
TESTÜLETI ÜLÉS VOLT FEBRUÁR 18ÁN
2013. február 18-án tartotta soron következő testületi ülését Me-
zőnyárád Község Önkormányzata. Összesen 9 napirendi pontot
vitattak meg a képviselők.
Elsőként a közétkeztetési nyersanyag normák 2013. március 1 -
jétől életbe lépő összegéről döntöttek a képviselők. Az óvodá-
sok napi háromszori étkezésének 335 Ft+ÁFA, a napközisek há-
romszori étkezésének 390 Ft+ÁFA, a csak ebédet igénylő
gyerekeknek 240 Ft+ÁFA, csak tízórait igénylő gyerekek ese-
tén 98 Ft+ÁFA összegű a megállapított nyersanyagnorma.
A felnőttek ebédjének nyersanyagnormája 310 Ft+ÁFA összeg-
ben lett megállapítva. A képviselők egyhangú igennel fogadták
el a határozatban javasolt összegeket.
A 2.napirendi pontban a szintén 2013. március 1 -jétől érvényes
étkezési térítési díjakat fogadták el a képviselők. A gyerekek
esetében a térítési díjak megegyeznek a nyersanyagnorma össze-
gével, az ő étkezésükért tehát a következő összegeket kell fizet-
ni: óvodások napi háromszori étkezése 335 Ft+ÁFA,
napközisek háromszori étkezése 390 Ft+ÁFA, csak ebédet
igénylő gyerekeknek 240 Ft+ÁFA, csak tízórait igénylő gyere-
kek esetén 98 Ft+ÁFA.
A munkahelyi étkezők esetében 515 Ft-os díjat állapítottak meg
térítési díjként, míg a vendégebédért 630 Ft-ot kell fizetni.
Mindkét összeg tartalmazza az ÁFÁ-t is.
A pedagógusokra viszont ezentúl nem vonatkozik a munkahelyi
étkeztetés lehetősége, mivel ők az állami intézményfenntartó
központ alkalmazottai lettek. Amennyiben munkahelyi étkezők-
nek nyilvánítanák őket, a jelenlegi szabályozások alapján nem
tudná hova elkönyvelni az önkormányzat a megfizetett össze-
get. Remélhetőleg a helyzet megoldódik majd, és az intézmény-
fenntartó központ kompenzálja majd őket. A fentebb felsorolt
összegeket a képviselők egyhangú igennel fogadták el.
A 3. napirendi pontban a szociális étkeztetés ugyancsak március
1 -jétől érvényes térítési díjaira tett javaslatot vitatták meg a tes-
tület tagjai. A díjakat sávos rendszerben határozták meg, azaz
akik a nyugdíjminimum összegének 150%-át el nem érő össze-
get, vagyis kevesebb, mint 42.275 Ft-ot kapnak, azok számára
300 Ft+ÁFA a térítési díj , aki a nyugdíjminimum összegének
150 %-a és 300 %-a közötti összeget, vagyis 42.275 Ft és
85.950 Ft közötti összeget kap, annak 345+ÁFA a térítési díj . A
házhozszállítás díját 1 50 Ft+ÁFA összegben határozták meg. Ez

utóbbi csak a szociális étkezőkre vonatkozik. A javasolt össze-
geket szintén egyhangú igennel fogadták el a képviselők.
A 4. napirendi pontban az önkormányzat és a polgármesteri hi-
vatal 2013. évi költségvetését vitatta meg a testület. A hivatal
esetében az egész évi, az önkormányzat esetében viszont csak
az első két havi költségvetés került beterjesztésre. Ennek oka,
hogy a március 1 -jétől megkezdi működését a Csincsével közös
önkormányzati hivatal, így emiatt majd egy újabb, közös költ-
ségvetést kell készíteni.
A polgármester a beterjesztett költségvetéssel összefüggésben
elmondta, hogy ez évtől nem lehet hiánnyal elfogadni a költ-
ségvetést, a működési kiadások esetleges hiányára nem lehet
hitelt felvenni. Ugyanakkor bizonyos feladatokra nem kap elég
összeget az önkormányzat az új , feladatalapú finanszírozási
rendszerben, így ezt a saját bevételekből kell kiegészíteni. Me-
zőnyárád esetében a Polgármesteri Hivatalt érintő költségvetés
viszont hiányt mutatna, mivel nem kapnak annyi finanszírozást,
ami szükséges a hivatal fenntartásához, a bérek fizetéséhez és
egyéb költségekhez.
Viszont a másik, önkormányzati költségvetésből ki tudják egé-
szíteni mintegy 5,4 millió forinttal a bevételek összegét. A költ-
ségvetésben egyébként szerepel egy 600 ezer forintos tartalék
is, továbbá jelentős, helyi adókat érintő kintlévőségei vannak az
önkormányzatnak, így ezek behajtására is lépéseket tesznek. A
tervezésnél a saját bevételek esetében a korábban ténylegesen
befolyt összegekre alapozott az önkormányzat. A költségvetés-
sel kapcsolatban elhangzott még, hogy mintegy 6,8 millió fo-
rinttal kevesebb helyi adóbevétel marad az önkormányzatnál,
mivel az új szabályozás miatt ennyit vonnak el tőlük.
A járási hivatalhoz átkerült kolléganő helyére, az adóval kap-
csolatos feladatok ellátására felvettek már egy munkatársat, az
ő bérét jelenleg egyedül a mezőnyárádi önkormányzat fedezi,
viszont a közös hivatal létrehozását követően Csincsén is ellátja
majd ezeket a feladatokat, így a bérének egy részét ők fedezik a
későbbiekben.
Szajlai Gábor képviselő a Polgárőrség támogatásának növelését
kérte, mivel működésük megfelelő fenntartásához, a pályázatok
önerejének biztosításához véleménye szerint több pénzre lenne
szükségük. Erre a polgármester nem látott lehetőséget.
Képviselői felvetés nyomán szó esett a közfoglalkoztatottak lét-
számának esetleges növeléséről is.

(folytatás a 2.oldalon)

Farsangi mulatságot rendeztek az óvodában és az
iskolában is februárban.
Az óvodások kis műsorral készültek, majd önfeled-
ten táncolhattak. Az iskolában pedig egész délután
tartotta a jelmezes parádé. (3 .oldal)

Mezőnyárád község első írásos emléke 775 évről
korábbról származik. Ezt az évfordulót szeretné az
önkormányzat és a faluszépítő egyesület a lakos-
sággal együtt méltó módon megünnepelni.
Felhívásuk az újság utolsó oldalán olvasható.

MEZŐNYÁRÁD ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA14.évfolyam 3.szám - 2013. március

Az idei jótékonysági bálra közel 250-en látogattak
el, így kiváló volt az este hangulata.
A vendégeknek és támogatóknak köszönhetően
pedig a két alapítvány tovább segítheti majd a
gyermekek támogatását. (4.oldal)
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MÁRCIUS 7ÉN IS ÖSSZEÜLT A KÉPVISELŐTESTÜLET
2013. március 7-én tartotta soron következő testületi ülését Me-
zőnyárád Község Önkormányzata. Összesen 6 napirendi pontot
vitattak meg a képviselők.
Elsőként az önkormányzat 2013. évi költségvetését fogadta el
egyhangúlag a testület. Az előző testületi ülésen már átbeszélés-
re kerültek a keretszámok, egy technikai módosítás miatt kellett
most megszavazni a rendeletet.
Második pontban a BV Média Bt.-vel kötött TV közvetítésről
szóló szerződést fogadta el egyhangúlag a testület. A szolgáltató
a december 31 -ig tartó megállapodásban a tavalyi áron folytatja
működését.
Harmadik pontban a számítógép karbantartási szerződést fogad-
ták el egyhangúlag a jelenlévők. Itt is vállalata a BV Média Bt.
mint szolgáltató, hogy a tavalyi áron, áremelés nélkül végzi te-
vékenységét.
Negyedikként a Nyárádi Ifjúságért Közalapítvány kuratóriumi
elnökének választása, cseréje került megtárgyalásra. Az eddigi
elnök, Várnai Gábor családi okok miatt lemondott tisztségéről,
helyette Oroszné Nagy Tündét javasolták a megüresedett hely
betöltésére. Ezt egyhangúlag elfogadta a testület.
Ötödik pontban egy, az önkormányzat tulajdonában lévő ingat-

lan megosztásáról döntöttek a képviselők. Az orvosi rendelő és
a mellette lévő 2 szolgálati lakás három tulajdoni részre való
bontása lehetővé vált, mivel az eddig jelzáloghitellel terhelt la-
kások - az adósságkonszolidációnak hála - mentesültek a jelzá-
log alól. Az egyhangú szavazat után a kérdéses ingatlan immár
3 tulajdoni részre bontódik, külön-külön a lakások illetve külön
tulajdoni részként a rendelő. Természetesen mindhárom rész az
önkormányzat tulajdonában maradt.
Hatodik pontban az időszerű feladatok megbeszélésére került
sor.
Elsőként dr.Horváth László, a község polgármestere olvasta fel
Ádám Tamás levelét, amiben kéri, hogy a testület szavazza
meg, hogy Mezőnyárádon is kitűzésre kerüljön a székely zász-
ló. Ezt 5 tartózkodás mellett 2 igen szavazattal megszavazta a
testület.
Több, a lakostól érkező jelzés alapján megszaporodtak a kóbor
kutyák a településen. A testület kéri a lakosságot, hogy ha ilyet
tapasztal és biztos, hogy kóbor állatról van szó, valamint több-
ször is észleli a kérdéses állat jelenlétét, értesítse a hivatal mun-
katársait.
Harmadikként az utcanév változással kapcsolatban elhangzott,
hogy egyenlőre várakozó állásban van az ügy.

KÖZMEGHALLGATÁS MEZŐNYÁRÁDON
Március 4-én hétfőn Mezőnyárád Község Önkormányzata köz-
meghallgatásra várta a helyi lakosokat.
A közmeghallgatás első napirendi pontjában Dr. Horváth László
polgármester számolt be a jelenlévőknek az Önkormányzat elő-
ző évi gazdálkodásáról. A beszámolóban elhangzott, hogy
2012-ben a forrásoknak három fő pillére volt: az állami támoga-
tásból, a személyi jövedelemadóból, illetve a helyi adókból be-
folyt összegek jelentették a gazdálkodás alapját. Két jelentős és
sikeres rendezvényt tudhat maga mögött a község. Előbb a Bé-
ka és Halsütő Fesztivál, majd pedig a Falunap került megrende-
zésre. Mindkét rendezvény támogatására sikerült pályázati
forrást szerezni, így az előbbi 1 ,2 millió forintos, utóbbi pedig

2,5 millió forintos támogatásból valósulhatott meg.
Jelentős beruházás volt a teniszpálya melletti Közösségi Tér ki-
alakítása is, amely mintegy 2,7 milliós pályázati forrásból való-
sulhatott meg.
Az elmúlt év második felében komoly változásokat élt meg a
település. Az egyik legjelentősebb ezek közül az iskola állami
átvétele volt. Ennek nyomán az oktatási és fenntartási költsége-
ket a továbbiakban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fizeti, az mellett, hogy az ingatlan továbbra is községi tulajdon-
ban marad.
További fontos változás a Csincsével közös önkormányzati hi-
vatal felállítása. Ennek keretében sikerült megtartani Mező-
nyárád dominanciáját.

(folytatás a 3.oldalon)

(folytatás az előző oldalról)
Jegyzői tájékoztatás szerint a feladatok ellátása szükségessé ten-
né a létszám emelését, erre azonban az önkormányzat nem ka-
pott normatívát. A megtárgyaltak és az írott anyagban előre
kiadottak alapján egy tartózkodás mellett a testület úgy döntött,
hogy tervezetet ebben a formájában elfogadja, végleges szava-
zásra viszont majd csak két hét múlva kerül sor.
Az ötödik napirendben az önkormányzat ide munkatervének
megvitatására került sor. Az előre kiadott írásos anyag havi bon-
tásban tartalmazta az éves teendőket. Külön jegyzői javaslat
hangzott el arra nézve, hogy megújításra kerüljön a Szervezeti
és Működési Szabályzat. Ez a tervek szerint a nyár elején törté-
nik majd meg.
A hatodik napirendben a közmeghallgatás megtartásáról döntöt-
tek a testület tagjai. Ezen az önkormányzat beszámol majd a
2012-es év gazdálkodásáról, illetve itt születik végleges szava-
zás az idei év költségvetéséről is.
Hetedikként a településrendezési tervet fogadták el a résztve-
vők.
A nyolcadik napirend fő témája két külterületi telek belterületté
történő átminősítésének kérdése volt, hogy azok eladhatók le-
gyenek a rájuk vevőként jelentkező két vállalkozó számára. A
képviselők szavazata egyhangú igen volt az átminősítésre.
Az utolsó napirendben az időszerű feladatok megtárgyalására

került sor.
Jegyzői tájékoztatás hangzott el arról, hogy a jövőben az ÉRV
Zrt. rendszeres fogadóórákat tart a községben. Az első ilyen al-
kalom február 27-én, szerdán lesz 1 3 óra és 15 óra között. Ezt
követően a fogadóórák minden második hét szerdáján lesznek
ugyanebben az időpontban.
A tájékoztatóban elhangzott továbbá, hogy az ide vonatkozó
kormányrendelet értelmében Mezőnyárádon két utca nevét is
meg kell változtatnia az önkormányzatnak. A mostani Zalka
Máté és a Vöröshadsereg utca hamarosan új nevet kell hogy
kapjon. Az utcák új neveit illetően még nincs végleges megálla-
podás, de abban egyetértett a testület, hogy mindenképp olyan
nevet kellene választani, melyek vagy a régmúltban már hasz-
nálatosak voltak, vagy összefüggnek a község történelmével.
Szintén képviselői javaslat alapján vetődött fel a Kácsi-patak
mederkotrásának szükségessége.
Fontos téma volt a tervezett sókamra építésének kérdése is. A
polgármester elmondása szerint az erre benyújtott pályázat be-
fogadásra került, mindössze apróbb változtatásokat kért az elbí-
ráló. Ezzel függ össze, hogy a polgárőrségnek hamarosan új
helységbe kell költöznie, mivel a sókamra kivitelezése a mosta-
ni raktár és iroda helyén valósul meg. Az új iroda és raktár kije-
lölésére a későbbiekben kerül majd sor.
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(folytatás az előző oldalról)
A Mezőkereszteshez való korábbi csatlakozási terveket elsősor-
ban az írta felül, hogy az nem tette volna lehetővé a jelenlegi
dolgozói létszám megtartását.
Mivel a járási hivatal a korábban itt dolgozó adóügyi előadót sa-
ját állományába átvette, a későbbiekben az adóügyi feladatokat
ifj . Várnai Róbert látja majd el a közös hivatalnál.
Elhangzott továbbá, hogy a járási ügysegéd heti két alkalommal
tart fogadóórát a községben.
A második napirendben a 2013-as év tervezett gazdálkodásáról,
az idei előirányzatokról beszélt a polgármester. Itt először két,
még elmúlt év folyamán beadott pályázatról esett szó. Ezek kö-
zül az egyik a faluközpont megújítására biztosít majd forrást. A
maximálisan elnyerhető összeg 25 millió forint, az azonban
majd a későbbiekben derül ki, hogy ebből mennyit kap meg Me-
zőnyárád.
A másik beadott pályázat egy egészségügyi programsorozat fi-
nanszírozását szolgálja. Erre 10 millió forintot biztosított a ki-
író.
Már ebben az évben került benyújtásra egy, az óvoda energeti-
kai korszerűsítését célzó pályázat, illetve a tervek között szere-
pel egy olyan pályázat benyújtása is, amelyből egy helytörténeti
kiadvány megjelentetését valósítaná meg az önkormányzat.
A község adósság állományának állami átvállalása jelentős meg-
könnyebbülést hozott a településnek. Az átvállalt adósság
összességében 23 millió forint volt. Ennek fejében azonban je-
lentős forrás elvonásokkal kell szembenéznie az önkormányzat-
nak, ilyen többek között a súlyadó 60%-ának állami kézbe
kerülése. Csökkennek továbbá az eddigi normatív támogatásból
származó bevételek is. Mindössze a temető fenntartására, a köz-

világítási költségekre, illetve a közhivatalnokokkal összefüggő
kiadásokra jár majd némi normatív támogatás. Ez azonban csak
töredéke lesz a fentiekkel kapcsolatos valós költségeknek.
A 2013-as év költségvetését már az elmondottak alapján állítot-
ta össze az önkormányzat. Ennél külön figyelni kellett arra,
hogy az ide vonatkozó rendelet értelmében idén már nem mu-
tatkozhat hiány egyetlen település éves költségvetésében sem.
Ezen a téren Mezőnyárád viszonylag szerencsés helyzetben van
a helyi adóbevételeknek köszönhetően. Az ország számos tele-
pülésén azonban komoly problémákat okozhat ez a rendelet.
A harmadik napirendben hozzászólások és javaslatok hangoz-
tak el a lakosság részéről.
Elsőként felvetődött, hogy sok településen kitűzték már az el-
múlt napokban a székely zászlót, így vállalva szolidaritást az
erdélyi magyarság autonómia törekvésével és tiltakozva az ot-
tani magyarokat hátrányosan érintő intézkedések ellen. Javaslat
született arra, hogy Mezőnyárádon is tűzzék ki a székely zász-
lót. A polgármester válaszában kifejtette, hogy bár egyetért a
határon túli magyarság törekvéseivel és elítéli hátrányos meg-
különböztetésüket, mégsem tartja feltétlenül szerencsésnek az
ottani ügyekbe történő hasonló beavatkozást. A székely zászló
ügyét a képviselő testület elé terjeszti és a testületi tagok dönté-
sére bízza majd.
Szintén lakossági felvetés nyomán hangzott el, hogy bár a ké-
sőbbiekben Csincsével közös lesz az önkormányzati hivatal,
ennek ellenére nem közös, hanem mindkét félnek külön önálló
költségvetést kell készítenie. Lesznek azonban az év folyamán
olyan kiadások, amelyet már közösen kell finanszírozniuk a tár-
sult feleknek.

FARSANGI BÁL A SZEDERKÉNYI ANNA TAGISKOLÁBAN
Február 16-án rendezték meg a Szederkényi Anna Tagiskola far-
sangi bálját a zsúfolásig megtelt tornateremben. A vendégeket
Tóth Sándor tagintézmény–vezető köszöntötte és kiemelte,
hogy az intézmény életében mindig is nagy szerepe volt ennek
az ünnepnek.

A bevezető után a 8.osztályosok nyitótáncával vette kezdetét a
bál.
A hercegi pár ebben az évben Vasas Lili és Kiss Levente volt.
A zsűri bemutatását követően, kezdetét vette az osztályok fel-
vonulása. Rögtön az elején az ötödik osztály nyitotta a sort, aki-
ket az este végén is láthattunk még egy másik produkcióval.
Ezután a kicsiktől elindulva, minden osztály, valamint három
egyéni jelmezes is megmutatta maskaráját és bemutatta színvo-
nalas műsorát. A közönség tetszését gyakorlatilag mindegyik
produkció egyformán elnyerte, és mindvégig tapssal jutalmaz-
ták a gyerekeket, akik sok-sok időt fektettek a jelmezek készíté-
sébe, és a koreográfia megtanulásába.
A zsűrinek így nem volt könnyű dolga, a Leg.. . díjak elosztásán
is sokat törték a fejüket. Végül a Leg,leg,leg.. . idén a nyolcadik
osztály lett „Bazi nagy lagzi" fantázianevű előadásával. Az
eredményhirdetés után - ahol megkapták a versenyzők a jól
megérdemelt tortaszeleteket – az este tánccal és tombolasorso-
lással folytatódott.

FARSANG AZ ÓVODÁBAN
2013. február 14-én farsangi mulatságot tartottak a mező-
nyárádi óvodában.
Szebbnél szebb jelmezekbe bújtak a gyerekek, és mindkét
csoport gyermekei kis műsorral is készültek.
Miután elmondták verseiket és farsangi énekeket énekeltek,
egyenként bemutatták jelmezeiket is kis mondóka kíséreté-
ben.
Végül elkezdődött az igazi mulatság: vidám dallamok csen-
dületek fel, a gyerekek önfeledeten táncoltak, énekeltek.
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EGÉSZSÉGÜNKRE!
Február 20-án, szerdán iskolánkban nagy volt az izgalom.
A gyerekek lázasan készülődtek szüleikkel és tanáraikkal
együtt az Egészségnapra. Minden osztály szerette volna meg-
mutatni konyhatündéri mivoltát. A Tesco Sulirajongó program
első fázisában „A” és „B” menüsort állítottunk össze, majd ké-
szítettünk el. Ezzel próbáltuk felhívni a figyelmet az egészsé-
ges táplálkozásra és az egészségtudatos életmódra.
Az ételek között szerepelt egészségszendvics, sajtos kifli, gyü-
mölcslé, gyümölcstea, tej , turmix, gyümölcstál, körözöttel töl-
tött paprika graham kiflivel, céklakrémleves, párolt hal rizzsel,
hordóskáposztával, kókuszos palacsinta, zöldségtócsni salátá-
val, fokhagymakrémleves, csirkemell-saslik, gofri. Mindenki
buzgón dolgozott.
A végeredmény egy csodálatosan megterített „asztalkígyó”
volt, mely roskadozott a jobbnál jobb ételektől. Jó étvággyal fo

gyasztottuk el munkánk eredményét. A sütéshez, főzéshez az
alapanyagokat a szülői munkaközösségtől kapták a gyerekek.
Márciusban kerül sor a program második fázisára, ahol a spor-
tos életmódot kell bemutatni filmen, vagy képen és feltölteni a
Sulirajongó weboldalra.

Kassainé Szilágyi Éva
CURIE KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY
Február 16-án, szombaton rendezték meg Miskolcon a területi
Curie környezetvédelmi versenyt. Iskolánkat 4 csapat képvisel-
te. A tanulók évközben 4 fordulóban feladatlapokat töltöttek ki,
majd sok-sok elméleti és gyakorlati ismerettel bővítették tudásu-
kat.
A megmérettetés eredménye: Majnár Csenge, Sümegi Lilla és

Veres Tímea 3. osztályos tanulók a harmadik, Hajdu Virág,
Munkácsi Bianka és Potoczki Gitta 4. osztályos tanulók a ne-
gyedik,Korpás Zoltán, Sutus Noémi és Veres József 5. osztá-
lyos tanulók a második, Fekete Zalán, Tóth Ivett és Vályi-Nagy
Réka 5. osztályos tanulók a negyedik helyet szerezték meg.
Gratulálunk nekik!

Kassainé Szilágyi Éva

JÓTÉKONYSÁGI BÁL A GYERMEKEKÉRT
AMezőnyárádi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány és a Nyá-
rádi Ifjúságért Közalapítvány idén is megrendezte jótékonysági
bálját.
A március 9-i eseményen több mint 250 fő vett részt. Az est há-
zigazdája Tóth Sándor tagintézmény-vezető volt, kinek beszéde
után hagyományosan az iskola 8. osztályosai nyitották meg a
bált egy keringővel, majd az Easydance Táncsport Egyesület
tagjai léptek fel.
A jó hangulatról a Csokoládé Team gondoskodott. Az éjféli tom-
bolasorsoláson sok értékes ajándék talált gazdára.
Ezúton mondunk köszönetet az óvoda és az iskola Szülői Mun-
kaközösségének, Boda Zsuzsanna és Szabadosné Fülep Renáta
tanárnőknek a színvonalas műsorért, valamint minden kedves
segítő szülőnek, pedagógusnak, diáknak, akik kivették részüket
a bál szervezéséből és lebonyolításából, és nem utolsó sorban
köszönet illet meg minden kedves vendéget, akik megjelenésük-
kel támogatták az alapítványokat. A bál bevételét községünk
óvodásainak és általános iskolásainak támogatására fordítjuk.
Támogatóink voltak:
Farkas Gábor, Farkas György, Orosz Lajosné (a büfé bevételé-
nek 50%-át az alapítványoknak ajánlotta fel), Polgárőr Egyesü-
let Mezőnyárád, Szajlai Gábor
Pénzbeli támogatás:
Borsod Takarék Takarékszövetkezet, Daragó Károly, dr. Hor-
váth László, dr. Pesti Ferenc, Tállai András
Jegyvásárlással támogatták alapítványainkat:
Csató László, Jacsó Gáspárné, Juhász Józsefné, Tarr Zoltán,
Vigh Tibor
Köszönet a segítségért:
Bárdos Katalin, Bárdos Szabolcs, Bejuska Csaba, Boda Zsu-
zsanna, Bódi Zsoltné, Czirkusz Andrea, Demeter Lászlóné, Far-
kas Jánosné, Fazekasné Orosz Andrea, Fila Tamás, Fodorné
Antal Bernadett, Gedai Zoltánné, Gulyás Barbara, Gulyásné Ta-
licskó Mária, Gyöngy Tamás, Hajnal István, Hajnalné Sára Or-
solya, Halász László, Halászné Vacsi Etelka, Harangozó

Barnabás, Harangozó Bence, Harangozó Lászlóné, Horváthné
Gomány Judit, ifj . Komáromi György, Juhászné Csrefkó Rita,
Juhászné Kocsis Andrea, Képesné Szalánczi Mónika, Kis
György, Kisné Jacsó Orsolya, Kleboviczné Szűcs Mónika, Kol-
lár Krisztián, Kollárné Broskó Krisztina, Korpás Zoltán, Kor-
pás Zoltánné, Kovácsné Molnár Gabriella, Krokosné Vismeg
Margit, Lipták Szilvia, Majnár László, Máté Mihály, Molnár
Balázs, Molnár Balázsné, Molnár Ferenc, Molnárné Mizser Va-
léria, Molnárné Tóth Krisztina, Munkácsiné Tari Tünde,
Oroszné Vígh Márta, Pappné Vidra Tünde, Petrus Ildikó, Po-
toczkiné Fekete Marianna, Puskásné Kovács Tímea, Soltészné
Kiss Katalin, Stefán Katalin, Stefán Mária, Sümegi Csaba, Sü-
meginé Bodai Piroska, Sümegi Péter, Sümeginé Korcsik Erzsé-
bet, Szűcsné Barta Mária, Tóth Ferenc, Tóthné Kántor Anita,
Tóth Sándor, Udvari Ildikó, Újhelyiné Bukta Mónika, Vasasné
Gróf Mária, Vasasné Rajna Anikó, Vassné Zelei Ildikó, Vighné
Kovács Márta
Tombolatárgyat ajánlottak fel:
1 .osztály, 2.osztály, 3 .osztály, 4.osztály, 5.osztály, 6.osztály,
7.osztály, 8.osztály, Balogh Andrea, Bárdos Szabolcs, Derekas
Barnabás, Dr. Hajdu András, Faragó Zoltán népi fafaragó, Fek-
sziné Keksz Éva, Gedai Zoltánné, Gomány Béláné, Hajnal Ist-
ván, Halász Györgyné, Harangozó Barnabás, Hegedűs
Lászlóné, Hollóné Hegedűs Kitti, Horváthné Gomány Judit, id.
Udvari János, Juhász Zsolt, Juhászné Molnár Magdolna, Király
Attila, Királyné Bárdos Krisztina, Kiss Endre, Kissné Kőrösi
Anna, Kissné Magos Anna, Komáromi György, Koncz Gábor-
né, Korpás Zoltánné, Kuzmi László, Magos Zoltán, Mátrai Erő-
mű Zrt. , Oraveczné Kuzmi Tünde, Orosz Adorján, Orosz
Lajosné, Oroszné Vígh Márta, Óvodai Szülői Munkaközösség,
Pásztorné Szabó Erzsébet, Sára István, Sümegi Péter, Szabó
Róbert, Tállai András, Tari Krisztina, Tóth Sándor tagintéz-
mény-vezető, Tóth Sándorné tagóvoda-vezető, Tóthné Kántor
Anita, Vasasné Rajna Anikó, Vigh Gergely, Vigh Hajnalka,
Vighné Kovács Márta, Zeleiné Vaszilkó Stella.

Horváthné Gomány Judit



HELYTÖRTÉNETI SOROZAT  AHOL ÉLÜNK
Az ember csak úgy élheti autentikusan a saját életét, ha is-
meri gyökereit, tudja honnan jött, és képes megfogalmazni
a választ arra, hová tart. Egy település életében sincs ez
másként. Ha szüleink, nagyszüleink hagyományát ápolni
kívánó, összefogó közösségként akarunk élni, rajtunk mú-
lik, a jelenen.
Sorozatunk a múltról, Mezőnyárád múltjából villant fel
korokat, emlékeket, hogy ezzel is méltón ünnepeljük tele-
pülésünk fennállásának kerek évfordulóját.

Ha magát a település nevét vizsgáljuk, láthatóan két részből
tevődik össze. A -nyárád utótag egy eredetileg nyárfákkal sze-
gélyezett patak nevéről vonódott át a mellette fekvő település-
re. A Mező- előtag a mezőségi jellegű táj jal, a Borsodi
Mezőséggel kapcsolatos. Előfordul a település Nyarag (1273),
Narad (1 317), Narag (1 319) névváltozatokban, majd 1323-ban
Baratinarag (Barátnyárád) névvel is feltűnik. Ennek a megje-
lenésnek előtagja szerzetesi birtokra utalhat. Más adat szerint
az Egri Püspökség földje volt. A Csánki lexikon (Csánki De-
zső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában)
1478-as adata már Mezőnyárádként (Mezewnaryagh) említi.
(forrás: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai
Kiadó, Bp. Második javított és bővített kiadás, 1988., Lehoczky Alf
réd: Bükkalja és DélBorsod a honfoglalás idején és a középkorban.
KeletBükkalja községei. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1997.

(folytatjuk..) Szelei Katinka
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TAVASZCSALOGATÓ AZ ISKOLÁBAN
Az elmúlt napok csalogató napsugarai sajnos nem melegítet-
tek túl sokáig. Visszatért a borús, esős, hűvös, télies időjárás,
ha csak ideiglenesen is.
A mezőnyárádi napközisek már harmadik alkalommal rendez-
ték meg március 8-án hagyományápoló tuskóhúzásukat,
mellyel idén is megpróbálták elűzni a telet. A hangos kiabálás,
sikongatás, zajongás a rossz idő elriasztását szorgalmazta. Né-
pi hagyomány szerint a falu utcáin végighúzott tuskókkal pró-
bálták kiűzni a zord hideget a településről.
Visszatérve az iskola udvarára elégették a kiszebábot, mely-
nek hamuja fölött reményekkel telve ugrottak a gyerekek a
télből a tavaszba.
Az idei hagyományápolásnak különlegessége volt, hogy Nő-
napra esett. Így a program egy, a hölgyeket köszöntő, figyel-
mes gesztussal bővült, mely során a napközis lányokat apró
figyelmességgel köszöntötték diáktársaik közül a másik nem
képviselői.

Piszkor Rita
BESZÉLGETÉS AZ ISKOLA RENDŐRÉVEL
Rendhagyó foglalkozásra került sor a napköziben nemrég,
amikor az iskolánk rendőre, Tóth Norbert látogatott el hoz-
zánk.
A tavasz közeledtével rengeteg hasznos és főként diákjaink
biztonságát szolgáló információkat osztott meg velük. A jó idő
közeledtével egyre többen járnak majd kerékpárral iskolába,
ennek kapcsán felhívta figyelmüket a biztonságos közlekedés-
re, és a fokozottabb óvatosságra az úttesten való közlekedés,
vagy átkelés során.
A kötetlen beszélgetés során a gyerekek is felbátorodva osz-
tották meg a mindennapjaik során tapasztalt élményeiket.

Piszkor Rita

KEDVES MEZŐNYÁRÁDIAK!
Ahogy korábban ígértem, megpróbálok mindenkit tájékoztatni
állapotomról, tudom, sokan csak így jutnak információhoz.
Január elején voltam anyukámmal Budapesten kontroll vizsgála-
ton. Megtörtént a szokásos általános vizsgálat a vérvétellel
együtt.
Orvosom javaslatára szigorú sómentes diétát kell tartanom. Janu-
ár 31 -én mennünk kellett a máj ambulanciára, ott szintén külön-
böző vizsgálatokon estem át. Sajnos itt derült fény arra, hogy
epekövem is van, ez a májbetegségemnek tudható be. Az itt el-
végzett vizsgálatok alapján megkaptam az engedélyt, hogy felke-
rüljek a máj transzplantációs listára.
Itthon még el kell intéznem kisebb vizsgálatokat, amiket nem
fontos a budapesti kórházban megcsináltatni. Ezután pedig ké-
szenlétben kell lennem. A várólistán jelenleg 160 ember vár máj-
átültetésre, én vagyok a 161 . személy. Vércsoportomat tekintve
(A Rh pozitív) a 74. vagyok, így a sort majd különböző dolgok
fogják eldönteni. A 74. helyről még mindig kerülhetek előrébb.
Tehát a vizsgálatok elvégeztével nincs más dolgom, mint vigyáz-
ni magamra (ha lebetegedek, az kizáró ok, ha nyílt sebem alakul
ki, az is) és várni a telefont, hogy mikor jönnek értem.
Hétköznapjaimat tekintve azt tudom elmondani, hogy a tananya-
got megpróbálom követni, bár elég gyakran érzem fáradtnak ma-
gam. Ilyenkor csak aludnék, nem bírok semmit sem csinálni.
Tartom a gluténmentes étrendet, ennek tudható be, hogy vérvizs-
gálatkor kiderült, hogy ezek az értékek a felére csökkentek más-
fél hónap alatt. Erre büszke vagyok!
Végezetül pedig szeretném megköszönni elsősorban azt a sok se-
gítséget, amit ismerős és ismeretlen emberektől kaptam csalá-
dommal együtt, mondhatom, hogy szinte az ország minden
részéről érkezett segítség. Ezt nem tudom hogy meghálálni, csak
azzal, hogy azt mondom: KÖSZÖNÖM. Hálás vagyok érte.
Most ennyi tájékoztatást tudok adni állapotomról, de ha fejle-
mény lesz, megosztom mindenkivel.

Német Henrietta Dorottya

JELENETEK KUKORICA JANCSI ÉLETÉBŐL
2013. február 6-án az 5. osztályban előadás folyt a János vitéz
jeleneteiből. Több csapat jött létre, melyek különböző részeket
mutattak be. Két csapat jelmezt is készített előadásához. Az
egyik kosztümös jelenetet Krokos Fanni, Miklavicz Klaudia,
Pásztor Gréta, Tóth Ivett játszotta.
Azt a részletet adták elő, amikor Jancsi a francia királynál eltöl-
tött győzelmi vacsorán elmeséli élete történetét. Szerintünk a
legmókásabb csapat (Gedai Katalin, Halász Georgina, Szabó
Zsófia) azt adta elő, mikor Jancsi az Iluskával töltött idő miatt
elveszíti a nyáját, majd a "banya" is leszidja őket.
Nagyon jó hangulatban telt el ez a 45 perc, bárcsak minden óra
ilyen vidám lenne!

Halász Georgina, Sutus Noémi
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TAVASZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a község lakosságát, hogy telepü-
lésünkön a tavaszi lomtalanítás 2013.márci-
us 26-án (kedden) a megszokott időben
történik.
A szolgáltatás díjmentes.
Kérjük, hogy a lomokat reggel 6 óráig a
hulladéktároló edény mellé kirakni szíves-
kedjenek. Lomtalanítás során elszállításra
kerül minden hulladék.
Nem kerülnek elszállításra: veszélyes hulla-
dékok (gumiabroncs, akkumulátor,hűtő-
szekrény, TV készülék, festék, olaj-
származékok, stb.) és zöldhulladékok
(gallyak, lombos ágak).

Farkas Julianna jegyző
ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA
Értesítem a kedves szülőket, hogy az első osztályosok beírása 2013. április 8-án és
9-én 8-18 óráig történik az iskolatitkárnál.
A beiratkozáshoz szükséges:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, óvodai szakvélemény, a gyermek TAJ-
száma, a gyermek lakcímkártyája,az okmányirodában kapott NEK adatlap (*), 1 400
Ft (a diákigazolvány elkészítésének díja), amennyiben a gyermek már rendelkezik
oktatási azonosítóval, akkor az arról szóló igazolás.
(*):A diákigazolvány igényléséhez a beiratkozás időpontjáig a gyermeknek és az
egyik szülőnek fényképet kell készíttetnie az okmányirodában.
Az ehhez szükséges igazolványok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lak
címkártyája, a szülő érvényes személyazonosító okmánya (személyi igazolvány, útle
vél) és lakcímkártyája. (A mezőkövesdi okmányiroda ügyfélfogadási ideje: hétfő:
12.0018.00, kedd: 8.0012.00 és 13.0016.00, szerda: 8.0012.00 és 13.0016.00,
csütörtök: 12.0018.00, péntek: szünetel. Előzetes bejelentkezés nem szükséges.)

Tóth Sándor tagintézményvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Mezőnyárádi Gyermekekért Közhasznú
Alapítvány köszönetét fejezi ki támogatói-
nak. A személyi jövedelemadójuk 1%-a jó-
váírásra került az alapítvány számláján. A
162.217 Ft-ot az óvodás és általános iskolás
gyermekek szabadidős tevékenységének tá-
mogatására fordítjuk.

Horváthné Gomány Judit

SPORT  A FUTBALLCSAPAT TAVASZI MÉRKŐZÉSEI
AMezőnyárádi SE felnőtt csapatának mérkőzései a megyei III.osztály Dél csoport-
jában:
2013.03.23. 1 5:00 - Mezőnyárád-Tibolddaróc
2013.03.30. 1 5:30 - Főnix SE Hejőszalonta-Mezőnyárád
2013.03.30. 1 5:30 - Mezőnyárád-Mezőcsát II.
201 3.04.1 4. 1 6:30 - Ónod-Mezőnyárád
2013.04.20. 1 7:00 - Mezőnyárád-Sajószöged
2013.04.27. 1 7:00 - Mezőnyárád-Bükkábrányi Bányász
2013.05.05. 1 7:00 - Bükkalja SE Sály-Mezőnyárád
2013.05.11 . 1 7:00 - Mezőnyárád-Szakáld
2013.05.1 8. 1 7:00 - Tiszabábolna-Mezőnyárád
(az ifjúsági mérkőzések a felnőtt csapatok mérkőzései előtt két órával kezdődnek)

FELHÍVÁS  "TISZTÁBB ÉS ÁPOLTABB MEZŐNYÁRÁDÉRT" VERSENY
Mezőnyárád község első írásos emléke 1238-ból való, így községünk ez évben 775
éves. Szeretnénk ezt az évfordulót színvonalasan megünnepelni. Többek között az-
zal is, hogy Mezőnyárád Község Önkormányzata és a Mezőnyárádi Faluszépítő
Egyesület ez alkalomból meghirdeti a „Tisztább és ápoltabb Mezőnyárádért” című
környezetszépítési versenyt.
A verseny célja, hogy a lakossággal, helyi vállalkozásokkal, intézményekkel közö-
sen formáljuk, szépítsük településünk arculatát. Növeljük az ápolt, virággal beülte-
tett területek nagyságát kertjeinkben és az utcákban, ezáltal színesítve magán és
közterületeink megjelenését.
Várjuk majd azoknak a helyi lakosoknak a jelentkezését, akik szeretnének hozzájá-
rulni a vendégváró, kulturáltabb falukép kialakításához és példájukkal másokat is
erre ösztönöznek.
A környezetszépítő verseny részleteit – nevezés, kategóriák, bírálás, díjazás – a
Nyárádi Krónika következő számában olvashatják.

Bárdos Szabolcs Dr. Horváth László
SZJA 1%  FELHÍVÁSOK
Támogassa Ön is adója 1%-ával a Nyá-
rádi Ifjúságért Közalapítványt!
Jelenleg éljük a személyi jövedelemadó be-
vallások időszakát. Kérjük, nyilatkozzon
Ön is adója 1%-áról alapítványunk javára.
A nyilatkozatra csak az adószámunkat kell
feltüntetni.
Adószámunk: 1 8421806-1 -05
(Ha nem személyesen készíti adóbevallását,
kérjük a készítőnek jelezze.)
Önnek nem kerül semmibe, nekünk segít
céljaink megvalósításában, azaz a nyárádi
diákok nevelésének, oktatásának, sportéle-
tének és művelődésének támogatásában.
Köszönettel:
a Nyárádi Ifjúságért Közalapítvány kurató
riuma
Adója 1%-át ajánlja fel a Mezőnyárádi
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
számára!
Adószám: 19336909-1 -05
Az alapítvány célja: Mezőnyárád község
óvodáskorú, valamint általános iskolai köz-
oktatásra kötelezett gyerekeinek, valamint a
gyermekek közösségeinek és intézményei-
nek támogatása.
Köszönettel:
a Mezőnyárádi Gyermekekért Közhasznú
Alapítvány

MEZŐNYÁRÁD POLGÁRŐR EGYESÜLET 2012.ÉVI BESZÁMOLÓJA
Számviteli beszámoló - 2012.évi bevételeink:
2011 -es évről áthozott takarék egyenleg: 1 51 .838 Ft, pénztár egyenleg: 23.786 Ft,
tagdíjak: 7.200 Ft, önkormányzati támogatás: 480.000 Ft, cégautó adó: 1 98.000 Ft,
SZJA 1%: 104.468 Ft, OPSZ pályázatból: 1 00.000 Ft; összes bevétel: 1 .065.292 Ft.
2012.évi kiadásaink: üzemanyag költség: 324.244 Ft, anyagköltség: 1 09.826 Ft,
cégautó adó: 1 98.000 Ft, OPSZ pályázat: 1 00.000 Ft; összes kiadás: 753.070 Ft.
Takarék egyenleg 2012.1 2.31 -ei zárás: 312.222 Ft, pénztári egyenleg: 7.200 Ft,
pénzfelvétel: 540.000Ft.

Szajlai Gábor elnök




