
TESTÜLETI ÜLÉS VOLT SZEPTEMBER 11ÉN
A soron következő testületi ülésen összesen nyolc napirendet
tárgyaltak meg a tagok.
Elsőként egy technikai jellegű napirendben döntöttek egyhangú
szavazással a képviselők, átcsoportosításra volt szükség az ön-
kormányzat 2013. évi költségvetésében.
A második napirendben tájékoztató hangzott el az önkormány-
zat első féléves gazdálkodásáról. A költségvetés stabil, a bevéte-
li és kiadási oldalon időarányosan jelentkeztek a teljesítések. A
testület egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
A harmadik napirendben az Észak-magyarországi Regionális
Vízművek Zrt.-ben történő vagyonrész vásárlásáról döntöttek a
képviselők. Erre a törvényi változások miatt volt szükség. Az
önkormányzat 1 db részvényt vásárol 10.000 Ft névértékben,
28.500 Ft-os vételáron. Ezzel a lépéssel eleget tettek a törvény-
ben meghatározott feltételeknek. A tagok egyhangúlag támogat-
ták a vásárlást.
A negyedik napirendben a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalásá-
ra került sor. A képviselők egyhangúlag megszavazták a szabály-
zat elfogadását.
Az ötödik napirendben a közterületek filmforgatási célú felhasz-

nálásáról tárgyaltak a jelenlévők. A megyei kormányhivatal uta-
sítása alapján kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. A másfél
oldalas szabályozás rögzíti, hogy milyen feltételek mellett tör-
ténhet a közterületek bérbevétele filmkészítés céljából. A képvi-
selők egyhangúlag igennel szavaztak.
A hatodik napirendben 300.000 Ft támogatást szavaztak meg a
képviselők az idei Nyárádi Lovasnapok támogatására. A támo-
gatás megközelítőleg a mentőszolgálat három napos biztosítá-
sának díját fedezte. Ezen kívül az önkormányzat kérésére került
bele a programba a fogathajtás is, amivel színesíteni kívánták a
programokat.
A hetedik napirendben a működőképesség megőrzését szolgáló
pályázat benyújtásáról döntött a testület.
A nyolcadik napirendben időszerű kérdések, feladatok kerültek
szóba. Az iskolaparkba, a régi helyére szeretné visszahelyezni a
Mária – szobrot az egyház, ehhez kéri az önkormányzat segítsé-
gét. Szóba került a Vasút úton az állandóan megsüllyedő járda
és út kérdése. Az Idősek Napját idén október 28-án kívánja
megrendezni a testület.
A Bogácsi Thermálfürdő bizonyos időszakra kedvezményes,
600 Ft-os jegyet biztosít a település lakosainak, amelyet a lak-
címkártya felmutatásával lehet érvényesíteni, a kijelölt napo-
kon.

Több táborban is pihenhettek és szórakozhattak a
nyárádi gyerekekek júliusban és augusztusban. A
6.osztályosok pedig egy pályázati siker révén Mis-
kolcon, a Baráthegyi Majorságban tölthettek el 5
különleges napot. (2-3.oldal)

70 év után megújította hitvesi esküjét Dudás Mária
és Kis József - kaptuk a hírt a családtól. E ritka és
felemelő pillanat meglepetés volt az ünnepeltek-
nek, hiszen Marika néni 90.születésnapjának ün-
neplésére indultak el. (4.oldal)

MEZŐNYÁRÁD ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA14.évfolyam 8.szám - 2013.szeptember

50 éves osztálytalálkozót tartottak Mezőnyárádon
július 27-én. A különleges alkalomra az 1963-ban
végzett nyolcadik osztályosok voltak hivatalosak,
akik meghatottan idéztékfelemlékeiket.

(3 .oldal)

775 éves Mezőnyárád

FELHÍVÁS
Mezőnyárád község Önkormányzat képviselő-testülete pályáza-
tot hirdet a Mezőnyárádi Óvoda óvodavezetői feladatainak el-
látására.
Munkavégzés helye: Mezőnyárád, Szent István király út 69.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
Kezdő napja: 2013.december 1 .
Megszűnésének időpontja: 2018. augusztus 15.
Pályázati feltételek:
-Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munka-
kör betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3.sz. mellék-
letében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség,
-pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,

-legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gya-
korlat,
-a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalma-
zás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiaimunkakörben
történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
-a vezetői megbízásnál előnyt jelent az 5 év vezetői gyakorlat,
pedagógiai szakirányú végzettség, vagy közoktatás vezető szak-
képzettség. Helyismeret előnyt jelent.
Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tör-
vényben és a közoktatási intézményekben a végrehajtásról szó-
ló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak
az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-a pályázó szakmai önéletrajzát,
-az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

(folytatás a köv.oldalon)



BALATONSZÁRSZÓI NYÁRI TÁBOR
Július végén iskolánk 23 tanulója nyaralt szervezett körülmé-
nyek között a balatonszárszói Hotel Annamari üdülőjében. 6 na-
pot töltöttünk a Balaton déli partján, csodálatos időben.
Az utazásunk kellemesen telt az első napon és már délután egy
órakor a szállást is elfoglalhattuk. A délutánunk medencében va-
ló fürdéssel, falusétával folytatódott, majd este a szabályok
megbeszélésével és a hét programjainak ismertetésével fejező-
dött be.
A második napunkon a strandolásé volt a főszerep a Balaton-
ban, találkoztunk Süsü sárkánnyal a sárkányfesztivál keretében,
elindítottuk a foci és asztalitenisz bajnokságot.
Este folklórfesztiválon vettünk részt, majd a nap zárásaként Ba-
ricz Gergő koncertjén jártunk.
Másnapra a hőség fokozódott és tényleg csak a vízben lehetett
valamelyest kibírni a rekkenő hőséget. Váltakozva hol a Bala-
tonban, hol a medencében fürödtünk. A kora esti órákban a par-
ton strandfoci és strandkézilabda bajnokságon vettünk részt,
ahol nagy örömünkre érmekkel és oklevelekkel gazdagodtunk.

A sportolás után a naplementét a Balaton habjaiból csodáltuk
meg.
Hétfőn hajókiránduláson vettünk részt, az úticél Badacsony
volt. Kicsit féltünk, hogy a 41 fokos hőséget mennyire fogjuk
bírni, de hál' Istennek nem volt gond. Korán indultunk: átvona-
toztunk Fonyódra, ott hajóra szálltunk és már 10 órakor a Bada-
csony lábánál voltunk. A "hegycsúcstámadást" nem mertük
megkockáztatni, mert a bazaltorgonákon simán süthettünk vol-
na tojást, így inkább szétnéztünk a környéken, vásárolgattunk.
Aztán rendeltünk a gyerekeknek egy finom ebédet, mindenki

megevett mindent, ami az újdonság erejével hatott ránk. Ekkor
viszont már nagyon meleg volt és kissé kábultan néztük, ahogy
a gyerekek egy kerti kútból egymást locsolgatták a legforgal-
masabb részen, de senki nem haragudott meg rájuk, sőt. . .talán
az "idegenek" is élvezték.
Hazajövetelünk után egyből Balaton, ami már a kijelző szerint
30 fokos volt. Lemostuk az út porát és vacsorára értünk vissza.
Közkívánatra egy kis medence belefért még. El is felejtettem:
még Badacsonyban egyik diákunk kiérdemelte a becsületes
megtaláló címet, aki pénzt talált és azt visszajuttatta a tulajdo-
nosának. Kicsit büszkék voltunk rá, hogy most sem vallunk
szégyent ezekkel a gyerekekkel.
Estére beterveztük a bátorságpróbát és az esti fürdőzést, de az
időjárás ekkor már igencsak viharosra fordult, ami a mi elkép-
zelésünket kezdte keresztül húzni. De az égiek megkönyörül-
tek rajtunk és mindkét programot megoldottuk.
Nagy esti vihar után keltünk.. .a Balaton zavaros, hatalmas hul-
lámok, a felhők száguldottak. Erre ébredtünk reggel! A reggeli
után befejeztük a focibajnokságot, aminek a döntőjét az eső
majdnem elmosta.
Délután egy nagyon jó táborismereti versenyt rendeztünk,
amely nagyon élvezetes volt. Az idő kezdett azért megjavulni,
így nem volt akadálya a számháborúzásnak és a Balatonban
való pancsolásnak sem. A hatalmas hullámok becsalogatták a
gyerkőcöket és élvezettel ugráltak a hullámok hátára.
Vacsora után SÜN, ahol értékeltük a tábort és a 21 évnyi tábo-
roztatás legjobb előadását láttuk a gyerekektől. Este villanyfé-
nyes medencézéssel búcsúztunk a tábortól.
Utolsó napunk pakolással telt, készülődtünk a hazautazásra.
Természetesen a táborzárás sem maradhatott el, ahol a csapa-
tok különböző jelenetekkel idézték fel a tábor élményeit, kiosz-
tottuk a „LEG” díjakat, értékeltük a sport, tisztasági és
táborismereti versenyeket. Késő délután pedig - kicsit talán
szomorúan - hazaindultunk.
Köszönöm Farkas Jánosné és Harangozó Lászlóné segítő mun-
káját és köszönöm a táborozóknak, hogy ismét egy feledhetet-
len, élménydús és tartalmas hetet tölthettem el velük.

Gallik Gábor

(folytatás az előző oldalról)
A pályázathoz csatolni kell:
-iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítvá-
nyok másolatát,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyi-
latkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályá-
zatának tartalma közölhető harmadik személlyel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31.
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a vélemé-
nyezési határidő lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30.
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Dr. Horváth László
polgármester, a 06-49/425-255 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra
kérjük ráírni „Mezőnyárádi Óvodavezetői pályázat”.
Postai cím: Mezőnyárád község Önkormányzata, 3421 Mező-
nyárád, Szent István király út 105.

ERDEI ISKOLÁBAN A BARÁTHEGYI MAJORSÁGBAN
Július elején erdei iskolában járt a 6. osztály a miskolci Baráthe-
gyi Erdei Majorságban. Az AUCHAN pályázat nyerteseként le-
hettünk 5 napon keresztül egy csodálatos 5 hektáros
majorságban. A Szimbiózis Alapítvány biztosította számunkra a
programokat, melyeken barlangászkodtunk, túráztunk, kisvona-
toztunk, madáretetőket építettünk, kalandparkot jártunk be, kéz-
műveskedtünk, részt vettünk a majorság életében, várat
látogattunk, lovagoltunk, kecskét fejtünk, kerti tavat építettünk.
Mégis, a sok program mellett, emlékeink és érzéseink a major-

ság fogyatékkal élő lakóihoz kötődnek leginkább. Velük együtt
közösen csináltuk végig a programokat, velük együtt éltünk és
ismertük meg a számunkra eddig ismeretlen életüket.
A táj , a környék nem volt ismeretlen számunkra, hisz mi is
Borsod megyében élünk és sokat kirándulunk errefelé, mégis
olyan világ tárult fel előttünk, amit eddig nem ismerhettünk.
Gondolok itt arra, hogy olyan embertársainkkal találkozhat-
tunk, akiktől a való életben máskor lehet, hogy elfordulunk, át-
megyünk a túloldalra vagy tudomást sem veszünk róluk.

(folytatás a köv.oldalon)
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ERZSÉBET TÁBOR FONYÓDLIGETEN
Augusztus közepén egy felejthetetlen hetet töltöt-
tünk el (40 gyerek és 4 kísérő) a Balaton legna-
gyobb gyermektáborában, Fonyódligeten.
A szervezők gazdag programmal fogadtak. Pl.
voltak szellemi és ügyességi vetélkedők, furfan-
gos népi játékok, kézműves foglalkozás, helyis-
mereti vetélkedő Fonyódon, ritmusjátékok,
bátorságpróba este, vízivetélkedő, vízi kaland-
park, Ki mit tud?, tábori olimpia, Erzsébet totó,
táncház, disco, reggeli torna, focibajnokság, ping-
pong verseny. Plakátot is készítettünk „Üzenet a
jövőnek!” címmel. A tábori olimpián sok tanulónk
ért el dobogós helyezést, akik a táborzáráskor ve-
hették át az érmeket és jutalmakat.
A közös pénzből futotta az utazáson kívül sétaha-
józásra, fagyizásra, a fodrász- és smink verseny,
valamint a szobák közötti tisztasági verseny győz-
teseinek jutalmazására. Az időjárás is kegyes volt
hozzánk. Egy napot kivéve minden nap tudtunk
fürdeni.
A napi ötszöri étkezés bőséges, ízletes, változatos
volt. A gyerekek kaptak minden nap gyümölcsöt,
emellett túrókrémet, pudingot, csokit, müzliszele-
tet, süteményeket. Élményekkel gazdagon tértünk
haza. Köszönet a négy kísérőnek, akik éves sza-
badságuk ideje alatt bevállalták a táboroztatást.

Harangozó Andrásné
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(folytatás a 2.oldalról)
Így egy kissé ismeretlen világba csöppentünk bele. Tartottam tő-
le, hogy a kamaszodó fiatalok hogyan fogadják majd be őket, a
fogyatékkal élők pedig hogyan fognak hozzánk viszonyulni.
Természetesen még jóval a kirándulás előtt próbáltam felkészíte-
ni a tanulókat erre a számunkra különleges helyzetre, a másik el-
fogadására, megértésére.
Megérkezésünkkor nagyon kedvesen fogadtak a szervezők és a
táborozás ideje alatt végig lesték minden kívánságunkat, rugal-
masak, segítőkészek voltak minden kéréssel kapcsolatban. Prog-
ramjaik nagyszerűek, tartalmasak voltak, amely nem csak a
turisztikára volt kihegyezve, hanem gyakorlatilag minden mű-
veltségi területet felölelt. Ezen felül természetesen belekóstol-
hattunk a „vidéki életbe”, olyan munkafolyamatokat
csinálhattunk, melyeket a mai fiatalok csak nagyon ritkán tehet-
nek meg.
Természetesen már a kezdet kezdetén tájékoztatást kaptunk az
itt élő fiatalokról, a különböző szabályok betartásáról, a létesít-
mény célkitűzéséiről és arról, hogy mi is valójában a végcél. Le-
gyen erdei iskola, ugyanakkor tapasztaljuk meg az itt élő
emberek sorsát, ismerjük meg mindennapjaikat, lássuk a tevé-
kenységüket, egyszerűen csak éljünk velük öt teljes napon ke-
resztül. Csodálatos volt látni, hogy napról-napra közelített
egymáshoz a két „külön világ”, csodálatos volt látni, hogy barát-
ságok szövődnek, csodálatos volt látni, hogy együtt tevékeny-
kednek, játsszanak és hogy beengednek minket az ő életükbe.
Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy milyen érzelemgazda-
gok, hogy mennyire szerethető emberek ŐK is. Némelyikük zse-
nialitásával tűnt ki, mások pedig a munkáikkal. Ugyancsak
mások példát mutattak nekünk, „egészségeseknek” kitartásból,
szeretetből. A nap 24 órájából nagyon sokat voltunk együtt. Ott
élhettünk velük és egyre inkább az volt az érzésem, hogy leom-

lik az a gát, az az előítélet, ami velük kapcsolatban él az embe-
rek többségében. Nem volt szakadék a táborozás végére. Úgy
kezeltük őket, mint bárki mást.
Az egyik fiatal fogyatékkal élő fogalmazta meg az RTL KLUB
híradójában nagyon jól:„Nem csak úgy vannak és kit érdekel,
hogy mi van velünk, hanem érzik, hogy fontosak valakinek.”
Ami nem mást jelenthet, mint magát az elfogadást, azon társa-
dalmi különbségeknek az elfogadását, amit minden embernek
meg kellene tennie. Az utolsó napunk nagyon érzelmes hangu-
latban telt el. Már korán reggel készítettük a rajzainkat és egy
hatalmas papírra egy „Barátság Fát” festettünk, melyen a lom-
bot a kézlenyomataink alkották. A gyökerünk közös, a levelek
égbe mutató kezei pedig az összefogást, a szeretetet jelképezte.
Mindenkinek „átadtunk” egy segítő kezet…A búcsúzásnál át-
adtuk ezt embertársainknak, mert többé már ŐK nem fogyaték-
kal élők voltak számunkra, hanem ugyanolyan társak, mint mi.
Kissé sírósra sikeredett, felszabadultak az érzelmek. Új baráta-
ink mindegyike talált magának egy-egy kezet és remélem, hogy
összefonódva maradnak.
Összegezve, nagyszerű élmény volt az erdei iskola! A célját
mindenképpen elérte, olyannyira, hogy jövőre visszalátogatunk
hozzájuk, sőt a karácsonyt megelőző hetekben az AUCHAN
miskolci részlegeiben találkozhatunk is majd velük. Köszönjük
az AUCHAN-nak, hogy lehetővé tette nekünk ezt az erdei isko-
lát és köszönjük, hogy ezt oly módon tette, hogy összekapcsol-
ta egy rendkívül nemes dologgal. Természetesen köszönettel
tartozunk a Szimbiózis Alapítványnak, a Baráthegyi Majorság-
nak és Bohus Viktóriának, aki nagyszerűen szervezte munka-
társaival a mi kis rövid, de annál tartalmasabb életünket.

(a táborról további írások olvashatók az iskola honlapján)
Gallik Gábor

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ MEZŐNYÁRÁDON
2013.július 27-én 50 éves osztálytalálkozót tartottunk a mezőnyárádi (régi
nevén) Ady Endre Általános Iskolában. Délután 3 órára volt a gyülekező
megbeszélve. Mindenki tele volt izgalommal, vajon meg fog ismerni min-
denki mindenkit? Többen voltak olyanok közöttünk, akikkel az elmúlt 50 év-
ben nem találkoztunk.

Egy-két kivétellel mindenkit fel lehetett ismerni. Az arcvonások, a hangok
szinte semmit nem változtak fél évszázad alatt. 1 963-ban a nyolcadikos tab-
lón negyvenen voltunk. Most, 50 évvel később sajnos 15 diáktársunkkal ke-
vesebben (3 lány és 12 fiú).
Rettenetesen sok! Egy osztálytársunk a nyolcadik osztályt Kőszegen végezte
el, de nagy örömünkre Ő is itt ünnepelt velünk. A legnagyobb öröm mind-
annyiunk számára az volt, hogy osztályfőnökünk, Kovács lstván és Kovács
lstvánné tanárnőnk valamint Erényi Tiborné óvónénink elfogadták a meghí-
vásunkat. A szívhez szóló köszöntő után mécsesgyújtással emlékeztünk meg
elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról.

(folytatás a köv.oldalon)



(folytatás a 3.oldalról)
Elhangzott az "Osztály vigyázz! Osztálylétszám 26, ebből hi-
ányzik 5 fő! " És kezdetét vette a rendkívüli osztályfőnöki óra
Kovács tanár úr vezényletével. Névsor szerint mindenki tömö-
ren elmondta élete ötven évének történetét, és egy sztorit, ami
diák életéből legjobban megmaradt emlékezetében. Nos, egyi-
künkből sem lett professzor vagy valami hasonló, de egytől-
egyig mind becsületes, családját és embertársait szerető felnőtt
vált. Mindezt köszönhetjük Óvónéninknek és Tanárainknak is,
akik csak a jóra neveltek bennünket szüleinkkel együtt.
Az osztályfőnöki óra után az iskola ebédlőjében várt bennünket
a finom, ízletes vacsora. A szépen feldíszített teremben hangula-
tos zene fogadott. Itt már mindenki felszabadultabban társal-
gott. Örültünk egymásnak, volt miről beszélni 50 év után.
Mindenki nagyon jól érezte magát, többen mondták, ne várjunk

öt évet a következő találkozóra. Lehetne évente is.
Itt szeretnék köszönetet mondani: Dudás Marikának, Mezei
Margitkának, Orosz Klárinak, Svercsok Ancinak, Stefán Laci-
nak. Ők segítettek, hogy ez az osztálytalálkoző ilyen szépre si-
kerüljön. Külön köszönet Szegő Bandinak, aki a remek fotókat
készítette.
A találkozón résztvevők névsora: Bokor Piroska, Dudás Mária,
Fűzi Borbála, Kerekes Erzsébet, Kovács Éva, Kovács Irén, Ko-
vács László, Máté Mária, Mezei László, Mezei Margit, Molnár
Károly, Orosz Anna Éva, Orosz Katatin, Orosz Klára, Stefán
László, Svercsok Anna, Szarka Róbert, Szegő András, Szom-
bati Katalin,Tóth Katalin,Weisz Mária.
Köszönet minden kedves osztálytársamnak, akik eljöttek erre a
nem mindennapi, jeles ünnepre.

Orosz Tiborné
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KEGYELMI LAKODALOM, AVAGYHITVESI ESKÜ 70 ÉVVEL KÉSŐBB
Jeles alkalomnak adott otthont a Boglár-
ka Panzió – Étterem 2013. szeptember
8-án. 70 éve már annak, hogy Kis Jó-
zsef és Dudás Mária 1943-ban a mező-
nyárádi Katolikus Templomban örök
hűséget fogadtak egymásnak. A jeles év-
forduló közeledtével a család a legna-
gyobb titkokban már hónapokkal ezelőtt
megkezdte az előkészületeket. Az ünne-
peltek csak annyit tudtak, hogy Marika
néni 90. születésnapját és névnapját ün-
neplik majd, és ha már összegyűlik a
család, a közelgő házassági évfordulóra
is isznak egy kupicával.
Józsi bácsi és Marika néni így gyanútla-
nul érkeztek meg az alkalomhoz illően
feldíszített étterembe, ahol legnagyobb
meglepetésükre a család régi jó barátja,
a mezőkövesdi származású Gáspár Má-
tyás atya köszöntötte őket. Az ajaki plé-
bános nem érkezett egyedül a helyi
kántor is vele tartott, ezzel is bensősége-
sebbé téve a hangulatot. Az étteremben
kialakított kis oltárnál először jubileumi
szent misét mutattak be, majd a 93 éves
Józsi bácsi és a 90 éves Marika néni
megújították házassági fogadalmukat,
amit hitvesi csókkal pecsételtek meg.
Gáspár atya ezután a Jordán folyóból

származó szentelt vízzel áldotta meg a
régi-új házaspárt és a násznépet. Ezután
a párt köszöntötték gyermekeik, unoká-
ik, dédunokájuk, vejük és menyük, Ma-
rika néni testvérei és a család
apraja-nagyja.
A hivatalos ceremóniát ünnepi vacsora
követte, mely alatt többek között a há-
zaspár fiatalságát idéző Karády Katalin
és Latinovics Zoltán dalok is felcsen-
dültek. És hogy mennyire jól sült el a
meglepetés azt Józsi bácsi fogalmazta
meg a haza vezető úton, miszerint: „Ek-
kora örömet semmi mással nem tudtak
volna nekik szerezni”.

A történetet papírra vetette az ünnepeltek
unokája: Ádám Alexandra

FELHÍVÁS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
26/2013. (VII.11 .) sz. határozatával megalakí-
totta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottságot, mely rendszerezi a település érték-
tárak adatait, továbbá saját gyűjtőmunkát is vé-
gez.
A nemzeti értéktár értékekkel való megtöltése
közös feladatunk, ezért azok összegyűjtéséhez,
megismertetéséhez mindannyiunk közreműkö-
dése szükséges.
Ősi magyar hagyományaink olyan értékekkel
bírnak, melyet feltétlenül védeni kell, és megis-
mertetésük a fiatalok számára elengedhetetlen.
A Megyei Értéktár Bizottság fontosnak tartja a
magyar kultúra évezredes értékeinek feltárását,
megőrzését és megismertetését.
A magyar nemzeti értékekről és a hungariku-
mokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerint
nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez,
termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományok-
hoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó nemze-
tünk történelme valamint a közelmúlt során
felhalmozott és megőrzött minden szellemi és
anyagi, természeti, közösségi érték vagy ter-
mék, amely
a) hazai szempontból meghatározó jelentőségű,
így nemzetünk - de legalább egy meghatározott
tájegység lakossága - a magyarságra jellemző-
nek és közismertnek fogad el,
b) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti
megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte
a világon,
c) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatarto-
zásának, magyarságtudatának kialakításához,
megerősítéséhez;
A Bizottság felhívással fordul a megye polgára-
ihoz, civil és társadalmi szervezetekhez, hogy
lakókörnyezetében a települési illetve megyei
értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket
gyűjtsék össze és tegyék meg javaslatukat a
helyben, az önkormányzat felé.

Miskolc, 2013. szeptember
BorsodAbaújZemplén Megyei

Értéktár Bizottság

KEDVES MEZŐNYÁRÁDI LAKOSOK!
Szeretettel várjuk Önöket október 1 -6-ig a bogácsi Thermálfürdőbe egy lazító, pi-
hentető fürdőzésre ahol csak a Mezőnyárádi lakosok (lakcímkártya felmutatása el-
lenében) kedvezményes 600 Ft/fő árért válthatnak napijegyet és élvezhetik a
gyógyvizes medencék jótékony hatásait.
Érdeklődni lehet a 49/534-021 -es telefonszámon vagy a marketing@bogacsitermal-
furdo.hu e-mail címen.

Bogácsi Thermálfürdő Kft




