
TESTÜLETI ÜLÉS VOLT JÚNIUS 24ÉN
A legutóbbi ülésen hét napirendet kellett megvitatniuk a képvi-
selőknek.
Elsőként az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdál-
kodási tervét ismertette Dr. Horváth László polgármester. A kép-
viselők írásban előre megkapták a témával kapcsolatos
tervezetet. Ennek leglényegesebb része, hogy a vagyongazdálko-
dással kapcsolatos szabályozás továbbra is önkormányzati hatás-
kör marad. A tervezetet a képviselők ellenszavazat nélkül
hagyták jóvá.
A második napirendi pontban az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megvitatására
és elfogadására került sor. Itt szintén az előre kiadott, áttanulmá-
nyozott írásos anyagból dolgoztak a képviselők, amely általá-
nosságban tartalmazta az önkormányzat vagyonkezelésének
szabályait tekintettel például az adásvételre, bérbeadásra, ingat-
lanok kezelésére, esetleges társulásokba bevitt tulajdonokra.
Fontos kitétel ezekkel kapcsolatosan, hogy az 1 millió Ft fölötti
értékkel rendelkező vagyontárgyak csak versenyeztetés útján ér-
tékesíthetők, és kizárólag a legelőnyösebb ajánlatot tevő fél le-
het a nyertes. Az irat melléklete volt egy átfogó leltár az
önkormányzati vagyonról. A szabályzat ellenszavazat nélkül ke-
rült elfogadásra.
A harmadik napirendi pont a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
ellátására vonatkozó rendelet volt.
Negyedikként a Mezőnyárádi Óvoda alapító okiratát vitatták
meg és fogadták el a testület tagjai. Minderre azért volt szük-
ség, mert az óvoda megszűnik társulásban működni, önállósul,

teljes egészében visszakerül az önkormányzat kezelésébe. A
képviselők részére előre kiadott okirat tartalmazta azokat a fel-
adatokat, amelyeket az intézmény eddig is ellátott, lényegi vál-
tozás a működésben egyelőre nem várható. Az új okirat július
elsejétől lép életbe. Az intézmény vezetői tisztsége pályáztatás-
ra kerül, addig is Tóth Sándorné marad az óvoda vezetője.
Az ötödik napirendben módosításra került a Többcélú Kistérsé-
gi Társulási Tanács megállapodása. A társulás eddigi működése
lényegileg nem változik, csupán kisebb jogszabályi változások
miatt van szükség a módosításra, melyet szintén egyhangú
igennel hagytak jóvá.
A hatodik napirendi pont a Szentistván és Térsége Beruházó és
Kommunális Szennyvízüzemeltető Társulás társulási megálla-
podásának módosítása volt. Hasonlóan az előző napirendhez lé-
nyegi változást itt sem okoz a módosítás.
A hetedik napirendi pontban az időszerű feladatok kerültek
megvitatásra. A polgármester tájékoztatása szerint jó ütemben
halad a III. Mezőnyárádi Béka és Hal Sütő-Főző Fesztivál szer-
vezése. Idén a rendezvény keretében pálinkamustrára és pogá-
csasütő versenyre is sor kerül.
Szóba került az arra rászoruló útszakaszok kátyúzása is. A pol-
gármester elmondása szerint ez hamarosan megvalósul. A beke-
rülési összeg 1 ,9 millió forint lesz, amely a munkadíjat is
tartalmazza. Felmerült a község területén található több, szinte
teljesen lekopott KRESZ tábla cseréje is, ez összességében
mintegy 30 darab táblát érintene. Amint az anyagi források ren-
delkezésre állnak, az önkormányzat gondoskodik a közlekedési
táblák cseréjéről.

Bár véget ért a tanév, a nyáron is számos, az iskola
által szervezett tábor várta és várja a gyerekeket.
Az alkotótábor mellett a Sulirajongó pályázaton el-
nyert üdülést is nagyon élvezték a diákok.
A táborokról újságunk 4. és 5.oldalán.

Programajánló augusztusra:
-Egészségnapok: 2013. augusztus 16-17.
-Nyárádi Napok: 2013. augusztus 17-1 8.
-Mezőnyárádi Lovasnapok:

2013. augusztus 23-25.

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

Július 6-án rendezték meg immár harmadik alka-
lommal a béka és hal sütő-főző fesztivált Mező-
nyárádon.
A verseny az idén kiegészült a pálinkák és
sütemények versengésével is. (1 -2.oldal)

775 éves Mezőnyárád

BÉKA, HAL, PÁLINKA, SÜTEMÉNY – FINOM ÉTELEK ÉSITALOK FESZTIVÁLJA MEZŐNYÁRÁDON
Az ismert nóta szövege szerint a kecskebéka leginkább a fűzfá-
ra mászik szívesen. Július első hétvégéjén azonban Mezőnyárá-
don sokkal inkább a bográcsokba, sütőtárcsákra mászott az
elhíresült kétéltű, igaz, nem éppen önszántából.
A III. Mezőnyárádi Béka és Hal Sütő-főző Fesztivál résztvevői
közül többen már pénteken megérkeztek és sátrat vertek az isko-
la mögötti parkban, megalapozva a szombaton is végig kitartó
jó hangulatot. Hatodikán reggel pedig zenés ébresztővel invitál-
ták a helyszínre a község lakosságát.
Délelőtt 1 0 órakor Dr. Horváth László polgármester és Orosz Já-

nos, a Bükki Pálinka Lovagrend nagymestere közösen nyitották
meg a rendezvény, illetve a sütő-főző versenyt. Ez utóbbira az
ország legkülönbözőbb szegleteiből érkező mintegy 50 csapat
adta be a nevezését, hogy a nap végére kiderüljön, ki is az igazi
mestere a békacomb és a hal ízletes elkészítésének. Az étkek-
nek és ízeknek csak a fantázia szabott határt.
Volt, aki a sörben pácolt békacombra esküdött, de olyan is, aki
szerint a zöldségágyon tálalt, vagy éppen a lencsével kínált rán-
tott comb az igazi favorit. Mindezek mellett széles skáláját ké-
szítették a résztvevők a halas ételeknek is, ki sütve, ki rántva, ki
pedig halászlé formájában.

(folytatás a köv.oldalon)
Kedves olvasóink! A Krónika augusztusban nyári szünetet tart, így a legközelebbi szám szeptemberben jelenik meg.
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ELBALLAGTAK A MEZŐNYÁRÁDI NYOLCADIKOSOK
Június 22-én délután a mezőnyárádi iskola tanulói, tanárai nem-
csak a tanévet, hanem a most ballagó nyolcadik osztályosokat
is búcsúztatták.
A hagyományoknak megfelelően a gyerekek - ballagási dalokat
énekelve - végigjárták az iskola épületeit, termeit, majd a többi
osztállyal együtt a sportpályára vonultak. Az iskola zászlaját
dobpergés kíséretében hozták be, majd a Himnusz eléneklése
után elsőként az iskola tanulói nevében a hetedik osztályosok

búcsúztak el a ballagóktól.
A ballagó nyolcadikosok búcsúbeszédükben felidézték az el-
múlt 8 évet, megköszönték a tanítók, tanárok munkáját, illetve
szüleiket is köszöntötték egy szál virággal.
Hagyomány, hogy minden ballagó diákkal kapcsolatban el-
hangzik, hol, milyen tagozaton tanul tovább, természetesen ez
most sem maradt el, saját névkártyáját pedig mindenki elhe-
lyezte az iskolai életfán.

(folytatás a 3.oldalon)

(folytatás az előző oldalról)
A Kistelekről érkező Gyulai János amellett, hogy népes baráti
körével sütött-főzött, egy külön kiállítással is készült a jeles nap-
ra.
 Magam sem tudom pontosan, hány darabos pontosan ez a kis
„designcenter”, de úgy 200 körül lehet. Van itt minden, ami bé
ka: plüssből, fából, porcelánból, de otthoni óvodásoktól is kap
tam a témával összefüggő rajzokat. A gyűjtést hónapokkal
ezelőtt elkezdtem a baráti körben, közösségi oldalakon. Mostan
ra nem jött össze, de jövőre az a cél, hogy legalább ezer dara
bosra növeljem a kollekciót - tájékoztatott a kistelekiek
frontembere.
Közben a zsűri sátrában egyre szaporodtak a bírálásra leadott,
roskadásig rakott tányérok.
 Az ételek bírálata tulajdonképpen már reggel elkezdődött.
Nemcsak a leadott étkeket pontozzuk ugyanis, hanem már az elő
készületeknél is körbejártunk a főzőhelyeket és figyelemmel kí
sértük az ott zajló eseményeket. A legfontosabb természetesen
az ízek harmóniája, különös figyelmet fordítunk a fűszerezésre,
ezek mellett pedig sokat számít az esztétika, a tálalás is - mond-
ta Gaál Sándor, a háromtagú, mesterszakácsokból álló zsűri
egyik tagja.
Ebben az évben először pálinkamustrával és pogácsasütő ver-
sennyel is kiegészült a mezőnyárádi fesztivál. Pogácsából 5,
míg pálinkából 64 féle került megmérettetésre.
Az eredmények kihirdetésére 17 órakor került sor. Itt kiderült,
hogy az év pálinkája Lukács Roland 2012-es somosszilva pálin-
kája, Tyukodi Ferenc meggypálinkája és Kiss László 2012-es
borseprű pálinkája lett. A legfinomabb sajtos pogácsát Stefán
Katalin sütötte. A hal főzésében Galambos József, sütésében
Orosz Róbert, a békacombok elkészítése terén pedig Csirmaz
Kolett bizonyult az idei év legjobbjának.
Ha pedig a hal és a béka ilyenkor elengedhetetlen belsőleg törté-
nő megúsztatása nem lett volna elég az emelkedett hangulathoz,
a színpadon egész délután meghívott előadók gondoskodtak a
jó hangulatról. A fellépők között voltak a Miskolcz Operett tag-
jai, Márió az elmaradhatatlan harmonikával, Ihos József (leány-
kori nevén Kató néni), illetve Dupla Kávé. A napot egy helyi
amatőr rockzenekar éjszakába nyúló koncertje zárta.

A helyezettek és különdíjasok teljes listája a következőképpen
alakult:

Pogácsaverseny eredménye:

Oklevél fokozatú elismerést kapott Tóth Béláné tepertős pogá-
csája. 3 .helyezett Balázs Györgyné sajtos perece, 2.helyezett
Tóth Sándorné sajtos kiflije, 1 .helyezett Stefán Katalin sajtos
pogácsája lett.
Az év pogácsája címet Honti Zoltánné tepertős sós süteménye
érdemelte ki.

Pálinkaverseny:

Oklevél fokozatú, bronz, ezüst, arany, nagyarany és 3 db "Év
pálinkája" elismerést osztottak ki.
Nagyarany fokozatú elismerést kapott: Barcsák Csaba 2012-es
birspálinkája és 2010-es feketeribizli pálinka, Kiss Mária 2012-
es körte pálinkája, Borza István 2011 -es kajszibarack pálinkája

Az Év Pálinkája lett:
Lukács Roland 2012-es somosszilva pálinkája, Tyukodi Ferenc
meggypálinkája, Kiss László 2012-es borseprű pálinkája

Horgász célbadobó verseny:

Felnőtt kategória: 3 .helyezett Török Attila, 2.helyezett Schmitt
Gábor, 1 .helyezett Madarász Péter lett.
Gyerek kategória: 3 .helyezett Orosz Róbert, 2.helyezett Török
Levente, 1 .helyezett Soltész Zoltán lett.

Béka és hal sütő-főző verseny:

Különdíjak - A legfűszeresebb békacomb: Harangozó László -
A legesztétikusabb tálalás díja: Gál Mihály - A legfinomabb ga-
luska: Balogh Péter - A legízesebb békacomb: Hajnal István - A
legötletesebb variáció: Gyulai János

Halfőző verseny:

3.helyezett Balogh Csaba, 2.helyezett Orosz Róbert, 1 .helyezett
Galambos József lett.

Halsütő verseny:

3.helyezett Szabó Róbert, 2.helyezett Gulyás László, 1 .helye-
zett Orosz Róbert lett.

Béka sütő-főző verseny:

3.helyezett Szurmai Csaba, 2.helyezett Halász István, 1 .helye-
zett Csirmaz Kolett lett.
(A kistelekiek egy különdíjat ajánlottak fel az halfőző, halsütő
és a béka-sütő főző verseny 1 .helyezettjének, amely egy béka
formájú kenyér volt.)
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(folytatás a 3.oldalról)
Ezt követően Tóth Sándor tagintézmény-vezető búcsúzott el a
ballagóktól, majd egy kis ajándékot adott át számukra. A balla-
gás zárásaként a nyolcadikosok az iskola zászlaját ünnepélyes
keretek között átadták az itt maradó hetedikeseknek.
Ezek után a tanévet lezáró értékelés hangzott el szintén a tagin-
tézmény vezető részéről, illetve a megyei és országos verseny
eredmények is ismertetésre kerültek. A tantestület minden év-
ben odaítéli egy tanulónak a Szederkényi Anna-díjat. Az idén
Krokos Dorina kapta meg az elismerést, aki tanulmányi eredmé-
nyével, közösségi munkájával példaként szolgált az elmúlt évek
során társai előtt.
Végül a kiemelkedő iskolai teljesítményért, tanulmányi munká-
jáért járó jutalmakat adták át az azt kiérdemlő tanulók számára,

illetve az iskolát segítő szülők felé fejezték ki köszönetüket a
tanévben és az előző években nyújtott segítségért.
Szokás szerint a legkisebbek, az elsősök szavalatával fejeződött
be a tanévzáró, akik a vidám, a szünidőről szóló verssel bú-
csúztatták a tanévet.

AZ OSZTÁLYFŐNÖK BÚCSÚJA: ELBALLAGTATOK...
Nyolc évvel ezelőtt léptétek át iskolánk kapuját. Gyorsan elrö
pült az idő. Úgy tűnik, mintha most lett volna. Örömök, bána
tok, sikerek, kudarcok jellemezték diákéveiteket. Az utolsó
tanévben a pályaválasztás volt a legfontosabb feladat. Mind a
17en felvételt nyertetek valamelyik középiskolába.
Az utolsó tanítási napokat a búcsúzás hatotta át. Június 12én
a hetedikesek vendégeltek meg bennünket. A karaoke, a frissen
készült pizza megalapozta az est hangulatát. Köszönöm a ven
déglátást a 7. osztályos osztályfőnöknek, tanulóknak és szülők
nek.
Hagyományainkhoz híven az utolsó tanítási napon iskolánk
tantestülete is vendégül látott Titeket. Az est folyamán felidéz
tük a kellemes, humoros emlékeket, majd a szerenád követke
zett.
A szerenád, a ballagás mind azt jelezte számotokra, hogy még
itt vagytok, de már mennetek kell. Köszönöm a meglepetésdalt,
amellyel tőlem búcsúztatok. Köszönöm szüleiteknek a tanév so
rán nyújtott soksok segítséget.
Végül azt kívánom, hogy találjátok meg helyeteket az életben,
s legyetek nagyon boldogok.

Tóth Sándorné
SZÁMVETÉS A TANÉV VÉGÉN
Ismét véget ért egy tanév, mely nyolcadikosaink számára a bú-
csúzást, tanítványaink legtöbbjének és kartársaimnak pedig a
megérdemelt pihenés kezdetét jelenti.
Kinek gyorsan, kinek lassan telt el ez az év, embere válogatja.
Az tény: diák és pedagógus egyaránt kitett magáért. Eredmé-
nyes, mozgalmas és furcsa tanév volt.
Eredményes, mert az év elején magunk elé tűzött célokat elér-
tük. A kihívásoknak jó színvonalon feleltünk meg. Értékeinkre
büszkék vagyunk, de nem elbizakodottak.
Mozgalmas év volt, hisz iskolai rendezvényeink változatosak és
színvonalasak voltak, a szabadidős programok széles választéká-
ban mindenki találhatott kedvére valót. Hogy csak a legnagyob-
bakat említsem: Szederkényi Anna-nap, diákfarsang,
szalézi-kiállítás, szépkiejtési verseny, Szolnoky Jenő váltófutó-
verseny. És persze a Tesco Sulirajongó programjához tartozó
rendezvények, melynek eredményeképpen elnyertük az
1 .000.000 Ft értékű különdíjat, egy fonyódligeti táborozást.
És végül furcsa volt a tanév azért, mert a tanév derekán fenntar-
tóváltás következett be: 2013. január 1 -jétől állami fenntartású
lett iskolánk, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el
mind a fenntartást, mind a működtetést. Nincsenek bejáratott
utak, most alakul a rendszer.
Gratulálok a Pedagógusnap kitüntetettjeinek: Jacsó Gáspárné-
nak (Szolgálati emlékérem); Kirnyák András igazgató úrnak
(Az év iskolaigazgatója), Tóth Sándornénak (Az év tanára) és
Virág Gyulánénak (A térség közoktatásáért).
1 44 tanulónk közül 4-en mindenből jeles osztályzatot érdemel-
tek és kaptak, azaz kitűnők lettek. 1 4-en jeles teljesítményt nyúj-
tottak. Teljesítményük példa legyen minden tanuló előtt.
Iskolánk tanulmányi átlaga 3,98, tehát jó. S ami ezt hitelessé te-

szi: az országos összehasonlító mérések eredményei, melyekre
szintén büszkék lehetünk.
Nem versenyeredmény, de dicséretes és kiemelkedő: Krokos
Dorina és Vasas Lili Fanni 8. osztályos tanulók a tanév során si-
keres angol alapfokú komplex állami nyelvvizsgát tettek (felké-
szítő tanár Tóth Sándorné). Ugyancsak említésre méltó, hogy
az elsősegélynyújtó szakkör 16 tanulója sikeres elsősegélynyúj-
tó vizsgát tett. (szakkörvezető Kassainé Szilágyi Éva)
A fentiek kontrasztja, hogy sajnos 4-en nem teljesítették a tan-
tervi követelményeket, nekik készülniük kell az augusztus végi
javítóvizsgákra.
A 2012/2013-as tanév Szederkényi Anna-díjasa Krokos Dorina
8. osztályos tanuló lett, a tanévzáró ünnepségen ő vehette át a
díj jal járó oklevelet és emlékplakettet, valamint 10.000 Ft pénz-
jutalmat.
A kimagaslóan eredményes tanulóink jutalomkönyveket kap-
tak, melyet a Mezőkövesdi Tankerület, a Nyárádi Ifjúságért
Közalapítvány és a községi könyvtár jóvoltából adhattuk az ar-
ra érdemeseknek.
Megköszönöm minden támogató szervezet és egyén önzetlen
segítségét. Mindazokét, akik az iskola, s ezzel gyermekeink ér-
dekében tettek, adományoztak. A szülőknek a sokirányú mun-
kát, az iskolát támogató mindkét alapítványnak a közösségi
rendezvényeinkhez nyújtott anyagi támogatást. Támogatók nél-
kül lehetőségeink erősen beszűkülnének. Köszönjük!
Kiemelem a szülői szervezet iskolánkat támogató munkáját.
Oroszlánrészt vállaltak pl. a TESCO Sulirajongó pályázatához
kapcsolódó programok szervezésében, a szavazókuponok gyűj-
tésében és feldolgozásában. Meg is lett az eredménye! A szava-
zatok gyűjtésében az utolsó napokig fej-fej melletti küzdelem
zajlott az iskolák között.

(folytatás a köv.oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
Tudtuk, hogy nem vagyunk egy súlycsoportban a nagyvárosi is-
kolákkal, az elszántság és az optimizmus mégis erőt adott. Ápri-
lis 1 3-án Dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár úrtól
vehettük át a program különdíját: egymillió forint értékű fo-
nyódligeti nyári táborozást nyertünk! Az egy tanulóra jutó sza-
vazatok terén mi voltunk a legjobbak.

Tóth Sándor
Megyei és országos eredmények:

-Curie Környezetvédelmi csapatverseny: 3.helyezés - Sümegi
Lilla, Majnár Csenge, Veres Tímea (felkészítő tanár: Harango-
zó Andrásné)
-Curie Környezetvédelmi csapatverseny: 4.helyezés - Hajdu Vi-
rág, Potoczki Gitta, Munkácsi Bianka (f.t. : Vighné Kovács Már-
ta)
-Országos angol nyelvi verseny: 8.helyezés - Vasas Lili Fanni
(f.t. :Tóth Sándorné)
-Biológiaverseny: 4.helyezés - Bejuska Viktória, 5.helyezés -
Bódi Regina, 1 9.helyezés - Majnár Patrik (f.t. :Kassainé Szilá-
gyi Éva)
-Elsősegély-nyújtó verseny: 2.helyezés - Havris Melinda, Kis
Dominika, Magyar Viola, Papp Tibor, Vacsi Bálint (felkészítő:
Stefanecz János)
-Hevessy György kémia verseny: 1 8.helyezés - Bódi Regina,
1 9.helyezés - Farkas Lilla (f.t. :Hajnalné Sára Orsolya)
-Szép Magyar Beszéd verseny: 10.helyezés - Sutus Noémi
(f.t. :Boda Zsuzsanna)
-Technika csapatverseny: 4.helyezés - Vacsi Bálint, Szabó Kris-
tóf, Papp Tibor (f.t. :Tóth Sándor)
-Technika verseny egyéni: 2.helyezés - Szabó Kristóf (f.t. :Tóth
Sándor)

Sporteredmények - felkészítő tanár minden esetben: Gallik Gá-
bor
Atlétika II. kcs közös csapat tagjaiként - Orosz Róbert, Mészá-
ros Dávid - megyei 1 .helyezett, országos 1 3. helyezett
Atlétika III. kcs közös csapat tagjaiként - Mészáros Zoltán, Mis-
kolczi Csaba - megyei 8.helyezett
Ügyességi Csapatbajnokság megyei döntő 10X200m váltó kö-
zös csapat tagjaiként - 8.helyezett - Gulyás Gerda, Farkas Lilla
Atlétika egyéni összetett - Orosz Róbert - megyei 3.helyezett,
országos 21 .helyezett
300 méteres síkfutás - 5.helyezett - Farkas Lilla
Labdarúgás II. kcs. megyei elődöntő közös csapat tagjaiként -
2.helyezett
Női labdarúgás megyei elődöntő közös csapat tagjaiként - 2.he-

lyezett

A tanévzárón jutalomkönyvet kaptak:

Kiváló tanulmányi eredményéért - 1 . osztály: Béres Máté, Ju-
hász Zsolt, Stefán Zsófia, Sümegi Soma, Zsipi Eszter
Jeles tanulmányi eredményéért - 2. osztály: Gedai Anna Zsófia,
Havris Dávid Attila, Orosz Máté, Orosz Miklós
Jeles tanulmányi eredményéért - 3 . osztály: Kis Márton, Maj-
nár Csenge
Kitűnő tanulmányi eredményéért - 3 .osztály: Senánszky Alárd
Jeles tanulmányi eredményéért - 4. osztály: Hajdu Virág, Mun-
kácsi Bianka, Potoczki Gitta
Jeles tanulmányi eredményéért - 5. osztály: Fekete Zalán, Kor-
pás Zoltán, Sutus Noémi
Kitűnő tanulmányi eredményéért, a testnevelés tantárgyban
nyújtott kimagasló teljesítményéért - 5.osztály:Tóth Ivett, Veres
József
Kitűnő tanulmányi eredményéért - 6. osztály: Bejuska Klaudia
Jeles tanulmányi eredményéért, a testnevelés tantárgyban nyúj-
tott kimagasló teljesítményéért - 7. osztály: Farkas Lilla
A versmondó versenyeken elért eredményéért - 8. osztály: Kiss
Levente
Sikeres angol nyelvi alapfokú komplex nyelvvizsgájáért -
8.osztály: Krokos Dorina, Vasas Lili Fanni

Emléklapot kaptak a testnevelés tantárgyban nyújtott ki-

magasló teljesítményéért:

Mészáros Dávid (4.oszt.), Orosz Róbert (4.oszt.), Mészáros
Zoltán (5.oszt.), Miskolci Csaba (5.oszt.), Kis Dominika
(7.oszt.),Bejuska Viktória (8.oszt.), Kollár Karolina (8.oszt.)
Emléklapot kapott a diákönkormányzat munkájának aktív

segítéséért:

Vajda Richárd Ferenc (8.oszt.)

Eddigi táborok:

-06.25-06.28: Kézműves alkotótábor (helyben alapítványi szer-
vezésben, de a pedagógusok aktív közreműködésével)
-07.01 -07.05: A megnyert TESCO Sulirajongó tábor
(1 .000.000 Ft értékben) Fonyódligeten (42 tanuló + 6 felnőtt)
-07.08-07.1 2: A 6. osztály egy Auchan-pályázaton erdei iskolát
nyert (Diósgyőr: 20 tanuló+7 felnőtt)
-07.1 5-07.20: Erzsébet-tábor Zánka (40 tanuló+4 pedagógus)

További táborok:

-07.26-07.31 : Üdülőtábor Balatonszárszó (20 tanuló + 3 fel-
nőtt)
-08.1 2-08.1 7: Erzsébet-tábor Fonyódliget (40 tanuló+4 pedagó-
gus)

ALKOTÓTÁBORT SZERVEZTÜNK
A IV. Hagyományőrző Alkotótábor 2013. június 25-28. között
került megrendezésre az iskolában a helyi pedagógusok irányí-
tásával. Az óvodás és kisiskolás gyerekek 9.00-1 5.00 óráig kéz-
műves foglalkozásokon és lovagláson vettek részt.
Két délután ügyességi játékokat próbáltak ki, és mozgásigényü-
ket vezették le a sportvetélkedőben. Felejthetetlen élményt nyúj-
tott számukra szerdán a mesejáték, melynek ők is szereplőivé
váltak a Kisötlet Gyermekszínpad színészeinek jóvoltából.
A pénteki táborzáráson megjelent hozzátartozók gyermekeikkel
együtt örvendeztek a „kincseknek”, amiket nagy örömmel vit-
tek haza. Tartalmas, szórakoztató héttel búcsúztunk ettől a tan-
évtől.
Köszönetem fejezem ki iskolánk minden dolgozójának a lelkiis-

meretes munkájukért; a szülőknek, nagyszülőknek és diákok-
nak, akik segítették programjaink megvalósulását; a konyhai
dolgozóknak a finom ebédért.
Jó pihenést kívánok a szünidőben!

Horváthné Gomány Judit



AHOL ÉLÜNK
Sorozatunk a múltról, Mezőnyárád múltjából villant fel koro
kat, emlékeket, hogy ezzel is méltón ünnepeljük településünk
fennállásának kerek évfordulóját.
A község gazdasági mutatóit, melyet a dézsmajegyzékekből le-
het kiolvasni, egy se nem gazdag, se nem szegény településről
vallanak. A folyamatosan emelkedő lélekszám is azt támasztja
alá, hogy volt miért itt élni, igaz az emberek többsége jobbágy
volt, netán zsellér, mégsem a szegénysor, hanem a törökök ve-
tettek majdnem véget a falu létének. Végül betelepítésekkel is-
mét gyarapodásnak indult a lakosság.
Igazgatási-szervezeti viszonyairól, ha röviden is, de érdemes
szólni. 1 323-ban a helységet Baratinarag-ként említi egy okirat,
mely szerzetesek, papok jelenlétére utal. Másik adat szerint az
egri érsekség földje. Mezőnyárád (Mező Nyárád, Mező-Nyárád
előzmények) a Mező- előtagot, a szomszédos településekhez ha-
sonlóan később, a 18. században kapta. 1 902-ben, mint az or-
szágban lévő többi településének nevét is, az Országos Községi
Törzskönyvbizottság véglegesíti, így a Nagymagyarország terü-
letén található számos Nyárádtól elkülönül. Ettől kezdve egyér-
telműsödött a helyzet: egy név csak egy településhez tartozott
hazánkban.
A 19. század utolsó évtizedeiben „kisközség” volt, körjegyzője
volt a szomszédos településsel. 1 902-ben nagyközséggé vált, s
így saját jegyzője lett, bár még mindig körorvosi rendszer mű-
ködött. Ebben a korszakban volt meghatározó a település életé-
ben a szaléziek megjelenése és munkálkodása, melyről a
későbbiekben még szót ejtek. A tanácsi igazgatási rendszerben
önálló tanácsa volt Nyárádnak elnökkel és végrehajó bizottsági
titkárral az élén, társközség nélkül. Ezzel párhuzamosan 1950-
től a szerzetesrendek feloszlatásával a szaléziek eltűntek a tele-
pülés életéből. A rendszerváltás után, 1 990-től önálló jegyzője
van.
Mezőnyárád évszázadokig a Borsod megyei járáshoz tartozott,
melyet 1740-től egrinek, 1 910-es évektől mezőkövesdinek ne-
veztek. 1 937-ben az újonnan létesült mezőkeresztesi járásba ke-

rült át, majd 1950-től ismét 1983-ig a mezőkövesdi járáshoz
tartozott. Külterületén több tanya (Dohányos-, Gulya-, Márton-
tanya), malom (Bajusz-, Kukoricás-malom) volt, valamint vas-
úti őrházak. Lélekszáma a török idők alatti kinéptelenedéstől
eltekintve folyamatosan nőtt vagy stagnált az évszázadok alatt.
Kedvezőtlenül csak az országos járványok hatottak rá.
A 20. század első felében Mezőkövesd és környékének minden
települését meghaladó mértékben nőtt Nyárád lakossága. Zsidó
származású betelepültjei a világháborúval erőteljesen fogytak,
szinte eltűntek. Más kisebbség (horvát, szerb, szlovák, német) a
településen csak 1 -1 fő volt, mára már ez a kisebbség se kimu-
tatható, 2 beházasodott cigány valamint 2 magát ukránnak val-
ló él a községben. Az iparosodás nagy népvándorlást
eredményez a környéken, de Mezőnyárádon még ekkor is
emelkedik valamelyest a népesség száma. Valószínű a Buda-
pest – Miskolc vasúti fővonalhoz való közelsége és jónak
mondható buszközlekedése is eredményezi ezt, valamint az ak-
kor még több száz embert foglalkoztató TSZ szomszédsága. A
nyolcvanas, kilencvenes évek az országos aránynak megfelelő-
en lakosságcsökkenést mutatnak. Az országos népszámlálás
adatai és a KSH éve népesség nyilvántartása is sajnos enyhe
mértékben bár, de csökkenést mutat.
Szerencsére a település nem mondható kiöregedőnek. Minden
korosztály szép számban megtalálható. A térség egyik legma-
gasabb népsűrűsége ezen a településen mutatható ki. Érdekes,
hogy Mezőnyárád lakossága az országos átlagot meghaladó
mértékben dolgozott már a huszadik század 30-as éveiben is a
mezőgazdaságon kívüli területen, a szolgáltatásban, vasútnál,
valamint az iparban. Szomorú adat, hogy a környéken jellem-
ző, ogen magas 50%-os napi ingázáson jóval túltesz Nyárád a
maga 70%-os napi ingázóival .
(Felhasznált irodalom:Dr. Kápolnai Iván: Mezőkövesd és környéke II.
Népességi és gazdasági viszonyok a 20. század végéig. Központi Sta
tisztikai Hivatal Levéltára, Budapest, 2002. Mezőnyárád c. fejezet,
KSH interneten is fellelhető adatai)

(folytatjuk....)
Szelei Katinka
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ATTILÁZTUNK
5 olyan napot tudhatunk magunk mögött, amely mind a negy-
vennyolcunknak emlékezetes marad.
Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy Katus Attila hatszo-
ros világbajnok sportaerobikos volt a személyi edzője! De mi
igen! Ugyanis a fonyódligeti Sulirajongó táborban Ő volt az ok-
tatónk.
Attila már az első találkozáskor belopta magát a szívünkbe.
Közvetlen, jó humorú, belső tulajdonságaiban és külső megjele-
nésében is igazi „ lánybálvány”.
Egy játékos bemutatkozással elértük azt, hogy másnap már
mindannyiunkat a nevünkön szólított. A délelőttönkénti bemele-
gítések során többek között megtanultuk a helyes testtartást, a
fekvőtámaszt és a guggolásokat is. Ezek után következett a
csaknem 3 km-es futás-kocogás a tábor területén és a Balcsi
partján. A sportnak ez az ága sokunknak nem tartozott a kedven-
ceink közé.
Nem úgy, mint a labdajátékok! A strandröplabdázás annyira
kedvelt lett, hogy a szabadidőnk nagy részében is ezt űztük. A
mindennapos (egyre erősebb) edzések mellett életmódtanácsok-
kal is ellátott minket Attila. A rendszeres sportolás mellett a he-
lyes táplálkozásra hívta fel figyelmünket „ A chéf házhoz jön”

című Tv-műsor főszereplője, Stiller Tamás. Vele közösen főz-
tük meg az aznapi vacsoránkat, a csicseriborsós lecsót. Nagyon
finomra sikerült!
Egy kicsikét mi is celebeknek érezhettük magunkat, mert 2 na-
pon keresztül ott forgattak a tv-sek "A Balatoni nyár" című mű-
sorba, egy teljes napon át pedig egy hivatásos fotós (Lázár)
készített felvételeket rólunk a Tesco számára. Naponta talál-
koztunk és beszélgettünk Kovács Ági olimpikon úszónővel,
akit megcsodálhattunk sellőként úszni a Balatonban.
Attila egy házi olimpiát is szervezett a csapatainknak. A ver-
senyszámok közé tartozott a futás, az erőnlét, a hajlékonyság, a
ruganyosság felmérése.
Csapatban Vasas Liliék csapata nyert, egyéniben pedig Kiss
Levente kapta meg az első helyezettnek járó rollert. Egyébként
minden résztvevő kapott valamilyen társasjátékot, frízbit, jég-
krémet, csokit és legdíjat. Emlékként 1 -1 balatoni hűtőmágnes-
sel is megleptek Mariannék.
Remélem, ha visszagondolunk erre a táborra, a közös sportolá-
sokra, a kisvonatozásra, a hajózásra, a Balcsi-pancsikra, a szü-
linapi homoktorta-köszöntésre és az esti partikra, akkor
mindenkinek „amerikai mosolyra” húzódik a szája. Köszönjük
Attila, hogy megtapasztaltuk ezt az életérzést!

Kassainé Szilágyi Éva



ÚJ MÁJAT KAPOTT DOROTTYA!
Ezzel a jó hírrel hívta fel szerkesztőségünket Német Henrietta Dorottya édesanyja
július 17-én. Elmondta, hogy előző este fél 6-kor kapták az értesítést (riadót), hogy
azonnal induniuk kell Budapestre, ugyanis megfelelő donort találtak Dorottyának.
Az értük küldött mentővel 90 perc múlva már Budapesten voltak, a Semmelweis
Egyetem Transzplantációs Klinikáján. Ekkor még egy műtét előtti kivizsgálás várt
Dorottyára, közben vizsgálták a külföldről érkezett májat is.
Mindkét vizsgálat megnyugtató eredménnyel zárult, így 17-én reggel már a műtőbe
is került Dorottya, fél 7-től délután fél 2-ig tartott a műtét.
Édesanyja elmondása szerint az orvosok arról tájékoztatták, hogy a műtét jól sike-
rült, kislánya szervezete jól viselte a beavatkozást. Állapota azóta is folyamatosan
javul. A kezelését végző orvoscsapat vezetője ugyanakkor elmondta, hogy nehéz és
időszerű volt a műtét Dorottya állapota miatt.
Mielőbbi felépülést és kitartást kívánunk Dorottyának és családjának!

EGÉSZSÉGNAPOKMEZŐNYÁRÁDON
Tervezett program:

Augusztus 16. (péntek)

10.00
Újraélesztési tanfolyam

11 .00
Teniszverseny

Augusztus 17. (szombat)

10.00 - 16.00
Szűrő vizsgálatok:

vércukor, triglicerid, koleszterin,
hallásvizsgálat stb.

Kézi masszázs masszőr által:
talpmasszázs,fejmasszázs

Gépi masszázs:
szemmasszázs, gerincmasszázs

Termékbemutatók:
funkcionális élelmiszer és ital bemuta-

tó-kóstoló,
vitaminok,

Denevér-pad kipróbálási lehetőség

Előadások:
11 .00

Egészséges élet móddal kapcsolatos ea.

1 2.00
Betegség megelőzéssel kapcsolatos ea.

Egész nap sporttevékenységek: tollas,
asztalitenisz, családi torna, labdarúgás,

aerobik, zumba

Augusztus 17. (szombat)

A délelőtt folyamán főzés és sportrendezvények az iskola mögötti parkban

14:00
Leblanc Győző és Tóth Éva operett műsora

15:00
Heller Tamás és Beregi Péter humoristák műsorta

16:00
Őszirózsa Nyugdíjasklub fellépése

17:00
„TISZTÁBB, ÁPOLTABB MEZŐNYÁRÁDÉRT”

verseny eredményhirdetése
18:00

DESPERADO fellépése
19:00

WANTED GUNS zenekar koncert
20:00

Utcabál a SOKLACI zenekar közreműködésével

Augusztus 18. (vasárnap)

10:00
Ünnepi mise - kenyérszentelés

11 :30
Ünnepség a Szent István szobornál, utána térzene a Béke téri parkban

a SWEET BAND fúvószenekar közreműködésével
20:30

P. MOBIL koncert
22:00

TŰZIJÁTÉK

Mindenkit szeretettel vár Mezőnyárád Község Önkormányzata!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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ANYAKÖNYVI HÍREKÚJSZÜLÖTT:
Lénárt Bence

Miskolc, 2013. június 15.
Szülők: Szalay Renáta és Lénárt Ádám

Kovács Benedek

Miskolc, 2013. július 7.
Szülők: Piszkor Rita és Kovács László
Gratulálunk!

NYÁRÁDI NAPOK 2013




