
 

       MI-ÚJSÁG MIHÁLYHÁZA 
Mihályháza Község Önkormányzatának Tájékoztatója 

 I. évfolyam 5. szám 2019. november 

 

1 
 
 

 

 

Polgármesteri Hírek 

 Októbert az adományozás hónapjának tudhatjuk magunk mögött. A hónap elején 

testvértelepülésünkre, Csíkszentmihályra utazott delegációnk, hogy elszállítsuk az 

összegyűjtött adományokat. Egy egész kisbuszt pakoltunk tele dobozokkal, hogy aztán útnak 

induljunk. Az adománynak nagyon örültek az ottaniak, melyeket nehéz helyzetben lévő 

családoknak juttatnak el. A játékokat személyesen adhattuk át a gyerekeknek az óvodákban. 

Köszönjük a sok behozott adományt. 

 Október 12-én szüreti mulatság volt falunkban a Katica Büfé szervezésében. A 

rendezvénynek szintén az adományozás volt a célja, hiszen Németh Andrea gyógykezelésének 

támogatására gyűjtöttünk. A program jól sikerült, Andinak végül jelentős összeget adhattunk 

át. 

 Az óvodában folyamatosan zajlanak a felújítási munkálatok. 

 Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Közép-Kelet Európai Történelem és 

Táradalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű kiírásra – az első 

világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása 

témában.  

 

Mészáros Géza 

   polgármester 
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V Á L A S Z T Á S I  E R E D M É N Y E K  

 

 

VÁLASZTÁSI HÍREK 

Október 13-án sor került a helyi 

önkormányzati választásra. Sajnos a 

választópolgárok többsége nem járult a 

szavazó urnákhoz. A részt vevők száma 

összesen 221 fő volt. Ez csupán a 35%-a a 

szavazásra jogosultak számának. Tehát a 

részvételi arány alacsony volt.  

A szavazatok alakulása: 

 Mészáros Géza polgármester: 209 

szavazat 

Képviselőjelöltek:  

Gaál László: 134 szavazat 

Szalóky Zsigmond: 131 szavazat 

Mészáros Dezső: 129 szavazat 

Varga Zoltánné: 120 szavazat 

Józsiné Havasi Judit: 114 szavazat 

Boros Hajnalka: 86 szavazat 

A polgármester és a képviselő 

jelöltek is köszönik a megtisztelő bizalmat 

és a szavazatokat. A megválasztott tagok 2019. október 25.-én átvették a megbízó leveleiket, 

letették esküjüket és megtartották az alakuló ülést. Alpolgármesternek Gaál Lászlót 

választották. 
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O K T Ó B E R  A Z  A D O M Á N Y O Z Á S  

H Ó N A P J A  V O L T  

 

SZÜRETI FELVONULÁS JÓTÉKONYSÁGGAL 

Október 12-én szüreti felvonulás volt falunkban. A 

programok délután kezdődtek. Traktorok sorakoztak a Katica 

presszó előtt díszítésre várva, hogy aztán útnak induljanak. A 

menet 14 órakor indult körbe a faluban. A traktorok 

pótkocsiin már jó hangulat uralkodott, mire visszaértek a 

rendezvény helyszínére. 

A színpadi előadások délután 16 órakor kezdődtek a 

Dákai Sztetoszkóp színpad műsorszámával, akik vidám 

színdarabot adtak elő. Volt hastánc bemutató és modern 

táncos fellépők is. A Mihályházi asszonykórus és nyugdíjas 

klub tagjai már a falunapon is sikert aratott produkciójukat 

adták elő újra. 

A már kialakult jó kedélyállapotokat a két gyönyörű 

énekesnő Hidasi Réka, majd Tóth Tünde fokozta tovább, akik 

fergeteges bulit csaptak dalaikkal. A nézőközönség táncra is 

perdült.  

Este 19 órakor tombolasorsolás volt, ezt követően pedig retro discoban bulizhatott 

mindenki. 

A nap folyamán kézművesvásár várta az érdeklődőket, ahol kerámiák, rongyszőnyegek, 

díszek, aszalt gyümölcsök, befőttek, méz vásárlására volt lehetőség. A gyerekek is megtalálták 

a számukra kedvező programot, hiszen kedvükre ugrálhattak a légvárban, kifestethették 

arcukat, gipszeket festhettek és népi fajátékokkal 

játszhattak.  

Vacsorára babgulyás és csülkös bab közül 

választhattak, akik megéheztek, az édes szájúak 

pedig süteményt is vásárolhattak.  

  A bevétel jótékony felajánlásra került 

Németh Andrea számára. Andinak a helyszínen 

jelentős összeget tudtunk átadni gyógykezelésének 

támogatására. Az önkormányzat külön összeggel 

támogatta Andit. 
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A program a Katica Büfé jóvoltából és szervezésében valósult meg. Ezúton szeretnénk 

megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult, hogy a rendezvény 

létrejöhessen. Köszönjük a sütemény és tombola tárgy felajánlásokat.  

 

ÚJABB ADOMÁNY 

 Sári Terézia a boltjában kihelyezett adománygyűjtő dobozban 

gyűjtött heteken keresztül Németh Andreának.  A boltban megforduló 

emberek jóvoltából hamar telt a doboz. A megtelt dobozt október 21-

én szállították és adták át Andinak, aki boldogan fogadta az újabb 

adományt. 

 

KÖSZÖNET NYÍLVÁNÍTÁS ANDI NEVÉBEN! 

 Andi megkért, hogy írjak pár sort a nevében. Ezúton szeretné 

megköszönni az egész falunak az összefogást. Köszöni a Katica 

Büfének, hogy megszervezte számára a jótékonysági szüreti felvonulást. Köszöni az 

önkormányzattól kapott támogatást, Sári Teréziának a boltban lévő adománygyűjtést. És nem 

utolsó sorban mindenkinek, aki valamilyen formában segítette és segíti őt.  

 Andi már korábban átesett egy műtéten, de sajnos a daganat csak egy részét tudták 

eltávolítani, mivel a látóidegnél van. Egy úgyneveztt proton kezelésre van szüksége, amivel „ki 

lehet irtani” szervezetéből a daganat maradványait.  

Október 22-én Bécsbe utazott állapotfelmérésre. Az eredménytől függ, hogy mikor 

kezdhetik meg nála a kezeléseket.  

 

ADOMÁNYOK TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKRE 

CSÍKSZENTMIHÁLYRA 

Október elején utaztunk Csíkszentmihályra és szállítottuk el a behozott adományokat. 

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott a 

felhívásunkhoz és valamilyen formában támogatta azt. Jó 

érzés volt megtapasztalni az összefogást egy jó ügy 

érdekében. Az adományok célba értek. 

Csíkszentmihályon a kollégák családokra szabva 

válogatták szèt és dobozolták a ruhaneműket, hamarosan 

személyesen juttatják el a nehéz sorsú gyerekeknek. 

Meglátogattuk a négy település (Csíkszentmihály, 

Vacsácsi, Ajnád és Lóvèsz) óvodáit, ahová személyesen 
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vittük el a játékokat. A gyerekek nagyon nagy szeretettel 

fogadták azokat, azonnal ki is próbáltak mindent. 

Megtekintettük az iskolákat, a napközit és a gyermekotthont 

is. A házigazdák szintén köszönik minden felajánló 

segítségèt, támogatását. 

Győrfy Viktória 

KAVICS Alapítvány 

intézményvezető 

 

 

N O V E M B E R :  S Z E N T  A N D R Á S  

H A V A ,  E N Y É S Z E T  H A V A  

 

Ez a hónap a gazdasági év zárása, állatok behajtása. Október végén, november elején a 

természet elenyészik. Az őszi színes, szép levelek lehullanak. Egyre hidegebb van, ködösek a 

hajnalok. Őszi kabátunkat lassan télire cseréljük. 

November 1. – Mindenszentek ünnepe. Sokan éltek e földön, akiknek nem tudjuk a nevét, az 

ő nevük nincsen lejegyezve a naptárak lapjain, életük mégis Istennek tetsző-, s az embernek 

példát adó volt. Rájuk emlékezünk e napon. 

November 2. – Halottak napja. Ezen a napon elhunyt hozzátartozóinkra emlékezünk. Ez a nap 

dologtiltó nap volt, nem szabadott dolgozni. Minden elhunyt családtagnak gyertyát gyújtottak. 

A temetőben rendbe hozták a sírokat, de nem volt szokás gyertyát gyújtani, sem koszorúkkal, 

virágokkal díszíteni a sírt. 998. óta tartjuk ezt az ünnepet. 

November 11. – Márton napja. Szent Márton Magyarországon született 316 táján, később 

külföldön élt. Márton a Jóistennek szentelte magát. Látván szent életét, püspökké akarták őt 

választani, de ő meg akart maradni egyszerű szerzetesnek, ezért egy liba ólban bújt el. A  libák 

gágogása  azonban  felfedte rejtőzködésének helyét, így Mártonból bizony püspök lett. A népi 

hagyomány szerint ezt a napot tartották az emberek a télkezdetnek. Ha Márton fehér lovon jön, 

enyhe tél, ha pedig barnán, azaz ha nem esik a hó, akkor kemény tél várható. 

November 19. – Erzsébet. Szent Erzsébet a világegyház legnagyobb női szentje. A szegények, 

a betegek, az árvák és özvegyek segítője. Sok helyen sütnek Erzsébet-kenyeret e napon, melyet 

a szegényeknek és a nagycsaládoknak adnak. 
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November 25. – Katalin. Népünk hite szerint Katalin elűzi a szorongást okozó gonosz lelket 

tőlünk. Ha Katalin kopog, karácsony locsog, de ha Katalin lotyog, karácsony kopog. Ha Katalin 

napján fagy van, akkor karácsonykor esős, sáros, enyhe idő lesz, de ez fordítva is igaz. Ha 

Katalinkor enyhe az idő, akkor karácsonykor fagy lesz. Ezen a napon gyümölcsfaágat szoktak 

vízbe tenni. Ha az karácsonyra kizöldült, azt jelentette, hogy a családban a nagylány hamarosan 

férjhez megy. 

November 30. – András. Szent András apostol X alakú kereszten szenvedett vértanúhalált. Ezt 

a keresztet andráskeresztnek hívják. Szent András napja az advent, a várakozás kezdete. A 

csendes várakozásban nincs helye mulatozásnak, karácsonyig nem rendezünk bált, nem 

hallgatunk nagyon hangos zenét, úgy is mondják: András lezárja a hegedűt. Ilyenkor kezdődik 

a disznóvágások ideje. Úgy tartották, az a leány, aki álmában meg akarja látni jövendőbelijét, 

ezen a napon tegyen a feje alá férfiruhát. 

 

ÚTRA VALÓ A JÖVŐNEK 

Ha olvasod e levelemet 

kiástad a kapszulámat! 

Itt leírom az életemet 

hogy megismerd a múltamat. 

 

Nyelvek választanak el minket 

más, országokra tagolva, 

de aki beszél „szomszéd” nyelvet 

több embert is ér, így mondva! 

 

Tartsátok meg az Anyanyelvet 

mert így élhet a hagyomány. 

Nemzetekből ne csinálj egyet 

mert az egy „zavaros talány”. 

 

Senki nem kötődik társához,  

fárasztó alkalmazkodni! 

Légy hűséges a családodhoz 

s ne hagyd e szép dolgot múlni. 

 

A szeretetre vigyázzatok 

az a lélek ragasztója. 

Ha elvesztitek, széthullotok! 

Lelketek közöny uralja. 

Vigyázz néped kultúrájára 

múltad abban gyökeredzik, 

életed során vedd magadra 

s unokáid tovább viszik! 

 

Ne hagyd, hogy a mások vallása 

elnyomja a te életed. 

Mi nagyanyáidnak volt „jussa” 

az vigyen tovább tégedet. 

 

Tanulni vágyásod nagy legyen, 

hogy világod dolgát értsed 

mert, úgy segíthetsz a nemzeten 

ha békét, szóval eléred! 

 

Kersd az arany-középutat! 

Soha ne használj ki senkit 

így a jövőd több békét mutat 

s értés jellemez mindenkit. 

 

Gépeid mindig te irányítsd! 

Vigyázz, téged szolgáljanak. 

Fegyvered csak védelemre nyisd! 

Utat adj az igazságnak. 
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Ne hagyd, hogy a düh vezéreljen, 

vagy aljas anyagi szándék. 

Tartsd a jelened élhetően 

hogy unokáid megéljék! 

 

 

 

Óvjátok a földet, vizeket 

a levegő tisztaságát! 

Ők viszik tovább az életet, 

a jövendő, szép csodáját… 

 

FEJES IBOLYA 2019 05 18 

 

E G É S Z S É G P E R C E K  

 

A VITAMINOK SZEREPE A MINDENNAPI ÉLETÜNKBEN 

A vitamin olyan szerves vegyület, amely kis mennyiségben ugyan, de nélkülözhetetlen 

az emberi szervezet számára, viszont kellő mennyiségben az előállítására nem mindig képes, 

ezért tápanyag formájában kénytelen hozzájutni. 

Optimális vitaminszükséglet az, amely teljes mértékben kielégíti a szervezet vitamin 

igényét és az ennél nagyobb bevitt vitamin mennyiség, már nem javítja a szervi funkciókat. 

Minimális vitaminszükséglet az a vitamin mennyiség, melynek bevitele esetén vitaminhiány 

tünetek még nem jelentkeznek. A vitaminok felvételének optimális és legegyszerűbb módja az 

érett friss gyümölcs és zöldség (és gyógy-és fűszernövények) elfogyasztásával (savasító-

lúgosító ételek→gyümölcsök, zöldségek, levek), illetve a kiegyensúlyozott táplálkozással 

valósul meg, mely által a vitaminok közvetlen felszívódása és beépülése is a szervezet valódi 

szükségletének megfelelően történik meg. A kiegyensúlyozott táplálkozás (és vitamin 

ellátottság) az ember energia felvételi tényezőiben is fontos szerepet játszik, biztosítva az 

energetikai egyensúlyt. 

A vitaminozott élelmiszerek és vitamintabletták nem mindig jelentenek garanciát arra, 

hogy elégséges vitamin szívódik fel a szervezetbe. Ha nincs szükség gyors, mesterséges vitamin 

pótlásra (pl. betegség, stressz, terhesség, túlterheltség, éhezés, kialakult hiányállapot miatt), 

akkor a vitamintabletták által a szervezetben vitamin - túlkínálat alakulhat ki, a bélcsatorna 

falában működő vitaminfelvevő mechanizmusok működése a túlkínálat miatt csökken, a vese 

és máj vitaminkiürítő funkciója pedig erőteljesen növekszik. Így amikor a fölöslegesen bevett 

vitamin tabletták beszedését abbahagyjuk, az egyensúly felborul, és relatív hiány alakulhat ki 

az adott vitaminból vagy vitaminokból. A vízben oldódó vitaminokat naponta kell biztosítani a 

szervezet számára (lehetőleg természetes vitaminforrásokból), mert a vese kiüríti a felesleges 

mennyiséget, azaz a szervezet nem képez tartalékot belőlük. A zsírban oldódó vitaminok 
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azonban raktározódnak, így kevesebb 

mennyiség is biztosítja a szükséges 

mennyiséget. Ha a minimálisnál 

kevesebb vitamin jut be a szervezetbe, 

egy idő múlva vitaminhiányos állapot 

(hypovitaminosis) lép fel, melynél már 

kezdeti tünetek jelentkeznek, mint 

például a fertőzésre, gyulladásokra 

való hajlam, emésztési zavarok, 

fáradékonyság. Az elégtelen vitamin 

ellátás tüneteinek nem kell okvetlenül 

jellegzetes vitaminhiány betegségben 

jelentkezniük, sőt gyakorlatilag az 

általánosnak mondható tünetek miatt, 

nehezebben diagnosztizálható mint 

alap probléma, ellentétben a kifejezett 

és jellegzetes tünetekkel járó 

avitaminozis (valódi vitaminhiány) 

tüneteivel szemben. 

 

 

ZSÍRBAN OLDÓDÓ VITAMINOK 

Zsírban oldódó vitaminok: A - vitamin (retinol), D - vitamin (kalciferol), E - vitamin 

(tokoferol), K - vitamin (fillokinon)  

A zsírban oldódó vitaminok esetében vigyázni kell a pótlásra szánt mennyiség 

bevitelével, mert felhalmozódhatnak a szervezetben, ami a vitamin túladagolás 

(hypervitaminózis) tüneteinek kialakulásához vezethet. 

VÍZBEN OLDÓDÓ VITAMINOK 

Vízben oldódó vitaminok: B1 - vitamin (tiamin), B2 - vitamin (riboflavin), B3 - vitamin 

(niacin), B5 - vitamin (pantoténsav), B6 - vitamin (piridoxin), B9 - vitamin (folsav), B10 - 

vitamin M - vitamin), B12 - vitamin (kobolamin), B13 - vitamin (orotsav), F - vitamin, Biotin 

(H - vitamin), H1 - vitamin, C - vitamin (aszkorbinsav), P - vitamin, U – vitamin 

Források: 

http://taplalkozas.bioenergetikus.hu/vitamin.php 

https://ezoterikusvilag.blogspot.com/2012/02/tablazatok.html 

 

http://taplalkozas.bioenergetikus.hu/vitamin.php
https://ezoterikusvilag.blogspot.com/2012/02/tablazatok.html


 

       MI-ÚJSÁG MIHÁLYHÁZA 
Mihályháza Község Önkormányzatának Tájékoztatója 

 I. évfolyam 5. szám 2019. november 

 

9 
 
 

 

A BALESETEKRŐL 1. RÉSZ 

 A gyermekek még nem képesek arra, hogy a veszélyeket helyesen mérjék fel. Nekünk, 

felnőtteknek kell vigyázni rájuk, biztonságos környezetet teremtve számukra. A balesetek 

többsége megelőzhető! 

 Lakókörnyezetünk körbekerítésével biztosíthatjuk, hogy gyermekeink nyugodt 

környezetben játszanak, mozogjanak, megakadályozva, hogy a forgalmas utcára kijussanak.  

 Mihelyt képesek rá, fontos megtanítani a nevüket, lakcímüket, a mentők és tűzoltók 

telefonszámait, hogy szükség esetén segítséget tudjanak hívni. 

 Égés, forrázás ellen úgy védekezhetünk, ha a gyufa, öngyújtó a gyermek számára 

elérhetetlen, a házban, lakásban nem dohányzunk, a függönyök, bútorok a tűzhelytől, kályhától 

távol vannak elhelyezve. 

 A forró vasaló közelében ne játsszon a gyermek és főzés közben sincs helye a 

konyhában. Sajnos nagyon gyakori, hogy a totyogó kisgyermek magára rántja a serpenyő forró 

olaját, vagy a lábosban éppen főtt ételt. 

 Közeledik a karácsony. A gyertyákat, csillagszórókat különös óvatossággal helyezzük 

el. Soha ne hagyjuk gyermekeinket égő gyertyával felügyelet nélkül! 

 A televízió, vagy más elektromos készülék tetejére ne tegyünk szobanövényt, vágott 

virágot, hiszen locsolás vagy a váza felborulása elektromos tüzet okozhat. 

Folytatás következik…. 

   

(Nyőgér Erzsébet védőnő) 

 

 

R E C E P T  

 

CSÜLKÖS VELŐS PACALPÖRKÖLT BOGRÁCSBAN HAT 

SZEMÉLYRE 

Hozzávaló: 1 db hátsó csülök kicsontozva, felkockázva 

                    1 kg előfőzött, csíkozott pacal 

                    ½ kg sertés velő, 20 dkg mangalica zsír 

                    3 fej közepes vöröshagyma apróra kockázva 

                    4 gerezd fokhagyma kaparva 

                    1 sárga paprika apróra kockázva 

                    1 hámozott piros paradicsom 
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só, pirospaprika, őrölt fekete és fehér bors, őrölt majoranna, 1 db babérlevél, apróra vágott 

petrezselyem, 1 kávéskanál gulyáskrém, a kávéskanál vegeta 

 

Elkészítés: Bográcsba felforrósítjuk a zsírt, majd üvegesre pároljuk a vöröshagymát. A 

bográcsot levéve rászórunk egy evőkanál őrölt pirospaprikát. Beletesszük a csülköt és a 

csülökcsontot, majd újabb egy evőkanál őrölt pirospaprikával elkeverjük. A bográcsot a tűzre 

visszahelyezzük és kis idő múlva annyi vízzel felöntjük, hogy a húst ellepje. Amikor a csülök 

féli megpuhult, beletesszük a pacalt, az apróra vágott sárga paprikát, a fokhagymát, a 

paradicsomot és a hozzávalókban felsorolt fűszereket. Amikor a pacal puha, akkor kerül a 

bográcsba a velő. Ettől fogva a bográcsot keverni nem, csak rázni szabad! Tíz-tizenöt perc 

múlva a pörkölt tálalható. Cipóval, vagy sós vízben főtt burgonyával egyaránt ízletes, tartalmas 

étel. 

Sok sikert az elkészítéséhez és jó étvágyat kíván az elfogyasztáshoz: Dr. Dancs Ferenc  

 

R É G I E K R E  E M L É K E Z Ü K  

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmálkodás az 

evangélikus 

templomban 

Mihályháza, 1976. 

április 25. 
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Evangélikus templom Mihályháza (1982.) 

 

 

 

 

 

 

 

A Z  Ö N  H I R D E T É S É N E K  H E L Y E  

 

Kedves -Mihályházán házasságot kötött - lakótársaim! Így az anyakönyvvezetői illetve a 

köztisztviselői pályafutásom végéhez közeledve szeretnék egy fényképalbumot készíteni az 

1992. január 1. óta - általam összeadott /78 /- házaspárról. Tudom, nem lesz egyszerű, hiszen 

már nagyon sokan nem Mihályházán laknak. De talán szülők, nagyszülők, rokonok útján – akik 

itt maradtak –eljut hozzájuk is kérésem. Fényképeket szeretnék kérni, melynek hátuljára 

legyetek szívesek ráírni az időpontot és a neveteket. A közelmúltban kötött házasságokról 

tudom, hogy már digitális fényképek készültek, ha nincs kinyomtatva belőle, akkor, ha nekem 

elkülditek / elektronikus úton/ én előhívatom majd. Azoknak, akik a közösségi oldalon  

közzétett kérésem után fényképet hoztak –küldtek, megköszönöm a gyors reagálást. A 

többiektől - akik még sajnos elég sokan vannak - bizakodva várom a fényképeket, hogy 

tervemet valóra válthassam.  (Süle Gyuláné) 

Álláshirdetés 

Gépkocsivezetőt keresnek C vagy CE kategóriás jogosítvánnyal. 

Érdeklődni: Csizmadia Sándor 

Tel: 06-30/237-1673 
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Mihályháza Község 
Önkormányzata 

8513 Mihályháza, Jókai u. 2. 
Tel: (89) 348-586 

Ügyfélfogadás: hétköznap 7:30 – 
15:30 

 
Mészáros Géza polgármester 

Tel: (89) 348-586 
email: mihalyhaza@invitel.hu 

 
dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 
email: jegyzo@nemesszalok.hu 

Fogadóóra: csütörtök 8:00-10:00 
 

Közjóléti Alapítvány a Vidéki 
Családokért Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
Tel: (89) 348-586 

Győrfy Viktória intézményvezető 
email: 

csaladsegitomihalyhaza@gmail.com 
kavicsalapitvany@gmail.com 
Takács Tünde családsegítő 

Tel: 20/295-5508 
Ügyfélfogadás: hétfő: 11:00-14:00 

 

Orvosi Rendelő 
 

Dr. Dancs Ferenc háziorvos 
Hétfő: Mihályháza 8-12 

Kedd: Mezőlak 8-12 
          Békás 13-15 

Szerda: Mezőlak 15-16 
Csütörtök: Mihályháza 8-12 

Péntek: Mezőlak 8-12 
           Békás 12-13 

 
Sürgős esetben hívható: 
Dr. Dancs Ferenc 30/946-

0456  
(Munkanap 8-16-ig) 

Orvosi ügyelet Pápa: (89) 
321-339 

(Munkanap 16-8-ig, 
Munkaszüneti nap 8-8-ig) 

 
Dr.Thoma Elek 30/946-6526 
(Helyettesítés alatt 8-16-ig) 

 
Védőnői Szolgálat 

Nyőgér Erzsébet védőnő 
Önálló védőnői tanácsadás  

Kedd: 8:30-9:30 
várandósoknak 

            9:30-10:30 
gyermekeknek 

Tel: 30/648-0745 

Kormányablak 
8500 Pápa, Fő u. 12. 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7-17 óra 

Kedd: 8-16:30 óra 
Szerda: 8-17 óra 

Csütörtök: 8-18 óra 
Péntek: 8-13:30 óra 

Elérhetőség: (89) 795-214 
email: 

papa.kormanyablak@veszprem.gov.hu 

 

Szerkesztőség: Mihályháza Község Önkormányzata, 8513 Mihályháza, Jókai u. 2. 

Felelős szerkesztő: Józsiné Havasi Judit  

e-mail: jucus0823@gmail.com, mihalyhaza@invitel.hu 

Tel: (89) 348-586 

Kiadja: Mihályháza Község Önkormányzata 

A Mi Újság-Mihályháza a www.mihalyhaza.hu weboldalon is olvasható! (Lapzárta minden hónap 25. napja.) 

mailto:mihalyhaza@invitel.hu
mailto:jegyzo@nemesszalok.hu
mailto:csaladsegitomihalyhaza@gmail.com
mailto:kavicsalapitvany@gmail.com
mailto:jucus0823@gmail.com
http://www.mihalyhaza.hu/

