
BESZÁMOLÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
Február 19-én tartotta Mezőnyárád község képviselő–testülete
soron következő ülését. Az ülésen összesen három napirendet
tárgyaltak meg a tagok.
Az első napirendben az önkormányzat 2014. évi költségvetését
tárgyalták meg és fogadták el a tagok. Az előző testületi ülésen
a költségvetést már áttárgyalták a tagok, a fő számokat elfogad-
ták. A Belügyminisztérium értesítése alapján 7.800.000 Ft több-
lettel gazdálkodhat az önkormányzat. Ezt az összeget
elosztották részterületekre. A ravatalozó előtti út térkövezésére,
a házasságkötő terem előtti terület rendezésére, valamint egyéb
dologi kiadásokra. Felmerült még, hogy egy térfigyelő rendszer
kiépítésére irányuló pályázat önerejére is fel lehetne használni
az összeg egy részét.
Módosításként elhangzott még, hogy a házipénztár maximális
keretét 300.000 Ft-ról 500.000 Ft-ra emelik. A tagok egyhangú-
lag elfogadták a 2014. évi költségvetést.
A második napirendben az önkormányzat új szervezeti és műkö-
dési szabályzatának elfogadására került sor. Ez törvényi előírá-
sok változása miatt vált szükségessé.
A képviselők egyhangúlag támogatták a napirendet.
A harmadik napirendben időszerű feladatokat beszéltek meg a
tagok.
Szó esett arról, hogy szabályzatot kellene létrehozni a tenisz-
klub helységeinek igénybevételéről, beszéltek a hulladékszállítá-
si napon megjelenő kukázás visszaszorításának lehetőségeiről,
a reklámanyagok kihelyezésének szabályozásáról, a kéménysep-
rési díjról, valamint a régi parókia épületének kérdéséről.

Mezőnyárád község képviselő–testülete március 10-én ismét
összeült, ekkor összesen öt napirendi pont került megvitatásra.
Az első napirendben a belső ellenőrzési terv került elfogadásra.
Eddig az ellenőrzéseket a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi
Társulás megbízott ellenőre látta el. Mivel a társulások már
nem kapnak állami támogatást, ezért ezt a feladatot a továbbiak-
ban minden településnek önállóan kell megoldania.
A terv tartalmazza azokat a szempontokat, amelyek mentén az

ellenőrzéseket le kell bonyolítani, valamint a vizsgálatok üte-
mezését is meghatározták. Saját hatáskörben megbízott külső
cég segítségével történnek majd a belső ellenőrzések, az első
mindjárt a választások után a harmadik negyedévben.A képvi-
selők egyhangúlag támogatták a napirendet.
A második napirendben a köztisztviselőkre vonatkozó hivatás
etikai szabályzatot fogadták el a jelenlévők. Az önkormányzat
törvényi kötelezettségének tesz ezzel eleget. A szabályzat tartal-
mazza azokat az irányelveket, amelyek mentén a köztisztvise-
lőknek végezni kell munkájukat. Mindkét településen,
Mezőnyárádon és Csincsén is el kell fogadni ahhoz hogy jog-
erőre emelkedjen. Erre a közös önkormányzati hivatal miatt
van szükség. A testület tagjai egyhangúlag támogatták a sza-
bályzat elfogadását.
A harmadik napirendben a választási bizottságok elfogadására
került sor. Törvény szerint március 17-ig van erre ideje a testü-
leteknek. A jelöltek elfogadása előtt számtalan dolgot kellett
megvizsgálni az összeférhetetlenség kérdésétől egészen odáig,
hogy csak helyi lakos kaphat tisztséget a bizottságokban.
A jelenlévők egyhangúlag támogatták a napirendet.
A negyedik napirendben a BV Média Műsorkészítő és Szolgál-
tató Bt. szerződéséről tárgyaltak a képviselők. A társaság 2004
óta üzemelteti az Eleven Televíziót, valamint az utóbbi években
a hivatal számítógépeinek karbantartását is ők végzik. A képvi-
selőknek egyik tevékenységhez kapcsolódóan sem volt kérdé-
sük, így egyhangúan támogatták a szerződések megkötését.
Az ötödik napirendben indítványok, javaslatok között szerepelt:
- a március 15-ei program
- a sószoba üzemeltetésével kapcsolatos kérdések,észrevételek
- a parkrendezéssel kapcsolatos kérdések
Tájékoztató hangzott el arról, hogy lehetőség van kedvezmé-
nyek személyi riasztó és ajtóék beszerzésére, a rendőrség bűn-
megelőzési osztályán keresztül. A rendeléseket Szajlai
Gábornál lehet leadni.
Az ülés végén Tállai András, a Belügyminisztérium önkor-
mányzatokért felelős államtitkára adta át az adósságkonszolidá-
cióval összefüggő adósságkiváltó bizonyságlevelet.

Február 20-án az óvodások, 22-én pedig az iskolá-
sok farsangoltak Mezőnyárádon.
Mindkét helyen szebbnél szebb, ötletes vagy éppen
humoros jelmezekbe bújva vonultak fel a gyerekek.

(3 .oldal)

Programajánló:
március 27. - Szépkiejtési verseny az iskolában
április 1 0. - 40. Szolnoki Jenő Váltófutóverseny
(a szervezők erre az alkalomra egy kiállítást is
szerveznek, szívesen várják az Ön fotóit is)

Mezőnyárád Önkormányzatának lapja1 5.évfolyam 2.szám - 2014. március

Jótékonysági bált rendeztek ismét az iskola torna-
termében, ezúttal március 8-án rendezték meg a
táncos-zenés estet.
Az estet a hagyományokhoz híven a 8.osztályosok
nyitották meg keringőjükkel. (2.oldal)

VÁLASZTÁS 2014
5/2014.(III.1 0.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A választási bizottság megválasztásáról
Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. (1 )
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló
bizottság tagjainak választja meg az alábbi személyeket:

(folytatás a 2.oldalon)



(folytatás az előző oldalról)
001. sz. szavazókör:

Szavazatszámláló Bizottsági elnök:
1 . Kissné Magos Anna Mezőnyárád, Akácfa út 18.

Szavazatszámláló Bizottsági tagok:
1 . Harangozó Andrásné, Mezőnyárád, Nyárfa út 17/a.
2. Vincze Tiborné Mezőnyárád, Szondy út 15.

Szavazatszámláló Bizottsági póttagok:
1 . Törökné Bodai Ágnes, Mezőnyárád, Béke tér 1 .
2. Juhász Józsefné, Mezőnyárád, Nyárfa út 19/a.

002. sz. szavazókör:

Szavazatszámláló Bizottsági elnök:
1 . Juhászné Csrefkó Rita, Mezőnyárád, Szent István király út
44.

Szavazatszámláló Bizottsági tagok:
1 . Szelei Katinka, Mezőnyárád, Szent István király út 53.
2. Kovács Károlyné, Mezőnyárád, Szent István király út 68.

Szavazatszámláló Bizottsági póttagok:
1 . Ötvös Gabriella, Mezőnyárád Szent István király út 67.
2. Korpás Zoltánné, Mezőnyárád Széchenyi út 2.

A választott elnökök, tagok, póttagok megbízatása a következő
általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló
üléséig tart.
Képviselő-testület felkéri a polgármesterét, hogy a megválasz-
tott tagok és póttagok eskütételéről gondoskodni szíveskedjen.
Határidő: 2014. április 4.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
Farkas Julianna jegyző
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK JAVÁRA
AMezőnyárádi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány és a Nyá-
rádi Ifjúságért Közalapítvány idén is megrendezte jótékonysági
bálját.
A március 8-i eseményen az elmúlt évekhez hasonlóan sokan
tiszteltek meg jelenlétükkel. Az est házigazdája Tóth Sándor tag-
intézmény-vezető volt, kinek beszéde után hagyományosan az
iskola 8. osztályosai nyitották meg a bált egy keringővel, majd
az Easydance Táncsport Egyesület tagjai léptek fel.
A jó hangulatról a Koktél Zenekar gondoskodott. Az éjféli tom-
bolasorsoláson sok értékes ajándék talált gazdára.
Ezúton mondunk köszönetet az óvoda és az iskola Szülői Mun-
kaközösségének, Boda Zsuzsanna és Szabadosné Fülep Renáta
tanárnőknek a színvonalas műsorért, valamint minden kedves
segítő szülőnek, pedagógusnak, diáknak, akik kivették részüket
a bál szervezéséből és lebonyolításából. Nem utolsó sorban kö-
szönet illet meg minden kedves vendéget, akik megjelenésük-
kel támogatták az alapítványokat. A bál bevételét községünk
óvodásainak és általános iskolásainak támogatására fordítjuk.

Támogatóink voltak:

Balla Erzsébet, Balogh Éva, Bartha Zsolt, Bárdos Szabolcs, Csa-
tó László, Dósa Ágota, Gyöngy Tamás, dr. Horváth László, Ju-
hász Józsefné, Kis Katalin, Kolyvek István, Kovács Ferenc,
Orosz Lajosné, Papp Tiborné, Tállai András, Tarr Zoltán, Virág
Gyuláné
Köszönet a segítségért:

Asztalos Regina, Balogh Éva, Balogh Zoltán, Baloghné Vízi
Ágnes, Barczi Erika, Bárdos Katalin, Bartha Zsolt, Bejuska Fati-
ma, Bejuska Klaudia, Boda Zsuzsanna, Bódi Regina, Burkus Ti-
borné, Chrudimák Daniella, Cserbák Tibor, Cserbákné Buzás
Beatrix, Demeter Lászlóné, Dósa Tiborné, Farkas Jánosné, Far-
kas Lilla, Fazekasné Orosz Andrea, Filáné Mihalóczki Anita,
Fodor Sándor, Fodorné Antal Bernadett, Fodorné Danyi Ágnes,

Garicsné Nagy Andrea, Gedai Zoltánné, Golyán Tünde,
Gyöngy Tamás, György Alex, Hajnal Eszter, Hajnal Márk, Haj-
nal Zoltánné, Hajnalné Sára Orsolya, Halász Levente, Halmai-
né Zelei Mónika, Harangozó Barnabás, Harangozó Lászlóné,
Havris Melinda, Hollóné Hegedűs Kitti, Horváthné Gomány
Judit, Juhász Botond, Juhász Vivien, Juhászné Csrefkó Rita, Ju-
hászné Kocsis Andrea, Képesné Szalánczi Mónika, Kis Domi-
nika, Kisné Jacsó Orsolya, Korpás Zoltán, Korpás Zoltánné,
Krucsai Szilvia, Lengyelné Tóth Zsuzsanna, Lovászné Bodnár
Mónika, Madarász Péter, Magyar Viola, Majnár László, Majnár
Patrik, Majnárné Hímer Angéla, Markó Tamás, Milicz Ferenc-
né, Molnár Balázs, Molnár Balázsné, Molnár Eszter, Molnár
Sándor, Molnárné Bodnár Mária, Molnárné Mizser Valéria,
Molnárné Tóth Krisztina, Munkácsiné Tari Tünde, Orosz Csa-
ba, Orosz Levente, Oroszné Kiss Edit, Oroszné Nagy Tünde,
Oroszné Vígh Márta Rita, Papp Tamás, Pappné Vidra Tünde,
Pásztor Jánosné, Pásztor Józsefné, Potoczki Nikoletta, Puskás-
né Kovács Tímea, Sattmann Mihály, Simon Márta, Suszter Ist-
ván, Sümegi Csaba, Sümeginé Bodai Piroska, Szabó Kristóf,
Szabó Krisztián, Szajlai Gábor, Sztahó Nóra, Szucskó Bianka,
Tarrné Lévai Emese, Tóth Fanni, Tóth Ferenc, Tóth Luca, Tóth
Péter, Tóth Sándor, Tóthné Kántor Anita, Vacsi Bálint, Vacsiné
Orosz Gabriella, Vályi-Nagy Gabriella, Varga Zoltán, Vasas
Csaba, Vasas Kata, Vasasné Gróf Mária, Vasasné Rajna Anikó,
Veres Józsefné, Vighné Kovács Márta, Vizi Ádám
Tombolatárgyat ajánlottak fel:

1 . osztály, 2. osztály, 3 . osztály, 4. osztály, 5. osztály, 6. osztály,
7. osztály, 8. osztály, Balogh Andrea, Derekas Barnabás, Fekszi
György, Gedai Zoltánné, Hajnal István, Hajnal Zsuzsanna, Ha-
rangozó Barnabás és Harangozó Barnabásné, Hegedűs László,
Hollóné Hegedűs Kitti, Horváthné Gomány Judit, Juhászné
Molnár Magdolna, Kissné Magos Anna, Koktél Zenekar, ifj .
Komáromi György, Komáromi Mónika, Koncz Gáborné, Kor-
pás Zoltán és Korpás Zoltánné, Magos Zoltán, Markó Tamás,
Mátrai Erőmű Zrt. , Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, mező-
nyárádi óvoda dolgozói, Nagy József, Nagyné Kis Erika, Orosz
Róbert, óvodai Szülői Munkaközösség, dr. Pesti Ferenc, Pisz-
kor Rita és Kovács László, Rudóné Marton Éva, Solymosi csa-
lád, Stenger Nándor, Sümegi Péter, Szabó Róbert, Szalai
Szabolcs, Tállai András, Tari Krisztina, Tóth Sándor tagintéz-
mény-vezető, Tóth Sándorné óvodavezető, Tóthné Kántor Ani-
ta, Turcsányiné Sereg Anikó, Vasasné GrófMária, Vassné Zelei
Ildikó, Vigh Gergely, Vighné Novák Erika, Zelei József
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FARSANG AZ ISKOLÁBAN
Az idén február 22-én 16 órától vette kezdetét a farsangi bál,
melyet Tóth Sándor tagintézmény-vezető úr nyitott meg a ha-
gyományokhoz híven.
Beszéde után felkérte a hercegi párt, Farkas Lillát és Szabó
Krisztiánt, hogy a 8. osztály kíséretében mutassák be nyitó tán-
cukat. A lányok lélegzetelállító ruhája és a fiúk elegáns öltönye
az összes tekintetet magára vonzotta és táncukkal varázslatos
hangulatot keltettek a teremben.
Ahogy ez már megszokott, idén is az osztályonkénti produkci-
ók következtek, melyek változatosak és sokszínűek voltak.
Ezen kívül 8 fő egyéni jelmezes vonult fel: Roppoli Eszter, Haj-
nal Sára, Halmai Renáta, Puskás Jázmin (1 . osztály) Disney her-
cegnőként; Hajnal Evelin (1 . osztály) Hercegnőként; Lovász
Dominika és Lovász Ákos (1 . osztály) Pom-pom lány és focista-
ként; Gedai Zsófia ( 3. osztály) Tavasztündérként lépett a zsűri
elé.

Az 1 . osztályosok bohócoknak öltöztek, akik a cirkusz világát
hozták el számunkra. A 2. osztályosok gombákkal, virágokkal
teli mezőt varázsoltak elénk jelmezeikkel. A 3. osztályosok egy-
házi kórusukkal egy igazán lendületes kis produkciót adtak elő.
A 4. osztályosok ötletes jelmezükkel és mulatságos koreográfiá-
jukkal megmutatták nekünk, milyen is a manók tánca.
Az 5. osztályosok napraforgóként vidámságot csempésztek a te-

rembe és az emberek szívébe. A 6. osztályosok egy panoptiku-
mi tárlat keretein belül jelenítettek meg híres embereket
számunkra. Őket a LEGJOBB farsangi produkciónak szavazta
meg a zsűri. A 7. osztályosok „Osztály vigyázz!” című akroba-
tikus mutatványukkal az utcai táncot próbálták meg elénk vará-
zsolni. A 8. osztályosok „Mamma Mia!” zenés, táncos
produkciója zárta a karneváli hangulatot.
A zsűri a 2013/2014-es tanév LEG… LEG… LEG… produkci-
ójának a 4. osztály Manók tánca jelmezes parádét szavazta
meg.
A rendezvény tombolasorsolással zárult, melyre szép számmal
kaptunk ajándékokat.
Ezúton szeretnénk megköszönni Tállai András önkormányzati
államtitkár úrnak az iskolánknak adományozott digitális fény-
képezőgépet, mellyel hozzájárult a fontosabb események, pilla-
natok megörökítéséhez továbbá az AUCHAN francia
kereskedelmi csoport és multinacionális vállalat, Dányi Veroni-
ka, Farkas Lilla, Filáné Mihalóczki Anita, Hajnalné Sára Orso-
lya (Forgács-ló Lovas Klub), Horváthné Gomány Judit, Kovács
Balázs, Magyar Viola, Oroszné Vígh Márta, Piszkor Rita, Ru-
dóné Marton Éva, Tóth Sándor tagintézmény-vezető, Tóth Sán-
dorné, Tóth Sándorné óvodavezető, Veres Katalin valamint az
osztályok felajánlását, és mindazok segítségét, akik hozzájárul-
tak a tombolasorsoláshoz. Előre is elnézését kérem azoknak,
akiket kihagytam és nekik is köszönök mindent.
Továbbá szeretnénk megköszönni a segítséget a Szülői Munka-
közösségnek, a díszítésben részt vett szülőknek, Harangozó
Barnabásnak és Molnár Balázsnak, akik a hangosítást felügyel-
ték, Demeter Lászlónénak, Bezsák Eszeternek, Oroszné Vígh
Mártának , Gedai Zoltánnénak és Krucsai Szilviának, Kisné Ja-
csó Orsolyának, Sümegi Péternek, Tóthné Kántor Anitának,
Majnárné Hímer Angélának a tombola és belépőjegyek árusítá-
sát illetve mindazoknak, akik hozzájárultak a farsang sikeréhez
iskolánkban.

Kis Katalin

FARSANG AZ ÓVODÁBAN
2014. február 20-án farsangi mulatságot rendeztek a mezőnyárá-
di óvodában. Szebbnél szebb jelmezekbe bújtak a gyerekek. A
könyvtár jóvoltából a Sajtkukac Együttes látogatta meg a kicsi-
ket Budapestről, hogy zenés műsorával mindenkit elvarázsol-

jon.
Majd egy rövid szünet után egyenként mutatták be a jelmeze-
ket az ovisok, egy kis mondóka kíséretében. Végül elkezdődött
az igazi mulatság: vidám dallamok csendültek fel, a gyerekek
pedig önfeledten táncoltak, énekeltek.
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DRÁMAÓRA AZ 5. OSZTÁLYBAN
2014. február 7-én drámaórán jeleneteket adtunk elő a János vitéz című elbeszélő köl-
teményből.
Három csoportban dolgozva ügyesen megoldottuk a feladatokat. Először jelenetet vá-
lasztottunk magunknak, szerepeket osztottunk, megterveztük a mozgásokat, majd a
szöveget is hozzáfűztük a jelenethez. A jelmezeket, a kellékeket is nekünk kellett el-
hozni. Végül, mikor előadásra került sor, mindenkinek nagyon tetszett a végeredmény.
Nagyon sokat nevettünk egy-egy produkción, még akkor is, ha az nem volt betervez-
ve. Minden órát ilyennek kívánok, amilyen ez volt.

Hajdu Virág Maja
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VÉDJÜK KÖRNYEZETÜNKET!
Az idén is megrendezésre került Miskolcon a Curie környezetvédelmi emlékverseny.
Iskolánkat 21 tanuló képviselte. A versenyfeladatok között szerepeltek a környezettu-
datos életmódra jellemző feladványok, jeles napok, kísérletek. A tanulóink jól teljesí-
tettek. Dobogós helyezést ért el Halász Georgina, Sutus Noémi és Tóth Ivett csapata.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Kassainé Szilágyi Éva

MINI NYELVVIZSGA ANGOLNYELVBŐL
Iskolánkban negyedik alkalommal szer-
veztünk mini nyelvvizsgát angol nyelv-
ből 7. és 8. osztályos tanulók számára. A
vetélkedőn Mezőkövesd vonzáskörzeté-
ből érkeztek tanulók, akik elsőként kö-
tetlen társalgást folytattak a zsürivel,
majd képleírás következett.
A versenyen a 8.osztályos tanulók között
3 .helyezést ért el Bódi Regina, a Szeder-
kényi Anna Tagiskola tanulója (felkészí-
tő tanár: Tóth Sándorné).
Gratulálok a tanulóknak, köszönöm a
felkészítő tanárok munkáját.

Tóth Sándorné
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TÁJÉKOZTATÓ A SÓBARLANG MŰKÖDÉSÉRŐL,AKCIÓ A MEZŐNYÁRÁDI LAKOSOK RÉSZÉRE
Értesítjük a község lakosságát, hogy a sóbarlang működését 2014. február 3-tól el-
indítottuk.
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 ke-
zelések 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 elő-
jegyzéssel lehet igénybe venni a kezeléseket. Az értesítés kézhezvétele után az elő-
jegyzéseket 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
kifizetett díjból - 5 alkalomra szóló kedvezményt kap, tehát:
-a 10 alkalomból álló kúra esetén az első öt alkalom díját kifizetve a másik öt al-
kalmat ingyen kapja,
-a 1 5 alkalomból álló kúra esetén az első 10 alkalom díját kifizetve a további 5 al-
kalmat ingyen kapja

Mezőnyárád Önkormányzat

ELMENTÉL – NEM FELEDÜNK.........
Bajnok Gyula nagyon sokszor leírtuk a nevedet a névsorba, hiszen nem volt olyan
rendezvény, ahol tevékenyen, résztvevőként ne szerepeltél volna. Nem csak a
kirándulás, színházlátogatás, szereplések, ünneplések alkalmával, de a lecsófőzés
tűzrakását, az Úrnapi sátor díszítését is szívesen vállaltad.
Nagyon hiányzol már most is. A klubhelységünkben akár hová nézünk mindenütt a
te ügyes kezed munkáját látjuk. Nem fogott ki rajtad semmi megoldása.
Virágtartó, fogas, hirdetőtábla, a szereplésünkhöz guzsalyorsó, de a ruhaötlet is
gyakran segített.
Mindezeket szeretettel csináltad és a klubnap befejezéseként kártyáztunk. Minden
rendezvényünkön fényképeztél, így nagyon kevés fényképen szerepelsz, de a
szívünkben örökké élsz, megmaradtál kedves klubtársunknak. Nyugodjál békében,
az örök világosság fényében, a Jó Isten szeretetében.

Őszirózsa Nyugdíjasklub

MEZŐNYÁRÁDI SE FELNŐTT CSAPAT MÉRKŐZÉSEIMEGYEI III.OSZTÁLY MISKOLC DÉL CSOPORT  TAVASZI FORDULÓK
2014.03.22. (szombat) 1 5:00 - Mezőnyárád - Tiszakeszi II.
2014.03.29. (szombat) 1 5:00 - Tiszabábolna - Mezőnyárád
2014.04.05. (szombat) 16:30 - Mezőnyárád - Tibolddaróc
2014.04.1 3. (vasárnap) 16:30 - Hejőszalonta- Mezőnyárád
2014.04.1 9. (szombat) 17:00 - Mezőnyárád-Szakáld
2014.04.27. (vasárnap) 17:00 - Cserépfalu-Mezőnyárád
2014.05.03 (szombat) 17:00 - Mezőnyárád-Mezőcsát II.
2014.05.11 .(vasárnap) 17:00 - Bükkábrányi Bányász-Mezőnyárád
2014.05.1 7. (szombat) 17:00 - Tiszapalkonya-Mezőnyárád
2014.05.24. (szombat) 17:00 - Mezőnyárád-Sály

Az ifjúsági mérkőzés 2 órával a felnőtt mérkőzése előtt kezdődik.

MEGÚJUL A PARK A KÖZPONTBAN
Közel 1 5 millió forintos pályázati támogatást
nyert el korábban a Mezőnyárádi Faluszépítő
Egyesület. Az összeg egyharmadából elké-
szült már a játszótér, nemrég pedig elkezdő-
dött a park átépítése.
Az alábbi terven áttekinthető, hogy milyen is
lesz a felújított park: a kivitelezés során meg-
növelik a zöldfelületet, sétányokat alakítanak
ki, térköveznek, kandelábereket, padokat he-
lyeznek el, valamint a park mellett lévő járda-
szakaszt is felújítják.




