
SZALÉZIAK  MEGEMLÉKEZÉS MEZŐNYÁRÁDON
Mezőnyárád hitéletében és oktatásában jelentős szerepet töltöt-
tek be az ifjúság nevelését életcéljuknak tekintő szalézi szerzete-
sek 1934-től egészen a szerzetesrendek feloszlatásáig, vagyis
1950. nyaráig. December 10-én a helyi nyugdíjas klub látta ven-
dégül az óbudai szaléziak képviselőjét.
A látogatásnak kettős célja volt: megismertetni a résztvevőket a
rend mai magyarországi életével, az ifjúság nevelésében kifej-

tett áldásos tevékenységgel, illetve információszerzés a régi
nyárádi noviciátusról, katolikus iskoláról. Többen is vannak
még, akik - ha gyermekként is - de ismerték az itt tevékenykedő
szerzetesek egy részét, emlékeznek a rend feloszlatására.
Különös apropót adott ennek az összejövetelnek, hogy 2013.
október 19-én Budapesten boldoggá avatták Sándor István sza-
lézi vértanút, aki kispapként hosszabb időt töltött el a mező-
nyárádi noviciátusban. A vendégként érkező Csány Márton az ő
emlékét is felidézte.

BESZÁMOLÓ AZ ÉV ELSŐ TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL
Először ülésezett 2014-ben Mezőnyárád község képviselő-testü-
lete. A január 31 -ei ülésen összesen 6 napirendi pontot tárgyal-
tak meg a képviselők.
Elsőként a 2014.évi költségvetés beterjesztésére került sor, ezt
február 5-ig kell megtenni. Dr.Horváth László polgármester el-
mondta, hogy minden jel szerint a gazdálkodás kiegyensúlyo-
zottsága megmarad, a tavalyi évhez hasonlóan. Vannak
pályázatok, amelyek elszámolása, ill. az önkormányzat felé a tá-
mogatás kifizetése áthúzódik erre az évre.
Egyenlőre - várhatóan őszig - nem nyílnak meg újabb Leader-ki-
írások, így a betervezett fej lesztéseket - pl. a buszmegálló felújí-
tást, az orvosi rendelők lépcsőjének rendbetételét - saját
forrásból oldják meg. A közfoglalkoztatási programban lehető-
ség volt dologi kiadások fedezésére, pl. az útkarbantartás terén,
ez a lehetőség valószínűleg továbbra is megmarad.
Nem emelkednek az idén az étkezési térítési díjak, ugyanis az
önkormányzat az ez évi költségvetésében átvállalta és biztosí-
totta a nyersanyagok idei áremelkedését.
Az iparűzési adó esetében a bánya részéről mintegy 10%-os
csökkenéssel lehet számolni. Szó esett arról, hogy a közös ön-
kormányzati hivatal költségvetése mintegy 36 millió forintot
tesz ki, ebből Mezőnyárádra mintegy 27 millió forint jut, ugyan-
akkor a közös hivatal működtetésének több mint 90%-át állami
forrásból fedezni tudják.
A testület a költségvetési tervezetről nem szavazott, ezt a követ-
kező ülésen teszik majd meg.
A 2.napirendben egy technikai jellegű tájékoztatást adott a pol-
gármester a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyle-
tekből eredő fizetési kötelezettségről, amelyet a központi
előírások alapján kell megtenni, ugyanakkor a települési önkor-
mányzatnak nincs olyan kötelezettsége, amelyet itt fel kellene

sorolni.
A 3.napirendi pontban a képviselők egyhangú igennel megsza-
vazták, hogy a település továbbra is a Dél-borsodi Leader
Egyesület tagja legyen.
A 4.napirendben szintén egyhangú igennel elfogadták a képvi-
selő-testület 2014. évi munkatervét.
Az 5.napirendben kitűzték a közmeghallgatás időpontját, ezt
március 31 -én 18 órától tartják majd meg a házasságkötő-te-
remben.
A 6.napirendi pontban szó esett arról, hogy február 3-án meg-
kezdi működését a sószoba. 45 perces, minimum 5 alkalomból
álló, kúra szerű kezelések igénybevételére van lehetőség, a me-
zőnyárádiak számára kedvező térítési díjakat állapítottak meg.
Kitértek arra, is hogy egyes vélemények szerint ingyenes is le-
hetne a helyi lakosok számára a szolgáltatás, ám ezt a tesület
nem támogatta, viszont aki május 30-ig - mezőnyárádi lakos-
ként - 10 v. 1 5 alkalomból álló kúrát választ, akkor ezekből 5
alkalmat ingyen vehet igénybe, azaz 10 alkalom esetén 5, míg
15 alkalom esetén 10 alkalom díját kell - előre - megfizetnie.
A mezőnyárádi gyerekek 14 éves korig ingyen vehetik igénybe
a szolgáltatást.
A sószobát az önkormányzat üzemelteti, a gondnoki feladatokat
jelenleg egy közcélú foglalkoztatott látja el. Fontos, hogy a só-
szoba igénybevételét megelőzően mindenki egyeztessen a házi-
orvosával.
A továbbiakban szó esett arról, hogy február elején kiosztják az
arra jogosultak számára a szociális tűzifa program keretében
kapott, összesen mintegy 55 m3 tűzifát. Képviselői jelzésre
megvizsgálják majd, hogy a Kossuth utcán a közlekedést aka-
dályozó fákat gallyazni ill. alakítani szükséges-e.
A következő testületi ülést a tervek szerint február 17-én tart-
ják.

Decemberben és januárban is mozgalmas napok
vártak a gyerekekre Mezőnyárádon. A karácsonyi
ünnepségeket követően eljött a téli szünet ideje,
majd januárban tanulmányi és sportversenyeken
vettek részt a tanulók. (2.oldal)

Programajánló:
Február 22. - Farsangi mulatság az iskolában
Márc. 8. - Jótékonysági bál (Nyárádi Ifj . Közala-
pítvány, Mezőnyárádi Gyermekekért Közh. Alapít-
vány, szülői munkaközösségek szervezésében)

Mezőnyárád Önkormányzatának lapja1 5.évfolyam 1 .szám - 2014. január - február

Boldoggá avatták Sándor István szalézi vértanút
2013. október 19-én. Horváth Eszter ennek apropó-
ján készített egy összeállítást, amelyben felidézi a
szaléziak történetét és Sándor István életpályáját.

(5.oldal)



JÓ KEZDET
Az ökumenikus mozgalom nagy múltra tekint vissza: a Krisz-
tus - hívők egységéért való imádkozást 11 5 éve szervezetten is
gyakorolják keresztyének és keresztények milliói. A helyi sajá-
tosságokat és hagyományokat figyelembe véve tartanak minden
év januárjában közös alkalmakat a különböző felekezetek. Me-
zőkeresztesen és Bükkábrányban több mint 20 éve végezzük.
Mezőnyárád római katolikus többségű település. A kis reformá-
tus közösség Bükkábrány szórványaként él, és havonta egy is-
tentiszteletre gyülekezik egybe a házasságkötő terembe.
Advent vége felé a hittanos gyermekek ünnepi műsorral készül-
nek, mely - szeretetvendégség keretében - már karácsonyra te-
kint. 201 3-ban ez elmaradt. 2014. január 12-re ökumenikus
jelleggel hirdettük meg, immár nem adventi-karácsonyi téma-
körben, hanem az imahétre tekintettel, kérve dr. Linczenbold
Levente atya közreműködését. Más programja miatt nem vállal-
ta a felkérést, de Kiss Endre és Szelei Katinka segítségét kilátás-
ba helyezte.
Rendezvényünk helyszíne végül a római katolikus templom
lett… Isten csodáinak sorát és áldásának gazdag áradását élhet-
te át a mintegy 50 főnyi gyülekezet: katolikus és református
testvérek.
Hajdu Ferencné igehirdetésén át Jézus a helyes imádkozásról ta-
nított. Előtte Kiss Endre lelkipásztori segítő köszöntő szavakat
mondott, és Máté evangéliumából való olvasmánnyal szolgált.
Szelei Katinka vezetésével a kórus néhány szép éneket énekelt
Isten dicsőségére és mindannyiunk örömére. A gyermekek szín-
vonalas műsora Füle Lajos, Túrmezei Erzsébet és Gerzsenyi
Sándor verseiből volt összeállítva. Hasznos tanácsokat, szép
programot kaptunk az új esztendőre.

Bizonyságul álljon itt Füle Lajos: Ne nyugodj bele című költe-
ménye…

Füle Lajos: Ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagy része fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld,
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!
Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik,
s minden megbánt bűn semmivé lehet,
ha az ÚR veled.
Köszönjük a szeretetvendégséget előkészítő és lebonyolító re-
formátus testvérek szolgálatát, a fiatalok versmondását, a szép
éneklést – és köszönjük mindenkinek a részvételét, az elismerő
és folytatásra buzdító szavakat!

Hajdu Ferencné ref. lelkész
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KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG ISKOLÁNKBAN
Mozgalmas, eseménydús időszak van mögöttünk, hiszen szep-
tember óta nagy átalakulás zajlott le a közoktatásban. 2013. de-
cember 21 -én azonban azért gyűltünk össze a kistornateremben,
hogy felkészítsük lelkünket a karácsony ünnepére, meghitt pilla-
natokat szerezzünk egymásnak.
"Csak az erős ember ismeri a szeretetet, csak a szeretet érti meg
a szépséget, csak a szépség teremt művészetet"-vallotta Wagner.
Igaza lehet, hiszen a szeretettel együtt jár a szépség, a szépség-

gel pedig a művészet iránti igény és teremtő erő. Hogy mért
van helye most ezeknek a gondolatoknak? Azért, mert a műsor-
ban fellépő gyerekek produkcióinak köze volt a szépséghez, a
szeretethez és a művészethez, így tudtak feledhetetlen perceket
szerezni mindannyiunknak.
Tanítványaink nevében köszönetemet fejezem ki az önkor-
mányzatunknak és a szülői munkaközösség tagjainak, akik
évek óta meglepetéssel kedveskednek ezen a napon a gyerekek-
nek.

Vighné Kovács Márta

KARÁCSONY AZ ÓVODÁBAN
A mezőnyárádi óvodában december 18-án ünnepelték a Kará-
csonyt az intézmény aulájában a felöltöztettet karácsonyfa alatt.
A betlehemes műsort idén a nagycsoportosok, mindkét csoport
nagy óvodásai adták elő először egymásnak, majd a szülőknek
is. Az előadás végén a szobákba vonulva megkóstolhatták az ál-

taluk előzőleg elkészített és kidekorált mézeskalácsokat, illetve
ehettek szaloncukrot is.
A Karácsonyra régóta készülnek a gyermekek és a pedagógu-
sok, mi sem bizonyítja ezt jobban, mit az, hogy rengetek deko-
ráció díszíti a falakat és a mennyezetet, nem csak a
csoportokban, hanem még az előtérben is.

333333333333333333

DECEMBERI ÉRMEK  PALATICS ÉS LUCA KUPA
December hónapban két meghívásos kupán is részt vet-
tünk.Ezek egyike volt a Mezőkeresztesen 11 . éve megrendezés-
re kerülő Palatics Labdarúgó Torna, melyet alsó tagozatos
diákoknak írnak ki minden évben. Tavaly elhoztuk a kupát és
ez idén sem volt másképpen, mert nagyszerű játékkal minden
mérkőzésünket megnyertük. Sőt mi több, ellenfeleink olyannyi-
ra nem találtak fogást rajtunk, hogy kapott gól nélkül állhattak
az ifjú focisták a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára.
Az aranyérmes csapat tagjai: Soltész Attila, Hajdú Péter, Né-
meth Kristóf, Sattmann Julianna, Orosz Timót, Takács Balázs.
Emellett gólkirályi címet szerzett: Orosz Timót
A másik meghívásos torna, melyen részt vettünk, a bükkábrá-

nyi Luca kupa, ahol lányok mérhették össze sportteljesítmé-
nyüket labdarúgás és kézilabda sportágban. A labdarúgásban
kapott gól nélkül lett a csapat harmadik, mindössze büntetők
döntöttek a helyezések sorsáról. Sajnos az első percekben sérü-
lés hátráltatott bennünket, de a többiek nagyon kitettek magu-
kért.
Kézilabdában sajnos leszorultunk a dobogóról sérülés és egyéb
"új" szabályok miatt, de így is élményekkel telve tértünk kora
este haza.
A csapat tagjai: Kiss Dominika, Farkas Lilla, Simon Laura,
Hajnal Eszter, Chrudimák Daniella, Magyar Viola, Havris Me-
linda, Szucskó Bianka, Bejuska Klaudia.
Gratulálok!

Gallik Gábor
KERESZTESI KUPA
Január 18-án 27. alkalommal került megrendezésre a
mezőkeresztesi iskola tornatermében a Keresztesi Kupa elneve-
zésű gyermek labdarúgó torna.
Idén ismét a harmadik korcsoportos ifjú labdarúgók feszülhet-
tek egymásnak, hogy a torna végén magukkal vihessék és egy
évig őrizhessék a vándorserleget. A tornát reggel 9 órakor Ti-
szóczki László testnevelő tanár nyitotta meg, köszöntötte a
résztvevőket és mindenkinek eredményes versenyzést kívánt.
Idén 7 csapat: Mezőnyárád, Bükkábrány, Mezőnagymihály,

Szentistván, Tibolddaróc, Vatta és a házigazda Mezőkeresztes
ifjú focistái mérhették össze tudásukat körmérkőzéseken két-
szer hét perces félidőket játszva.
A torna végén pedig nem csak a vándorserleg és az érmek talál-
tak gazdára, de külön jutalom járt a legtöbb gólt szerző játékos-
nak is.
A végeredmény az alábbiak szerint alakult: első helyen Mező-
keresztes, a másodikon Mezőnyárád, a harmadikon pedig Me-
zőnagymihály végzett. A torna gólkirályának járó díjat 9 gólos
teljesítményéért a tibolddaróci Lukács Dominik vihette haza.
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ELINDULT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK OKTATÁSA
A környék településein megindult a közfoglalkoztatottak oktatá-
sa, képzése. Mezőnyárádon 18 fő település karbantartót képez-
nek a miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola oktatóinak

segítségével.
A mezőnyárádiak mellett Csincséről érkeztek tanulók, valamint
négy fő várható Tardról is. Az elméleti képzések a hivatal terü-
letén, a gyakorlati képzések pedig a településen történnek.
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DIÁKÖNKORMÁNYZATI KÖZGYŰLÉS AZ ISKOLÁBAN
2014.január 27-én reggel a diákönkormányzat közgyűlést
tartott a 2013/2014-es tanév első féléve után.
A diákképviselők beszámoltak féléves munkájukról és
bepillantást nyerhetett mindenki a II. félévre tervezett
programokból. Sor került a tanulmányi munka féléves
értékelésére is, ahol összevetették az osztályok tanulmányi
átlagait, illetve osztályonként a kiemelkedő tanulmányi
eredményt elért tanulókat dicséretben részesítették. A kitartás,
felkészülés és a szorgalmas tanulás meghozza várva várt
gyümölcsét.

201 3/2014-es tanév első félévében iskolánk legjobb tanulói:
1 .osztály - kiválóan megfeleltek: Fila Levente, Halmai Renáta,
Juhász Áron, Ropoli Eszter
2.osztály - kiválóan megfeleltek: Juhász Zsolt, Stefán Zsófia,
Sümegi Soma, Zsipi Eszter
3.osztály - Orosz Máté: 2 db négyes
4.osztály - Sümegi Lilla: 2 db négyes
5.osztály - Hajdu Virág Maja: 3 db négyes
6.osztály - Veres József: kitűnő, Tóth Ivett: 1 db négyes, Sutus
Noémi 2 db négyes, Korpás Zoltán 3 db négyes
8.osztály - Farkas Lilla:kitűnő
Osztályátlagok: 3.osztály: 3,85; 4.osztály: 4,03; 5.osztály: 3,76;
6.osztály: 3,78; 7.osztály: 3,87; 8.osztály: 3,88
Mivel az évkezdés igen döcögősre sikeredett, reméljük a II.
félév sokkal több és változatosabb programokkal fogja
színesíteni a tanulók mindennapjait, melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk.

Kis Katalin

FONALFŰRÉSZ VERSENY
Az idei évben is megrendezésre került Me-
zőnyárádon a Szederkényi Anna Tagiskolá-
ban a Luca-napi fonalfűrész verseny. Az
immár 6. alkalommal házi berkeken belül
megrendezett megmérettetésen sem volt
könnyű dolguk a tanulóknak.
A versenymunka az idén is egy karácsonyi
dísz, egy félholdat és csillagjait megjelenítő
minta kidolgozása volt. Az elkészítéshez a
tanulók csak fonálfűrészt, fúrót használhat-
tak. Az értékelés a pontosság, a szépség
alapján történt, az elkészült darabok pedig
szép díszei lehetnek a család karácsonyfájá-
nak.

NÉMET SZAVALÓVERSENY
2013. december 10-én Mezőkövesden a
Szent László Gimnáziumban német szavaló-
versenyt rendeztek. Iskolánkat 3 tanuló kép-
viselte: Farkas Lilla és Havris Melinda 8.
osztályos tanuló, Tóth Ivett 6. osztályos ta-
nuló. A verseny végén Farkas Lilla különdí-
jat kapott, mi pedig egy-egy emléklappal
lettünk gazdagabbak.
Befejezésül vendéglátóink süteménnyel és
színes karácsonyi műsorral kedveskedtek
nekünk. Köszönet Boda Zsuzsanna tanárnő-
nek, aki felkészített és elkísért minket a ver-
senyre.

Tóth Ivett

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓPROGRAM
ANemzeti Fejlesztési Minisztérium a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tá-
mogatásával, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével „Interne-
ten keresztül elérhető e-learning alapú képzési rendszer és tematikus, célzott
tananyagok biztosítása a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedési
kultúra javítása érdekében” címmel közlekedésbiztonsági projektet indít.
A projekt – összhangban a Nemzeti Alaptantervvel – nagyban hozzájárul a tanulók
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismereteinek bővüléséhez, és ezáltal a gyer-
mekbalesetek számának további csökkenéséhez. Egyik fő célcsoportját a közneve-
lési intézmények pedagógusai és tanulói képezik, akik számára a projekt keretében
– a biztonságos közlekedést támogató ismeretekről – ingyenesen elérhetővé válnak
a korcsoportonként elkészített e-learning tananyagok és módszertani segédanya-
gok.
A tananyagokat sikeresen elvégzők ezen felül ingyenesen juthatnak egy (az „AM”,
„A”, „A1”, „A2”, és „B” kategóriák közül választható) hatóságilag akkreditált, kor-
szerű, e-learninges elméleti képzéshez.
A közlekedésbiztonsági projekt 2014. június 15-ig tart. További részletek: www.ta-
nuloknak.hu

Tóth Sándor
PÁPAI ÁLDÁS A 70. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA
Mint arról már korábban beszámoltunk 2013 őszén ünnepelte 70. házassági évfor-
dulóját Kiss József és Dudás Mária. A jeles esemény alkalmából jubileumi szentmi-
se keretein belül újították meg hitvesi esküjüket, amit 1943-ban a mezőnyárádi
Katolikus Templomban fogadtak egymásnak.
A kegyelmi lakodalom alkalmából az idős házaspár pápai áldásban részesült. A dí-
szes oklevélen a következő olvasható:
„Őszentsége Ferenc pápa szívből adja Apostoli Áldását, házasságkötésük
70. évfordulója alkalmából
Mezőnyárád, 1 943. november 27.
Kiss József és Dudás Mária
életére és munkájára, mint mennyei kegyelmek zálogát.”
Az idős házaspár egész életében fontos szerepe volt a vallásnak. Józsi bácsi 1 5
éven keresztül a mezőnyárádi egyházközösség elnökeként tevékenykedett. Ez idő
alatt megvalósult a templom külső és belső átfestése és a tetőszerkezet cseréje.
A bekeretezett díszes oklevél decemberben érkezett meg az ünnepeltekhez. Termé-
szetesen nagy volt az öröm és a meglepetés, Józsi bácsi és Marika néni azóta is
büszkén mutatják a falat díszítő oklevelet az őket meglátogatóknak.

Ádám Alexandra
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22. MAZSI  KUPA MEZŐNYÁRÁDON
Az idén is megrendezték az 50 év körüli, de mindenképp 100 kiló
fölötti teniszezők versenyét február 1 -én és 2-án Mezőnyárádon.
A településen 1992 óta rendezik meg ezt teniszbajnokságot. Az idei
mezőnyárádi versenyre a 16 versenyző által alkotott 8 páros az or-
szág számos pontjáról érkezett, hogy összemérhesse tudását a pá-

lyán. A hétvégi versenyen az alábbi eredmények születtek:
Első helyen a Fekete György-Kalocsai Péter páros végzett, akik
Ceglédről érkeztek. Második helyet a Gál László, Stökler Tibor
(Érd ill. Sóskút) páros szerezte meg, míg a dobogó harmadik foká-
ra két páros is került: a Fehér András (Fülek, Szlovákia)-ifj . Várnai
Róbert (Mezőnyárád) páros, illetve Veres József és Ádámszki
Sándor (Budapest ill. Tát).

SÁNDOR ISTVÁN VÉRTANÚ BOLDOGGÁ AVATÁSA(FOLYTATÁS)
A szalézi rend 1859-ben alakult Torinóban. A rend hivatalos elneve-
zése: Szalézi Szent Ferenc Társasága – Don Bosco Szaléziak.
Don Bosco az alapító, aki példaképéről, Szalézi Szent Ferencről ne-
vezte el rendjét.
Céljuk az ifjúság oktatása és nevelése, elsősorban a szegény, árva
vagy félárva fiatalok felkarolása. A szalézi közösségek életét az
egyszerűség, a derűs légkör, az alkotókedv, a mély lelki élet és az
ebből fakadó öröm jellemzi.
A szalézi lelkületet és nevelést meghatározó oratóriumban Bosco
atya jelmondata ez volt: „Légy vidám és tégy jót! ” A jókedv, játék,
imádság, barátság meghatározó jelszavai a szalézi nevelésnek.
Magyarországon 100 éve, 1 91 3. november 6-án telepedtek meg az
első szaléziak Péliföldszentkereszten. Egyre többen csatlakoztak
hozzájuk, egymás után nyitották meg házaikat, iskoláikat, diákott-
honaikat. Fenntartottak árvaházat, saját könyvkiadót és nyomdát is
működtettek.
(1 989-ben újraindult a rend működése, sikeresen folytatják küldeté-
süket a fiatalok nevelése terén. Könyvkiadójuk a Don Bosco Ki-
adó, lapjuk a Szalézi Értesítő.)

Mezőnyárádon Majthényi Ádám földbirtokos, császári és királyi
kamarás özvegye, Fáy Adrienne asszony a lakóházát a magyar sza-
lézi rendtartományra hagyományozta. Fia 1918-ban spanyolnátha
áldozata lett, az ő emlékére önálló plébániát és iskolát alapított.
Végrendeletileg egy új templom építéséről is gondoskodott. A
nagylelkű özvegy 1925-ben bekövetkezett halála után 12 évvel, a
kellő átalakítás és hozzáépítés után, 1 937-ben nyitották meg a sza-
lézi noviciátust Mezőnyárádon, ez volt a tizenkettedik ház.
A régi iratok szerint a házhoz tartozott egy rendkívül nagy látoga-
tottságnak örvendő kápolna és egy vasárnapi oratórium is, amely-
ről P. Antal tartományfőnök vizitációs jelentésében így ír: „A
mezőnyárádi rendtársak valóságos csodát vittek véghez a vasárna
pi oratóriummal. Az egész környéken felébresztette a hitet”.
A novíciusoknak köszönhetően tartalmas kulturális élet folyt a falu-
ban, gyakran mutattak be színdarabokat a falubeliek szereplésével.

Sándor István 1914. október 26-án Szolnokon született. Édesapja
vasúti alkalmazott volt, édesanyja a háztartást vezette, két öccse
volt: Sándor és László. Szolnokon a ferencesek pezsgő vallási éle-
tet teremtettek. A fiú itt rendszeresen ministrált és lelki gyakorlato-
kon vett részt, mégis úgy döntött, miután vasesztergályos és
rézöntő végzettségét megszerezte,, hogy a szaléziakhoz szeretne be-
lépni.
1 936-ban lépett be a rákospalotai-újpesti Clarisseumba, ahol a tar-
tományfőnökség székhelye volt, valamint működött egy nyomda,
egy kiadóhivatal és egy kollégium. Sándor István a Don Bosco
nyomdában kezdett el dolgozni.
1 936. június 2-án kérte felvételét a noviciátusba, de még két évet
jelöltként kellett töltenie, majd 1938. április 1 -jén kezdte meg szol-
gálatát Mezőnyárádon.
1 938. március 8-án ezt írja felvételi kérvényében: „Két éves aspi

ránsi idő alatt megismertem némileg a Szalézi Társaságnak nagy
lélekmentő munkáját mind az ifjúság, mind a társadalom körében.
Az én szívemben is mindjobban kibontakozott a lélekmentési vágy,
az ifjúság megmentése, és bízom a jó Isten kegyelmében és a Szűz
anya pártfogásában, hogy életem végéig ki fogok tartani szent hi
vatásomban.”
Zsédely Gyula atya visszaemlékezése :
„Több éven keresztül ismertem Sándor Istvánt, és együtt léptünk
be a Szent Istvánról nevezett Szalézi Tartomány noviciátusába,
amely Mezőnyárádon volt. Novíciusmesterünk Bali Béla atya volt.
Itt másfél éven keresztül együtt voltam Sándor Istvánnal és közel
ről megismerhettem példás ifjúkori szerzetes életét. Bár Sándor
István lényegesen idősebb volt mint én, mintegy 10 évvel, példásan
együtt élt fiatalabb társaival, velünk végezte az ájtatossági gyakor
latot. Nem éreztük a korbeli különbséget, testvéri szeretettel állt
mellettünk. Nemcsak jó példáján épültünk, hanem gyakorlati taná
csokkal is ellátott bennünket, főleg az ifjúság nevelésével kapcso
latban. Már ekkor lehetett látni, hogy személye predestinálva volt
a fiatalok nevelése terén Don Bosco nevelési módszere szerint. A
noviciátus kiképzése alatt a jelöltek mindannyian elég kemény ki
képzésben részesültek: tanultak, fizikai munkát végeztek. Mindez
természetesen nem mehetett az ájtatossági gyakorlatok rovására.
Sándor István nyomdász szakmát tanult. A noviciátusban ezt nem
nagyon gyakorolhatta, viszont a házimunkából kivette a részét, fő
leg a konyhában. Feltűnő volt, hogy Sándor István kiváló érzékkel
tudott bennünket oktatni, különösen akkor, amikor a közösséget
animálta tevékenységekre. Mindezt olyan személyes varázzsal tet
te, úgy lelkesített bennünket, hogy szinte természetesnek vettük a
legnehezebb feladatokat is.”
Többször behívták katonának. Szabadságos ideje alatt Mező-
nyárádra, a noviciátusba ment „haza”. Örökfogadalmát 1946. júli-
us 24-én tette le Rákospalotán.
1 949-ben államosították az egyházi javakat. Mindszenty József
hercegprímást letartóztatták és életfogytiglani szabadságvesztésre
ítélték.
1 950-ben betiltották a szerzetesrendek működését, a rendtagoknak
el kellett hagyniuk a házakat, a világban kellett boldogulást keres-
niük.
Sándor István egy darabig még a Clarisseumban dolgozhatott sek-
restyésként, majd szülővárosában, Szolnokon szintén sekrestyési
feladatokat látott el. Később mégis visszatért Budapestre, ahol
Kiss István álnéven segédmunkásként dolgozott a Persil-gyárban.
Mindeközben folyamatosan foglalkozott fiatalokkal. Külfödre me-
nekülhetett volna, de hivatástudata nem engedte.
1 952. július 28-án az ÁVH letartóztatta, majd 1953. június 8-án a
halálos ítéletet – kötél általi halál – végrehajtották. A vád az volt,
hogy a vezetése alatt álló illegális csoport tagjaival államellenes
tevékenységet folytatott és hazaárulást követett el. Rendtársaik
megőrizték emlékezetét és a vértanút látták benne.

Főbb források: www.szaleziak.hu, Adoremus különszáma Sándor
István boldoggá avatásáról

Horváth Eszter
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ANYAKÖNYVI HÍREKÚJSZÜLÖTT:
Sánta Levente Tibor

Miskolc, 2013.december 17.
szülők: Garics Orsolya és Sánta Tibor

Sümegi Lőrinc

Miskolc, 2014. január 21 .
szülők: Korcsik Erzsébet és Sümegi Péter

Dufla Nataniel

Miskolc, 2014. február 5.
szülők: Sasvári Adrienn és Dufla Imre

Gratulálunk!

FELHÍVÁS
A Szederkényi Anna Tagiskola diákönkor-
mányzata ez évben is szívesen fogadja a di-
ákfarsangra a tombolafelajánlásokat, mely-
eket február 20-ig várunk iskolánkba.

Az iskola Diákönkormányzata

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a község lakosságát, hogy a sóbarlang működését 2014. február 3-tól elin-
dítjuk.
A szolgáltatást csak kúraszerűen lehet és érdemes igénybe venni. Egy kúra 5, 1 0
vagy 15 alkalmat jelent, egymást követő munkanapokon. Egy kezelés 45 percig tart.
Évente a kúrát 3 – 4 alkalommal lehet megismételni.
A szolgáltatást mindenki a saját felelősségére veszi igénybe. Ajánljuk, hogy a keze-
lések megkezdése előtt konzultáljon a háziorvosával.
A kezelés térítési díja:
5 alkalomból álló kúra - mezőnyárádi lakosoknak : 1 500 Ft, idegeneknek: 3.500 Ft
10 alkalomból álló kúra - mezőnyárádi lakosoknak: 3.000 Ft, idegeneknek: 7.000 Ft
1 5 alkalomból álló kúra - mezőnyárádi lakosoknak:4.000 Ft, idegeneknek: 10.000 Ft
A mezőnyárádi gyerekek számára 14 éves korig a szolgáltatás ingyenes!
A sóbarlang befogadóképessége 6 fő, ezért a gazdaságos kihasználása miatt előjegy-
zéssel lehet igénybe venni a kezeléseket. Az értesítés kézhezvétele után az előjegy-
zéseket Bogyóné Stefán Ágnesnél a 30/744-6801 telefonszámon lehet bejelenteni,
és további felvilágosítást is nála lehet kapni.
AKCIÓ! Aki 10 vagy 15 alkalomból álló kúrát választ, az május 30-ig - az előre ki-
fizetett díjból - 5 alkalomra szóló kedvezményt kap, tehát:
-a 10 alkalomból álló kúra esetén az első öt alkalom díját kifizetve a másik öt alkal-
mat ingyen kapja,
-a 1 5 alkalomból álló kúra esetén az első 10 alkalom díját kifizetve a további 5 al-
kalmat ingyen kapja

Mezőnyárád Önkormányzat
TISZTELT EBTARTÓ!
Mezőnyárád Község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban
meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott ada-
tokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója
és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, va-
lamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tu-
lajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlap átvehető még a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal-
ban, továbbá letölthető a www.mezonyarad.hu honlapról.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati Hivatal részére. Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:
2014. február 28.

Farkas Julianna jegyző

F I G Y E L E M !
Az adóhatóság értesíti a lakosságot, hogy a
2014. évi kommunális adó és az iparűzési
adóelőleg I. félévi részletének kamatmentes
befizetési határideje: 2014. március 17.
A kommunális adó összege építményen-
ként, egységesen évi: 4.000.-Ft. A 70. éven
felüliek 50 %-os mentességben részesülnek,
tehát az évi adó összege építményenként:
2.000.-Ft
A 2014. évi gépjárműadó összegéről határo-
zatban kapnak értesítést. Az I. félévi gép-
járműadó befizetésének határideje a
határozat jogerőre emelkedésétől számított
1 5 nap.
A befizetéshez szükséges készpénz átutalási
megbízásokat az Önkormányzat minden
adófizetőnek postázza, de a befizetés átuta-
lással is teljesíthető.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pót-
lék kerül felszámolásra, melynek mértéke
minden naptári nap után a felszámolás idő-
pontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.
Kérem, hogy amennyiben a Borsod Takarék
Takarékszövetkezetben kívánja befizetni az
adóját, az összegeket - amennyiben szüksé-
ges - 5, és 10 forintra kerekítve írja rá a be-
fizetési csekkekre.
Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy
akinek adóhátraléka van, az a hátralék meg-
fizetését minél előbb teljesítse, mert
amennyiben a tartozások kiegyenlítése nem
történik meg, abban az esetben az Önkor-
mányzat az adóhátralékok letiltásáról, vég-
rehajtásról intézkedik.

Várnai Róbert püi tanácsos

JÓGA MEZŐNYÁRÁDON
Minden pénteken 18:1 5-től az iskola kistor-
natermében jógafoglalkozást tartanak.
Mindenkit szeretettel várnak.

BOROSI TORNA ELŐSELEJTEZŐ  A MEZŐNYÁRÁDI SE MÉRKŐZÉSEI
2014. január 18-án került sor a 2014. évi dr. Borosi László Teremlabdarúgó Torna
előselejtezőjére. Mezőnyárád csapata is részt vett a Miskolci Egyetemi Sportcsar-
nokban rendezett tornán további öt csapattal együtt.
Az első fordulóban a nyárádiak Tiszabábolna együttese ellen léptek pályára, akiktől
2-1 -es vereséget szenvedtek el. A 2. fordulóban került sor a Mezőnyárád-Cserépfalu
mérkőzésre, a fordulatos mérkőzés végeredménye 3-3 lett. A 3. fordulóban mérkő-
zött meg Mezőnyárád és Mezőcsát együttese, a meccs gól nélküli döntetlennel ért
véget. A 4. fordulóban egymás ellen játszott Mezőnyárád és Bükkábrány csapata. A
találkozón a bükkábrányiak bizonyultak jobbnak, hiszen a nyárádiakat 5-0 arányban
győzték le, majd Sály ellen szintén 5-0-ra kapott ki a nyárádi csapat.
A Mezőnyárádi SE mérlege tehát a dr. Borosi László Teremlabdarúgó Torna elő-
selejtezőjében 2 döntetlen és 3 vereség lett, amely kevésnek bizonyult a továbbju-
táshoz. A tornát Tiszabábolna csapata nyerte meg és jutott tovább.




