
ELNYERT PÁLYÁZAT, ÁTALAKULÓ ÖNKORMÁNYZAT
Január 1ével számos változás történt az önkormányzatok, és így köz
vetve a települések és a lakosok életében. Bár mindezek hatása a hét
köznapokban - többségében  nem tettenérhető, mégis jó tudni például
arról, hogy hamarosan megkezdi működését Mezőnyárád és Csincse
közös önkormányzati hivatala. Emellett a járási rendszerről, az önkor
mányzatot érintő adósságrendezésről és egy nyertes pályázatról is be
szélgettünk dr. Horváth Lászlóval.
-Bár január 1-ével nem sikerült elindítani a közös önkor-

mányzati hivatalt, hamarosan befejeződnek az kialakítással

kapcsolatos feladatok. Mit kell tudni a közös hivatalról, te-

kintettel az ügyfélfogadási rendre is?

dr.Horváth László: -Szerettük volna, ha elsejétől már közös ön-
kormányzati hivatal keretein belül kezdhettük volna ezt az évet.
Ebbe azonban leginkább az hozott változást, hogy - az előzetes
tervekkel ellentétben - szinte az utolsó percekben döntöttünk
úgy, hogy Csincse községgel hozzuk létre a közös hivatalt. Ezt
azért ítéltük szerencsésebbnek, mert így a lakosság számára
nem szűkül az ügyfélfogadások időkerete, másrészt a rendelke-
zésre álló személyi kvótákat jobban ki tudjuk használni.
Konkrétabban: mindössze egy személyt kellett a járási hivatal
állományába átengednünk, a többi dolgozónkat nem fenyegeti a
felmondás veszélye. Mivel mind az adóügyi előadónk járási hi-
vatalhoz történő áthelyezése, mind pedig az ő itteni helyettesíté-
sének megszervezése sok adminisztrációs munkával járt, ezért
méginkább kitolódott a közös hivatal ügye.
Jelenleg túl vagyunk az alapító okirat aláírásán, a megállapodás-
sal kapcsolatos adminisztratív ügyek és a közös bankszámla nyi-
tása folyamatban vannak. Terveink szerint február 1 -jével
elkezdheti működését a két település közös hivatala.
Azért is szerencsés számunkra a Csincsével történő egyesülés,
mert az ügyfélfogadás rendjében sem hoz változást. A mezőnyá-
rádiak számára továbbra is elérhetőek lesznek helyben az elő-
adók, ügyintézők.
-Megkezdték működésüket január 1-jétől a járási hivatalok.

Vannak-e biztos információk azzal kapcsolatosan, mely

ügyekkel kell továbbra is a helyi önkormányzathoz és me-

lyekkel a járási hivatalhoz fordulniuk a lakosoknak?

dr.H.L.: -Voltak ügyek, melyeket eddig is Mezőkövesden kellett
intéznie a lakosoknak, ilyenek voltak például az okmányirodá-
hoz tartozó ügyek, ezekkel kapcsolatban jelenlegi információ-

ink szerint továbbra is az eddigi helyszínen várják a lakosságot.

Több feladatot is átvettek azonban a települési önkormányza-
toktól. Ilyenek többek között a különböző szociális jellegű
ügyek, mint az ápolási díj jal és közgyógyellátással kapcsolatos
ügyek. Ezek intézésére helyben lesz lehetőség a járási hivatal
itteni illetékesénél. Remélhetőleg egy-két héten belül beindul
az itteni ügyintézés is.
-Ejtsünk néhány szót az iskola állami átvételéről is. Mostan-

ra van némi tapasztalat az új rendszerben történő műkö-

désről. E rövid idő távlatában miről lehet beszámolni?

dr.H.L.: -Azt már elmúlt évben is tudtuk, hogy a 3.000 fő alatti
települések iskoláinak működtetése állami kézbe kerül. Ez azt
jelenti, hogy mind a szakmai kiadásokat, mind a pedagógusok
bérét, mind pedig a rezsiköltségeit az állam fedezi.
Mezőnyárád helyzete annyiban speciális, hogy a takarítási, fű-
tési, karbantartási munkálatokat eddig is az önkormányzat látta
el az intézményben, az iskolának nem volt erre külön személy-
zete. Így az átadáskor ezeken a területeken csak üres státuszo-
kat adhattunk át. Mindaddig pedig, amíg állami részről ezek
betöltése nem történik meg, egy külön megállapodás értelmé-
ben továbbra is önkormányzati kézben marad a feladatok ellátá-
sa.
Másik igen jelentős kérdés az üggyel kapcsolatban, hogy jelen-
leg még nem igazán világos, miként fogja tudni az önkormány-
zat továbbra is különböző kulturális, sport és egyéb
rendezvények céljára használni a saját ingatlanát, amelyet csak
ingyenes használatra adott át az államnak. Itt ugyanis felmerül-
nek az esetleges plusz fűtési és világítási költségek, melyek az
állam által fizetett rezsi részét képezik. Remélhetőleg erre a
kérdésre is mihamarább találunk elfogadható megoldást.
-Végezetül ejtsünk szót a pénzügyekről. Tudjuk, hogy az el-

adósodott önkormányzatok adósság állományát átvette az

állam, viszont az idei év költségvetésével kapcsolatos konk-

rét összegekről még decemberben is meglehetősen keveset

lehetett tudni.

dr.H.L.: -Mindenképp örömteli dolog, hogy megszabadulhat-
tunk a községet nyomasztó 23 millió forintos adósságállomány-
tól és tiszta lappal kezdhettük ezt az évet. Ezen túlmenően

(folytatás a 2.oldalon)

Az új esztendő beköszöntével - mint azt már meg-
szokhattuk - az árak, a szolgátatások díjai is emel-
kednek. Utánanéztünk, mi mennyivel drágul, de
olvashatnak újságunkban a nyugdíjemelésről és a
rezsicsökkentésről is. (2.oldal)

"Utolsókból lesznek az elsők - a szalézi csoda" -
a szaléziak magyarországi letelepedésének száza-
dik évfordulója részeként megrendezésre kerülő,
ifjúsági, vándorló kiállítás hamarosan Mezőnyárá-
don - részletek a Krónika 4.oldalán.
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A mezőnyárádi római katolikus közösség közel-
múltbeli eseményeiről is olvashatnak újságunkban:
Szelei Katinka a szentcsalád járásról, a szalmabet-
lehemről is ír egyházi rovatunkban.

(3 .oldal)



ÚJÉV, ÚJ ÁRAK
Az újév beköszöntével – ahogy az ilyenkor lenni szokott – új
árakkal, díjszabással is szembesülünk.
A közüzemi díjakról általánosságban egyelőre annyit lehet tud-
ni, hogy még folynak tárgyalások az önkormányzatok és a szol-
gáltatók között. Leginkább igaz ez a szemétszállítási díjra, de a
kéményseprői díjról sincs még minden településen megegyezés.
A jelenlegi adatok szerint a vízzel kapcsolatos költségek egyelő-
re változatlanok maradnak.
Az élelmiszerek árváltozásai közül érzékenyen érintheti pénztár-
cánkat a tej drágulása, s a hústermékek esetenként akár 15-25
százalék között várható áremelése.
Változott a helyi iparűzési adó alapjainak számítása is, ami a
kiskereskedőket érinti hátrányosan, így esetükben további, szé-
les körű áremelésekre lehet számítani.
A Magyar Posta is drágulást jelentett be, a levelek, küldemé-
nyek esetében 5-10 forintos növekedéssel számolhatunk.
Januárban 5,2 százalékkal emelkedik azok ellátása, akiknek
2012. december 31 . előtt öregségi nyugdíjat, hozzátartozói ellá-
tást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellá-
tást, baleseti járadékot állapítottak meg. Az emelés alapja a
novemberben visszamenőleg 1 ,6 százalékkal megnövelt, decem-

berben folyósított összeg lesz.
Az újév rezsicsökkentést is hoz: januártól 10 százalékkal csök-
ken a lakosság számára a villamosenergia és a földgáz ára. A
rezsiköltségek csökkentése országszerte több mint négymillió
háztartást érint.
Egyes sajtóértesülések szerint azonban a villamos energia- és
gázszolgáltatók egyéb, a számlán eddig is szereplő tételek eme-
lésével igyekezek kompenzálni az ebből adódó kiesést. Hogy
valójában mennyivel is csökken a rezsink, azt a februárban kéz-
hez kapott számlák fogják igazán tükrözni.
Jó hír viszont az utazók számára, hogy egyelőre nem változnak
a vasúti és a Volán-tarifák. A személygépkocsikra a 2012-es
árakon vásárolhatunk autópálya matricát 2013-ban is, amely 10
napra 2.975, egy hónapra 4.780 forint. Az autók üzemanyaga-
ként használt cseppfolyósított gáz utáni jövedéki adó 2013-ban
viszont kétszer is emelkedik, januárban és májusban, összesen a
jelenlegi adómérték 50 százalékával.
Érdemes lesz átgondolni az alkoholos italokra szánt keretet is.
Az alkohol jövedéki adója ugyanis 1 5 százalékkal nő, míg a sör
jövedéki adója 10 százalékkal emelkedik. A gyártók várhatóan
mindezt továbbhárítják a fogyasztókra, így az alkoholos italok
árának emelkedése is várható lesz ebben az évben.
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KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG AZ ISKOLÁBAN
December 21 -én gyűltek össze az iskola tanulói, hogy a téli
szünet előtti utolsó tanítási napon meghitt pillanatokkal
ajándékozzák meg egymást. A tanulók verssel, tanulságos jele-
netekkel, tánccal, hangszeres zenével, énekléssel hozták el a
szeretet ünnepének hangulatát.
Nem maradhatott el a tanárok hagyományos éneklése sem,
amely után Tóth Sándor tagintézmény-vezető mondott ünnepi
köszöntőt. Végül a Szülői Munkaközösség nevében Korpás Zol-
tánné nyújtotta át a szülői közösség ajándékát az osztályok kép-
viselőinek.
Az ünnepség után még egy örömteli, megható esemény követke-
zett: az iskola folyosóján felállított karácsonyfa előtt adta át

Kassainé Szilágyi Éva tanárnő azt az összeget, amelyet novem-
berben és decemberben a Mezőnyárádon elhelyezett pénzgyűj-
tő üvegekbe dobtak be az emberek Német Dorottya Henrietta
gyógyulásának elősegítésére.

(folytatás az előző oldalról)
pedig az ÖNHIKI keretében működési költségeink fedezésére
megkaptuk az igényelt 1 2 millió forintot. A tavalyi évet tehát si-
keresen zárhattuk.
Az idei év távlatainak vonatkozásában túl sok konkrétumot még
nemigen tudok mondani. Ami azonban biztos: a közelmúltban
kaptunk értesítést arról, hogy az első négy hónap kiadásainak
könnyítésére fogunk kapni külön támogatást. Emellett pedig
Mezőnyárád abban a szerencsés helyzetben van, szemben sok
egyéb településsel, hogy egy jelentős összeget tudhatunk majd
magunkénak idén is, amely a helyi iparűzési adóból folyik be.
Remélhetőleg a kapott és később befolyó összegből egyenesben
fogjuk tudni tartani községünk gazdálkodását ebben az évben.
-Decemberben kapott értesítést az önkormányzat arról,

hogy egy egészségfejlesztéssel kapcsolatos uniós pályázaton

sikerrel szerepelt. Ennek a pályázatnak az eredménye a la-

kosságot is közvetlenül érinti, hiszen többek között egészség

felmérést is lehetővé tesz majd. Mit lehet tudni a pályázatról

bővebben?

dr.H.L.: -A pályázat valóban lehetővé teszi Mezőnyárádon az
egészséges életmódra történő nevelést, szemléletformálást. Ma-
gát a projektet három fő részre bonthatjuk. Egyrészt a mozgás-
ra, sportra történő, másrészt az egészséges táplálkozásra történő
nevelés és ösztönzés, harmadrészt pedig a mentális kérdések ke-

zelése adja a fő irányvonalat. Ezeken belül pedig szintén több
lehetőségünk adódik a források kihasználására.
A mozgás és sport tekintetében lehetőség lesz különböző sport-
rendezvények, versenyek, táborok szervezésére. Az egészséges
táplálkozással kapcsolatosan természetesen az étkezés jut fő-
szerephez, de lehetővé válik például a gyógynövényekkel törté-
nő ismerkedés is. Az említett harmadik fő csoportban pedig a
mentális, lelki problémákkal való foglalkozás, azok kezelése
kerül előtérbe.
A lakosság egészét rendkívül pozitívan érinti majd, hogy mó-
dunk nyílik egészségügyi szűrések, felmérések megszervezésé-
re is. Az elmondottakon túl kiemelten foglalkozik a program a
szenvedélybetegek, elsősorban az alkohol- és drogfüggők prob-
lémáival.
-Milyen összegű ráfordítást tesz lehetővé mindezekre a pá-

lyázat? Lehet-e tudni, mikor indulnak az említett progra-

mok?

dr.H.L.: -A pályázaton sikerült a maximális összeget elnyer-
nünk, vagyis 10 millió forintot. A megvalósítás még ebben az
évben elindul, a kifutási ideje pedig egy-másfél év lesz. Mivel
alig három hete kaptunk hírt a sikerről, egyelőre több részlet is
egyeztetés alatt van.
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VELED VAGYUNK, DOROTTYA!
Sajnálatos dolog, amit a leveledben leírtál. Hogy lehet beteg
egy ilyen fiatal lány, akinek ilyenkor a tanulás, a bulizás, a mo-
soly kellene, hogy kitöltse napjait?!
De tudom, hogy nem tart sokáig ez a nehéz időszak! Nagyon po-
zitívan állsz a dolgokhoz! Amúltkori találkozásunkkor szinte ra-
gyogtál, bájosan mosolyogtál, és mondtad, hogy köszönöd, jól
érzed magad. Sokat merítesz az emberek szeretetéből, segítő-
készségéből.
Ehhez próbáltunk mi is hozzájárulni a fémhulladék-, ill. pénz-
gyűjtéssel. (A vasgyűjtésből 66.740 Ft, az iskolában 12.745 Ft,

az óvodában 14.620 Ft, a zöldséges boltban 3.500 Ft, a Lajos-
boltban 10.51 5 Ft, az alsó boltban 11 .210 Ft, a felső boltban
19.770 Ft, a Borostyán Presszóban 23.000 Ft, a Piros Király
Presszóban 6.455 Ft, a Vár-Lakban 36.780 Ft, összesen
215.335 Ft gyűlt össze). Örömömre szolgált, hogy még Kará-
csony előtt átnyújthattam neked a pénzt.
Amikor megvásárolod belőle a gluténmentes élelmiszereket,
akkor gondolj arra, hogy minden forint mögött ott van a falu
apraja-nagyjának szeretete, összefogása, pozitív energiája.
Építkezz ezekből! Szeretünk, veled vagyunk, Dorottya!

Kassainé Szilágyi Éva

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG AZ ÓVODÁBAN
A mezőnyárádi óvodások izgatottan gyülekeztek óvodájuk előte-
rében december 18-án, kedden. A két csoportba járó gyerekeket a
szépen felöltöztetett karácsonyfa köré ültették az óvónénik, majd
a legkisebbek, utánuk pedig a középső- és nagycsoportos korú
gyerekek mondták el verseiket, illetve énekszóval tették hangula-
tossá az ünnepi délelőttöt.
Az óvónénik a végén csillagszórókat gyújtottak, ennek fénye
mellett az összes óvodás együtt dalolt.

KARÁCSONYI KÉZMŰVESKEDÉS AZ ISKOLÁBAN
Mezőnyárádon a Szederkényi Anna Tagiskolában évek
óta hagyomány, hogy Karácsony táján kézműves foglal-
kozásra hívja az iskola valamennyi tanulóját a szülői
munkaközösség. 2012-ben december 19-én gyűltek
össze az anyukák és diákok, hogy közösen készítsenek
ünnepi díszeket, ajándéktárgyakat, a munkaközösség
tagjai által hozott alapanyagokból.
Minden érdeklődőt szívesen láttak az intézmény kistor-
natermébe délután fél háromkor. A kitartó munkának
meg lett az eredménye, hiszen szebbnél – szebb kézmű-
ves termékek készültek az ügyes kezek munkája nyo-
mán.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ismerve és ismeretlenül se-
gítségünkre volt ezalatt a néhány hét alatt, és akár anyagi, akár tárgyi
adománnyal hozzájárult ahhoz, hogy anyukáméknak könnyebb legyen
ezt a kritikus időszakot megoldani.
Nagyon köszönöm a sok gluténmentes terméket, amit kaptam. Nehéz
lenne felsorolni mindazok nevét, akik felajánlották különböző segítsé-
güket, így - bocsánatot kérve - nem említenék neveket, olyan sokan je-
lentkeztek.
Nem számítottam ennyi segítőkész emberre, de örülök, hogy sorsom
sok mindenkihez eljutott. A szó, hogy köszönöm, kevés, mégis most
csak ennyit tudok mondani: KÖSZÖNÖM!

Német Dorottya Henrietta

EGYHÁZI ROVAT
Szállást keres a szent család

Egy nagyon szép, régi hagyományt kezdtünk újra a családokkal
Mezőnyárádon, a szentcsalád járást. Ahogy József és Mária, szí-
ve alatt gyermekével szállást kerestek Betlehemben, úgy men-
tünk mi is 2012. adventjében, gyerekek, szülők, nagyszülők,
napról-napra egyre többen az újabb hajlékba, kísérve a szent
család képét.
Kilenc napon át (dec. 6. – dec. 1 4.) minden este más-más csa-
lád látta vendégül a szállást kereső szent családot és minket,
hogy együtt imádkozzunk és énekeljünk. Első alkalommal Le-
vente atya és a kántor úr várt a „klub-plébánián”, ha tehették,
velünk tartottak. Az örvendetes rózsafüzért minden alkalommal
a fiatalok vezették, az énekeket gitár kísérte. Jó volt egymás sze-
mében meglátni a most érkező kis Jézust, hallani a legkisebbek
angyali hangját: „akit te szent Szűz a világra szültél”.
Jó volt családként, egyként várni, vendégül látni a Szeretetet.

Szalmacsoda

Immár harmadik éve készült el a mezőnyárádi templomkertben
szalmából az istálló, benne a pásztorokkal, állatokkal, királyok-
kal, Szent Józseffel, Szűz Máriával és a jászolba fektetett kis Jé-
zussal.
Az egyre több figyelmet kapó ötlet néhány kreatív és lelkes szü-

lőhöz kötődik, akik szerették volna gyermekeiket és a többi
nyárádit megajándékozni. Az egyházközség is szívből támogat-
ta őket. Idén harmadszor készült el az embernagyságú szalma-
betlehem. A helyi egyház mellett az önkormányzat is
csatlakozott a támogatókhoz.

Köszönet

Szeretnénk köszönetet mondani mindannak a 18 gyermeknek
és családjuknak, a kórusnak, akik lelkesen próbáltak, énekel-
tek, szöveget tanultak, jelmezeket csinosítottak a karácsonyi
pásztorjátékra.

Szelei Katinka hitoktató
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NYUGDÍJEMELÉS
2013. január 1 -től 5,2 %-al emelkedtek
a nyugdíjak. Az emelés alapja a tavaly
decemberben folyósított nyugdíj össze-
ge.
Az emelést mindazok megkapják, akik
2013. január 1 -e előtt öregségi nyugdíj-
ban, özvegyi vagy árvaellátásban, korha-
tár előtti ellátásban, átmeneti
bányászjáradékban, a megváltozott mun-
kaképességük ellátásában részesültek,
valamint azon nők, akik a munkába töl-
tött 40 év után lettek nyugdíjasok.

Amennyiben az emelés összegével,
vagy bármilyen más tisztázatlan kérdé-
se lenne, az alábbi címre szíveskedjen
megírni: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
1 820 Budapest.
Közlöm még, hogy a 2012. évben
nyugdíjasként elhunytak 1 ,6 % emelése
is jár, de kérni kell írásban a fenti cí-
men.
Esetleges problémák megbeszélésére
ezzel kapcsolatban 2013. február 5-én
15:00–16:00 óráig személyesen a nyug-
díjas klubban várom az érdeklődőket.

Tisztelettel: Vígh Gyuláné önk. képviselő

A BORSODABAÚJZEMPLÉM MEGYEI KÓRHÁZ KÖZLEMÉNYE
Tájékoztatom a lakosságot, a Borsod-
Abaúj-Zemplém Megyei Kórházba érke-
ző betegeket, látogatókat, hogy 2013. ja-
nuár 3-tól megkezdődött a III.
Belgyógyászat - Angiológiai Osztály, az
Idegsebészeti Osztály és a Stroke, Vascu-
laris és Általános Neurológiai és Toxico-
lógiai Osztály, valamint a hozzájuk
tartozó járóbeteg ellátó egységek átköltö-
zése a Csillagpont épületbe.
Az osztályokat és a járóbetegellátó egy-
ségeket a Csillagpont épület főbejáratán
keresztül lehet megközelíteni. Az átköl-
tözést követően elkezdődik az Ideggyó-
gyászati tömb felújítása, ahol csak a

Képalkotó Diagnosztikai - Intervenciós
Intézet Neuroradiológiai részlege műkö-
dik tovább. A Gyermekegészségügyi
Központot a Csillagpont épület megke-
rülésével érhetik el.
A Csillagpont épület főbejáratánál min-
den nap 7:30-tól 1 5:30-ig portaszolgálat
működik ( telefonszáma: 46/515-
200/1030-as mellék), ahol a munkatár-
sak az érdeklődők részére pontos infor-
mációt tudnak adni az osztályok
elérhetőségéről. Az osztályok és járóbe-
teg rendelések telefonszámai a korábbi-
akkal megegyezőek.
Kérjük, hogy a költözködés időtartama
alatt (kb. 2 hét), a beteglátogatást a mi-
nimálisra csökkenteni szíveskedjenek

Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos

FELHÍVÁS
Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét
arra, hogy a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló
41 /2010.(II.26.) Korm. rendelet értelmé-
ben 2013.január 1 -től a négy hónapnál
idősebb eb csak transzponderrel (mikro-
chippel) ellátva tartható.
A kutya mikrochippel történő ellátásáról
a tulajdnonosnak kell gondoskodni. A
mikrochip beültetése bármely állatorvos-
tól kérhető, díja a rendelet szerint maxi-
mum 3.500 Ft lehet, mely magában
foglalja a regisztrációs díjat is.

A mikrochip csak azonosításra szolgál.
A bőr alá injektált, rizsszem méretű
passzív jeladó biztosítja, hogy az elve-
szett kutya a legrövidebb úton visszake-
rülhessen gazdájához. A tévhittel
ellentétben az eszköz nem sugároz jele-
ket, nem tartalmaz energiaforrást és az
állat egészségére teljesen ártalmatlan.
Beültetésének helye a nyak bal oldalá-
nak középső része.
Kérünk minden kutyatulajdonost, hogy
kötelezettségének tegyen eleget, annak
elmulasztása állatvédelmi bírság kisza-
bását vonja maga után.

Mezőnyárád Község Polgármesteri Hivatal

KLASSZIKUS ZENEMŰVEK A MEZŐNYÁRÁDI TEMPLOMBAN
A Recita Trió nevet viselő együttes elmúlt év szeptemberében
alakult, azóta pedig számos nagy sikerű koncerten vannak túl az
csapat tagjai. A közelműltban indult útjára a "Régi zene Magyar-
ország templomaiban" című koncertsorozatuk, melynek során ja-
nuár 5-én a mezőnyárádi római katolikus templomba várták a
klasszikus zene iránt érdeklődő közönséget.
Az előadás előtt Szelei Katinka plébánosi segéd köszöntötte az

együttes tagjait és az érdeklődőket, majd Sas Endre "Rákóczi
anyja" című verse hangzott el. A barokk zeneművek mellett
helyt kaptak a repertoárban más korszakok egyházi és világi
művei is, melyekben a barokk furulya hangja mellett megszólalt
a zongora és gitár kíséret is.
Maga a koncert jól illeszkedik abba a program sorozatba, ame-
lyet az egyházközség képviselői terveznek megvalsítani ebben
az évben, kiegészítve az Önkormányzat által szervezett külön-
böző kulturális események sorát.

FALUGAZDÁSZ ÜGYINTÉZÉS
Mezőkövesdi Körzeti Falugazdász Iroda
3400 Mezőkövesd, Morvay János utca 1 .
Tel. : 06-46/411 -366 Fax:06-46/411 -366
Agrárkamarai Tanácsadó:
Tarr Zoltán 30/497-7833
Ügyfélfogadási idő:
H-Cs: 8:00 - 16:00, P: 8:00 - 12:00

SZENNYVÍZ HIBABEJELENTÉS
0 - 24 óráig az ÉRV Zrt. telefonszámán:
48/514-550

100 ÉVES A SZALÉZI REND MAGYARORSZÁGON
"Utolsókból lesznek az elsők - a szalézi csoda" -
a szaléziak magyarországi letelepedésének száza-
dik évfordulója részeként megrendezésre kerülő,
ifjúsági, vándorló kiállítás egyik állomása lesz
Mezőnyárád. A különleges tárlat bárki számára
megtekinthető - előreláthatólag február 8-tól már-
cius 4-ig - a Szederkényi Anna Tagiskola kis tor-
natermében.

TÁJÉKOZTATÓ A JÁRÁSI HIVATALMŰKÖDÉSÉRŐL ÉS A MEZŐNYÁRÁDIÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
A Járási Hivatalt a településeken a járási ügy-
segéd képviseli, aki az Ügyfél lakóhelyén se-
gíti a Járási Hivatal ügyintézését, közelebb
hozva ezzel a Hivatalt az Ügyfélhez, hogy le-
hetőleg ne az Ügyfél, hanem az ügyirat utaz-
zon.
Mezőnyárádon Kőváriné Seres Erzsébet járási
ügysegéd kedden és szerdán 8-16 óráig (tele-
fon:425-255 v. 525-004) áll az ügyfelek ren-
delkezésére a következő ügyekben: ápolási díj ,
időskorúak járadéka, alanyi jogon nyújtott
közgyógyellátás, hadigondozottak ellátása. Az
ügysegéd átadja a nyomtatványt-kérelmet, se-
gít a kitöltésében, és átveszi a kitöltött nyom-
tatványt. Továbbá segíti az okmányirodai
ügyintézést, kiadja a lakcímbejelentő lapokat,
segít a mezőkövesdi járási hivatallal való idő-
pont egyeztetésben és kapcsolattartásban.
A Krónika következő számában további tájé
koztatást adunk majd a témában.




