
KEDVES NYÁRÁDIAK!
Közeledik az évvége, magunk mögött hagyunk egy számunkra,
mezőnyárádiak számára nevezetes évet. Településünk első írá-
sos emléke 1238-ból származik, így ez évben ünnepeljük közsé-
günk fennállásának 775. évfordulóját.
Ezt az évfordulót bensőséges ünnepség keretében ünnepeltük
meg november 30-án, melynek keretében avattuk fel az ese-
ménynek emléket állító emlékoszlopot, id. Hajnal István szép al-
kotását. Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki részt
vett az ünnepség szervezésében. Fontosnak és magáénak érezve
azt, hozzájárult annak sikeres lebonyolításához, és köszönet
azoknak is, akik azon részt vettek és így is kifejezték tiszteletü-
ket, ragaszkodásukat lakóhelyük iránt.
Ez alatt a közel nyolc évszázad alatt településünk nem volt
nagy történelmi események színhelye, de az itt élő emberek
szorgalmas munkával nemzedékről nemzedékre védték, őrizték
lakóhelyüket, biztosították megélhetésüket. Községünk az utób-
bi évtizedekben jelentősen fejlődött, modernizálódott. Kiépült a

teljes infrastruktúra, megújultak intézményeink.
Ebben az évben is sikerült gyarapodnunk, elkészült a sókamra,
ami sok légzőszervi betegnek segít majd a gyógyulásban. Meg-
oldódott a polgárőrök elhelyezése is. Elkészült a játszótér és fo-
lyamatban van a Béke téri park teljes felújítása. Az állam
átvállalta az előző ciklusban keletkezett adóságunkat, így gaz-
dálkodásunk stabilizálódott.
A Faluszépítő Egyesület tagjai sok önkéntes munkával aktívan
részt vettek a község arculatának alakításában, szépítésében. Az
ő munkájukat dicséri többek között a virágtartók és a karácso-
nyi díszvilágítás tartóinak elkészítése és felszerelése. Köszönet
érte.
Elmondhatjuk, hogy ebben az évben is sikerült egy kicsit
előbbre lépnünk, szebbé, komfortosabbá tenni lakóhelyünket az
itt élők örömére.
A közelgő ünnepek alkalmából kívánok minden nyárádi lakos-
nak áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet.

Dr.Horváth László polgármester

Mezőnyárád fennállásának 775. évfordulóját ünne-
pelték november 30-án a településen.
Az évfordulóra egy emlékoszlop készült, így az el-
készült beruházásoknak átadása után ezt is felavat-
ták. (2.oldal)

Programajánló:
December 21 . - Karácsonyi ünnepség az iskolában
December 22. - Negyedik adventi gyertya meg-
gyújtása, karácsonyi vásár és koncert a római kato-
likus templomban ill. a templom előtt
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Novemberben két hagyományos rendezvényt is
megtartottak az iskolában: november 16-án az Er-
zsébet-Katalin bált tartották meg közel 400 vendég
részvételével, 26-án pedig a Szederkényi Anna
Napra került sor. (3 .oldal)

775 éves Mezőnyárád

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MEZŐNYÁRÁD MINDEN LAKOSÁNAK!

TISZTELT MEZŐNYÁRÁDIAK!
Karácsonyra készülve bizony sokunkban megfogalmazódik a
kérdés, vajon hogyan is készülhet fel az ember méltó módon er-
re az ünnepre, Jézus Krisztus születésére. A mindennapos roha-
nás bizony néha elhomályosíthatja szemünk előtt az esemény
valódi jelentését, Isten és egymás megtalálását. Munkám során
sok idős emberrel találkozom, akik elmondják, hogy számukra
leginkább a magány, az elhagyatottság és a reménytelenség érzé-
se a leggyötrőbb.
Amíg mi azon törjük magunkat, hogy Szentestére megszerez-
zük szeretteink számára a már kigondolt, vagy csak az utolsó
pillanatban meglelt ajándékot, mások – talán épp a szomszéd-
ban – arra várnak, hogy valaki rájuk nyissa az ajtót, valaki meg-
szólítsa őket. „Hogy vagy?”, „Hogy tetszik lenni, miben
segíthetek?” Bizonyára többen, e sorokat olvasva helyeselnek,
de az is fontos lenne, hogy az első lépést is minél többen le-
gyünk képesek megtenni.
Talán nem vetnek meg érte, ha képviselőként azt mondom, egy
országot, egy közösséget vezetni bizony több, mint építkezni és

források felett dönteni. Elidegenedett világunkban igenis újra
kell építenünk közösségeinket, emberi kapcsolatainkat. Tud-
nunk kell beszélgetni, együtt ünnepelni, hogy aztán legyen mire
emlékezni. Nem csak egy családnak, de egy városnak, egy or-
szágnak is.
Tisztában vagyok azzal, hogy mindenkinek megvan életében a
maga keresztje, legyen az anyagi, egészségügyi, vagy más, lelki
természetű. A betlehemi csillag fénye pont ebbe a sötétségbe
szeretne fényt gyújtani.
Karácsonyra ugyan mit is kívánhatnék Mezőnyárád Lakóinak?
Tudjunk hinni Istenben, hinni egymásban, saját magunk és ha-
zánk boldogabb jövőjében! Képesek legyünk szeretni, hiszen ez
a legősibb és legerősebb kapocs ember és ember között. Tud-
junk örülni egymás és közösségünk sikereinek, hisz az öröm
nem csak a lélek, de a test orvossága is. És végül, merjünk re-
mélni, mert remény nélkül minden erőfeszítésünk kevés.
E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek áldott, békés ka-
rácsonyt!

Tállai András országgyűlési képviselő



775 ÉVES MEZŐNYÁRÁD: MEGÜNNEPELTÉK AZ ÉVFORDULÓT, FELAVATTÁK AZ ELKÉSZÜLT BERUHÁZÁSOKAT
Mezőnyárád első írásos emléke 775 évvel ezelőtt íródott. E je-
les esemény miatt gyűltek össze november 30-án 11 órára a köz-
ség iskolájának kistornatermében azok, akik részt kívántak
venni az ünnepi megemlékezésen. Elsőként Korpás Zoltán tol-
mácsolta az összegyűlteknek Radnóti Miklós "Nem tudhatom"
című versét, majd a település első embere, dr. Horváth László
polgármester köszöntötte a megjelenteket és foglalta össze a
megemlékezés mivoltát.
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzatokért fele-
lős államtitkára ünnepi beszédében hangsúlyozta a közösségi
összefogást, a tenni akarást és az összetartozás érzését.
Ezt követően Bárdos-Simon Katalin tekerőlantművész előadá-
sát hallgathatták meg a jelenlévők. A népi hangszerrel játszott
dallamokon kívűl felcsendült a művésznő gyönyörű hangja is.
Az előadást követően Szelei Katinka röviden összefoglalta a
kistornateremben összeállított történelmi kiállítást, amely meg-
mutatja Mezőnyárád múltját és jelenét.
A 775 éves évfordulóra készült kiállítás 3 fő részből tevődik
össze. A tárlat egyik részeként bemutatkozik az Őszirózsa
Nyugdíjasklub, akik a mai napig aktívan részt vesznek a közös-
ség életében, másik részként az általános iskola tanulói által
összeállított munkák mutatják be, mit is jelent az egyes itt tanu-
ló és élő diákoknak Mezőnyárád. Harmadik részként pedig egy
képes helytörténeti kiállítást láthattak a jelenlévők, ami közel
100 esztendőt ölel át.
A megemlékezés következő állomása az a 775 lépésből álló tör-
ténelmi séta volt, ami a kiállítástól az átadásra kerülő sószobáig
és polgárőr szolgálati helyiségig vezetett. A séta során 5 állomá-

son a villanyoszlopokra elhelyezett táblák segítségével ismer-
kedhettek meg a résztvevők a község múltjával.

A történelmi séta vége az újonnan megépült sószoba volt, amit
az ünnepség keretein belül avattak fel. Egy vers után a szalagot
a település polgármestere és Tállai András államtitkár vágta át,
mintegy jelképesen átadva ezzel a település lakóinak a meg-
újult épületet.

A sóbarlang és a megújult polgárőr szolgálati helyiség megte-
kintése után, e jeles eseményre készült emlékoszlop leleplezése
maradt hátra. Elsőként Korpás Zoltán szavalata csendült fel,
majd leleplezésre került a Hajnal István (fafaragás) és Kiss
György (kő talapzat elkészítése) munkáját dicsérő emlékoszlop
is.

TESTÜLETI ÜLÉS VOLT DECEMBER 9ÉN
Mezőnyárád község képviselő–testülete soron következő ülését
zárt üléssel kezdte, majd a nyílt ülésen összesen öt napirendet
tárgyaltak meg a tagok.
Az első napirendben a közérdekű adatok megismerésére irányu-
ló igények teljesítéséről szóló szabályzatot fogadta el egyhangú-
lag a testület. Ez a szabályzat a hivatali dolgozók munkája
során alkalmazandó előírásokat tartalmazza.
A második napirendben szó esett a Karácsonyi ajándékozásról.
A gyermekek részére már megvételre kerültek az ajándékok. A
70 éven felüliek idén is utalványt kapnak, amelynek értéke
2000 Ft lesz és egy helyi üzletben lesznek levásárolhatóak. A
testület egyhangúlag támogatta a napirendet.
A harmadik napirendben a szociális tűzifa juttatások kiosztásá-
nak feltételrendszere került elfogadásra a BM rendelet alapján.
Egyrészt jövedelmi helyzettől függ a rászorultság. Család eseté-
ben a mindenkori öregségi nyugdíj 1 30%-a, azaz 37.050 Ft,
egyedülálló esetében a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-a, az-
az 57.000 Ft egy főre eső jövedelem alatt adható. A beadott pá-
lyázatokat ezen kívül még négy tényező befolyásolja majd.
Minden család értesítést kap majd a lehetőségről, az értesítő má-

sik oldalán pedig a kérelem is megtalálható, amit az önkor-
mányzathoz kell eljuttatni. Az idén 55 m3 fa kerül kiosztásra,
várhatóan januárban, a szociális bizottság döntése alapján. A
képviselők egyhangúlag támogatták a rendeletet.
A negyedik napirendben szociális közlekedés és közösségi
szolgáltatások pályázatot kíván a testület beadni, amelynek ke-
retében maximum 10 millió forint értékben kisbuszt lehet vásá-
rolni. A pályázat feltételeként az ÁFA összegét a pályázónak
kell megfizetni. A jelenlévők támogatták a pályázat benyújtását.
Az ötödik napirendben időszerű kérdések, feladatok megbeszé-
lésére került sor. Elsőként kitűzték a testület tagjai a következő
ülés időpontját, december 20-ra. Szó esett a vasárnapi gyertya-
gyújtásra készített műsorról.
A sószoba nem kezdi el működését mindaddig, amíg az üze-
meltetési feltételeket meg nem teremti az önkormányzat. A
parkból áthelyezésre kerülnek a padok a temetőhöz, a gyógy-
szertár elé, valamint - ha marad - az iskola mögötti parkba. Tör-
vényi változások miatt az eddig különböző jogcímen adható
segélyek helyett egy segélyezési forma lesz önkormányzati se-
gély címen. Ennek odaítélését kizárólagosan a testület, vagy a
szociális bizottság, vagy a polgármester végzi. Erről azonban
döntés az ülésen még nem született.

GYERTYAGYÚJTÁS A TEMPLOM ELŐTT
Advent a karácsony előtti negyedik vasárnappal veszi kezdetét,
és karácsonyig tart. Adventkor a 19–20. század óta szokás ko-
szorút készíteni.
Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú
koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyákat vasár-

naponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szere-
tet, öröm.
Az első gyertya meggyújtásakor, a december 1 -ei reggeli szent-
misét követően az óvoda gyermekei és dolgozói kedveskedtek
egy rövid kis műsorral a jelenlévőknek. Meleg teával és egy
kis süteménnyel is megvendégelték az összegyűlt híveket.
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SZEDERKÉNYI ANNA NAP AZ ISKOLÁBAN
November 26-án ismét megrendezésre került Mezőnyárádon a
Szederkényi Anna Nap.
A programok reggel a koszorúzással kezdődtek. A kistornate-
remben a délelőtt első részében a mentor pedagógusok értékel-
ték a gyermekek munkáját és a legszínvonalasabbakat első,
második, illetve harmadik kategóriába sorolták. Akik teljesítmé-
nye nem volt ezek közé sorolható, emléklapot kaptak munkáju-
kért. Mezőnyárád 775 éves: ez volt az idei év fő témája, amire
összesen 51 pályázat érkezett.
A délelőtt második részében a megszokott kulturális programon
volt a sor, ahol az iskola növendékei verseltek, táncoltak, éne-
keltek. Még a délelőtt folyamán osztályonként számot adhattak
tudásukról Szederkényi Anna, a névadó munkásságából, életé-
ből. Délután pedig mesefoglalkozás, diavetítés várta az érdeklő-
dőket.

A következő felsorolásban közöljük a gyerekek eredményeit (A
felsorolás sorrendjében: név, osztály, tantárgy, kategória):
Juhász Vivien (7.o) angol nyelv 1 ., Tóth Fanni (7.o) angol nyelv 1 .,
Dányi Veronika (6.o) angol nyelv 2., Sutus Noémi (6.o) német
nyelv 1 ., Tóth Ivett (6.o) német nyelv 1 ., Havris Melinda (8.o) né-
met nyelv 3., Majnár Csenge Loretta (4.o) rajz 1 . , Veres Tímea
Írisz (4.o) rajz 1 . , Gedai Anna Zsófia (3.o) rajz 2., Orosz Máté
(3.o) rajz 3., Juhász Vivien (7.o) biológia 3., Tóth Fanni (7.o) bioló-
gia 3., Korpás Zoltán (6.o) földrajz 1 ., Sümegi Soma (2.o) rajz 1 . ,
Gyöngy Niobé Dolóresz (2.o) rajz 2., Nagy Regina (2.o) rajz 2.,

Stefán Zsófia (2.o) rajz 3., Fazekas Adrienn (2.o) rajz 3., Juhász
Zsolt (2.o) rajz 4., Szabó Fanni (1 .o) rajz 4., Hajdú Virág Maja
(5.o) magyar irodalom 2., Molnár Eszter (7.o) magyar irodalom 3.,
Simon Laura (7.o) magyar irodalom 3., Bejuska Klaudia (7.o) ma-
gyar irodalom 3., Farkas Lilla (8.o) magyar irodalom 3., Gedai An-
na Zsófia (3.o) környezet 3., Veres Tímea Íris (4.o) környezet 3.,
Tóth Luca (4.o) környezet 1 . , Sümegi Lilla (4.o) környezet 1 . ,
Nagy Csenge (4.o) környezet 3., Hajdú Gabriella (4.o) környezet
3., Majnár Csenge Loretta (4.o) környezet 3., Demeter Liliána
(4.o) környezet 3., Lénárt Ádám Tamás (3.o) matematika 1 ., Fodor
Márk (4.o) matematika 2., Senánszky Alárd (4.o) matematika 2.,
Tóth Ivett (6.o) technika 1 ., Veres József (6.o) technika 1 ., Da-
róczi Klaudia Laura (5.o) technika 3., Munkácsi Bianka (5.o) tech-
nika 3., Potoczki Letícia Gitta (5.o) technika 3., Molnár Bence
Csaba (5.o) technika - emléklap, Demeter Liliána (4.o) magyar iro-
dalom 2., Majnár Csenge Loretta (4.o) magyar irodalom 2., Se-
nánszky Alárd (4.o) magyar irodalom 2., Orosz Miklós (3.o)
magyar irodalom 1 ., Vályi- Nagy Réka (6.o) történelem 1 ., Halász
Georgina (6.o) történelem 1 ., Zsipi Eszter (2.o) rajz - emléklap,
Csízik Alexandra (2.o) rajz - emléklap, Képes Kíra Viktória (2.o)
rajz - emléklap, Hajnal Evelin (1 .o) rajz - emléklap, Halmai Renáta
(1 .o) rajz - emléklap, Havris Dávid (3.o) rajz - emléklap, Radics
László (3.o) rajz - emléklap, Daróczi Annamária (3.o) rajz - emlék-
lap, Laczkó Tóth Norbert (3 .o) rajz - emléklap, Lénárt Ádám Ta-
más (3.o) rajz - emléklap
Gratulálunk minden pályázónak, sok sikert a további tanulmá-
nyaikban!

KÖZEL 400AN VOLTAK AZ ERZSÉBETKATALIN BÁLON
Idén 21 . alkalommal rendezték meg Mezőnyárádon az Erzsé-
bet-Katalin Bált november 16-án. Hagyományosan a mindenko-
ri 7.osztály szervezi ezt a rendezvényt, amely nagy
népszerűségnek örvend a bálozni szeretők körében. Idén a Cof-
fe&Sugar zenekar szórakoztatta azt a közel 400 vendéget, akik
egész éjszaka jókedvűen mulattak a mezőnyárádi Szederkényi
Anna Tagiskola tornatermében.
A mulatság előtt még Gallik Gábor, a 7.osztály osztályfőnöke
osztotta meg gondolatait a vendégekkel.
Ezután egészen éjfélig a táncoslábuaké volt a parkett, változa-
tos zenékre táncolhattak a párok és a baráti társaságok. Éjfélkor
elsőként az Erzsébeteket és a Katalinokat köszöntötték virág-
gal, majd némi pihenőként a tombolahúzás következett. Köz-
ben kiderült, hogy néhány vendég a szerencsés helyfoglalással
ajándékot érdemelt, amelyet szintén ekkor adtak át. A tombola
fődíja pedig egy kerékpár volt: ezért bizony egy picit meg is kel-
lett küzdeni.
A bál főszervezője, Gallik Gábor ezúton is külön köszönetét fe-
jezi ki a 7. osztály tanulóinak és szüleiknek a bál sikeres meg-
szervezéséért, lebonyolításáért!

Tombolatárgyat ajánlott fel: 1 . osztály, 2. osztály, 3 . osztály, 4. osz-
tály, 5. osztály, 238. sz. COOP bolt dolgozói, Árvai Gábor, Árvainé Ka-
livoda Rita, AUCHAN, Balassa Tamás , Baranyi Károly, Bárdos
Szabolcs, Csirmaz Zsolt, DÉMI Kft., Dósáné Kozák Rita, Fekszi
György, Felső COOP dolgozói, Gál Mihály, Garicsné Nagy Andrea,
Hajdúné Juhász Henrietta, Hajnal Zoltánné, Hajnal Zsuzsanna, Holics-
kó Jánosné, Homonnai Jánosné, Horváthné Gomány Judit, Kiss Endre,
Koncz Gáborné, Korpás Zoltánné, Kovács Ferenc, Lengyelné Tóth
Zsuzsanna, Madarász Mihályné, Magos Zoltán, Markó Tamás, Mátrai
Erőmű Zrt. , Mizser Ékszer - Ajándék, Molnár Ferenc, Oravecz István,
Oravecz Istvánné, OroszRóbert, Oroszné Vígh Márta, Pásztor József-

né, Pásztorné Bodnár Éva, Piszkor Rita, Piszkorné Dósa Szandra,
Soltész Zoltán, Suszter István, Sümegi Péter, Szabó Ferenc, Szabó Ist-
ván, Szabó Róbert, Szekeresné Gulyás Andrea, Szemán Imre, Szeren-
csejáték Zrt. , Tállai András (országgyűlési képviselő, önkormányzati
államtitkár), Tari Krisztina, Tempfli János, Tóth Adrienn, Tóth Sándor
(tagintézmény-vezetó), Tóth Sándorné (óvodavezető),Várkonyiné Gil-
lemot Katalin (Auchan, kommunikációs és fenntartható fejlődés igaz-
gató), Vasasné Rajna Anikó, Vassné Zelei Ildikó, Veres Katalin, Zelei
József, Zeleiné Vaszilkó Stella, Zólyomi Tamás
Támogatójegyek: 6. osztály, 8. osztály, Bogyó József, Burkus Tibor-
né, Csató László, Dányiné Tolnai Veronika, Dr. Horváth Eszter, Dr.
Horváth László (Mezőnyárád polgármestere), Dr. Pesti Ferenc, Farkas
Lajos, Feksziné Keksz Éva, Gálné Fekete Eszter, Gedainé Veres Kata-
lin, Gomány Lászlóné, Gyöngy Lászlóné, Gyöngy Tamás, Jacsó Gás-
párné, Juhász Józsefné, Kis Katalin, Kolyvek István, Krokosné
Vismeg Margit, Lukács Anikó, Mádli Imre, Mádliné Pistai Éva, Mol-
nár Károly, Molnár Károlyné, Nagyné Kis Erika, Polgár Árpád, Rosz-
kosné Halász Éva, Sutus Csaba, Sutusné Kovács Viktória, Sümegi
Józsefné, Szajlai Gábor, Szajlai Gábor, Szelei Katinka, Szilágyi János-
né, Tállai András (országgyűlési képviselő, önkormányzati államtit-
kár), Tóth Norbert, Vassné Zelei Ildikó, Virág Gyula, Virág Gyuláné
Egyéb segítség: AUCHAN, Banka Roland, Bankáné Kovács Erika,
Harangozó Barnabás, Izsóf Józsefné, Izsóf József, Karamell1 Pizzé-
ria, Kiss és Társa Kft., Komáromi György, Koncz Gáborné, Kriston
Zoltán, Mezőnyárád Önkormányzata, Mezőnyárádi Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány, Molnár Balázs, Nyárádi Ifjúságért Közalapít-
vány, Nyárádi Pékség, Pap Mihály, Sallai György, Szajlai Gábor, Sáth-
né Körömi Márta, Szederkényi Anna Tagiskola, Simon Zoltán, Simon
Zoltánné, Turul Vendéglő, Várkonyiné Gillemot Katalin (Auchan,
kommunikációs és fenntartható fejlődés igazgató)
Külön köszönet a 7. osztály tanulóinak és szüleiknek a bál sikeres
megszervezéséért, lebonyolításáért!
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HD RENDSZERŰ ESZKÖZÖKKEL BŐVÍTI ESZKÖZPARKJÁT AZ ELEVEN TV
A BV Média Bt., az Eleven Televíziót működtető vállalkozás sikeresen pályázott a Darányi
Ignác Terv részeként, a Dél-Borsodi Leader Egyesület által a "Mikro, kis és középvállalkozá-
sok létrehozása, fej lesztése, partneri kapcsolataik erősítése" intézkedés keretében benyújtott
"HD rendszerű eszközök beszerzése a BV Média Bt. részére" című projektjavaslatával.
A megpályázott és elnyert támogatás segítségével a fő profilként televíziós médiaszolgáltatást
végző vállalkozás számára részben megvalósul a közel 10 vagy több éves, elhasználódott esz-
közök kiváltása, fej lesztése.
A beruházás eredményeként az Eleven Televízió működtető betéti társaság a hagyományos
(SD) formátumról HD formátumra áll át a műsorgyártási folyamat elsődleges eszközeit te-
kintve (kamerák forgatószettben, számítógépes televíziós vágószoftver, – és hardver,
kamerák kiegészítői)
Ennek segítségével a televíziós és internetes felületen is megjelenő videók minőségében és
mennyiségében is jobb mutatókat tudunk majd felmutatni. Az elnyert 2.559.000 Ft összegű
támogatás a projekt teljes nettó költségének 60%-át biztosítja. A megvalósítás tervezett befe-
jezési dátuma 2013. december 31 .

ANYAKÖNYVI HÍREKÚJSZÜLÖTT:
Baranyi Patrik
Miskolc, 2013. november 27.
Szülők: Sereg Anikó és Baranyi Péter

Gratulálunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Magyar Vöröskereszt Mezőnyárádi
Szervezete önkéntes véradást szervezett
november 6-án, amelyen 22 véradó jelent
meg.
Önzetlen segítségükért köszönettel tarto-
zunk a következőknek: Ulvicki Tibor, Kor-
pás Zoltán, Gyárfás Józsefné, Máté Mihály,
Czakó Józsefné, Garics Tibor, Korpás Zol-
tánné,Petró Katalin, Sánta Tibor, Gallik
Gábor, Papp János, Petrus Ildikó, Gulyás
Barbara, Koren Péter, Halász Istvánné, Ha-
lász István, Cserbák Tibor, Bencsik Kata-
lin, Elek Barnabás, Pásztorné Bodnár Éva,
Szabó István, Szajlai Gábor

KEDVES SZÜLŐK ÉS ISKOLÁNK MINDEN TÁMOGATÓJA!
Több sikeres pélyázat, akció fémjelzi a si-
keres összefogás eredményességét iskolán-
kért. Most az Auchan Magyarország
Ovisuli Programjában nyerhet az Önök se-
gítségével 50000 Ft értékű sportszervásár-
lási utalványt.
Azt kérjük minden támogatónktól, hogy a
http://digital.havasww.hu/auchan/crapp/
index.php címen a Szavazás gombra kat-
tintva regisztráljon. (a szavazás linkje elér-
hető az iskola honlapján is! )
Könnyebben megtalálható az iskolánk a
listában, ha az áruházaknál kiválasztják a
Miskolc Dél áruházat. (Szederkényi Anna
Tagiskola). A szavazás nem kötött vásárlás-
hoz, csak érvényes e-mail címmel végzett
regisztrációhoz. Hajrá Mezőnyárád!

Tóth Sándor
HA KEDD, AKKOR TORNA!
Immár 5 éve, hogy elkezdtük. Először csak
négyen-öten, később egyre többen. Kinek
hogy futotta az idejéből, erejéből, akaratá-
ból. Igen, mert akarat kell ahhoz, hogy
kedd délutánonként abbahagyjunk minden
munkát, felöltözzünk és elmenjünk tornáz-
ni. De megéri! A mozgás minden porci-
kánkra hat, ízületeinket nyújtja,
közérzetünket javítja. És ami fontos, hogy
mindezt szakember irányításával tesszük.
Vigh Gergő az az önzetlen gyógytornász,
aki minden kedden egy órán keresztül
„edz” minket. Gergő önzetlensége, segítő-
készsége példaértékű. Hozzáértésével,
munkaszeretetével belopta magát a szí-
vünkbe. Köszönjük, Gergő!

„A Tornászlányaid”

MIKULÁS VETÉLKEDŐ
December 6-án az alsó tagozat 14 órától vetélkedőn vett részt. A csapatok 8 állomás kü-
lönböző feladatain keresztül csillogtathatták meg tudásukat és ügyességüket. A pontok
összesítése után mindenki kapott egy kis apróságot. Majd közös énekkel vártuk a messzi
földről érkező Mikulást, aki zsákjában minden diáknak hozott valamit.
Juhász Áron és Juhász Zsolt trombitán fújta el a Télapó itt van…, Sümegi Soma pedig
gitáron játszotta el a Hull a pelyhes fehér hó… kezdetű dalt, amit a 2.osztály és a többi
gyermek énekével kísért. Az énekek után, a Télapó bácsi ügyes kis manócskái segítségé-
vel minden tanulónak átadta a csomagját jóságáért, melyet a gyerekek csilló tekintettel
vettek el.
A felsős diákok is játékos vetélkedővel kezdtek, melyen volt totó, keresztrejtvény, képki-
rakó, labirintus, hibakereső és rajzolási feladat, majd a napot egy igazán jó hangulatú
disco-val zárták.
Szeretném megköszönni a pedagógusok és a DÖK-ös diákok segítségét illetve minden
szülőnek, hogy gondoltak ránk is ezen a napon.

Kis Katalin
VERSMONDÓ VERSENY A MEZŐKÖVESDI GIMNÁZIUMBAN
A mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola minden év-
ben versenyre hívja a környező iskolák felső tagozatosait. Ebben az évben november 19-
én várták a verseket szerető tanulókat.
A kötelező vers mellett egy szabadon választott művel is kell készülniük a jelentkezők-
nek. Iskolánkból hárman is részt vettek ezen a megmérettetésen, amelyre szorgalmasan
készültek: Tóth Ivett 6. osztályos, Kis Dominika és Szabó Kristóf 8. osztályos tanulók.
Öröm számunkra, hogy dobogós helyezést is sikerült szereznünk, hiszen Kis Dominika
2. lett a 7-8. osztályosok kategóriájában, amelyhez gratulálunk.

Vighné Kovács Márta
DÉLUTÁNI TESTNEVELÉS "ÓRA"
Mi, 4. osztályosok november 19-én délután egy órán keresztül játékos sportolással töltöt-
tük időnket iskolánk tornatermében. Felkértem Gallik tanár urat, hogy hozzáértésével
színesítse programunkat. Fogócska, sorverseny, kidobócska, minden nagyon nagy vi-
dámságban zajlott.Ezekhez a percekhez a plusz energiát osztályfőnökünktől, Olgi tanár
nénitől és szüleinktől is kaptuk, akiknek játékszeretete is hozzájárult a sikeres rendez-
vényhez. Köszönjük a részvételt. A legnagyobb köszönet Gallik tanár urat illeti, akinek
humora nagyban befolyásolta az összejövetel sikerét.

Orosz Timót sportfelelős




