné, Kissné  Dr. Csóré Éva, Kovács Eszter, Krajnyák István, Lengyelné Bús Zita, 

Megyaszó Község Önkormányzata, Megyaszói Népdalkör és Citerazenekar,  Mészáros Attila, 

Mészáros Lőrinc Iskolasegítő Közalapítvány, Mészáros Zoltán és családja, Morvai Jánosné, 

Morvai Tamás, Nyíri Ilona, Orosz Zsuzsa és Kiss László, Rudolf József, Szabóné Zsebesi Nikolett, 

Takács Annamária és Vanczák Szabolcs, Takácsné Almási Katalin, Tamás Attila, Tóthné Katona 

Mónika, Tóthné Szilasi Mónika, Váradi-Herczeg Tímea, Vincze Szabolcs, Vincze Szabolcsné, Vígh 

Béla. 

Pártoló jeggyel segítettek: 

 Bari Alexandra, Csorba Tiborné, Hájas Éva, Hájas Gáborné, Horváth Arnold, Horváth 

Jánosné, Horváth Károly, Juhász Gabriella, Kajuha Amanda, Kovácsné Balázsi Etelka, László 

Alexandra, Orosz Zsuzsa, Papp Gyula, Pap Dávid, Soltészné Nádaskai Zsuzsanna, Szabó 

Ferencné, Szabó Zsoltné, Szőke Péter és családja, Szvitankó Györgyné, Tamás Viktória, Tálasné 

Búza Tímea, Tóth Andrásné, Tóth Istvánné, Tóth Lászlóné, Tóth Péterné, Váradi Ádám és 

családja.  

Nagyobb összeget adományoztak: 

 Balázsi László, Becse László és családja, Bodnár Imréné, Farkasné Borza Éva, Dr. Huszár 

Edit, Kádárné Nagy Edit, Kegyes Sándorné, Kertész Lászlóné, Dr. Kiss Bertalan, Kissné Dr. 

Csóré Éva, Orosz László és Orosz Lászlóné, Pecsenye Sándorné, Szűcs Róbertné, Vincze 

Szabolcs. 

Köszönettel: Kertész Lászlóné 
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"Első bálozóként"  - Megyaszótól  egészen Kínáig 

 A minap a táskámban kutakodtam (figyelem, női táskáról van szó!), amikor kezembe 

akadt  a Mackó kuckó bölcsőde és óvoda meghívója a februári jótékonysági farsangi bálra. 

 Így vagyok ezzel. A kedves emlékekhez, eseményekhez kötődő tárgyakat, 

feljegyzéseket, meghívókat, műsorfüzeteket évekig őrzöm. Nincs szívem kidobni egyetlen 

képeslapot, vagy éttermi számlát sem, ha az, amikor újra kezembe veszem, elröpít Pekingbe, 

vagy Moszkvába, esetleg egy hangulatos kijevi koncertre. Persze lehet, hogy egyszer az 

unokáim, dédunokáim is kézbe veszik ezeket a papírra vetett, 

akkorra történelmi dokumentumokká nemesedő lapokat, írásokat, s jobban megismerik általa 

világunkat, közösségünket, bennünket.                                                             

 Hosszú évek után először vettem részt megyaszói bálon kisebbik fiam, Kiss Márton, a 

fess egyetemista, és ugyancsak sármos unokaöcsém, Kegyes Zoltán, Sanyi bátyám fia 

kíséretében. Félig meddig viccelődve megjegyzem, hogy a fiúknak (is) sikere volt a bálon, 

pedig nagyon szerényen viselkedtek. Talán épp ezért?                                    

 Térjünk vissza azonban magához a közösségi eseményhez! Túlzás nélkül állíthatom, 

hogy tökéletes volt a rendezés, csodálatosak a díszletek, a jelmezek, a koreográfiák, a táncok, 

a zene! A legboldogabbá mégis az tett, hogy sok kedves arcot, ismerőst, községünk lakóit újra 

láthattam, s az ő gyermekeiket, unokáikat velük együtt. Külföldről évek óta figyelemmel 

követem az óvodai és iskolai, községi rendezvényeket a báloktól kezdve a nyugdíjas 

találkozókon keresztül, a népdalkör és citerazenekar fellépéséig. Hála Mészáros Attila és 

mások fényképeinek, videó felvételeinek.       

 Sokáig,a  távolból csak sóvároghattam utánatok, és a jó hangulatú bálozás után kedves 

megyaszóiak,  barátaim, ismerőseim, most azonban „első bálozóként” képzeletben újra 

eljuthattam Megyaszóból Kínába, de még Japánba és Koreába is. Ez utóbbi két távol-keleti 

országban nem volt szerencsém járni, de azt kívánom mindenkinek, hogy helyettem is tegye 

meg a nagy utat, és fedezze fel magának a különleges tájakat és embereket, szokásokat!  

 Üdvözlettel és jó emlékekkel: Kissné Kegyes Csilla 
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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 

 

MÁRCIUS 15. MEGÜNNEPLÉSE 

 

„ 1  6  8 ” 
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 Községünk önkormányzata az 1848-as Emlékparkba hívta 

településünk lakosságát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. 

évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre. 

  A kedvezőtlen időjárás miatt rendezvényünket az ÁMK 

színháztermében tartottuk.  Ünnepi beszédében Török Dezső a B-A-Z 

Megyei Közgyűlés Elnöke méltatta a 48-as hősöket, akik pártoktól 

függetlenül, a haza szabadságáért, az igazságért emelték fel tiltakozó 

szavukat, és szólították harcba a nemzetet. 
 

A műsorban közreműködtek: 

A Mackó Kuckó Bölcsőde és N.O. Óvoda gyermekei. 

A Mészáros L. Körzeti Általános Iskola tanulói. 

A HON Művészeti Iskola megyaszói Néptánccsoportja. 

A Megyaszói Népdalkör és Citerazenekar. 

A Megyaszói Fúvószenekar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„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 M Á R C I U S A  

 
 Mi van veled Március? Eltévesztetted, hogy nem április van? Mert úgy viselkedsz, 

mintha te lennél a „BOLONDOS” hónap. 

 Hiába várjuk a kellemes tavaszi napokat, a simogató napsütést. Hoztál esőt, szelet, 

fagyos éjszakákat! Becsaptál embert, állatot egyaránt…Február utolsó napjaiban már 

csiviteltek a madárkák. Készültek a fészekrakásra. Március 15-én is csikorgattad fogaid, 

megzavarva az ünnepet.  

 Vagy úgy gondoltad, „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget”? Valóban, a 

Sándorok kellemes napot hoztak, de Józseffel megint csikorgattattad „fogaid”. Felfogod végre 

március, hogy te vagy a kikelet? Sajnos, sok gyerek és felnőtt náthás betegségét újítottad fel. 

 Ebben az évben hónapod végén lesz a húsvét. Legyél szíves, járulj hozzá az ünnep 

kellemes hangulatához napsütéses pluszokkal! 

Vár a határ, vár a kert. 

A gerle már fészkelő ágra lelt. 

Ásó, kapa, gereblye vasa fényesedhessen. 

A széles határ is gépek hangjára ébredhessen. 

 

A hagymás növények, a borsó már a földben. 

Kirándulni vágyók dala zeng az erdőben. 

Légy hű nevedhez március! 

Esőt hozhatsz, szelet kergess! 

Nyuszi mama mondhassa fiainak: Fuss! 

  

Kegyes Sándorné aranydiplomás tanítónő 



 

11 

 

Takácsné Kovács Katalin: 

NYÍLT SZÍNEN 

 

Tegyük rendbe szöges gonddal, ami ránk vár. 

Gondok árja ellenszélben nő fel s páráll. 

Jelent jövőt mérlegelve, úgy amint kell, 

alázattal építsük fel a köz javát: 

eszméinkkel. 

 

Ellentmondó ígéretek voltak s lesznek. 

Küzdelmek közt kudarcaink figyelmeznek. 

Ne keressünk minősítést! Az értékek 

nem is egyszer, rendre-sorra, 

harsány hibák, bűnök jegén 

vernek éket. 

 

Üres szándék szavát a szív keveselli. 

Ígéretnél sokkal többet illik képviselni. 

A gyakorlat vonzó-égő valóságát! 

Gyümölcsöt – nézd – a kibomlott 

nyílt virág ád. 

 

  

 

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: 
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Mészáros Lőrinc Iskolasegítő Közalapítvány: 18418385-1-05 

Megyaszóért Közalapítvány: 18434602-1-05 

Hankó Zoltán Olvasókör: 18423592-1-05  

TÁMASZ-M Közalapítvány: 18405383-1-05 

Andrássy Alapítvány:18418543-1-05 

Megyaszó Községi Sport Egyesület: 19915373-1-05 

A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány: 19333195-1-05 
 

 

Eladó 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: 

 
Milák Edina – Horváth István:  I S T V Á N 

 

Gratulálunk! 

 

E l h u n y t a k: 

 
Túróczi Gyula                    57 éves 

Hejczei János                     76 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. 


