
TESTÜLETI ÜLÉS VOLT JÚNIUS 10ÉN
Mezőnyárád képviselő-testületének soron következő rendes ülé-
sére június 10-én délután került sor. Ezúttal hét napirendi pont
került megtárgyalásra.
Elsőként egy beszámolót hallgathattak végig jelenlévők a védő-
női szolgálat tevékenységéről. Elhangzott, hogy a műszerezett-
ség megfelelő, viszont az épület, melyben a szolgáltatás
működik, lassan már felújításra szorul, amit az önkormányzat
igyekszik erejéhez mérten megvalósítani. A beszámolót egyhan-
gúlag elfogadta a testület.
A második napirendi pontban a rendezési terv módosításáról tár-
gyaltak. A Toldi út végén az önkormányzat tulajdonában lévő 3
csonka telket összevonással egy beépíthető ingatlanná teszik,
melyre már jelentkező is akadt. A terv módosításának költségeit
a vevő magára vállalta. Ezt egyhangúlag elfogadta a testület.
A harmadik pontban egy magántulajdonban lévő külterületként
nyilvántartott területet csatoltak a belterülethez a tulajdonos ké-
résére. A költségek itt is a tulajdonost terhelik. Amódosítást egy-
hangúlag elfogadták a képviselők.
A negyedik napirendi pontban egy vevőt jelöltek ki a már előző-
leg tárgyalt összevont telek megvásárlására. A vevő már áraján-
latot is tett a telekre, amit a képviselők korrekt ajánlatnak
tartottak, így egyhangúlag elfogadták azt.
Az ötödik napirendi pontban egy hozzájárulást fogadtak el egy-
hangúlag a képviselők, ami lehetővé teszi azt, hogy a Faluszépí-
tő Egyesület pályázzon a könyvtár felújítására. A tervek szerint
kialakításra kerül egy vizesblokk, egy olvasóterem és megtörté-
nik a teljes akadálymentesítés is.

A hatodik napirendi pontban szintén egy hozzájárulást fogadtak
el egyhangúlag a jelenlévők, lehetővé téve azt, hogy az önkor-
mányzat beadhasson egy pályázatot az ide falunapi programok
megszervezésére és finanszírozására.
A hetedik pontban az időszerű feladatok megbeszélésére került
sor.
Szóba került az idei Béka- és Hal Sütő-Főző Fesztivál program-
ja, amely még színesebb lesz az eddigi évekhez képest. A pol-
gármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2 pályázat is nyert,
amiben egy sószoba kialakítása és egy park és játszótér építés
szerepel.
A lakosok kérését tolmácsolta az egyik képviselő, miszerint a
temetőben az elhagyott és gondozatlan sírok körül egyre na-
gyobb az elburjánzott növényzet, amit az önkormányzat rend-
ben tart, de felszólítja a lakosságot, hogy mindenki tartsa
rendben hozzátartozója síremlékének környezetét is.
Többen jelezték, hogy keddenként megszaporodtak a faluban a
kukázó emberek, ami ellen kevés lehetősége van tenni a hiva-
talnak.
Több éves probléma az óvoda mögötti magánterület elgazoso-
dása, amit a tulajdonos több felszólítás ellenére sem hajlandó
levágni, ezért a hivatal saját embereivel próbálja meg karban
tartani a területet.
A patakmeder tisztítása és esetleges mélyítése is aktuálissá vá-
lik, mivel az utóbbi időben egyre csapadékosabb az időjárás.
Eddig sikeresen megoldotta a vízelvezetést, de hogy a későbbi-
ekben is így legyen rendbe kell tartani a medret és az árkokat
is.

Pedagógusnap, búcsúztatók, lovas- és úszásoktatás,
ballagás: eseménydús volt a nevelési illetve a tanév
vége a mezőnyárádi óvodában és iskolában.
A májusi és júniusi eseményekről is olvashatnak
újságunk 3. és 4.oldalán.

Folytatjuk helytörténeti sorozatunkat, melyben
Mezőnyárád régmúltját tárja elénk Szelei Katinka.
Megelevendedik a középkori, fej lődő település,
melyet többek között jó elhelyezkedésének is
köszönhet. (2.oldal)

MEZŐNYÁRÁD ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA14.évfolyam 6.szám - 2013.június

Július 6-án rendezik meg immár harmadik alkalom-
mal a béka és hal sütő-főző fesztivált Mezőnyárá-
don.
A nap részletes programja mellett olvashatnak a
versenyek nevezési feltételeiről is. (1 . és 2.oldal)

775 éves Mezőnyárád

BÉKAFESZTIVÁL, PÁLINKAMUSTRA ÉS POGÁCSASÜTŐ VERSENY MEZŐNYÁRÁDON
Mezőnyárád Község Önkormányzata és a Mezőnyárádi Faluszé-
pítő Egyesület szervezésében 2013. július 6-án, az iskola mögöt-
ti parkban ismét megrendezésre kerül a III. . Mezőnyárádi Béka
és Hal Sütő-Főző Fesztivál és az I. Mezőnyárádi Pálinkamustrá-
ra és Pogácsasütő Verseny.

8.00 Zenés ébresztő
10.00 Megnyitó
10.30 Gyerekműsor
1 3.00 Őszirózsa Nyugdíjas Klub műsora
14.00 Miskolc Operett

1 5.00 Márió a harmonikás
16.00 Ihos Józsefműsora
17.00 Eredmény hirdetés a Sweet Band közreműködésével
1 8.00 Dupla KáVé
19.00 Helyi rockzenekar koncertje.

A nap folyamán bemutatót tart M.Tóth Zsolt fa és jégfaragó. A
gyerekeket ugrálóvár várja.
A büfében halászlé és békacomb kapható.
A versenyekkel és nevezésekkel kapcsolatos bővebb informá-
ció Mezőnyárád Község honlapján olvasható, vagy a 30/563-
9558 és a 70/330-8556-os telefonszámokon kapható.
Mindenkit szeretettel várunk!

(folytatás és információ a nevezésről a köv. oldalon)



AHOL ÉLÜNK
Az ember csak úgy élheti autentikusan a saját éle-

tét, ha ismeri gyökereit, tudja honnan jött, és ké-

pes megfogalmazni a választ arra, hová tart. Egy

település életében sincs ez másként. Ha szüleink,

nagyszüleink hagyományát ápolni kívánó, összefo-

gó közösségként akarunk élni, rajtunk múlik, a je-

lenen. Sorozatunk a múltról, Mezőnyárád

múltjából villant fel korokat, emlékeket, hogy ez-

zel is méltón ünnepeljük településünk fennállásá-

nak kerek évfordulóját.

Zsigmond király 1435-ben Berzeviczi Pohár-
nok Istvánnak adományozza a települést, miu-
tán a husziták elleni háborúban, a trencsényi
vár megvédésénél vitézkedett. Pohárnok István
saját birtokára, malmára vezetteti a „Kapaas”
vizét, zúgót építtet. Ideje alatt virágzik környe-
zete, a település. „Feleségével a Szt. Anna tisz-
teletére fennálló egyháznál misealapítványokat
tett. Az egyház és a lelkész javadalmazására a
malom minden szombati jövedelmét, a vámnak
egy tizedét adta, s ingatlan vagyont, valamint
papi öltönyöket ajándékozott.”
Később, Majthényiéknél is gyermekük halála, s
a család kihalása veszélyezteti a vidék prosperá-
lását. Itt, Kristóf fiúk korai halála után a szülők
hiába szánták lányaiknak és vejeiknek a birto-

kot, végül a Rozgonyi családra szállt a falu.
Mátyás király új adománylevéllel Nyárádot,
minden tartozékával együtt Rozgonyi János er-
délyi vajdának, Rozgonyi Rajnold temesi főis-
pánnak és Rozgonyi Ozsvát királyi
főlovászmesternek adományozta. Végül Roz-
gonyi István lett valamennyi birtok tulajdono-
sa, ám 1523-ban kihal férfiágon a család.
Földesura Verbőczi István lesz, aki a birtokot
elzálogosítja a karthauziaknak. A település sze-
gényedni látszik, de az 1576/77-es dézsma-
jegyzék határozott, minőségi fejlődést mutat.
Maga a település tehát viszonylag korai ere-
deztethetőségű. Az Alföld határában, a Bükk
lábánál húzódó település földrajzilag is több
kedvező tulajdonságot mutatott, a már-már er-
dős, három folyó szelte vidék termőtalajnak,
állattartásra is megfelelőnek bizonyult. A kirá-
lyi figyelem korán felé fordult, és birtokosai,
földesurai az Árpád- és középkorban többnyire
jól bántak vele.
(Felhasznált irodalom: Lehoczky Alfréd: Bükkalja
és DélBorsod a honfoglalás idején és a középkor
ban. KeletBükkalja községei. Felsőmagyarországi
Kiadó, Miskolc, 1997.)

(folytatjuk....)
Szelei Katinka
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"TISZTÁBB, ÁPOLTABB MEZŐNYÁRÁDÉRT"
Mezőnyárád Község Önkormányzata és a Me-
zőnyárádi Faluszépítő Egyesület a község fenn-
állásának 775. évfordulója alkalmából
meghirdeti 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 gondo-
zottságát, virágokkal, növényekkel való
díszítettségét fogja az értékeléskor figyelembe
venni.

A versenyre 2013 július 1 5.-ig lehet nevezni a
Polgármesteri Hivatalban.
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 faluna-
pon adjuk át a győzteseknek.
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

KITÜNTETTÉK AZ ISKOLAHÁROM PEDAGÓGUSÁT
A tankerület pedagógus-napi
ünnepségén, 2013. május 31 -
én három kollégánk is elis-
merésben részesült.
Tóth Sándorné tanárnő "Az
év tanára" díjat, a vele járó
oklevelet és kupát vehette át
Tállai András államtitkár úr-
tól.
Virág Gyuláné tanárnő "A
tankerület közneveléséért" díj
birtokosa lett.
Jacsó Gáspárné a tanév során
ment nyugdíjba, s ezen a pe-
dagógus-napon vehette át a
"Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet".
Mindhármuknak gratulálunk!

Tóth Sándor

(folytatás az előző oldalról)
Béka és hal sütő-főző verseny - a résztvevők
főzőhelyenként 1 kg konyhakész békacombot
kapnak és tűzifa is rendelkezésükre áll. Egyéb
nyersanyagokról és eszközökről a versenyzők
maguk gondoskodnak. Nevezési határidő:
2013. július 1 .
Pálinkamustra - a házi fogyasztásra főzetett
pálinkák megmérettetése, a pálinka, mint hun-
garikum kulturált fogyasztásának népszerűsíté-
se.
Részvételi feltételek: a nevezett ital mindenféle
paraméterekben meg kell, hogy feleljen a törvé-
nyi szabályzatban előírtaknak. A nevezés és a
pálinka minták (0,5 literes átlátszó üvegben) le-
adása a rendezvény napján a helyszínen 7.00
-10.30 között. A nevezőnek az üvegen címké-
vel fel kell tüntetni: nevet, címet, fajtát, évjára-

tot, és ha a pálinka nem fehér, akkor az érlelési
módot (hordós, ágyazott friss gyümölcsre vagy
aszalványra). Nevezési díj : egy minta (fél liter)
díja: 300 Ft
Sós sütemény verseny - házilag készült pogá-
csák és sör kiflik megmérettetése.
2 kategóriában várjuk a nevezéseket: pogácsák
és sörkiflik.
Részvételi feltételek: a nevezett pogácsa és
sörkifli mennyisége 30 db vagy 1 kg. Nevezés
és a minták leadása a rendezvény napján a
helyszínen 12 óráig. Nevezési díj nincs. A ne-
vezéshez mellékelni kell a versenyző nevét és
címét, valamint a leadott sós sütemény recept-
jét.

Bárdos Szabolcs elnök
dr.Horváth László polgámester
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ELSŐ ÁLDOZÁS A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
Május 19-én délelőtt 1 0 órától Mezőnyárádon 1 kisfiú és 6 kislány újította meg
keresztségi fogadalmát – amelyet egykor szüleik, keresztszüleik tettek helyettük –
és lett elsőáldozó a katolikus egyházközségben.
Első szentgyónásukat követően izgalommal várták a Jézussal való találkozást. Az
ünnepi eseményre hosszas hitoktatói felkészítés mellett jutottak el a gyerekek. Az
elsőáldozás Istennel való találkozás, az utolsó vacsora emlékezete, s egy lépés
előbbre. Ha Jézussal élünk, Jézussal halunk, és Jézussal fogunk feltámadni.
A gyerekeknek és a szentmisén résztvevő híveknek Linzenbold Levente plébános
beszélt az ünnepi alkalom jelentőségéről. Az ünnepi prédikációban nem csak a Jé-
zussal való találkozás fontosságáról, de annak megtartó erejéről, a szülők és a csa-
lád további felelősségéről is szó volt.

"TISZTÁBB, ÁPOLTABB MEZŐNYÁRÁDÉRT"  A PROGRAM ELKEZDŐDÖTT
Mezőnyárád ebben az évben ünnepli első írásos említésének
775. évfordulóját. A Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület és az
önkormányzat közös munkába fogott az évforduló kapcsán,
hogy szebbé, vonzóbbá tegyék a települést. Ennek első lépései
között szerepel, hogy a község központi részén összesen har-
minc villanyoszlopra kerültek fel a tartókonzolok május 14-én,
oszloponként két-két darab.
Másnap megérkezett az a hatvan cserép futómuskátli is, melye-
ket öt lelkes segítő helyezett el a konzolokban. A virágok későb-
bi ápolását, öntözését az önkormányzat végzi majd
közmunkások bevonásával.

Bárdos Szabolcstól, az egyesület elnökétől megtudtuk azt is,
hogy a község három végén, a helységnév tábláknál hamarosan
újabb, fából készült virágtartók kerülnek kihelyezésre. Meghir-
detésre került továbbá a "Tisztább, ápoltabb Mezőnyárádért" el-
nevezésű verseny is, melyre július 1 5-ig minden lakos nevezhet
ápolt, virágos portájával.
Az egyesület az első három helyezettet díjazza majd. Ha úgy
tetszik, a mostani virágosítást a kezdő lépésen túl motivációnak
is tekinthetik a mezőnyárádiak.
Az önkormányzat a település főutcáján elhelyezett virágtartók
elkészítésében és a teniszpálya világításának korszerűsítésében
nyújtott segítségért is köszönetét fejezzi ki Madarász Péternek
és Madarász Gábornak.

PEDAGÓGUSNAP AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN
A mezőnyárádi óvodában május 24-én köszöntötték az óvónőket és dajkákat a Pe-
dagógusnap alkalmából, a Szülői Munkaközösség szervezésében. A gyerekek egy
rövid jelenettel, versekkel hálálták meg számukra a mindennapi munkát, gondos-
kodást. A kis műsor után az óvodások virággal is megajándékozták az óvónéniket
és a dajkákat.
Az iskola Szülői Munkaközössége is megszervezte azt az ünnepséget és vendéglá-
tást Mezőnyárádon, amelynek keretében a június 4-én a pedagógusokat és az isko-
la mindennapi életében tevékenyen résztvevőket köszöntötték a kistornateremben.
A rendezvény elején Korpás Zoltánné, a Szülői Munkaközösség elnöke köszöntöt-
te az iskola dolgozóit és köszönte meg mindennapi áldozatos munkájukat. Ezt kö-
vetően a gyerekek fejezték ki köszönetüket több vidám jelenettel és énekkel. Az
ünnepség végén külön ajándékkal is kedveskedtek a gyerekek a meghívottaknak,
majd egy finom uzsonnára voltak a meghívottak a szülők és tanulók vendégei.

KLUBUNK ÉLETÉBŐL
Május hónap a természet csodája. Ilyenkor mi
is, szépkorúak új életkedvvel indulunk, új él-
mények felé.
Elutaztunk Budapestre az Erkel Színházba,
amit három évi felújítás után márciusban
megnyitottak. Láttuk a "János vitéz" című da-
rabot az Operaház művészei, zenekara, ba-
lettkarának közreműködésével. Csodálatos
volt.
A hónap végére sikerült a Nyíregyháza-Sóstói
üdülés megszervezése is. Nagyon szép kör-
nyezetben, jó ellátással üdültünk az 5.000.-Ft-
os kedvezményes lehetőséggel 5 napot.
Álomszép élményfürdőben volt érvényes a
kedvezményes fürdő- és kezelési beutalónk.
Ide pályázat útján jutottunk el, amit Orosz Ti-
borné klubtagunk számítógép ismeretének és
segítőkészségének köszönhetünk. Köszönjük
Marika!
Az első félév harmadik nagy rendezvényére
készülünk, a közös névnap megünneplésére.
Énekkarunk új dalok tanulásával szeretné a
Béka Fesztivál résztvevőit szórakoztatni.
Nagy szeretettel várjuk a hozzánk csatlakozni
vágyó nyugdíjasokat!

Vígh Gyuláné klub vezető

SZEPTEMBERTŐL ISKOLÁSOK LESZNEK
Május 31 -én a mezőnyárádi óvodában is elballagtak azok a nagycsoportos
gyerekek, akik szeptembertől már az iskolapadban tanulják a betűvetést.
Az ünnepi műsort a kiscsoport előadása nyitotta, akik vidám, dalos műsorral
búcsúztatták el nagyobb társaikat, majd a középsősök köszöntek el hasonló
módon. Ezt követően a hatévesek búcsúztak az ovitól és készültek - egyelőre még
csak versekkel, dalokkal - az iskolai életre. Műsoruk után az intézmény vezetője
kívánt mindannyiuknak élményekben gazdag szünidőt és szeptembertől sikeres
tanulást.
A ballagók végül egyenként is megismerkedhettek Harangozó Andrásnéval,
leendő osztályfőnökükkel. Befejezésként pedig még egy utolsó uzsonnára lehettek
az ovi vendégei.

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS AZ ISKOLÁBAN
A mezőnyárádi Szederkényi Anna Tagiskola diákjai és pedagó-
gusai a Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én 8 óra előtt
gyűltek össze a településen található parkban, hogy megemlé-
kezzenek 1920. június 4-ére a trianoni békeszerződés aláírásá-
nak napjára. A békediktátum aláírását követően Magyarország

elvesztette területének 2/3-át és lakosságának jelentős részét.
A műsor elején egy rövid ismertetőt hallgathattak végig a jelen-
lévők a békeszerződés aláírásának körülményeiről, majd Vályi
Nagy Réka szavalatában Sajó Sándor Nagyapám című verse
csendült fel. A vers után eme eseménynek állított kopjafa meg-
koszorúzására került sor.



ELBÚCSÚZTAK A BALLAGÓ NYOLCADIKOSOKTÓL
Amezőnyárádi iskolában már hagyomány, hogy a hetedik osztály egy kis meglepe-
téssel, megvendégeléssel búcsúzik a ballagó nyolcadikosoktól.
Június 12-én a kistornateremben egy meglepetés énekkel várták a ballagókat. Az
dal végén rögtön egy fergeteges karaoke kezdődött, amit csak a konyháról érkező
frissen készült pizza szakított meg egy rövid időre. A vacsora elfogyasztása közben
a kötetlen beszélgetésé volt a főszerep, ahol mindenki feleleveníthette az elmúlt 7-8
év vidám pillanatait.
A hetedikesek mellett a tanárok is elbúcsúztak a végzősöktől az utolsó tanítási nap
estéjén. A hagyományokhoz híven ilyenkor a pedagógusok megvendégelik a balla-
gókat, miközben az elmúlt 8 évre emlékeznek vissza, felidézve a szép és humoros
emlékeket.
Nem volt ez másképp most sem: először az első osztályfőnökük, Harangozó And-
rásné idézte fel azokat a humoros, emlékezetes pillanatokat, amelyeket feljegyzett
az évek alatt. Hasonlóképpen emlékezett a gyerekekre Jacsó Gáspárné tanárnő illet-
ve Tóth Sándorné tanárnő is, akik szintén osztályfőnökként kísérték végig a most
ballagók elmúlt éveit.
Ezt követően kötetlen beszélgetés és a vendéglátás következett, este pedig a hagyo-
mányos szerenádra indultak a végzősök.

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS ÉSEGÉSZSÉGNAP
Mezőnyárádon nőgyógyászati rákszűrés
lesz, 2013. július 5-én (péntek) de. 9-12 órá-
ig Mezőnyárádon, a Tanácsadóban.
Szintén július 5-én Egészségnapot rendez-
nek, amelyek keretében díjmentes egészség-
ügyi szűréseken (vérnyomás mérés,
koleszterinszint mérés stb.) lehet részt ven-
ni.
Mindkét program az önkormányzat által el-
nyert TÁMOP 6.1 .2-11 /1A és B. "Egészség-
re nevelő és formáló életmód programok"
című pályázat keretében valósul meg.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA MEZŐNYÁRÁDON
Május 24 -én ünnepelték a Madarak és Fák Napját, valamint a Gyermeknapot Me-
zőnyárádon a Szederkényi Anna Tagiskolában. Reggel 8 órakor a sorakozó után
felcsendült az iskolainduló és elkezdődött a nap. Kiss Levente 8. osztályos tanuló
az ünnepekhez kapcsolódó megemlékezése után, Szűcs Béla a Miskolci Gombász
Egyesülettől tartott rövid előadást a gombákról. Erre a gyerekeknek a szokottnál is
jobban kellett figyelniük, hiszen egy állomáson a nap folyamán az elhangzottak
kérdésként térhettek vissza.
Ezek után elkezdődött a hagyományos akadályverseny, bemutatkoztak a csapatok,
a nyolcadik osztály kivételével – akik most segítők voltak – minden évfolyamból
két csapat indult a versenyen. Az alsósok és a felső tagozatosok külön útvonalakat
jártak be a településen. Mind a kicsiket, mind pedig a nagyokat öt – öt állomás vár-
ta, ahol ügyességi és logikai feladatokat kellett megoldaniuk, a téma pedig termé-
szetesen összecsengett a Madarak és Fák Napjának szellemiségével.
A csapatok kilenc órától 1 5 percenként indultak. Akik pedig még csak az indulásra
vártak, részt vehettek különböző versenyeken. A Bükkábrányi Rendőrőrs két mun-
katársa biciklis akadálypályát épített a gyermekeknek, amelyet különböző jutalma-
kért időre lehetett teljesíteni. Volt hulla-hopp karika verseny, aszfaltrajz verseny.
Ugrálóvár és trambulin is várta a kicsiket.

MEDVENYELV
Tudjátok, milyen kellemes érzés, amikor a barnamedve megnyalja a kezünket, mi-
közben étket adunk neki? Eddig mi sem tudtuk. De május 30-án egy életre szóló él-
ményben volt részünk.
A dél-borsodi Madarak és Fák Napján rendezett térségi verseny 2. helyezettjeként
jutalomkiránduláson vehettünk részt a Miskolci Állatkertben. Betekinthettünk a ku-
lisszák mögé, etethettük a vadállatokat, kézbe foghattunk kígyót, siklót, gekkót,
„madárpókruhát”.
Az állatgondozók által személyes ismeretséget kötöttünk Dorkával és Borkával, a
két barnamedvével, Cimpával, a rhesus majommal. Még a zuhogó eső sem akadá-
lyozott meg bennünket abban, hogy megfigyeljük az állatkert lakóinak ( szurikáta,
örvös pekari, tigris, láma, kenguru, emu, boa, leopárd, tarajos sül, teve, hiúz, far-
kas…) mindennapjait.
Bejuska Viktóriával, Majnár Patrikkal és Orosz Bencével együtt nagyon hálásak
vagyunk, és köszönjük ezt a lehetőséget az Eleven Televíziónak és a Miskolci Ál-
latkertnek.

Kassainé Szilágyi Éva
NYÁRÁDI KRÓNIKAMEZŐNYÁRÁD ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJAFELELŐS KIADÓ: POLGÁRMESTERI HIVATAL, MEZŐNYÁRÁD (3421 MEZŐNYÁRÁD, SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT 105.)SZERKESZTŐSÉG: BV MÉDIA BT.  3422 BÜKKÁBRÁNY, JÓKAI ÚT 21/ANYOMDAI MUNKÁK: PETŐ NYOMDA (MEZŐKÖVESD, 48AS HŐSÖK U.2.  TEL.:49/414000)TEL.: +36/30/2968854 EMAIL: ELEVENTELEVIZIO@BVMEDIA.HU HONLAP: WWW.ELEVEN.BVMEDIA.HUA KÖVETKEZŐ SZÁM LAPZÁRTÁJA: 2013. JÚLIUS 12.A BEKÜLDÖTT CIKKEKET CSAK NÉVVEL EGYÜTT ÁLL MÓDUNKBAN MEGJELENTETNI. FIGYELEM! A LAPZÁRTA IDŐPONTJA UTÁN ÉRKEZŐCIKKEKET NEM ÁLL MÓDUNKBAN MEGJELENTETNI, CSAK A KÖVETKEZŐ LAPSZÁMBAN !

ANYAKÖNYVI HÍREKÚJSZÜLÖTT:
Makatura Máté

Miskolc, 2013. május 17.
Szülők: Hőgye Zsuzsanna és Makatura
László

Gratulálunk!

LOVAGOLNI TANULT AZ 1.OSZTÁLY
Az első osztályosok lovasoktatáson vettek
részt a tanév utolsó két hetében a mező-
nyárádi lovardában. Hajnal István és Haj-
nalné Sára Orsolya vezetésével a tanulók
elsajátították a lovaglás alapjait, segítsé-
gükre volt ebben Józsi bácsi és Krisztina is.
A lovasoktatás végén oklevéllel, és szalag-
gal jutalmazták meg a diákokat. Az utolsó
napon a lovaglás mellett lovaskocsikázás-
sal koronázták meg a tanfolyamot.
Köszönöm a szülők mindennapi segítségét,
a Nyárádi Ifjúságért Közalapítványnak és a
Diákönkormányzatnak az anyagi támoga-
tást, hogy programunk megvalósulhatott.

Farkas Jánosné
ÚSZÁSOKTATÁS A 2.OSZTÁLYNAK
Az idei év utolsó két hetében a 2. osztályo-
sok úszásoktatáson vettek részt a Zsóry Für-
dőben. A 17 tanuló Polgár-Sipeki Éva és
Kaló László oktatók irányításával szerzett
vízbiztonságot és sajátította el az úszás alap-
jait. A gyerekek, a szülők és az iskola nevé-
ben köszönetem fejezem ki a Bükkábrányi
Bányaüzem vezetőségének, hogy az utazta-
tást biztosította számunkra, a Nyárádi Ifjú-
ságért Közalapítványnak, hogy az oktatás
költségét támogatta.

Horváthné Gomány Judit




