
TESTÜLETI ÜLÉS VOLT OKTÓBER 30ÁN
Az ülésen összesen 9 napirendi pontot vitattak meg a képvise-
lők. Elsőként a 2013.évi, 3/4 éves gazdálkodásról szóló beszá-
moló elfogadására került sor.
Elhangzott, hogy a gazdálkodás kiadási és bevételi összegei idő-
arányosan teljesültek, a költségvetés kiegyensúlyozott. A helyi
óvoda, mint gazdálkodási egység visszakerült az önkormányzat-
hoz. A kintlevőségeket, helyi adó tartozásokat az érintettekkel
való egyeztetés illetve letiltás útján az önkormányzat - amennyi-
ben lehetséges - behajtja a közeljövőben. A jövő évre vonatkozó-
an azonban előrevetíthető, hogy pl. az iparűzési adó bevétel
csökkeni fog. Az előterjesztést egyhangú igennel fogadták el a
képviselők.
A második napirendi pontban a 2014. évi költségvetési koncep-
ciót fogadták el a képviselők egyhangú igennel. Ezt október 31 -
ig kellett megtenni. Maga a koncepció irányvonalakat jelöl meg
a gazdálkodásban, hiszen például nem tudni még biztosan, hogy
milyen államháztartás felől érkező bevételek lesznek.
A harmadik napirendi pontban a kéményseprési ipari közszol-
gáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítását fo-
gadták el a képviselők. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
2013.július 1 -től ezen a területen is életbe lépett a rezsicsökken-
tés, ennek hatására például az úgynevezett egységnyi munkará-
fordítás nettó díja 4.000 Ft-ról 2.000 Ft-ra csökkent, a műszaki
vizsgálatok díja pedig bruttó 5.080 Ft-ról 2.540 Ft-ra mérséklő-
dött. A képviselőkhöz viszont több jelzés is befutott az elmúlt
időszakban, hogy az egész éves díjat már az első félévben ki kel-
lett fizetni, így jogos igényként merül fel a 2.félévi díj arányos
részének visszafizetése a szolgáltatást végző cég részéről. Ezt
és további kérdéseket is egyeztet majd az önkormányzat a szol-
gáltatóval, és erről tájékoztatják majd a lakosokat. A képviselők
egyhangú igennel elfogadták az előterjesztést.
A 4.napirendben egy kezességvállalásról szóló határozat kiegé-
szítését fogadták el a képviselők. A faluszépítő egyesület által
korábban felvett hitelre az önkormányzat vállalta a kezességet,
most egy technikai jellegű módosítást kellett a korábbi határo-
zathoz csatolni. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosí-
tást.
Az 5.napirendi pontban a nem közművel összegyűjtött szenny-
víz elszállításának szabályozásáról volt szó. Ez azokat érinti,
akik nem kötöttek rá a szennyvíz-rendszerre, ezt a szabályozást

november 5-ig el kellett fogadnia a testületnek. Ebben az ön-
kormányzat megállapodik az érintett szolgáltatóval, az ÉRV
Zrt.-vel, hogy milyen áron és feltételek mellett végzi a szenny-
víz elszállítását a szentistváni szennyvíz-tisztitó telepre.
Elhangzott, hogy egyre kevesebb lakost érint majd ez, hiszen
közel 75%-os a rákötés aránya a településen. A szabályozást a
képviselők egyhangú igennel elfogadták.
A 6.napirendi pontban a Helyi Esélyegyenlőségi Programot fo-
gadták el a képviselők. Amennyiben a település nem rendelke-
zik egy ilyen programmal, akkor nem indulhat európai uniós
pályázatokon.
Ebben az iratban szó esik azokról a felzárkóztató programokról,
amelyekkel az önkormányzat - lehetőségei szerint - biztosítani
tudja az esélyegyenlőséget. A program külön pontokban taglal-
ja, hogy például az idősek, fogyatékkal élők, munkanélküliek
esetében az önkormányzat milyen lépéseket szándékozik meg-
tenni. A képviselők egyhangú igennel elfogadták a javaslatot.
A 7. napirendi pontban elfogadták a település vízkorlátozási
tervét. Erre azért volt szükség, hogy egy esetleges természeti
vagy egyéb elháríthataltlan okból csökkenő vízmennyiség ese-
tén hogyan korlátozzák a vízszolgáltatást. A képviselők egyhan-
gú igennel elfogadták a határozatot.
A 8.napirendi pontban a helyi Vöröskereszt Alapszervezet ké-
relmét vitatták meg. A szervezet karitatív célú támogatást kért,
amelyet a helyi lakosság érdekében szervezett szűrésekre, illet-
ve a hátrányos helyzetűek segítésére fordít. A testület képvise-
lői indítványra 50 ezer forint támogatást ítélt meg egyhangúan.
A 9.napirendi pontban, az indítványok, javaslatok között szó
volt arról, hogy pozitív visszajelzéseket kaptak az idősek napjá-
ról. Az idén is adnak majd karácsonyi ajándékot az idősek és a
gyerekek részére, a szépkorúak várhatóan utalványt míg az
óvodás és iskolás gyerekek csomagot kapnak.
Az Őszirózsa Nyugdíjasklub 20 tagja vett részt egy egészségtá-
borban, a lehetőségért ezúton is köszönetüket fejezték ki.
Szóba került a temetőben való sírkőállítás szabályainak betartá-
sa, az önkormányzat utána fog nézni, hogy milyen esetleges
szabálytalanságok történtek. A szeméttelep rekultivált területén
szánkódomb kialakításának lehetősége merült fel egy korábbi
testületi ülésen az egyik képviselőben, a polgármester egyezte-
tett ez ügyben.

(folytatás a köv. oldalon)

Az elmúlt időszak is eseménydús volt a mező-
nyárádi iskolában: ismét részt vett egy csapat a
Less Nándor-emléktúrán, játékgyűjtést rendeztek
Böjte Csaba gyermekotthona javára.

(4-5.oldal)

Programajánló:
Nov. 16. - Erzsébet-Katalin Bál az iskoa tornater-
mében
Nov. 30. - 775 éves Mezőnyárád - évfordulós ün-
nepség és az elkészült beruházások átadása
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Boldoggá avatták Sándor István szalézi vértanút
október 19-én.
A budapesti Szent István bazilika előtti téren tartott
szentmisén Mezőnyárád neve is elhangzott.

(3 .oldal)

775 éves Mezőnyárád



ÖSSZEFOGLALÓ A 2013.SZEPTEMBER 4EI TESTÜLETIÜLÉSRŐL
Az ülésen összesen 5 napirendet vitattak meg a képviselők. El-
sőként a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázathoz való csatlako-
zásról döntöttek egyhangú igennel a képviselők.
A 2. napirendben az óvodavezetői pályázat kiírásáról döntöttek
a képviselők. A óvodafenntartó-társulás megszűnése után önál-
ló intézmény lett a helyi óvoda, így pályázatot kellett kiírni a ve-
zető személyére.
A pályázat kiírását egyhangúlag megszavazták a képviselők.
A 3. napirendben az önkormányzati ingatlanon lévő építmény
társasházzá nyilvánítása volt a téma.
Dr. Horváth László polgármesterként terjesztette elő, hogy az
orvosi rendelő épületében három tulajdonrészt alakítsanak ki
(rendelők, és két lakás). Ezek továbbra is önkormányzati tulaj-
donba maradnának, de a későbbiekben meglenne a lehetősége a
lakások esetében - hogyha az önkormányzat érdeke úgy kívánja
- hogy értékesíthetők legyenek külön-külön. Mindezt indokolja
az is, hogy a környező településeken az orvosok nem tartanak
igényt szolgálati lakásra, és az önkormányzatnak bevételi forrás
is lehet ezek esetleges eladása. A képviselők 6 igen, 1 nem
arányban megszavazták a társasházzá nyilvánítást.
A 4. napirendben bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtását
szavazták meg a képviselők a kincstártól visszaigényelt közmű-
fejlesztési hozzájárulással kapcsolatban, mivel ennek egy részét

jogtalannak ítélte a kincstár, ezért az önkormányzat most bíró-
sághoz fordul.
Az 5. napirendben az időszerű feladatokok között szó volt a
szeméttelep rekultivációjáról. Elhangzott, hogy mindez már fo-
lyamatban van. Kérdésként merült fel, hogy lesz-e szociális fa
és széntámogatás az idén, amelyre igen volt a válasz.
A Vasút út rendebetételével kapcsolatban nincs fejlemény, a
Közúthoz tartozik, az önkormányzat csak szorgalmazni tudja
ennek elvégzését.
A továbbiakban a polgármester tájékoztatta a képviselőket ar-
ról, hogy a közelmúltban egy civil szervezet jelzéssel élt a
gyermekjóléti szolgálatnál egy mezőnyárádi családot illetően.
A szolgálat munkatársai környezettanulmányt végeztek az érin-
tett családnál, ahol hiányosságokat tártak fel a lakáson belül és
kívül is. Azóta a család próbálja ezeket megszüntetni.
A testületi ülésen Vályi-Nagy Zsolt képviselő beadvánnyal ke-
reste meg a polgármestert és egyúttal a képviselő-testületet. A
beadvány tartalmazta szinte ugyanazokat, amit az említett civil
szervezet is leírt a gyermekjóléti szolgálat felé. A képviselő be-
adványában sürgette a családdal szembeni eljárást, akár a gye-
rekek intézetben való elhelyezését, akár szabálysértési eljárás
megindítását.
A polgármester válaszában elmondta, hogy az érintett család a
feltárt hiányosságokat – anyagi okok miatt - nem képes egyik
napról a másikra megszüntetni, a gyerekek egyébként tisztán
járnak, látható a róluk való gondoskodás.

MEGÚJULÓ PARK, ÚJ JÁTSZÓTÉR ÉS SÓSZOBA
Mezőnyárádon két beruházás is folyamatban van ezekben a he-
tekben. Egyrészt megújul a falu központjában lévő park, új nö-
vényzet, sétáló ösvények és új köztéri bútorok várják majd a
pihenni vágyókat. Itt helyezik majd el azt az oszlopot is, ame-
lyet Mezőnyárád első írásos említésének 775 évfordulója alkal-
mából állítanak.
A pályázat keretén belül már megépült a park mellett található
játszótér a gyerekek örömére.
A másik beruházás a játszótér mögötti sószoba, sóbarlang kiala-

kítása, amely 70-80 %-os készültségi fokban van jelenleg. Itt
nem csak a gyógyulni vágyók részére kialakított helység fog
helyet kapni, hanem a polgárőrség irodája is itt lesz.
A sószobának és a polgárőr irodának helyet adó épület felújítá-
sát az önkormányzat által a Dél-borsodi Leader Egyesülethez
beadott pályázat által elnyert mintegy 7 millió forintos támoga-
tás segítségével valósítják meg.
A tervek szerint november 30án rendezik majd meg azt a ren
dezvényt, amelynek keretében  a 775 éves évforduló megün
neplése mellett  átadják az említett beruházásokat.

(folytatás az előző oldalról)
Elmondta, hogy az adott területet - a kapott tájékoztatás szerint
- egy már meglévő terv szerint kell helyreállítani, szigorú előírá-
soknak megfelelően.
A tervek szerint november 30-án tartják a település 775 éves év-
fordulója tiszteletére rendezett ünnepséget, ennek keretében át-
adják a játszóteret, sószobát és a polgárőrök új irodáját.
Ismét lehetősége volt az önkormányzatnak kedvezményes szén-

osztás megszervezésére. Minden család, aki jelentkezett, része-
sül a kedvezményes (-50 %-os áron értékesített) szénből, a
több, mint 80 igénylő 20-20 mázsát kap majd. Az érintetteknek
a szállítás díját fedeznie kell.
Egy pályázat segítségével sikerült karácsonyi díszkivilágítást
beszereznie az önkormányzatnak, várhatóan a főutca teljes
hosszában el lesznek majd ezek a díszek helyezve.

IDŐSEK NAPJA
2013. október 28-án ünnepeltük a szépkorúakat községünk há-
zasságkötő termében. Igazi feltöltődést nyújtott ez a kedves al-
kalom, ahol meghitt, békés perceket tölthettünk együtt az idős
emberekkel. Kötetlen beszélgetés során felidézhették régi ked-
ves emlékeiket a nagy számban megjelentek.
Dr. Horváth László polgármester köszöntője után Juhász József-
né a legidősebbeket köszöntötte, kívánva nekik még sok szép
esztendőt.
Hagyományainkhoz híven köszöntöttük községünk legidősebb
asszonyát, Tóth Pálnét, aki az idén töltötte be 94. életévét. A leg-
idősebb férfit Orosz László személyében köszönthettük, aki
91 éves. Külön köszöntöttük az ünnepségen megjelent legidő-
sebbeket, név szerint Bíró Józsefnét és Bódi Istvánt.

A mezőnyárádi házassági anyakönyv nyilvántartása szerint
idén egy házaspárt köszöntöttünk, akik 50 éve kötöttek házas-
ságot. Ez évben Pető László és felesége Bogyó Ilona voltak az
ünnepeltek. Kívánunk még további szép együtt töltött éveket,
családjuk körében.
Zenés műsorunkat a Miskolcról érkező Havasi György és mű-
vésztársai szolgáltatták. Népszerű dalaikkal jókedvre derítettek
bennünket, majd a vendéglátás következett.
Az ízletes vacsora a konyhai dolgozókat, a szervezés és fel-
szolgálás a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és a vöröskeresztes
asszonyokat dícsérte. Köszönjük mindazoknak, akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy községünk idős lakóit méltóképpen ünne-
pelhessük.

Juhász Józsefné vöröskeresztes titkár
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OKTÓBERI MEGEMLÉKEZÉSEK MEZŐNYÁRÁDON
Október 4-én, péntek reggel az aradi vértanúkra, az 1848-49-es
szabadságharc leverését követő megtorlás áldozataira emlékez-
tünk. Aműsorban megelevenedett a szabadságharc 1 3 honvédtá-
bornoka, akiket 1 849. október 6-án végeztek ki Aradon. A
megemlékezésen iskolánk énekkara is fellépett.

Tóth Sándorné

Október 22-én emlékeztek meg az 1956-os eseményekről a me-
zőnyárádi Szederkényi Anna Tagiskolában. Az intézmény kis-
tornatermében tartott megemlékezésen a gyermekek
előadásában megelevenedtek a forradalom legjelentősebb moz-
zanatai, miközben filmbejátszások és egy fotóösszeállítás hozta
még közelebb az akkori időket.

A forradalom 57 éve történt eseményeinek tiszteletére megem-
lékezést szervezett az önkormányzat is október 22-én, a könyv-
tár falán elhelyezett emléktáblánál. Korpás Zoltán ünnepi verse
után, dr. Horváth László, Mezőnyárád község polgármestere
mondta el ünnepi beszédét, majd az önkormányzat, az intézmé-
nyek, a pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el az
emlékezés koszorúit.

VISSZATEKINTŐ A FALUNAPRA
Augusztus 18-án Mezőnyárádon 11 óra 30 perckor ünnepi meg-
emlékezésre került sor a község központjában, a Szent István
szobornál.
Dr. Horváth László polgármester tekintett vissza az elmúlt ezer
esztendőre ünnepi beszédében, majd a pártok és civil szerveze-
tek képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit államalapító ki-
rályunk szobránál.
A megemlékezést követően a Sweet Band zenekar mintegy
negyven perces, klasszikus művekből összeállított szabadtéri
koncertjét élvezhették a jelenlévők.
Másnap, a szórakoztató programok közül elsőként Leblanc Győ-
ző és Tóth Éva előadásában jól ismert operett slágerek hangzot-
tak fel, majd a Mikroszkóp Színpad két ismert tagja, Heller
Tamás és Beregi Péter gondoskodott felhőtlen jókedvről. Őket
követte a helyi Őszirózsa Nyugdíjasklub népdalkörének ma-
gyar nótákból és régi népdalokból összeállított előadása.
AMezőnyárádi Faluszépítő Egyesület még az év májusában hir-

dette meg a "Tisztább, ápoltabb Mezőnyárádért" elnevezésű
versenyt, melynek eredményhirdetésére is ezen a délutánon ke-
rült sor. A verseny győztese Kolyvek Istvánné lett, a nevezők
közül az ő portáját találta a zsűri a leginkább ápoltnak, virágok-
kal ízlésesen díszítettnek. Az első helyezett jutalma 20 ezer fo-
rint volt, amit a győztes a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület
javára ajánlott fel.
A versenyben két 2.helyezett is lett: Orosz Lászlóné és Tóthné
Kántor Anita. A 3.helyre pedig három versenyzőt választott ki a
zsűri: Magosné Juhász Beatrixot, Fazekasné Orosz Andreát és
Vasasné Rajna Anikót is elismerésben részesítették. A 2.helye-
zettek 15 ezer, a harmadik helyezettek 10 ezer forint pénzjutal-
mat kaptak.
Miután minden nevező átvette a jól megérdemelt jutalmat és
emléklapot, a Desperadó zenekar lépett színpadra, a jó hangu-
latot fokozva és megmozgatva zenéjükkel kicsiket és nagyokat
egyaránt.
Este a P. Mobil együttes nagy sikert arató koncertje, majd az éj-
szaka beálltával tűzijáték zárta a három napot.

Mert Mezőnyárád neve elhangzott a budapesti a budapesti
Szent István-bazilika előtti téren az ünnepi szentmisén. Ugyanis
Sándor István 1938-ban Mezőnyárádon kezdte meg
noviciátusbeli szolgálatát a szalézi rendben. A boldoggá avatást
a pápa képviseletében Angelo Amato szalézi bíboros, a
Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa végezte, a
szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, érsek mutatta be.
A ceremónia végén három beszéd hangzott el, Havasi József sza-
lézi szerzetes, Boldog Sándor István egykori társa részéről, An-
gelo Amato bíboros, Ferenc pápa képviselője részéről és Don
Pascual Chávez szalézi rendfőnök részéről.

„Sándor István boldoggá avatása erkölcsi és lelki kárpótlás az
Egyháznak és a magyar nemzetnek, valamint fontos a magyar
ifjúság szempontjából is, amelynek szüksége van egy olyan pat
rónusra, aki nagylelkű áldozatra képes, és olyan példaképre,
aki megtanítja a megalkuvás nélküli kötelességteljesítésre azzal,
hogy tudatosan tanúságot tett a hitéről.”
(P. Cameroni Pierluigi SDB, egyetemes posztulátor)

Horváth Eszter

(a Nyárádi Krónika következő számaiban a szaléziak történetét,
és mezőnyárádi tevékenységüket valamint Sándor István életpá
lyáját is bemutatjuk)

SÁNDOR ISTVÁN VÉRTANÚBOLDOGGÁ AVATÁSA
Október 19-én 10.30-kor vette
kezdetét az a szentmise, amely-
nek során Sándor István szalézi
vértanút boldoggá avatták. Az
ünneplés már 9.30-kor, Sándor
István életének bemutatásával
és bevezető közös imádsággal
kezdetét vette.
Hogy ez miért kerül a Nyárádi
Krónikába?
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ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGI FOGLALKOZÁS AZ ISKOLÁBAN
2013. október 10-én alsós munkaközösségi foglalkozás volt Me-
zőnyárádon, a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola
alsós nevelőinek részére. A foglakozáson Farkas Jánosné a má-
sodik osztályos tanulók segítségével bemutatta a tanítók számá-
ra a kölyökatlétika eszközcsomag használatát. 2001 tavaszán az
IAAF (Nemzetközi Atlétikai Szövetség) felvállalta egy olyan
gyermek atlétikai mozgásprogram koncepciójának kifejleszté-
sét, mely határozottan különbözik az atlétika felnőtt modelljei-
től. Ezt az új modellt IAAF Kölyök Atlétikának nevezzük.
Nemzetközi szakemberekből álló munkacsoportot hozott létre,
mely éveken keresztül tanulmányozta az igényeket, szükséglete-
ket és lehetőségeket. Végül 2005-re kidolgozta a 7-1 5 éves kor-
csoport globális képzési stratégiáját. Ennek a stratégiának a
lényege, hogy:
-egyszerű, mindenki számára elérhető és gyakorolható legyen
-progresszív fejlődést biztosítson
-létesítmény igénye egyszerű legyen, gyakorlatilag bárhol te-
remben, utcán, téren megvalósítható legyen
-rövid idő alatt nagy létszámot lehessen hatékonyan megmoz-
gatni
-csapat elvűség – mint a globális nevelési eszköz
A Kölyök atlétika program alapvetően egy olyan foglalkoztatá-

si rendszer, mely a gyermekek fizikai és szellemi képességeit
egyaránt fejleszti és a gyakorlás adta feladatok és lehetőségek-
nek köszönhetően pozitívan építi a sikeres társadalmi beillesz-
kedéshez szükséges személyiségjegyeket is, és az IAAF
kölyökatlétika eszközrendszere biztosítja, a 2012-es NAT-ban
megfogalmazott célkitűzések elérését is.
Mezőnyárádra augusztusban érkezett meg a kölyökatlétika esz-
közcsomag, melyet a tanulók heti rendszerességgel használnak.
A kölyökatlétika mozgásanyagát heti két órában beépítették az
első és második osztályos testnevelés tanmenetbe.
Az eszközrendszer bemutatása után Farkas Jánosné a kölyökat-
létika hátteréről beszélt, majd egy dvd levetítésével igyekezett
a tanítóknak ötleteket, instrukciókat adni, a testnevelés órák
megtartásához.

HA KARSZT, AKKOR AGGTELEK!
Október 9-én Aggtelekre kirándult a 6. osztály. Már útközben
megcsodáltuk az Aggteleki-karszt csupasz mészkőszikláit, a
dimbes-dombos tájat, az őszi színekben pompázó erdőt. Az uni-
ós támogatással épült vörös-tói bejáratnál mentünk be a Barad-
la-barlangba, ahol a 2300 m-es középtúrán láthattuk a
kalcitkristályoktól csillogó cseppköveket. Néhánynak még fan-
tázianevet is adtak. Volt ott Mikulás, halszárító, csillagvizsgáló,
kidőlt fatörzs, rakott karfiol…
Az óriások termében meghatódva hallgattuk Simándi József elő-
adásában a Hazám, hazám című áriát. A barlang kijárata már
Jósvafőre vezetett. A Tengerszem-tónál foltos szalamandrák
után kutattunk, de sajnos sikertelenül. A játszótéren egy kis má-
szókázás, hintázás kárpótolta csalódásunkat. Egy rövidebb gya-
loglás után eljutottunk a jósvafői Oktatóközpontba, ahol már
vártak bennünket.
Hogy kik? Hát a karámban lévő hucul lovak! Nagy barna sze-

mükkel kedvesen néztek ránk, engedték, hogy megsimogassuk
őket. Ezután bogárnézővel vizsgáltuk a hegyen az avarlakókat,
majd az Aggteleki-karszt egyik kevésbé ismert barlangját, a
Vass Imre-barlangot vettük célba. Sokunk szerint ez még
szebb, mint a Baradla, mert az itteni cseppkövek szinte kar-
nyújtásnyira vannak, és a barlangászok fáklyái által nem
szennyezettek. A szűk járatokban kissé nehézkes a közlekedés,
de a látvány kárpótol mindenért! A gravitációnak ellentmondó
heliktitek, a Narancs-zuhatag csipkéi mindannyiunkat elbűvöl-
tek.
A visszaúton a hucul ménest is volt szerencsénk megpillantani.
Volt, aki vágtatás, mások pihenés közben láthatták a 120 lóból
álló ménest. Ezek a nyugodt félvad lovak hosszú perceken ke-
resztül képesek mozdulatlanul állni. Látványuk nagy élmény
volt! Késő délután fájó szívvel vettünk búcsút a karsztvidéktől.
Ígérjük, még visszatérünk!

Kassainé Szilágyi Éva

LESS NÁNDOR EMLÉKTÚRA
Az emléktúra 12 km-es távján vettünk részt 2013.október 12-
én. A gyerekekből, szülőkből és pedagógusokból álló csapat reg-
gel gyülekezett az iskola bejáratánál, és fél 8-kor útnak is in-
dult.
Sikerült nagyon jó időt kifognunk, amiért szerencsésnek tekint-
hetjük magunkat. A természet szépsége mellett, a programot rö-

vid előadások tették színesebbé mindenki számára. A hosszú
gyaloglás után már alig vártuk, hogy elfogyaszthassuk a meg-
érdemelt ebédet (finom bablevest) a célban. Úgy érzem, egy
csodálatos napot mondhatunk magunkénak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Sümegi Péternek, Sümegi
Csabának ( ellenőrző ponton a bélyegzés gyorsaságát) és min-
den szülőnek a segítségét!

Kis Katalin
HALLOWEEN
A Halloween-i party október 25-én délután 16 órakor kezdődött
az iskolában. A legtöbb jelmezes az arcfestésre várt, hogy még
ijesztőbb legyen. S míg a nagyobb lányok ezen munkálkodtak,
addig voltak, akik töklámpást faragtak, vagy ügyességi játékok-
ban vettek részt.
Ezután következett a jelmezesek felvonulása és a töklámpások
értékelése. Ez nem volt könnyű feladat, de végül megszületett
az eredmény, s a győztesek kihirdetése után minden beöltözött

gyerek elindult, hogy "Trick or treat! " azaz „Cukrot vagy
csínyt! ” kiáltson az ajtók előtt. Visszatérve az iskolába minden
rémalak jóízűen fogyasztott a szülők által készített finomsá-
gokból, és frissítő italokból. A regenerálódás után pedig kezde-
tét vette a disco, melyen minden szörny, csontváz, szellem és
banya a kimerülésig ropta.
Köszönjük a segítséget minden szülőnek, polgárőrnek és peda-
gógusnak.

Kis Katalin
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JÓNAK LENNI JÓ!  JÁTÉKGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN
A mezőnyárádi Szederkényi Anna Tagiskola Szülői Munkakö-
zössége a Diákönkormányzat segítségével játékgyűjtést szerve-
zett a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes vezetésével működő
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei számára.
Az eszközöket az új épület aulájába várták október 24-én dél-

után. A gyűjtés során nem csak új , de jó állapotban lévő társas-
játékokat, labdákat, kártyákat, autókat, sportszereket,
rajzlapokat, írószereket és festékeket hoztak a támogatók, akik
cserébe az iskolai farsangi bálra szóló tombolát kaptak aján-
dékba, amivel értékes nyereményeket nyerhetnek.
Az adományozás során nem csak a rászorulók boldogok, ha-
nem az adományozók is, hiszen „Jónak lenni jó”!
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SZÜRETI MULATSÁG AZ OVIBAN
Évek óta hagyomány a mezőnyárádi óvodában, hogy szeptem-
berben a gyermekek az óvónénik segítségével szüretelni indul-
nak az intézmény területén. Idén sajtos stangli gyúrással indult
a nap. Az ovisok képet kaphattak arról, hogy milyen alapanya-
gokból és hogyan készül el ez a sajtos finomság. A lányok kö-
zül páran még a tepsibe helyezésnél is segíthettek. Mások a tea
elkészítésénél szorgoskodtak, belehelyezték a filtereket az elő-
készített forró vízbe.
Amíg sült a finomság, kosarakkal felszerelkezve indultak útnak

az óvoda hátsó részéhez, hogy a szőlőtőkékről leszüreteljék a
termést. Néhol egész érdekes helyekre is felkúsztak az indák,
így segítséget kellett kérni a pedagógusoktól is. A leszedett für-
töket egybegyűjtötték és megkezdődött a bogyózás.
Közben énekeltek és verseltek a pillangós és katicás csoport
tagjai is. A fiúk feladata volt ezután a zúzás és préselés. A kis
présgépből csak úgy folyt a finom szőlőlé. A nehéz munka után
mindenki megéhezett és megszomjazott, még szerencse, hogy
pont ekkorra készült el az előzőleg sütőbe tett finom sajtos
stangli és a tea.

SZOBOSZLÓI EMLÉKEINK....
Szeptember végén tele reményekkel,
Indultunk a klubbal vidáman, jókedvvel.
Az idő is csodás, áldott nap mosolyog,
Mi egymásra, ő meg ránk száz sugárral ragyog.

Szoboszlóra indul a csapat gyógyulni,
Drága gyógyvizében még egyet fürödni.
Gyönyörű az idő, bár szeptember vége,
Hálásan tekintünk a tiszta kék égre.

Köszönjük Istenünk, hogy ily szép időt adtál,
Ugye Te is úgy gondolod, hogy nekünk ez kijár.
Egészség-táborba hívtak minket ide,
Életmódon változtatni hogyan kell? Tudod-e?

Hasznos tennivalókat hallottunk mi ottan,
Kedves orvosaink előadásában.
A legnagyobb élmény volt Szoboszlót meglátni,
a sok virágos teret, szökőkutat, épületeket csodálni.

Hosszú séták után, finom ebéd várt ránk
Csodálatos gyógyvíz, kezelések, vízi torna és masszázs.
Hazafelé Hortobágynak vezetett az utunk,
Élményekkel boldogan, vidáman daloltunk.

S ha még egyszer jövőre megismételhetnénk
Tudom Ti is így tennétek, megint csak elmennénk.
Büszkék vagyunk hazánkra, gyógyvizeink Reád,
A jó Isten nekünk adta ezt a drága Hazát.

Köszönjük Istenem gyógyító vizeid,
Mely a betegeken igen sokat segít.
Elsősorban igen, Neked adunk hálát,
De a polgármester úrnak is köszönjük jóságát!

Batta Gusztávné és 19 társa,
akik ebben a táborban részt vettek az Őszirózsa Nyugdíjas klubból

90 ESZTENDŐ ÜNNEPE
Falunkban szerencsére sok nagyszülő, dédszülő él köztünk. A ki-
lencvenedik születésnapot nem csupán a család tartja nagy becsben,
de évek óta a Magyar Állam is gratuláló oklevelet küld az ünnepel-
teknek. Október elsején a mi Mamánk is egy ilyen köszöntőt vehe-
tett át a polgármestertől és a jegyző asszonytól, csatlakozva a most
91 éves Nagyapához.
Orosz Lászlóné 1923-ban született Tóth Mária néven a szomszédos
Ábrányban. 67 éve ment férjhez Vitéz Orosz Lászlóhoz, és azóta is
szépen élnek, együtt minden jóban és rosszban. Házasságukból két
lánygyermek született. Három unokájuk és kettő, hamarosan három
dédunokájuk van. Életük, kitartásuk, erejük és összetartásuk mind-
annyiunknak példa arra, hogyan szeretnénk mi magunk is együtt és
egymásért élni.
Nem véletlen, hogy majd harmincan ünnepeltük a szép születésna-
pot. Ennek része volt polgármester úrék látogatása is, akik látható-
an jól érezték magukat velünk, hallgatva kilencven esztendő
történeteit. Az értük mondott szentmisén is Isten áldását kérte rájuk
Plébános atya, és kívánjuk, sokszorozódjék feléjük mindaz a jó,
amit tőlük kapunk. Boldog születésnapot, Mama!

Szelei Katinka

ADVENTI VÁSÁR – EGYÜTT A FALU
Adventben a római katolikus egyházközség és az önkormányzat
előzetes megbeszélése alapján közös gyertyagyújtást tervezünk.
Ennek kiemelkedő eseménye lesz a december 22-ei karácsonyi vá-
sár és koncert.
A Polgármesteri Hivatalban várják azok jelentkezését, akik ezen a
napon árusítani szeretnének.
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FIGYELEM!
Az adóhatóság értesíti a lakosságot, hogy a 2013. évi kommunális adó, gépjármű-
adó, iparűzési adóelőleg, talajterhelési díj és késedelmi pótlék tartozásait rendezze.
A befizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízásokat az Önkormányzat minden
adófizetőnek postázta, de a befizetés átutalással is teljesíthető.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámolásra, melynek mérté-
ke minden naptári nap után a felszámolás időpontjában érvényes jegybanki alapka-
mat kétszeresének 365-öd része.
Kérem, hogy amennyiben a Borsod Takarék Takarékszövetkezetben kívánja befizet-
ni az adóját, az összegeket 5, és 10 forintra kerekítve írja rá a befizetési csekkekre.
Felhívom a tisztelt adózók figyelmét, hogy akinek adóhátraléka van, az a hátralék
megfizetését minél előbb teljesítse, mert amennyiben a tartozások kiegyenlítése
nem történik meg, abban az esetben az önkormányzat az adóhátralékok letiltásáról,
végrehajtásról intézkedik.

Várnai Róbert püi tanácsos

ANYAKÖNYVI HÍREKÚJSZÜLÖTT:
Gácsi Emma
Miskolc, 2013. október 17.
Szülők: Szelei Katinka és Gácsi Péter

Gratulálunk!

FIGYELEM!
Értesítjük a község lakosságát, hogy Dr.
Szántai-Kiss László háziorvos 2013. no-
vember 4-től 2013. november 26-ig nem
rendel.

Helyettesít 2013.11.04-től 2013.11.14-ig
Dr. Gondi Teodóra (Mezőnagymihály):

Rendelési idő:
Hétfő:8:00-1 3:00 Mezőnagymihály
Kedd: 8:00-9:00 Mezőnyárád

13:00-1 5:00 Mezőnagymihály
Szerda: 8:00-1 3:00 Gelej
Csütörtök: 8:00-1 3:00 Mezőnagymihály

13:00-14:00 Mezőnyárád
Péntek: 8:00-9:00 Mezőnagymihály

9:00-1 3:00 Gelej
Telefon: 06-30/488-2441

2013.11 .25-én és 2013.11 .26-án is
Dr. Gondi Teodóra helyettesít:
Hétfő: 8:00-1 3:00 Mezőnagymihály

13:00-1 5:00 Mezőnagymihály

Helyettesít 2013.11.15-től 2013.11.22-ig
Dr. Kuncsik János (Tibolddaróc):

Rendelési idő:
Hétfő: 9:00-12:00 Tibolddaróc
Kedd: 9:00-11 :00 Kács

14:00-1 5:00 Tibolddaróc
Szerda: 9:00-12:00 Tibolddaróc
Csütörtök: 9:00-12:00 Tibolddaróc
Péntek: 9:00-11 :00 Kács

14:00-1 5:00 Tibolddaróc

Telefon: 337-031 és 06-70/268-9038
(helyben nem rendel)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület ez-
úton is köszönetét fejezi ki Roszkos István-
nénak, aki a békafesztiválon és a falunapon
üzemeltetett büfé bevételéből összesen 100
ezer forintot ajánlott fel az egyesület javá-
ra.

ERZSÉBETKATALIN BÁL
MEGHÍVÓ

Erzsébetek, Katalinok!
Ünnepeljünk együtt!

Hozzátok el barátaitokat, ismerőseiteket
a 2013.november 16-án 20 órától

megrendezésre kerülő

ERZSÉBET-KATALIN NAPI BÁLBA!

A jó hangulatról a Caffe & Sugar /Kriston Zoltán & Pap Mihály/
gondoskodik

Éjfélkor tombola, ahol értékes nyeremények találnak gazdára
Erzsébet, Katalin nevű vendégeinknek a belépő ingyenes!

Belépőjegy ára: 1 300FT
Támogató jegy: 1000Ft

Jegyek vásárolhatók:
elővételben Kovácsné Molnár Gabriellánál,

és a bál napján, a helyszínen

Érdeklődni: Tóthné Kántor Anita: 06-70/315-0194
Kovácsné Molnár Gabriella: 06-20/431 -7602

Tombola-, és egyéb felajánlásokat köszönettel elfogadunk!
Köszönjük, hogy részvételével segíti a 7. osztályosokat

Helyszín:
a Szederkényi Anna Tagiskola tornaterme (Mezőnyárád)




