
TESTÜLETI ÜLÉS VOLT ÁPRILIS 29ÉN
Mezőnyárád képviselő testületének soron következő rendes ülé-
sére április 29-én délután került sor. Ezúttal három napirendi
pont került megtárgyalásra.
Elsőként az önkormányzat 2014-es költségvetési koncepciójá-
ról kellett döntenie a tagoknak az előre beterjesztett írásos
anyag alapján. Nem volt könnyű dolga a résztvevőknek a témát
illetően, hiszen nehéz előre látni a következő évet, ezért inkább
egyelőre az irányvonal és a sarokpontok kitűzése történt meg.
Ilyen többek között a működési költségek biztosítása, a beterve-
zett sókamra kialakítása, és a falumegújítási pályázat nyomán
tervbe vett beruházások megvalósítása. Jelentősebb bevétel nö-
vekményre a község nem számíthat, ugyanakkor az idei évre
előirányzott bevételek reálisnak, stabilnak ígérkeznek.
Mindezek tükrében a 2014-es koncepció egyhangú igen szava-
zattal került elfogadásra.
A második napirendi pontban a testület tagjainak nyilatkozniuk
kellett egy, a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulási Ta-
nács által benyújtandó pályázat jóváhagyásáról. A társulás még

elmúlt évben döntött két álláshely megszüntetéséről. A létszám-
csökkentés miatt érintett dolgozók foglalkoztatására a társulá-
son belül nincs tovább lehetőség, ezért a társulás pályázatot
kíván benyújtani a leépítésből adódó többletkiadások megtéríté-
sére. A pályázat beadásának egyik feltétele, hogy ahhoz min-
den, a társuláshoz tartozó önkormányzatnak hozzá kell járulnia.
A szavazás eredménye itt is egyhangú igen volt.
Harmadikként az időszerű feladatok megbeszélésére került sor.
Dr. Horváth László polgármester elmondta: a közeledő majális-
ra az önkormányzat nem tervez külön rendezvényt, de a kikap-
csolódni vágyóknak helyet és főzési lehetőséget biztosít a
szokásos helyen, illetve a gyermekek részére ugrálóvár áll majd
rendelkezésre.
Idén is megrendezésre kerül a hagyományos Béka és Halsütő
Fesztivál, melynek időpontja július 6. (szombat) lesz.
Képviselői felvetés nyomán kisebb vita alakult ki az úgyneve-
zett Kisvölgy rendben tartásáról. Erre hamarosan a kaszáláson
túlmenően is sort kerít az önkormányzat.
A legközelebbi testületi ülésre várhatóan május végén kerül
majd sor.

Számos versenyen vettek részt az elmúlt hetekben
az iskola tanulói: ismét megrendezték a Szolnoky
Jenő Váltofutó Versenyt, továbbá angol és biológia
versenyen is eredményesen szerepeltek a tanulók.

(3-4.oldal)

Helytörténeti sorozatunkban Mezőnyárád címeré-
nek történetét idézi fel Szelei Katinka.
Olvashatnak arról is, hogy a címerben lévő ábrák
mit jelképeznek, és miért kerültek a címerbe.

(2.oldal)

MEZŐNYÁRÁD ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA14.évfolyam 5.szám - 2013.május

Betörtek az iskolába és a teniszklubba május 6-án
éj jel. A rendőrségi nyomozás még folyamatban van,
így a tettes (vagy tettesek) kézrekerítése is.
Szerencsére az ellopott eszközök nagy része
előkerült. (3 .oldal)

775 éves Mezőnyárád

"TISZTÁBB, ÁPOLTABB MEZŐNYÁRÁDÉRT"
Mezőnyárád Község Önkormányzata és a Mezőnyárádi Faluszépítő
Egyesület a község fennállásának 775. évfordulója alkalmából meg-
hirdeti a helyi lakosok részére a „Tisztább, ápoltabb Mezőnyárádért”
versenyt.
A verseny célja, hogy az évforduló alkalmából még szebbé, vonzóbbá
tegyük községünket. A versenyt értékelő bizottság a házak, az előker-
tek és a telkek előtt lévő utca szakasz gondozottságát, virágokkal, nö-
vényekkel való díszítettségét fogja az értékeléskor figyelembe venni.
A versenyre 2013 július 1 5.-ig lehet nevezni a Polgármesteri Hivatal-
ban.
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 győztesek-
nek.
A szervezők remélik, hogy a lakosok nagy számban vesznek részt a
versenyben, ezzel is elősegítve az évforduló méltó megünneplését.

Bárdos Szabolcs elnök Dr. Horváth László polgármester

ISMÉT BÉKA ÉS HAL SÜTŐFŐZŐ FESZTIVÁL MEZŐNYÁRÁDON!
Július 6. ismét megrendezi Mezőnyárád Község Önkor-
mányzata és a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület a nagy-
sikerű béka és halsütő fesztivált.
Várjuk a helyi csapatok jelentkezését is a főzőversenyre
június végéig.
A tervek szerint a főzőfesztivál keretében pálinkaversenyt
is rendezünk, amelyre szintén várjuk majd a jelentkezőket.
Részletes programot a következő újságban, a plakátokon,
és az interneten olvashatnak majd, a délutáni műsorban
többek között fellép Ihos József, Márió, a Dupla Kávé, vé-
gül rockkoncert zárja az estét.
Mindenkit szeretettel vár és hívnak a rendezők, Mező-
nyárád Község Önkormányzata és a Mezőnyárádi Falu-
szépítő Egyesület!
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BETÖRTEK AZ ISKOLÁBA ÉS A TENISZKLUBBA
Kellemetlen meglepetés érte a mezőnyárádi Szederkényi Anna
Tagiskola igazgatóját és munkatársait május 6-án, hétfőn reg-
gel. A tanári szobát a kora reggeli órákban a takarító személyzet
tagjai felforgatva találták, a fiókok kihúzgálva, vezetékek a fal-
ból kitépve éktelenkedtek.
Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az éjszaka folyamán hívatlan
látogatók jártak az intézményben. A helyszínelés során kiderült
az is, hogy a tettes, vagy tettesek a folyosó ablakát befeszítve ju-
tottak be az épületben és az ajtót befeszítve hamar a tanári szo-
bában leltek elvihető tárgyakra. A padlón szétdobált
gyufaszálak arról tanúskodtak, hogy ezeket használhatták világí-
tásra.
A helyszínelés és egy gyors leltárt után kiderült: számos műsza-
ki cikknek kelt lába a szorgos kezek nyomán, többek között
LCD monitoroknak, számítógépnek is. A nyomrögzítés után ha-
mar egy nyomozó kutya is segítette a gyors rendőri munkát.

Időközben világossá vált, hogy nem csak az iskola, hanem a
közeli teniszklub épületét is kiszemelték maguknak a tolvajok,
ahová szintén az ajtó befeszítésével jutottak be. Itt egy hifito-
ronnyal, egy DVD lejátszóval és a hűtőben talált élelmiszerek-
kel lettek gazdagabbak, ha nem is hosszú időre.
A "szajréval" megrakodva nem mentek túl messzire. A közeli
park területén a lopott hurkából jót falatoztak, majd a zsákmány
nagy részét egy bokros területen eldugták, ahol a nyomozó ku-
tya meglehetősen hamar rájuk is talált. Információink szerint, a
tettesek nyomán tovább indulva már hétfőn a kora délutáni
órákban a rendőrség látókörébe került egy személy. Az azóta el-
telt időszakban történtekre is rákérdeztünk, a rendőrség a nyo-
mozás érdekeire hivatkozva annyit közölt, hogy a nyomozás és
a tettes vagy tettesek felderítése folyamatban van.
Az előkerült műszaki cikkekben nem esett helyrehozhatatlan
kár, viszont mind az iskolából, mind a teniszklubból tűnt el
olyan műszaki cikk, amelyet egyenlőre még keresnek a rend-
őrök.

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 kí-

vánó, összefogó közösségként akarunk élni, rajtunk múlik,

a jelenen. Sorozatunk a múltról, Mezőnyárád múltjából vil-

lant fel korokat, emlékeket, hogy ezzel is méltón ünnepeljük

településünk fennállásának kerek évfordulóját.

Zsigmond király 1435-ben Berzeviczi Pohárnok Istvánnak ado-
mányozza a települést, miután a husziták elleni háborúban, a
trencsényi vár megvédésénél vitézkedett.
Érdemes megvizsgálni a Berzeviczi családi címert, melyhez az
adományozó magyarázatot is fűz az oklevélben, hiszen a címer
egyik fő szimbóluma a kecske, melyet Mezőnyárád címerében
sokáig őrzött.
„…a vértnek égszínű mezejében jobb oldalról egy fehér szikla
emelkedik fel rézsútosan, a szikla alján korona és azon kecske
(caprea) áll hátsó lábain, az elsőkkel a sziklára kapaszkodva. A
paizs körül sárkány látszik, jobb oldalra tüzet okádva, farka
nyakára van tekerőzve. A paizs fölötti nyílt sisakon koronából
az alsóhoz hasonlóan, kecske emelkedik föl.” A szikla a fejede-
lemhez és a hazához való hűséget, állhatatosságot fejezi ki, az
ég fele emelkedés az erényekre való törekedést minden nehéz-
ség ellenére is. A sárkány itt is a becsület, tisztaság jelképe. A
kecske az éles látás, ész, okosság jelképe, szilárdan a jót választ-
ja. Emellett gyors és éber, hisz képes a keskeny szegleten is
megállni.
Pohárnok István saját birtokára, malmára vezetteti a „Kapaas”
vizét, zúgó építtet. Ideje alatt virágzik környezete, a település.
„Feleségével a Szt. Anna tiszteletére fennálló egyháznál mise
alapítványokat tett. Az egyház és a lelkész javadalmazására a
malom minden szombati jövedelmét, a vámnak egy tizedét adta,
s ingatlan vagyont, valamint papi öltönyöket ajándékozott.”
Jelenlegi címere Mezőnyárádnak csonka címer, amelyet sisak
nem, csak sisakkorona ékesít, a foszlányokat pedig elhagyták.
A címer csücskös talpú álló pajzs; kék mezejének zöld udvará-
ban talajba mélyedő, természetes színű (sötétszürke) ekevas lát-
szik, melyen jobbra forduló és jobbra néző, vörössel fegyver-
zett ezüstgalamb áll, csőrében hétlevelű zöld olajágat tart.

A pajzson bíborbélésű háromágú, aranyleveles korona helyez-
kedik el, melyet két gyöngy ékesít, a levelekbe pedig kék és
vörös ékköveket foglaltak csakúgy, mint az abroncsba.
A címerkép - amely valószínűleg egy 18. századi pecsétlenyo-
matra vezethető vissza - a település földműves jellegét, Noé
olajágat hozó szent galambja pedig az egykori egyházi birtok-
lást, a békességes és istenfélő életet jelképezi.
(Felhasznált irodalom: Lehoczky Alfréd: Bükkalja és DélBorsod a
honfoglalás idején és a középkorban. KeletBükkalja községei. Felső
magyarországi Kiadó, Miskolc, 1997. / www.nemzetijelkepek.hu/on
kormanyzatmezonyarad.shtml)

(folytatjuk....)
Szelei Katinka
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250 VERSENYZŐ VETT RÉSZT A 39. SZOLNOKY JENŐVÁLTÓFUTÓVERSENYEN
Immáron 39. éve rendezzük meg településünkön a mezőnyárádi
futóversenyt. 2013. április 1 8-án 6 csapat részvételével, 250
versenyző mérettette meg magát a 10x100m-es illetve a 10x150
m-es váltófutóversenyen.
Mezőkövesd város és vonzáskörzetének általános iskoláiból
különböző korcsoportokban és nemekben álltak rajthoz a
bükkábrányi, mezőkeresztesi, mezőkövesdi (Bárdos Lajos
Tagiskola, Szent Imre Tagiskola), tibolddaróci és mezőnyárádi
diákok.
A sportrendezvényt Tóth Sándor tagintézmény-vezető nyitotta
meg és köszöntötte a megjelent vendégeket, sportolókat. A
köszöntő szavak után a versenyzők elvonultak a rajthelyekre és

az alsós kislányok váltójával kezdetét vette a verseny. Ezt
követte az alsós fiúk, valamint a felső tagozatosok két-két
csoportjának versenye. A célba érkezés után az
eredményhirdetésre került sor, ahol az okleveleket és a
vándorserlegeket Dobay László, a versenybíróság elnöke és
Tóth Sándor tagintézmény-vezető adtak át.
A házigazda iskola csapataként összesítésben 2.helyen
végeztünk, az 1 -2.korcsoportos lányok a váltón az 1 .helyen, a
fiúk a 2. helyen futottak be. A 3.korcsoportban mindkét váltónk
második lett. A 7-8.osztályosok között a lányok szintén
másodikként értek célba, a fiúk pedig hatodikok lettek.
2014-ben a jubileumi 40. Szolnoky Jenő Váltófutóversenyre
kerül sor, melyre sok szeretettel várjuk a csapatokat. Jövőre
veletek, ugyanitt!

Gallik Gábor
ERDEI ISKOLA SZÖGLIGETEN
A 3. osztályosok 2013. április 23-26-ig Szögligeten voltak erdei
iskolában. A szállásunk a Szalamandra turistaházban volt, az
Aggteleki Nemzeti Park területén, csodálatos környezetben, jól
kiépített udvarral, foglalkoztatókkal. Az idő is kegyes volt hoz-
zánk. Az ANP oktatói gazdag és változatos programmal vártak
bennünket. Megnéztük Szögligeten Pista bácsi tájházát, ahol na-
gyon sok régi használati tárgyat ismerhettünk meg, és próbálhat-
tunk ki.
Megismerkedhettünk egy filmvetítés során az ANP növény- és
állatvilágával, természeti képződményeivel. Kemencében sült
kenyérlángost is ehettünk. Több, mint 2 km-es túrát tettünk a
Baradla-barlang vörös-tói szakaszán. Csodás és változatos
cseppkőképződményeket láttunk. Zenehallgatás közben gyö-
nyörködhettünk a barlang akusztikájában. Kessler Hubert bar-
langkutató emlékháza közvetlenül a cseppkőbarlang kijáratánál
volt. Ebéd után a Kúria Oktatóközpontban a Jósva-patak apró
élőlényeit vizsgáltuk nagyítóval és mikroszkóppal.

Megismertük a patakcsigát és a bolharákot. Az Ürgés-réten sé-
takocsikáztunk. Itt találkoztunk a hucul ménessel, egy ősi ma-
gyar lófajta védett egyedeivel. A réten ezerszámra nyílt a
tavaszi hérics, amely szintén védett virág. Természetismereti
túrát tettünk a Ménes-völgybe, ahol láthattuk a Ménes-tavat és
a szurdokot. Az utóbbi csodás természeti látvány. Minden este
a nap értékelésével majd naplóírással zárult. A hét folyamán be-
mutatjuk egy csasztuskán belül, hogyan zajlott az élet az erdei
iskolában. Kiállítást is szervezünk az előzetes feladatok plakát-
jaiból, tablóiból, a kitűzőkből, zászlókból, makettekből.

Harangozó Andrásné

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ A "VESD BELE MAGAD"PROGRAMRÓL
Odahaza, a konyhakertben végzett munkákat szükséges
dokumentálni. Mit is jelent ez? A fotók témái nagyban függnek
az éppen aktuális kerti munkáktól.
Ennek megfelelően: gyerekek veteményezés közben (külön a
kertről nem szükséges fotót készíteni), gereblyézés, locsolás.
Szülő és testvér is lehet a képen, ahogy egymásnak segítenek.
Később lehet képet készíteni a növekvő növényekről. A
fotóknál kérjük, hogy a gyerekek arca is látszódjon.
A leírásokat ugyanezen témákról várjuk, annál is inkább, mert
a képek azokat hivatottak igazolni. A "Kiskertészeket" érintően
nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan, milyen
munkák során végezték el a veteményezést, hanem a munka
során szerzett véleményeiket is örömmel olvasnánk el. Pl. hogy
érezte magát közben, mennyire volt számára új a kertészkedés,
miért tartja izgalmasnak ezt a munkát. . stb.

A harmadik folyamatosan ellátandó feladat lesz, hogy a
gyerekek mérjék le, számolják meg, hogy mennyi termett
zöldborsóból, hónapos retekből, sárgarépából, hagymából és
csemegekukoricából. Ez a feladat lehetőséget ad arra is, hogy a
gyerekeknek megmutassuk, hogy az időjárás, a helyi csapadék
mennyiben befolyásolja a mezőgazdasági termelést.
Az adatgyűjtésben a gyereket nem a nevükkel szerepelnek, ez
nem verseny, hogy emiatt torzuljanak az adatok, a cél a
valóban hobbi kertészkedés hatékonyságának a mérése. Amit
folyamatosan kérünk a Kapcsolattartóktól, hogy töltsék fel a
"Kiskertészek" munkáiról szóló rövid leírásokat és az azokról
készült fotókat a weboldalra.
Kérjük a szülőket, hogy a fenti tájékoztató alapján segítsék a
pedagógus munkáját. Köszönjük!
Kapcsolattartó: Horváthné Gomány Judit. Fotók, szövegek
küldhetők: hogoju@gmail.com vagy személyesen átadhatók
(adathordozón, papíron) az iskolában.

KÖSZÖNJÜK!
A 3. osztály szülői munkaközössége köszönetet mond az erdei
iskolához nyújtott támogatásért, segítségért: Dósa Ágotának,
Farkas Pálnénak, Gyöngy Tamásnak, Hajnalné Sára Orsolyá-
nak, Koncz Gábornénak, Kovács Ferencnek, a Mátrai Erőmű
Zrt-nek, a Nyárádi Ifjúságért Közalapítványnak, a Nyírzem
Zrt-nek, Orosz Lajosnénak és Szajlai Gábornak.



MEZŐNYÁRÁDI GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÉVES BESZÁMOLÓ 2012
Számviteli beszámoló:

Bevétel - közhasznú célú működésre kapott támogatás 245.000 Ft, egyéb bevétel
4.000 Ft (összesen: 249.000 Ft)
Kiadás - anyagjellegű ráfordítások 962.000 Ft, pénzügyi műveletek ráfordításai
1 3.000 Ft (közhasznú tevékenység ráfordításai összesen: 975.000 Ft)
Tárgyévi közhasznú eredmény: - 726 000,- Ft
Helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke: 0 Ft
Az alapítvány tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, ill. összege: 0 Ft
Adófizetési kötelezettség: 0 Ft
Tartalmi beszámoló:

1 .Az alapítvány 2011 -ben két MVH által kiírt pályázatra nyújtott be támogatási ké-
relmet. Mindkettő utófinanszírozású volt:
a, III. Hagyományőrző Alkotótáborban 53 óvodás- és iskoláskorú gyermek vett
részt 2012. 06. 26-29. időpontban.
A 436.320 Ft támogatási összeghez, mely 2013-ban került kifizetésre, 97.080 Ft
önrész társult (összesen 533.400 Ft)
b, Gyermekek táboroztatásához vendégágyak beszerzése: 308.510 Ft támogatási
összeghez, mely 2013-ban került kifizetésre, 1 6.240 Ft önrész társult (összesen
324.750 Ft)
2. Udvari játékvásárlást támogattunk az óvodás gyermekeknek 20.000 Ft összeg-
gel.

Mezőnyárád, 2013. május 7. Horváthné Gomány Judit kuratóriumi elnök
PÜNKÖSDI TENISZKUPA
Már több mint 10 éve rendezik meg Mező-
nyárádon a pünkösdi teniszkupát. A tavalyi
évhez hasonlóan idén is csak párosban küz-
dött meg egymással az a 8 páros, akik Me-
zőkövesdről, Miskolcról és természetesen
Mezőnyárádról neveztek be a kupáért folyó
küzdelembe.
A Mezőnyárádi Sportegyesület tenisz szak-
osztálya által szervezett verseny egyszerre 3
pályán, 2 csoportban zajlott, majd az elő-
döntőkre, és a döntőre került sor. A versen-
gés végén a következő eredmények
születtek: első helyezett lett a Kuzsmiczky
Csaba – Krasznai Zoltán páros, második he-
lyen végzett a Koncz Gábor – Urgyán János
duó, a harmadik helyre pedig holtverseny-
ben beért a Várnai Gábor – Várnai Róbert
és Vincze Balázs – Zólyomi Zoltán páros.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Nyárádi Ifjúságért Közalapítvány lekö-
szönő elnökének, Várnai Gábornak ezúton
köszönjük az alapítványban eddig elvégzett
munkát. Az új elnöknek, Oroszné Nagy
Tündének munkájához sok sikert kívánunk.

KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK!
A Magyar Vöröskereszt Mezőnyárádi Szer-
vezete önkéntes véradást szervezet május
2-án, amelyen 21 véradó jelent meg.
Önzetlen segítségükért köszönettel tarto-
zunk a következőknek: Papp János, Ulvicki
Tibor, Kis Katalin, Bordás István, Kondor
Gyula, Szabó László, Elek Barnabás, Kor-
pás Zoltánné, Kása László, Balogh Éva,
Halász Istvánné, Petró Katalin, Máté Mi-
hály, Kalász István, Bogyó Adrienn, Zsipi
Gyula, Gallik Gábor, Gulyás Pál, Haran-
gozó Lászlóné, Harangozó Áron, Sánta Ti-
bor

Juhász Józsefné vöröskeresztes titkár

MESEVETÉLKEDŐ MEZŐKERESZTESEN
Április 20-án, szombaton az alsós tanulók mesevetélkedőn vettek részt Mezőke-
resztesen. A versenyen az alsó tagozat mind a négy osztálya képviseltette magát.
A három fős csoportok előzetes feladatként egy mesekártyát készítettek, és felké-
szültek egy néhány perces jelenettel a verseny meséiből, amit később Mezőkeresz-
tesen elő is adtak. A verseny során a kiküldött mesékkkel kapcsolatos feladatokat
kellet megoldaniuk. Hét település 20 csapata mérte össze tudását.
A versenyen az első és második osztályos csapat negyedik, a harmadik osztályos
csapat harmadik helyezést ért el.
Gratulálunk a résztvevőknek:
1 . osztály: Nagy Regina, Stefán Zsófia, Sümegi Soma (felkészítő nevelő: Farkas
Jánosné) - 2. osztály: Gedai Zsófia, Havris Dávid, Orosz Miklós (felkészítő nevelő:
Horváthné Gomány Judit) - 3 . osztály: Nagy Csenge, Sümegi Lilla, Veres Tímea
(felkészítő nevelő: Harangozó Andrásné) - 4. osztály: Hindulák Huba, Potoczki
Gitta, Udvari János (felkészítő nevelő. Harangozó Lászlóné)

Farkas Jánosné

MEGMÉRETTETÉS BIOLÓGIÁBÓL
Április közepén a megye iskoláinak tanulói biológiából mérték össze tudásukat. Is-
kolánkat Bódi Regina 7. osztályos tanuló képviselte, aki 5. helyezést ért el. A nyol-
cadikosok közül Bejuska Viktória 4., Majnár Patrik 19. helyezettként végzett.
Gratulálunk nekik!

Kassainé Szilágyi Éva

ERZSÉBET TÁBORBA INDUL A FÉL ISKOLA
Iskolánk - a tavalyi kedvező tapasztalatok
alapján - az idei nyárra 8 csoportnak pályáz-
ta meg az igen kedvezményes táborozási le-
hetőséget. Nemrég értesültünk róla, hogy
mind a 8 csoport (80 tanuló és 8 kísérő)
megnyerte az egy hetes Balaton-parti tábo-
rozást, amely személyenként 2.000 Ft + úti-
költség! Mindez teljes ellátással,
színvonalas programokkal.
Négy csoport július 1 5-20 között Zánkán,
négy csoport pedig augusztus 12-17 között
Fonyódligeten élvezheti a nyár örömeit.

Tóth Sándor

SIKERES NYELVVIZSGA ÉS MEGYEI VERSENY
Krokos Dorina és Vasas Lili Fanni, iskolánk két 8. osztályos tanulója angol nyelv-
ből sikeres alapfokú komplex állami nyelvvizsgát tett. Gratulálunk!
A minisztérium által kiírt országos angol nyelvi verseny iskolai fordulójából Vasas
Lili Fanni, iskolánk 8. osztályos tanulója továbbjutott a megyei döntőbe. A megyei
versenyen a többnyire hatosztályos gimnáziumokból és kéttannyelvű iskolákból ér-
kező diákokkal mérte össze tudását. A vetélkedőn a 25 résztvevő diák közül Lili
magas pontszámmal 8. helyezést ért el. Gratulálunk!

Tóth Sándorné
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