
A SZALÉZI CSODA  KÜLÖNLEGES KIÁLLÍTÁS NYÍLT MEZŐNYÁRÁDON
A szaléziak magyarországi letelepedésének 100. évfordulója al-
kalmából elkészített különleges, interaktív kiállítás február 8-án
nyílt meg Mezőnyárádon.
A kiállítás megnyitóján részt vettek a szalézi rend képviselői, és
érkeztek diákok az általuk fenntartott iskolákból is. Természete-
sen a mezőnyárádiak közül is többen ellátogattak a megnyitóra,
köztük azok, akik az 1937-től kezdődő időszakban fiatalként
maguk is részesei voltak a szaléziak ittlétének.
A hittanos gyerekek, a szülők és nagyszülők énekével kezdő-
dött a megnyitó, majd Tóth Sándor tagintézmény-vezető köszön-
tötte a vendégeket, ezt követően P.Ábrahám Béla atya, a szalézi
rend tartományfőnöke szólt a jelenlévőkhöz.
A mezőnyárádi egyházközség részéről Dr.Linczebold Levente
plébános nyitotta meg a centenáriumi kiállítást, majd Havasi Jó-
zsef szalézi atya, a rendszerváltás és az 1989-es újraindulás tar-
tományfőnöke, volt mezőnyárádi novícius beszélt az itt töltött
évekről.
Ezt követően dr.Varga Judit, a szalézi rend munkatársa, a kiállí-
tás megálmodója mutatta be a tárlatot a vendégeknek.
A világ második legnagyobb szerzetesrendjének, a szaléziaknak
története egészen 1859-ig nyúlik vissza: Torinóban Don Bosco
áldozópap a szegény sorsú, árva vagy félárva fiatalok nevelésé-
re alapította a rendet. Napjainkban közel 16 ezer szalézi szerze-
tes 1 32 országban azon munkálkodik, hogy a gyerekek életét
szeretettel, vidámsággal, hittel és értelemmel töltsék meg.
Hazánkban mintegy 100 évvel ezelőtt érkeztek, egy Budapest-

hez közeli birtokon 1913.novemberében kezdték meg tevé-
kenységüket.
Mezőnyárádra 1937 szeptemberében költöztek a Majthényi-kú-
riába, ahol az épületet intézeti célra átalakították, bővítették.
1 937.december 8-án áldották meg az új szalézi házat, ekkor
költözött be az épületbe 12 novícius. Ittlétük alatt szerves részei
lettek a mezőnyárádiak életének, a település mindennapi és kul-
turális életért is sokat tettek.
A rendszer elleni mindvégig hősies küzdelmet folytattak, végül
el kellett hagyniuk az összes magyarországi ingatlant, így a me-
zőnyárádit is, hiszen a szerzetesrendek működését megszüntet-
ték, a tulajdonokat elkobozták, a rendtagok nagy részét
internálták.

A kiállítás március 1 -ig tekinthető meg. Az egyéni érdeklődők
szerdai és csütörtöki napokon a 14 órakor induló tárlatvezeté-
sen vehetnek részt, a csoportok részvételét előzetes egyeztetés
alapján teszik lehetővé munkanapokon 8-16 óra között, ill. a
hétvégén is. Vasárnaponként 11 órától szintén látogatható a ki-
állítás. Érdeklődni lehet az iskola telefonszámán (49/425-332).

Az Erzsébet-program keretein belül a nyugdíjasok-
nak is lehetőségük van arra, hogy rendkívűl kedve-
ző feltételekkel üdülhessenek.
A pályázaton elnyerhető lehetőségről és az igénylés
feltételeiről a Krónika 4.oldalán olvashatnak.

-Jótékonysági bál az iskola tornatermében -
március 9. 20 óra
-"Utolsókból lesznek az elsők - a szalézi csoda" - a
kiállítás március 1 -ig látogatható az iskola
kistornatermében

MEZŐNYÁRÁD ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA14.évfolyam 2.szám - 2013. február

A mezőnyárádi iskola tanulói szép sportsikereket
értek el az elmúlt hetekben: a futsal diákolimpia te-
rületi döntőjében a dobogó legfelső fokára állhattak
a fiúk, és úszásban is több mezőnyárádi tanuló ke-
rült a legjobb három közé. (2-3.oldal)

LÉLEKEMELŐ
A böjt a katolikus egyház fogalmazásában a mértékletesség eré-
nyének cselekedete. Tágabb értelemben minden erkölcsi meg-
gondolásból fakadó önmegtagadás, főként az érzéki
élvezetektől való tartózkodás; szoros értelemben az önfenntartá-
si ösztön megfékezése az evésben és ivásban. Testünk miatt a
természettörvény is ajánlja, és minden vallás törvényei között
szerepel.
Eddig a hivatalos meghatározás. De miért is böjtölünk? Nyilván
testi megújulás is lehet a cél. De akkor semmivel sem több egy
kínzó fogyókúránál.
Ennél tehát többről, a lélek megújulásáról és az akaraterő próbá-

járól van szó. A legnagyobb egyházi ünnepünket, a Húsvétot
megelőző időszakot hívjuk Nagyböjtnek.
Bűnbánati időszak, az odafigyelés ideje. Ha valamiről lemon-
dunk, sokszor nehezen tesszük. Mégis erre az önkéntes felaján-
lásra, akár függőségeinktől való megszabadulásra hív ez az idő.
Ha olyanról mondunk le, ami fontos, mindennapjaink része, az
küzdelemmel, erőfeszítéssel jár. Mellé kell állítanunk az akara-
tunkat. Ha ez sikerül, gyakran egy egész más világban találjuk
magunkat: leegyszerűsödhetnek addig bonyolultnak tűnő hely-
zetek, válaszokat kaphatunk kérdéseinkre, kinyílhat a szemünk
addig láthatatlan dolgokra, értékekre.

(folytatás a 2.oldalon)



A MAGYAR KULTÚRA NAPJA MEZŐNYÁRÁDON
Mezőnyárádon a Szederkényi Anna Általános Iskolában is meg-
emlékeztek január 22-én a Magyar Kultúra Napjáról. Ezt az ese-
ményt 1989 óta ünnepeljük meg, annak emlékére, hogy – a
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a na-
pon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Kiss Levente 8. osztályos tanuló mondott verset az első óra előtt
megtartott megemlékezésen.
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(folytatás az előző oldalról)
A Nagyböjt lelki megújulása valahol itt kezdődik. Tudatosítom
magamban, hogy ez az Isten teremtette világ a szereteten ala-
pul. Ennek fényénél kell megvizsgálnom a kapcsolatomat saját
magammal, a többi emberrel és Istennel.
Hol tartok most az életemmel? Olyan vagyok, amilyen szeret-
nék lenni? Hiteles tükröt mutatok magamról a világnak? Tudok-
e megfogalmazni magamnak igaz célokat, és kitartani mellet-
tük? Hogyan bánok azokkal az emberekkel, akik mindennapom
részei? Figyelek-e szeretteimre, őszinte szívvel gondoskodom-e
róluk?
Képes vagyok szeretetre, megbocsátásra? Mondom-e, kimuta-
tom-e elégszer, hogy szeretem a párom, a gyermekeim, a szüle-
im? És végül: milyen a kapcsolatom Istennel? Van-e egyáltalán

kapcsolatom vele? Meg tudom-e szólítani felnőttként is az
imámban? Értem-e, mit jelent, hogy az Isten Fia önmagát ér-
tünk, értem áldozta fel? Pusztán azért, mert már születésem
előtt fontos voltam neki.
Hogy önmagunkat, a világunkat jobbá tegyük, itt és most kez-
dődik, ezeknél a bűnbánati, lelki megújulásoknál. A templom-
ban a nagyböjti liturgia, szertartások is ezt segítik.

Szelei Katinka
Szűz Mária Keresztények Segítsége római katolikus templom
Mezőnyárád, Szent István király u. 35.
Plébános: Dr. Linczenbold Levente
Plébánia: Tard, Béke tér 2. Tel: 49/817080
Hivatali ügyekben (mise, keresztelő, temetés, esküvő, keresztle
vél...) kereshető: Szelei Katinka Tel: 06308443481
FARSANG A NAPKÖZIBEN
A Szederkényi Anna Tagiskola 2 napközis csoportja számára
február első napján rendezték a farsangi karnevált. Méltán kap-
ta ezt a nevet a rendezvény, hiszen a sokszínű program és a ta-
nulók változatos jelmezei igazi karneváli hangulatot idézett elő.
A nagyok csoportjából az idén rendhagyó módon nem a lá-
nyok, hanem a fiúk készültek egy tánccal, ami aztán mindenki
arcára mosolyt csalt. A lelkes készülődés nem maradt siker nél-
kül, hatalmas tapssal értékelték társaik ezt a produkciót. Őket a
jelmezesek felvonulása követte. Sürögtek, forogtak a herceg-
nők, a tündérek, szörnyek, de még a szavanna állatai közül is
érkeztek képviselők. A maskarák értékelése közben a farsang-
hoz hűen mókával, játékkal töltötték az időt a diákok.
A délután folyamán egy kézműves foglalkozás keretében lehe-
tőség nyílt farsangi álarcok készítésére, melyet tréfás vetélkedő
követett, lufi fújó és egyéb ügyességi versennyel. A vidámság
zárásaként a szülők jóvoltából lehetőség nyílt a farsangi lako-
ma megrendezésére, melyen finom süteményeket és nyalánksá-
gokat csemegézhettek a gyerekek.ÍGY FARSANGOLTUNK MI

2013.február 9-én az Őszirózsa Nyugdíjas Klubban farsangi buli
volt.
Lakodalom volt a mi utcánkban: majdnem komoly hűségfoga-
dás volt, rendes násznagyokkal! Mint esküvő után, itt is vacsora,
kevés ivás, annál több nóta volt.
Hazainduláskor a párok már külön mentek. Igaz, hogy minden
csoda három napig tart, de ez hamarabb véget ért.
Nagyon szép volt, gondoltunk azokra is, akik ezt már nem ér-
hették meg. Kértük az Istent, hogy még tovább tartson meg ben-
nünket, újabb farsangi buli megtartására.
"Gondoljatok az öregekre, mert rátok is ez a sors vár!"

Bajnok Gyula
ÉRMEK A DIÁKOLIMPIAI ÚSZÓVERSENYEN
2013. január 15-én, Mezőkövesden diákolimpiai úszáson szere-
peltek versenyzőink a sportuszodában.
Eredmények: Fekete Zalán (5. osztály) - 50 méteres hátúszás: II.
hely, Sutus Noémi (5. osztály) - 50 méteres mellúszás: IV. hely,
Puskás Nikoletta (8. osztály) - 100 méteres mellúszás: III. hely,
Farkas Lilla (7 osztály) - 100 méteres hátúszás: I. hely, 1 00 mé-
teres gyorsúszás: II. hely.
Farkas Lilla továbjutott a 2013. január 28-án, Szerencsen meg-
rendezett megyei döntőbe, ahová betegség miatt sajnos nem tu-
dott elmenni. Az elért eredményekhez gratulálunk.

Gallik Gábor

A KUPÁÉRT KÜZDÖTTEK AZ 56.OSZTÁLYOS FIÚK
2013. január 19-én került megrendezésre a 26. Keresztesi Kupa.
Az 5-6. osztályos fiú labdarúgóknak kiírt tornán 6 csapat vett
részt, köztük a "nyárádi" csapat is. Az izgalmas mérkőzéseken
sok gól született, sok tehetséges játékost fedeztünk fel. A tornán
csapatunk a csoportmérkőzések után döntőbe jutott. Az első-má-
sodik helyért zajló küzdelemben mindössze egy góllal marad-
tunk alul a mezőnagymihályiak futbalistáitól, így a második
helyen végeztünk.
Csapatunk tagjai: Kovács Ákos, Orosz Róbert, Mészáros Zol-
tán, Molnár Sándor, Kovács Balázs, Balogh Zoltán, Miskolci
Csaba, Ivánkai Viktor voltak. Csapatunk legjobbját, Kovács
Ákost karórával díjazták, míg Orosz Róbert a torna gólkirálya
lett. Gratulálok a csapatnak és köszönöm a szülők segítségét!

Gallik Gábor
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TESCO "SULIRAJONGÓ" PÁLYÁZAT
A mezőnyárádi Szederkényi Anna Tagiskola benevezett a Tesco „Suli-
rajongó” versenyre. Ezúton szeretnénk kérni a szavazatokkal történő
támogatást.
Nem kell mást tenni, mint a Tescoban 5.000 Ft felett vásárolni, és a
kasszánál kupont kérni, mellyel szavazhatnak az iskolánkra (blokk,
kupon megőrzése! ). A szavazást a www.sulirajongo.hu oldalon tehetik
meg.
A verseny 2013.02.01 -től 2013.04.05-ig tart. Az egészséges táplálko-
zással kapcsolatos rendezvényre február 20-án kerül sor az iskolánk-
ban. A kisfilmet és képeket, amit készítenünk kell, csak ezt követően
tudjuk feltölteni, és így szavazni sem lehet addig.
Aki teheti, gyűjtse a blokkokat addig is, és majd csak a kisfilm feltöl-
tése után szavazzon! Ha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban,
hívja a 06-30/656-9299 telefonszámot.

Szülői Munkaközösség

ISMÉT MAZSI  KUPA MEZŐNYÁRÁDON
Még 1984-ben támadt egy hajdúszoboszlói teniszrajongónak
az az ötlete, hogy olyan emberek mérhessék össze tudásukat
a teniszpályán, akik bizony már nem egy 20 éves és 60 kilós
ifjú titán fürgeségével mozognak ütővel a kezükben.
Így aztán szerte az országban szerveződni kezdett az 50 év
körüli, de mindenképp 100 kiló fölötti teniszezők tábora.
Számtalan helyszínen találkoztak már a sportág súlyos egyé-
niségei, ha nem is feltétlenül a világhírességeket, hanem in-
kább a testméreteket értjük e jelző alatt.
A településen 1992 óta, immár 21 éve rendezik meg ezt te-
niszbajnokságot. Az idei mezőnyárádi versenyre a 14 ver-
senyző által alkotott 7 páros az ország számos pontjáról
érkezett, hogy összemérhesse tudását a pályán. A hétvégi
versenyen az alábbi eredmények születtek. Első helyen a Fe-
kete György-Kalocsai Péter páros végzett, akik Ceglédről ér-
keztek. Második helyet a Lukács Zoltán, Angyal István
(Budapest - Cegléd) páros szerezte meg, míg a dobogó har-
madik fokára két páros is került: a Gréczi János (Budapest)-
ifj . Várnai Róbert (Mezőnyárád) páros, illetve Dr. Papp Jenő
Hajdúszoboszlóról és Terséki Zoltán Budapestről.

DIÁKOLIMPIAI TEREMFUTSAL: BAJNOKCSAPAT!
2013. január 24-én Mezőkövesden került megrendezésre a diákolimpi-
ai teremfutsal városi döntője. A csapat látványos mérkőzéseket vívott
ellenfeleivel, csodálatos gólokat lőttek és kapott gól nélkül jutottak a
selejtezők után a döntőbe, ahol 2:0-ás győzelmet arattak a mezőköves-
di Katolikus Általános Iskola ellen. A csapatot csak a dícséret illeti fe-
gyelmezettségből, helytállásból.
Végig élvezve a játékot, de nagyon koncentráltan játszottak, ennek kö-
szönhető, hogy a játéknap végén elnyerhették a városi döntő bajnoka
címet.
A diákolimpiai teremfutsal döntő I. helyezett csapata: Orosz Timót,
Orosz Róbert, Hindulák Huba, Borók Dániel, Dósa Mario, Mészáros
Dávid, Molnár Ákos, Ivánkai Viktor, Soltész Attila.
Gratulálok srácok, ügyesek voltatok. További sportsikereket kívánok!

Gallik Gábor

MEGHÍVÓ
ANyárádi Ifjúságért Közalapítvány

és a Mezőnyárádi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
kuratóriuma az iskola és az óvoda
Szülői Munkaközösségeivel karöltve

2013. március 9-én 20 órától

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT rendez,
melyre tisztelettel meghívjuk Önt,
kedves családját és baráti körét.

A rendezvény tiszta bevétele az alapítványok támogatási
keretét növeli.

Helyszín: a mezőnyárádi Szederkényi Anna Tagiskola
tornaterme

A rendezvény fővédnöke:
Tállai András önkormányzati

államtitkár,országgyűlési képviselőnk
A bál védnökei: Dr. Horváth László Harangozó

Barnabás
Az est házigazdája: Tóth Sándor

Éjfélkor tombolasorsolás
Tombola-felajánlását szívesen fogadjuk!

(A fődíj ezüst ékszeregyüttes)
A zenét a Csokoládé Team szolgáltatja

Részvételi díj : 1 500 Ft/fő
Asztalfoglalás március 8-án 12 óráig

Kisné Jacsó Orsolya iskolatitkárnál (49/425-332)

ALAPÍTVÁNYI HÍREK
AMezőnyárádi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány és a Nyárádi Ifjúsá-
gért Közalapítvány eszközeinek tárolására kialakításra került egy helyiség
az iskolában. Ennek anyagköltségét közösen fedezte a két alapítvány. A
gipszkartonozási munkálatokat Orosz Viktor és Szurmai Csaba térítés-
mentesen végezte. Munkájukért hálás köszönetünket fejezzük ki.
Ezúton kérjük segítő szülők jelentkezését az utómunkálatokhoz: festés,
lámpatestek és polcok felszerelése.

Köszönettel: Horváthné Gomány Judit

Pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
AMezőnyárádi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány a 76/2011 . VM ren-
delet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011 -től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának ker-
tében, a Civil szervezetek eszközellátottságának célterületre 308 512,-
HUF támogatásban részesült. A pályázat önrésze 16 236,-HUF volt, mely-
hez 10 000,- HUF szállítási költség kapcsolódott.
A 25 db vendégágyat gyermekek táboroztatásához fogjuk hasznosítani.
Tisztelt Támogatóink!
A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásait sajnos nem tudták a Me-
zőnyárádi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány számlájára jóváírni. Az
adminisztratív hiba korrigálása folyamatban van. Megértésüket köszö-
nöm!

Horváthné Gomány Judit kuratóriumi elnök



ANYAKÖNYVI HÍREKÚJSZÜLÖTT:
Nagy Bálint
Miskolc, 2012.1 2.30.
szülők: Csordás Ágnes Adél és Nagy Nán-
dor

Gulyás Bianka Erika
Miskolc, 2013.01 .09.
szülők: Molnár Erika és Gulyás Attila

Banka Balázs
szül: Miskolc, 2013.01 .23.
szülők: Kovács Erika és Banka Roland

Gratulálunk!

NYÁRÁDI KRÓNIKAMEZŐNYÁRÁD ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJAFELELŐS KIADÓ: POLGÁRMESTERI HIVATAL,MEZŐNYÁRÁDSZERKESZTŐSÉG: BV MÉDIA BT.  3422 BÜKKÁBRÁNY, JÓKAI ÚT 21/A TEL.: +36/30/2968854 EMAIL: ELEVENTELEVIZIO@BVMEDIA.HU HONLAP: WWW.ELEVEN.BVMEDIA.HUA KÖVETKEZŐ SZÁM LAPZÁRTÁJA: 2013. MÁRCIUS 8.A BEKÜLDÖTT CIKKEKET CSAK NÉVVEL EGYÜTT ÁLL MÓDUNKBAN MEGJELENTETNI.FIGYELEM! A LAPZÁRTA IDŐPONTJA UTÁN ÉRKEZŐ CIKKEKET NEM ÁLL MÓDUNKBAN MEGJELENTETNI, CSAK A KÖVETKEZŐ LAPSZÁMBAN !

FIGYELEM !
Az adóhatóság értesíti a lakosságot, hogy
a 2013. évi kommunális adó és az iparűzé-
si adóelőleg I.félévi részletének kamatmen-
tes befizetési határideje: 2013. március 18.
A kommunális adó összege építményen-
ként, egységesen évi: 4.000 Ft. A 70 éven
felüliek 50 %-os mentességben részesül-
nek, tehát az évi adó összege építményen-
ként: 2.000 Ft.
A gépjárműadó személygépkocsi esetében
a gépjármű kora és teljesítménye után sá-
vosan van megállapítva, tehát akinek a
gépjárműve másik sávba esik, a változás
miatt a 2013. évi gépjárműadó összegéről
határozatban kap értesítést. Akinek az adó-
ja nem változik a 2012. évihez képest, az
adó összegéről értesítést kap. Az I. félévi
gépjárműadó befizetésének határideje a ha-
tározat kézhezvételétől számított 30 nap.

A befizetéshez szükséges készpénz átuta-
lási megbízásokat az önkormányzat min-
den adófizetőnek postázza, de a befizetés
átutalással is teljesíthető.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi
pótlék kerül felszámolásra, melynek
mértéke minden naptári nap után a felszá-
molás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Kérem, hogy amennyiben a Borsod Taka-
rék Takarékszövetkezetben kívánja befi-
zetni az adóját, az összegeket -
amennyiben szükséges - 5, és 10 forintra
kerekítve írja rá a befizetési csekkekre.
Felhívom a figyelmet, hogy akinek az elő-
ző évekről hátraléka van, az a tartozását
egyenlítse ki, mert a kintlévőségeket letil-
tással vagy végrehajtó útján az önkor-
mányzat be fogja hajtani.

Mezőnyárád Község Önkormányzata

SZENNYVÍZ ÜGYINTÉZÉS
Február 27. 11 -1 3 óráig a Polg.Hivatalban
(utána páratlan heteken szerdánként 11 -1 3 órá-
ig)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Erzsébet Program 2013. - üdülési szol-
gáltatás nyugdíjasok részére

Kedvezményezettek köre: azon belföldi
illetőségű, 60. életévét betöltött sze-
mély, aki öregségi nyugellátásban része-
sül, és rendszeres havi teljes összegű
ellátása nem haladja meg a 2013. január
1 -jén érvényes minimálbér (98.000 Ft)
másfélszeresét (azaz 147.000 Ft-ot), és
más adóköteles jövedelemmel nem ren-
delkezik.
A támogatás odaítélésénél előnyt élvez-
nek azok a pályázók, akik 2012-ben az
Alapítvány által nem részesültek támo-
gatásban.
A kérelem benyújtásának kötelező mel-
léklete: A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
(NYUFIG) 2013. évi havi nyugellátás
megállapítását tartalmazó igazolásának
fénymásolata.
A támogatás elnyerése esetén a pályázó
5.000 Ft/fő önerő befizetésével veheti
igénybe a postai úton kiküldésre kerülő
Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az
üdülési szolgáltatást.

Általános pályázati feltételek:
-A pályázat kizárólag a www.erzsebet-
program.hu honlapon elérhető elektroni-
kus adatlap kitöltésével nyújtható be
2013. március 20-ig; egy pályázati adat-
lapon egy nyugdíjas személy nyújthat
be pályázatot;
-Egy személy csak egy pályázat kereté-
ben részesülhet támogatásban;

-A hibásan, hiányosan vagy nem feldol-
gozható adatokkal kitöltött és kötelező
mellékletek nélküli, illetve határidő
után beérkezett pályázat érvénytelen;
-Az érvénytelenül beadott pályázat hi-
ánypótlására, javítására nincs lehetőség;
-Az adatok valóságtartalmát az Alapít-
vány ellenőrizheti;
-a pályázó legkésőbb a benyújtást köve-
tő 15. munkanapig az Alapítványtól e-
mailben kap tájékoztatást a pályázat
eredményéről;
-az önerőt a kedvező pályázati döntés-
ről szóló értesítő e-mail kézbesítését
követő 30 munkanapon belül, egy
összegben, a benyújtáskor kapott pályá-
zati azonosító szám feltüntetésével kell
átutalni az Alapítvány következő bank-
számlaszámára: OTP Bank 11794008-
20540498
-az elnyert üdülési szolgáltatást a
www.erzsebetprogram.hu oldalon fel-
tüntetett állami üdülőkben, az ott meg-
jelölt településeken vehetik igénybe a
nyertes pályázók;
-a támogatás elnyerésére vonatkozó fel-
tételek a pályázati keretösszeg kimerü-
léséig, de legkésőbb 2013. március
20-ig állnak fenn;
-az üdülés helyszínére történő eljutást a
pályázónak kell biztosítania;
-az elnyert üdülési szolgáltatás legké-
sőbb 2013. december 31 -ig vehető
igénybe, amely határidő nem hosszab-
bítható meg.

Vígh Gyuláné klubvezető

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALSZERVEZETI EGYSÉGEI
Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok:
ápolási díjra (súlyosan fogyatékos, tartósan
beteg 18 év alatti személy ápolását végző, va-
lamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogya-
tékos személy ápolása esetén), egészségügyi
szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jo-
gosultság megállapítása, alanyi jogon nyújtott
közgyógyellátás, hadigondozottak ellátásával
összefüggő feladatok.
Szabálysértési hatósági feladatok:
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) alapján
a járási hivatal, mint általános hatáskörű sza-
bálysértési hatóság hatáskörébe tartozó ügyek-
ben.
Az oktatással kapcsolatos feladatok:
rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos
feladatok, tankötelesek nyilvántartása, tankö-
telezettség teljesítésének elrendelése, szakértői
vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatá-
si intézménybe történő beíratás, ellátja a tan-
köteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a
törvény, vagy kormányrendelet által feladat-
és hatáskörébe utalt feladatokat
Egyéb államigazgatási hatósági feladatok:
környezetvédelmi, vízügyi, állatvédelmi, in-
gatlanvállalkozás-felügyeleti, temetkezési
szolgáltatási tevékenységek folytatásának fel-
ügyelete, a közműszolgáltató kezdeményezé-
sére a mérőóra leolvasásával, cseréjével
kapcsolatos tűrési kötelezettség elrendelése, új
hegyközség megalakításával kapcsolatos fel-
adatok, a cirkuszi menazséria szolgáltatás fel-
ügyeletére vonatkozó hatósági feladatok




