
TESTÜLETI ÜLÉS VOLT ÁPRILIS 15ÉN
Mezőnyárád község képviselő–testülete április 1 5-én tartotta so-
ron következő két ülését. Technikai okok miatt került sor egy na-
pon a két ülésre. Az első megbeszélésen három, míg a
másodikon öt napirend került megtárgyalásra.
Az első napirendben Mezőnyárád község önkormányzatának
2012. évi költségvetésének módosítását tárgyalta a testület. Van-
nak olyan év közben jelentkező előirányzatok, amelyekkel elő-
re nem lehet számolni, ezért van szükség a módosításra. A 2012
-es évben ez pozitívan érintette a költségvetést, hiszen a
12.088.000 Ft ÖNHIKI támogatás és a 23.000.000 Ft-os adós-
ságkonszolidáció jelentős bevételként jelentkezett. A tagok egy-
hangúlag elfogadták a költségvetés módosítását.
A második napirendben az óvodai intézményfenntartó társulás-
ból való kilépésről döntött a testület. A társulás okafogyottá
vált, hiszen amire annak idején létrejött – a plusz állami támo-
gatások megszerzése – megszűnt. A gesztor önkormányzat és a
többi tag is jelezte kilépési szándékát, így Mezőnyárádnak sem
marad más lehetősége, csak a kilépés. A képviselők egyhangú-
lag elfogadták az előterjesztést.
A harmadik napirendben időszerű feladatok megbeszélésére ke-
rült volna sor. Ezt a napirendet a második ülés azonos nevű napi-
rendjében tárgyalták a jelenlévők.

Amásodik ülés első napirendjében beszámoló hangzott el az ön-
kormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és sor került a zárszám-
adási rendelet elfogadására. A szavazás itt is egyhangú volt.
A második napirendben az Önkormányzat részletes szakfeladat-
rendjét határozták meg a képviselők. Az Államkincstárnál veze-
tett törzskönyvi nyilvántartásban minden olyan
alaptevékenységet fel kell tüntetni, amivel az önkormányzat fog-
lalkozik. Erre a közös hivatal megalakulása és törvényi változá-
sok miatt van szükség. A későbbiekben, amennyiben új
tevékenységi köröket is be kíván venni a testület, erre lehetősé-
ge van. Mindössze egy új határozatot kellett hoznia. A résztve-
vők egyhangúlag megszavazták a napirendet.
A harmadik napirendben a Heves Megyei Vízmű Zrt.-től vízköz-
mű vagyon átvételéről döntöttek a képviselők. Törvényi válto-

zás értelmében a vízi-közmű vagyonnal kizárólag az állam,
illetve az önkormányzatok rendelkezhetnek ezentúl. Ennek
alapján történt meg a leltár szerinti átadás–átvétel. Ennek érez-
hető hatása a lakosok felé nem lesz. Egy tartózkodás mellett fo-
gadták el az előterjesztést.
A negyedik napirendben javaslat született egy egri illetőségű
ügyvédi iroda megbízására, akik a szennyvíz hálózat kialakítá-
sával kapcsolatban felmerülő ügyvédi, jogi feladatokat ellátják.
Az irodát a csatlakozott négy település – Mezőnagymihály,
Szentistván, Mezőkeresztes, Mezőnyárád – közösen bízza meg.
Erre a Magyar Államkincstár vizsgálata miatt van szükség. A
képviselők egyhangúlag támogatták a napirendet.
Az ötödik napirendben időszerű kérdések, feladatok szerepel-
tek. Utcanév változtatás vált szükségessé az önkormányzati tör-
vény változása miatt. Ez Mezőnyárádon két utcát érint, a Zalka
Máté és a Vöröshadsereg utat. Ezeken az útszakaszokon össze-
sen 39 fő él 22 lakásban. A lakosok véleményét is figyelembe
veszi a testület az új nevek kiválasztásánál.
Minden hónap második hétfőjén ügyfélfogadást tart a Bükkáb-
rányi Rendőrőrs a hivatal épületében reggel 8 – 10 óráig.
Kérdés hangzott el a közmunkaprogrammal kapcsolatban, illet-
ve a Csincsével közös hivatal kialakításának állásáról is. A Tol-
di út végén található telkek belterületté nyilvánítási ügye
folyamatban van, de a rengeteg engedélyeztetés lelassítja a fo-
lyamatot.

Mozgalmasak voltak az elmúlt hetek az iskolában:
szépkiejtési verseny, mini nyelvvizsga, és bécsi ki-
rándulás is színesítette a hétköznapokat.
A gyerekek szép eredményeket értek el a tanulmá-
nyi versenyeken szép eredményeket értek el.

Május 1 . - Majális az iskola mögötti parkban
Május 19. - Első áldozás a római katolikus temp-
lomban
Május 26. - Templombúcsú

MEZŐNYÁRÁD ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
14.évfolyam 4.szám - 2013. április

Óriási siker: egymillió forint értékű különdíjat
nyert el a Szederkényi Anna Tagiskola a Sulirajon-
gó program keretében! A mezőnyárádi összefogás
példaértékű volt, hiszen az egy főre eső szavazatok
száma itt volt a legmagasabb. (3 .oldal)

775 éves Mezőnyárád

HELYREIGAZÍTÁS
Kedves olvasóink! A Nyárádi Krónika márciusi számában a
március 7-ei testületi ülésről készített cikkünkben tévesen fo-
galmaztunk a székely zászló kihelyezésével kapcsolatos szava-
zás eredményét illetően.Az idézett cikkben a következő írtuk:
"Ezt 5 tartózkodás mellett 2 igen szavazattal megszavazta a
testület".
A szöveg helyesen megfogalmazva a következő: "5 tartózko
dás mellett 2 igen szavazattal nem szavazta meg a testület".
A hibás megfogalmazásért az érintettek és olvasóink szíves el-
nézést kérjük.

"TISZTÁBB, ÁPOLTABB MEZŐNYÁRÁDÉRT"
Mezőnyárád Község Önkormányzata és a Mezőnyárádi Faluszé-
pítő Egyesület a község fennállásának 775. évfordulója alkal-

mából meghirdeti a helyi lakosok részére a „ Tisztább, ápoltabb
Mezőnyárádért” versenyt.

(folytatás a 2.oldalon)
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ELINDULT AZ IDEI KÖZMUNKAPROGRAM
Március 11 -én elindult a közmunkaprogram Mezőnyárádon is,
egyrészt a kistérségi társulás, másrészt az önkormányzatok által
felvett munkaerővel.
21 embert foglalkoztatnak 8 órás munkaidőben, közülök 10 em-
bert az önkormányzat a saját kvótája alapján, míg 11 embernek
a kistérségen keresztül tudnak munkát adni és mindannyian mi-

nimálbért kapnak. Október 31 -ig tart az idei közmunkaprog-
ram, eddig biztosan foglalkoztatni tudják őket.
Az utak helyreállítása mellett a vízelvezetés, ároktakarítás,
parkrendezés területén dolgoznak a közmunkások, emellett az
egyéb karbantartási feladatokat is ők végzik el. A feladatok irá-
nyítását az önkormányzat saját alkalmazásában álló karbantartó
végzi.

(folytatás az előző oldalról)
A verseny célja, hogy az évforduló alkalmából még szebbé, von-
zóbbá tegyük községünket. A versenyt értékelő bizottság a há-
zak, az előkertek és a telkek előtt lévő utca szakasz
gondozottságát, virágokkal, növényekkel való díszítettségét fog-
ja az értékeléskor figyelembe venni.
A versenyre 2013 július 1 5.-ig lehet nevezni a Polgármesteri Hi-
vatalban.
A helyezettek pénzjutalomban részesülnek:

I. helyezett: 20 000.- Ft
II. helyezett: 1 5 000.- Ft
III. helyezett: 1 0 000.- Ft

A díjakat ünnepélyes keretek között a falunapon adjuk át a
győzteseknek.
A szervezők remélik, hogy a lakosok nagy számban vesznek
részt a versenyben, ezzel is elősegítve az évforduló méltó meg-
ünneplését.

Bárdos Szabolcs elnök Dr. Horváth László polgármester

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTISZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL MEZŐNYÁRÁDTELEPÜLÉSEN
1 .Szolgálatnál történt változások:
2005.08.01 -től a Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat Mezőkeresztesii Területi Irodája 5 telepü-
lést lát el: Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád,
Csincse. 2006.08.1 6-től Vatta településen is átkerült hozzánk a
családsegítés, majd 2012.04.01 -től a gyermekjóléti szolgáltatás
is.
2008. január 1 .-től az intézmény neve: Mezőkövesdi Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. 2009. január 1 -től újabb
szolgáltatással bővült az intézményük, a házi segítségnyújtás-
sal. 2012. évben – az előző évhez hasonlóan – két családgondo-
zó látta el a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait.
Jelenleg az alábbi szolgáltatásokat végzi intézményünk:
1 . gyermekjóléti szolgálat, 2. családsegítő szolgálat, 3 . jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás, 4. közösségi pszichiátriai ellá-
tás, 5. gondozóház, 6. idősek Otthona, 7. idősek klubja, 8. házi
segítségnyújtás.
Amezőkeresztesi Területi Irodán 2 fővel látjuk el a szolgálat fel-
adatait: Bodroginé Okos Emese - gyermekjólétis családgondo-
zó /Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Csincse/,
ezen kívül a Csincse településen esetlegesen felmerülő családse-
gítős problémákat is kezeli. Grófné Balla Erika - családsegítős
családgondozó /Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád,
Vatta/
Ügyfélfogadás: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: csütör-
tök 13-16 óra

2. Családsegítő Szolgálat működési adatai:
A szolgáltatást igénybe vevők 53 problémával kapcsolatban kér-
ték a szolgálat segítségét. 7 esetben anyagi, 22 esetben foglal-
koztatással kapcsolatos probléma miatt fordultak hozzánk, 16
esetben ügyintézéshez kértek segítséget, 8 esetben pedig infor-
mációt nyújtottunk.
Együttműködési megállapodás alapján 2 fő rendszeres szociális
segélyezettel tartottam kapcsolatot tavaly. Szolgálatunknál 1 3
kliens fordult meg, melyből 3 új kliens volt, ők 53 esetben ke-
restek fel minket. Szolgáltatások közvetítésére (telefonbeszélge-
tések, fénymásolás, faxolás stb.) 7 esetben került sor .
A budapesti Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági
és Kereskedelmi Szakközépiskola jóvoltából 6 családot tudtunk

tartós élelmiszercsomag, ruhanemű és játék formájában támo-
gatni, valamint a TESCO által adományozott ruhaneműből még
egy kisgyermeket ajándékoztunk meg egy új télikabáttal.
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése miatt az év elején 2
gyermek esetében továbbra is folytattam eseti gondnoki teendő-
imet, ám mivel a felülvizsgálati idő alatt hiányzásaik meghalad-
ták az 5 órát, így a támogatásuk szüneteltetésre került. Ez
esetben az ellátást sem a szülő, sem pedig az eseti gondnok
nem használhatja fel.

3 . Gyermekjóléti Szolgálat működési adatai:
2012-ben a településen 1 gyermeket alapellátás keretében gon-
doztunk, védelembe vételre 2 esetben került sor. Ez 3 családot
érintett. Ezen kívül szakellátásban 1 gyermek van, akinek szü-
leivel kapcsolatban állunk. Legtöbbször kezelt problémák: ma-
gatartászavar, szülői elhanyagolás, anyagi problémák.
A gyermekjóléti szolgálat 28 esetben végzett szakmai tevé-
kenységet, többek között információnyújtás, tanácsadás, segítő
beszélgetés, hivatalos ügyekben való közreműködés, családlá-
togatás. 2 esetben történt iskoláztatási támogatás szüneteltetése,
mert az igazolatlan hiányzás mértéke felülvizsgálatkor megha-
ladta a megengedett mértéket.
2012-ben 2 alkalommal volt szakmaközi megbeszélés, melynek
témái voltak: „Esetfeldolgozás a gyakorlatban”- műhelymunka,
Bátor Tábor - Álomból valóság Magyarországon.

4. Továbbképzési terv:
A továbbiakban is részt kívánunk venni továbbképzéseken, mi-
vel ezek a képzések nagy segítséget jelentenek szakmai mun-
kánk során. Valamint a 9/2000 SZCSM rendelet a személyes
gondoskodást végzők továbbképzési kötelezettségéről rendel-
kezik, amelynek értelmében 6 éven belül 80 kreditpont meg-
szerzését írja elő. Grófné Balla Erika 2009 évben teljesítette
továbbképzési kötelezettségét, így újabb 5 éves ciklus indult a
számára. Bodroginé Okos Emese pedig 80 kreditpontot szerzett
meg az év folyamán.

5. Program tervek
2012. december 3-án Mezőkövesden a Szent István Katolikus
Általános Iskolában került megrendezésre intézményük szerve-
zésében a Mikulás-ünnepség, ahol Mezőnyárádról 7 gyermek
kapott csomagot. Ez az esemény egybeesett az iskolai ünnep-
séggel, a csomagokat a gyerekek iskolájába utólag juttattuk el.

Bodroginé Okos Emese gyermekjólétis családgondozó
Grófné Balla Erika családsegítős családgondozó
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MÁRCIUS 15EI MEGEMLÉKEZÉSEK ÉS KOSZORÚZÁSMEZŐNYÁRÁDON
Március 15-e alkalmából az ünnepet megelőző délutánon
tartottak megemlékezést Mezőnyárádon. A rossz időjárásra való
tekintettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartották meg a
rendezvényt.
A Himnusz elhangzása után Korpás Zoltán szavalta el a
Nemzeti dalt, majd Dr.Horváth László polgármester mondott
ünnepi beszédet, amelyben felidézte a 165 évvel ezelőtt, 1 848.
március 15-én megtörtént eseményeket, illetve a forradalom és
szabadságharc további fontos állomásait.

Beszédében kitért arra, hogy a mai társadalomnak kötelessége
megőrizni ezt a szellemi örökséget, vigyáznunk kell a kivívott
szabadságra, a fennálló problémákra demokratikus megoldást
kell találnia a mindenkori hatalomnak.
A beszédet és a Szózatot követően a könyvtár falán elhelyezett
emléktáblához vonultak át a résztvevők, ahol a település
vezetői, az intézmények, valamint a civil szervezetek és pártok
képviselői is elhelyezték az emlékezés koszorúit.
A Szederkényi Anna Tagiskolában is megemlékeztek
történelmünk meghatározó eseményéről, a kistornateremben
ünnepi műsort mutattak be az ötödikes és hatodikos tanulók.

AHOL ÉLÜNK
Az ember csak úgy élheti autentikusan a saját életét, ha ismeri
gyökereit, tudja honnan jött, és képes megfogalmazni a vá-
laszt arra, hová tart. Egy település életében sincs ez másként.
Ha szüleink, nagyszüleink hagyományát ápolni kívánó, össze-
fogó közösségként akarunk élni, rajtunk múlik, a jelenen. So-
rozatunk a múltról, Mezőnyárád múltjából villant fel
korokat, emlékeket, hogy ezzel is méltón ünnepeljük települé-
sünk fennállásának kerek évfordulóját.

A 13. század második felében templomot építettek a faluban (kis-
templom), amiből már nagyobb számú lakosságra lehet következ-
tetni. 1 435-ben új irányt vett Mezőnyárád története, Zsigmond
király Berzeviczi Pohárnok Istvánnak adományozta Nyárádot,
mert ő a husziták elleni hadjáratban a királyt követte és a trencsé-
nyi vár védelménél jeleskedett.
Nyárád vámszedőhely volt. Pohárnok István a vámjövedelmeket
és a malmokat is megkapta a birtokkal együtt. Részben adomá-
nyozás, részben birtokszerzések révén az övé lett az egész cserép-
vári uradalom, melyhez Nyárád is tartozott. Karrierje később még
magasabbra jutott, Borsod megye ispánja lett. Halála után Hunya-
di Mátyás király Nyárádot minden tartozékával Rozgonyi János
erdélyi vajdának, Rozgonyi Rajnold temesi főispánnak és Rozgo-
nyi Ozsvát királyi főlovászmesternek adományozta.
1 527-ben Werbőczi István 100 forintért elzálogosítja Nyárádot a
tárkányi karthauziaknak. 1 547-ben Werbőczi Imre rokonának,
Dombay Annának adományozta örökjogon. 1 548 után Mező-
nyárád Dombay Anna leányáé, Henyey Margité lett.
1 568-tól hosszú évekig tartó viszálykodás zajlott Henyey Margit
és Fánchy György között a faluért. Fánchy azért ragaszkodott
annyira Mezőnyárádhoz, mert nem akarta, hogy kárba vesszen az
a rengeteg energia és pénz, amit a majorsági gazdálkodás kiépíté-
sébe fektetett.
A birtoktörténeti változásokkal egyidejűleg a XVI. században új
jelenség a település életében, hogy a hadak útjába került. 1 527-
ben Szapolyai János és Ferdinánd király a Nyárád határában lévő
,,Fekete-tónál” vívtak ütközetet, majd 1544-ben Miskolcig nyo-
muló Mehmet budai pasa csapatai égetik fel több falu között Nyá-
rádot is.
1 596. okt. 23-24: a keresztesi csata (,,Magyarország második Mo-
hácsa”). Az ütközethez Nyárád falun keresztül vonult a török se-
reg. A csata után 35000 ember temetője lett a keresztesi, nyárádi
határ. A falu egy részét a török felégette. Ettől kezdve a pusztulás
és regenerálódás ciklusai váltogatják egymást. (folytatjuk....)
(Forrás: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Ki
adó, Budapest. Második javított és bővített kiadás, 1988. / Lehoczky Alf
réd: Bükkalja és DélBorsod a honfoglalás idején és a középkorban.
KeletBükkalja községei. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1997.)

Szelei Katinka

SULIRAJONGÓ: 1.000.000 FTOS KÜLÖNDÍJ!
Szülői kezdeményezésre beneveztünk a Tesco Sulirajongó
programjába, mely az egészséges életmód népszerűsítését
tűzte ki célul. Példaértékű összefogás, sok-sok szervező mun-
ka eredményeképpen színvonalas és jó hangulatú ételkészítő
délutánt, valamint játékos sportdélutánt szerveztünk.
A szavazatok gyűjtésében az utolsó napokig fej-fej melletti
küzdelem zajlott az iskolák között. Tudtuk, hogy nem va-
gyunk egy súlycsoportban a nagyvárosi iskolákkal, az el-
szántság és az optimizmus mégis erőt adott. A verseny április
8-án zárult…
Április 1 3-án Dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár
úrtól vehettük át a program különdíját: egymillió forint értékű
fonyódligeti nyári táborozást nyertünk! Az egy tanulóra jutó
szavazatok terén mi voltunk a legjobbak. A teljesítmény érté-
két növeli, hogy kis iskola vagyunk, és Tesco áruház sincs a
településünkön.
Hogyan sikerülhetett mindez? A szülők hihetetlen elszántsága
kellett hozzá. Az ország minden részéről mozgósították a ro-
konokat, ismerősöket. Az összegyűjtött kuponok regisztrálá-
sával, a szavazással is sok időt töltöttek a szülők és a
gyerekek. Az iskola informatika terme adott otthont a „Tesco-
szakkörnek” – így nevezték a közös szavazásokat.
Mezőnyárád nevét sok nagyiskola megismerhette a verseny
során – eddig azt sem tudták, hol van a mi kis falunk Magyar-
ország térképén. Természetesen az eredményhirdetésen gratu-
láltunk egymásnak. Köszönjük a bükkábrányi bányaüzemnek,
hogy a díjátadásra Budaörsre szállítottak bennünket.

Tóth Sándor
VERSMONDÓ VERSENY
2013. április 1 0-én a mezőkövesdi Városi Könyvtár a Költé-
szet Napja tiszteletére a felső tagozatos gyerekek számára
versmondó versenyt szervezett. Petőfi Sándor vagy Csokonai
Vitéz Mihály egy-egy szabadon választott költeményével ne-
vezhettek a tanulók. A mi iskolánkat négyen képviselték, és
mindannyian szépen teljesítettek ezen a megmérettetésen.
Külön gratulálunk Kiss Levente 8. osztályos tanulónak, aki
második helyezést ért el a 7-8. osztályosok korcsoportjában.

Vighné Kovács Márta
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BÉCSBEN JÁRTUNK
Elérkezett a nap, mikor elindultunk (volna) Bécsbe az iskolával. Már mindenki na-
gyon várta az utat, de ez sajnos március 15-én meghiúsult a sok hó miatt. Járhatat-
lanok voltak az utak, ezért másnap indultunk el.
A gyülekező az iskola előtt volt. Rengetegen voltunk. Mindenkivel jött ugyanis
szülő. Mikor mindenki bepakolt, felszálltunk a buszra. Elindultunk Mezőkeresztes
felé, ahol felvettük a keresztesi diákokat. Mivel a nagy hó miatt nem tudtunk egye-
nesen Bécsbe menni, ezért Szlovákia felől mentünk. Sokszor megálltunk pihenni,
enni, inni, vásárolni.
Délután Bécsbe érve autóbuszos városnézés következett a Ringen. Az Uránia Csil-
lagvizsgáló – Hadügyminisztérium – Postapalota – Iparművészeti Múzeum – Ipar-
művészeti Főiskola – Városi Park – Vígadó – Operaház – Hofburg Palota – Mária
Terézia tér – Természettudományi Múzeum – Szépművészeti Múzeum – Parlament
– Városháza – Várszínház – Egyetem – Szecessziós Palota szépségében gyönyör-
ködhettünk. Bemehettünk a Schönbrunni kastélyba, a császárok nyári rezidenciájá-
ba, ahol csodálatos berendezési tárgyakat, szobákat, báltermet láthattunk. Innen a
busszal a belvárosba indultunk, majd a szálláshoz mentünk (egy rövid városnézés
után).
Mivel nem tudtunk megállni a szálloda előtti szűk úton, ezért gyalogolnunk kellett
egy picit. Minden cuccunkat felkaptuk a hátunkra, és elindultunk a szálláshoz.
Amikor elhelyezkedtünk a szobákban, szétnéztünk a szálláson belül is. A gyerekek
egyből az ingyenes internet elérhetőséget célozták meg. 10 órakor takarodót fújtak
a tanárok, és aludni kellett (vagy legalábbis úgy tenni, mintha aludnánk).
Másnap reggel mindenki álmos fej jel kelt ki az ágyból, kezdett pakolni, és egyesé-
vel (vagy csoportosan) mentünk reggelizni. Reggeli után a busz Eisenstadtba, Bur-
genland fővárosába vitt, ahol megtekintettük Fraknó várát. Ebben a meseszép
várban található az Eszterházy család évszázadokon át titokban tartott kincstára és
Európa legnagyobb magánkézben lévő fegyvergyűjteménye. Ezt követően az Esz-
terházy kastélyba mentünk, ami a városka legfontosabb kulturális emléke.
Hazafelé a Budapesten található Dobogókőre is ellátogattunk. Útközben néztünk
filmet, volt, aki zenét hallgatott, beszélgetett. Este 8-kor értünk haza. Mindenki
megkereste a "párját" és kissé fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza.

Vacsi Bálint 7. osztályos tanuló

SZJA 1%  FELHÍVÁSOK
Támogassa Ön is adója 1%-ával a Nyárá-
di 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 fel-
tüntetni.
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, sportéleté-
nek 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

MEZŐNYÁRÁDI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2012.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A 2012-évben keletkezett bevétel 1 .065.292
Ft, a kiadás pedig 753.070 Ft volt. A takar-
ékegyenleg 312.222 Ft, a pénztári egyenleg
7.500 Ft. Összességében 319.722 Ft-tal zá-
rult a 2012-es, és kezdődött a 2013-as év.

ANYAKÖNYVI HÍREKÚJSZÜLÖTT:
Szurmai Zsombor
Miskolc, 2013.03.25.
szülők: Spisák Zsuzsa és Szurmai József

Mulik Emma Viktória
Miskolc, 2013.04.11 .
szülők: Bajnóczki Melinda Beatrix és Mulik
Ferenc

Gratulálunk!

VÉRADÁS LESZ MEZŐNYÁRÁDON
2013.május 2-án (csütörtök) 1 5:00-17:30-ig
a Tanácsadó épületében (Szent István király
u. 1 09.). Hozza magával a személyi igazol-
ványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját!

FELHÍVÁS
Felhívjuk Mezőnyárád község lakos-
ságának figyelmét, hogy a Bükkábrá-
nyi Rendőrőrs minden hónap második
hétfőjén 8:00-10:00-ig ügyfélfogadást
tart a Polgármesteri Hivatalban.

MAJÁLIS MEZŐNYÁRÁDON
Töltsük együtt május 1 -ét! Kötetlen szó-
rakozás, főzési lehetőség, gyerekeknek
ugrálóvár, sportversenyek a megszokott
helyen, az iskola mögötti parkban.
Szeretettel várjuk a község lakosságát!

ANGOL MINI NYELVVIZSGA MEZŐNYÁRÁDON
A mezőnyárádi iskolában harmadik alkalommal rendezték meg a mini nyelvvizsgát
angol nyelvből 7. és 8. osztályos tanulók számára. A versenyre jelentkezők száma
évről évre növekszik, idén már 20-an jelezték részvételüket a térség általános isko-
láiból, hárman azonban betegség miatt nem tudtak eljönni.
A zsűri tagjai a mezőkövesdi Szent László Gimnázium angoltanárai voltak. A ver-
senyzők elsőként kötetlen társalgást folytattak a zsűrivel például az állatok, szabad-
idő témakörben, majd képleírás következett.
A versenyen a következő eredmények születtek:
7. osztályosok: 1 . Bódi Regina - Szederkényi Anna Tagiskola, Mezőnyárád, 2. Ma-
gyar Viola - Szederkényi Anna Tagiskola, Mezőnyárád, 3 . Kucsma Vivien - II Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola, Tibolddaróc.
8. osztály: 1 . Pap Ábel - Fundamentum Általános Iskola, Tard, 2. Lanczki Regina -
Arany János Általános Iskola, Bükkábrány, 3. Szél Kristóf - Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola, Mezőkeresztes.




