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XII. Molnárkalács Fesztivál 2019. július 12-13.
Részletes programok és egyéb közérdekű információk
Az elmúlt évek során már megszokottá vált szabadtéri
fesztivál helyszínei (Rákóczi úti sportpálya, a
sportpálya és az iskola közötti füves terület) az
óvoda bővítése, ill. a Zöld Város Projekt keretében
megvalósuló játszótér és közösségi park építési
munkálatai miatt nem használhatóak, ezért idén
a fesztivál szabadtéri programjai, a Rákóczi úti
nagyparkolóban, a Móra Ferenc Általános Iskola
udvarán és a városi piactéren lesznek megrendezve.
A fesztivál zavartalan lebonyolítása érdekében, a
Rákóczi út, Köztársaság úti becsatlakozásától (régi
Coop ABC) a sportpálya végén lévő Gálrétje úti
becsatlakozásáig, lezárásra kerül.

Kormos Krisztián polgármester ünnepi köszöntőjét
követően a Volny József gyáralapító tiszteletére
készített emlékplakettek átadása következik.
Az emlékplaketteket a jubileumi év alkalmából olyan
cégek (PLES Zrt. Lapátgyártó- és forgalmazó Kft.
Reel-Pen Kft.) jelenlegi vezetői/képviselői vehetik
majd át, akik a Lemezgyár bezárását követően saját
maguk, vagy elődeik által alapított társaságukkal a
gyár telephelyein belül maradva, a nehéz gazdasági
körülmények mellett is számos borsodnádasdi
és környékbeli családnak megélhetést biztosítva,
napjainkban is megpróbálják életben tartani, újabb
termékpalettával, szolgáltatásokkal kiegészítve,
korszerű
gyártástechnológiák
bevezetésével
újraéleszteni és forgalmazni, a Borsodnádasdi
Lemezgyár egykori meghatározó termékeit.

A fesztivál területére 2019.07.12. péntek 15:00 órától
vasárnap 10:00 óráig, csak engedéllyel rendelkezők
hajthatnak be gépjárművel.
Az Akácos, Rákóczi, Batsányi, Gálrétje, Verős utcák Az emlékplakettel a város vezetése elismerését
megközelítése a gépjármű forgalom számára kijelölt és köszönetét fejezi ki Borsodnádasd nehézipari
múltjának megőrzésében és jövőjének fennmaradása
Kővágó úton keresztül történik.
érdekében végzett áldozatos, építő munkáért.
Rendezvényhelyszíneink pénteken:
- a Móra Ferenc Általános Iskola udvara és Az emlékest keretében Sági Tibortól múltidéző,
sokak által még nem ismert történeteket hallhatunk
kistornaterme (Volny József Emlékest 15:30-18:45)
- a Közösségi Ház és Könyvtár díszterme (MŰ-vész- Volny Józsefről, majd Szkálosi László előadásában
a jelenlévők bepillantást nyerhetnek a gyár 155 éves
HELY előadás 19:00-22:00)
történetének fejezeteibe is.
Rendezvényhelyszíneink szombaton:
- a Móra Ferenc Általános Iskola udvara (Kerékpáros Az ünnepi programon verset mond Szucsányi
Andrásné a 4 évszak Irodalmi Kör tagja és Bakos
és közlekedésbiztonsági nap 10:00-19:30)
- a Rákóczi úti nagyparkoló (fesztivál főhelyszín, Vencel. Az est további programjaként Kormos
sütősátrak, kézműves sátrak, látványfőzés, színpadi Krisztián Borsodnádasd város polgármestere
ünnepi keretek között nyitja meg Sági Tibor „A MI
programok 14:00-21:45)
- a városi piactér (Féder Vidámpark egész hétvégén GYÁRUNKNAK LELKE VAN…” c. könyvének
képeiből összeállított, közel 150 fotóból álló kiállítást,
reggeltől estig)
mely a fesztivál mindkét napján megtekinthető lesz a
RÉSZLETES PROGRAMOK
látogatók számára a kistornateremben.
Az est végén a szeretet vendéglátás és a kötetlen
baráti beszélgetések után 18:30 órakor a Petőfi téren
2019. július 12-én péntek 15:30 órától
Volny József emléktáblája előtt koszorút helyezünk
A Volny József Emlékest keretében a Móra Ferenc el.
Általános Iskola udvarán a Rákóczi Péter Ifjúsági
Fúvószenekar vendégváró térzenéjét követően, Az emlékesten, ill. a fesztivál ideje alatt a helyszínen,
16:30 órától az általános iskola kistornatermében emléktárgy és könyvvásárlási lehetőséget is
Volny Józsefre, a Borsodnádasdi Lemezgyár 200 biztosítunk az érdeklődőknek.
évvel ezelőtt született alapítójára és a gyár alapítása Programunkra a gyár régi dolgozóit, meghívott
vendégeinket és a kedves érdeklődőket nagy
óta eltelt 155 évre emlékezünk.
szeretettel és meglepetés ajándékkal várjuk!
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Immár XII. alkalommal mondhatjuk, hogy a
Molnárkalács Fesztivál nyitó napja nem múlhat el
a MŰ-vész-HELY eddig minden évben nagy sikert
aratott előadása nélkül. Bízunk benne, hogy idén sem
lesz ez másként. A hagyományt megőrizve a fesztivál
alkalmára a társulat egy vadonatúj 2 felvonásos
darabbal készült, melynek címe „KOLI-STORY”.
Az előadást a
Közösségi Ház és Könyvtár
dísztermében a pénteki nap záró programjaként 19:00
órai kezdettel láthatja a kedves közönség. A darabra
minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
2019. július 13. szombat 10:00 órától
A Móra Ferenc Általános Iskola udvarán kap helyet a
kerékpáros és közlekedésbiztonsági nap, melynek
keretében egész napos aktív kikapcsolódás várja az ide
látogató gyerekeket, felnőtteket és családokat egyaránt.
A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 „Kerékpárutak
építése és felújítása Borsodnádasdon” Pályázat
keretében megvalósuló szemléletformáló kampány
fő célja a nevelés, szemléletformálás, a biztonságos
és tudatos közlekedés kialakítása, a városi közösségi
közlekedési morál javítása.
A nap folyamán játékos, kreatív módszerekkel
szeretnénk népszerűsíteni a környezettudatos
közlekedési lehetőségeket a kerékpárutak felhasználói
között. Az érdeklődők a Debreceni TRIAL
KLUB szervezésében, a következő programokkal
találkozhatnak a nap folyamán:
ügyességi verseny gyerekeknek, mely két vállalkozó
szellemű jelentkező között, mért idő alapján zajlik. A
bójákból, libikókákból és vizespohár állványokból,
valamint
egyéb
akadályokból
furfangosan
összeállított pályán, 5 évtől 105 éves korig mindenki
kipróbálhatja saját magát.
Goldsprint
kerékpáros
verseny,
ahol
versenyezhetnek az idővel és egymással egyaránt.
A Goldsprint verseny számítógép segítségével zajlik
a kerékpárok-okosbringák- egy talapzathoz erősítve
fixen állnak és a versenyzők azon ülve teljesítik
mért időre az előre beállított virtuális távot, melyet
kivetítőn lehet nyomonkövetni. Ez a verseny pörgős
és látványos, hiszen a számítógépen a verseny közben
is megjeleníthető eredmények kivetíthetőek.
A népes szurkoló tábor folyamosan tudja figyelni az
épp bringán ülőket bíztatva őket az aktív mozgásra,
ami lehet egy laza tekerés vagy egy komoly verseny
is az indulók között. A nap végén a leggyorsabb időt
futott „versenyzők” értékes ajándékban részesülnek.

Buborék bemutató, speciálisan kifejlesztett
buborékágyúk segítségével, ahol az érdeklődők
megismerhetik a buborékkészítés fortélyát.
A kerékpáros trialsport egyre népszerűbb sportág
Magyarországon!
Nagyon sok gyermek szeretné elkezdeni, de nem
mindenki tudja hogyan kezdjen bele. Erre nagy
segítség a Gabitrial extrém sport csapat oktatása a
TRIAL SULI. Segway kipróbálási lehetőség, mely
minden korosztály számára kiváló, szórakoztató
mulatság!
Az önegyensúlyozó, kétkerekű készülék segítségével
könnyedén gurulhatunk a földön. Vezetett városi
kerékpártúra, melyet a felújított kerékpárút
szakaszán bonyolítunk le a nap folyamán.
A „túrára” várunk minden kerékpározni szerető
gyermeket, és felnőttet egyaránt. Minden túrára
jelentkező kerékpáros 1 db kerékpárlámpa szettet kap
ajándékba!
Aktív pihenő park: Ki ne vágyna egy kis kellemes
ringatózásra a függőágyak nyugalmában? Ezt is
megtehetik majd a TRIAL Klub által kialakított
pihenőparkban, ha ellátogatnak a Molnárkalács
fesztivál keretében megvalósuló programunkra. A
nap végén 19:00 órától a TRIAL klub csapata extrém
kerékpáros bemutatóval várja a Fesztiválra kilátogató
közönséget.
Szemléletformáló
kampányprogramunkhoz
csatlakozott az Óvatosan-Tudatos Közlekedők
Egyesülete
is
környezettudatos
családi
élményprogramjaival.
Autós
és
motoros
vezetéstechnikai
szimulátorral,
interaktív
foglalkoztató
programokkal,
elektromos
kisautókkal várják az érdeklődő gyermekeket,
családokat egyaránt, a Móra Ferenc Általános Iskola
udvarára.
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Rendezvényünkön az EFOP-1.4.2-16-2016-0001
„Gyerekesély program az Ózdi járásban” pályázat
keretében, kézműves - kreatív foglalkozások és
egyéb meglepetés programok várják a gyermekeket a
fesztivál területén felépített kézműves sátorban.
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E szoros kötődés miatt döntött úgy a vezetőség, hogy
idén a kitüntető cím átadása rendhagyó módon a
Fesztivál keretében valósuljon meg.
A kitüntetést a fesztivál hivatalos megnyitóján,
szombaton 14:00 órától ünnepélyes keretek között
adja át Kormos Krisztián Borsodnádasd város
Immár elmaradhatatlan eleme a fesztiválnak a polgármestere a családnak. A posztumusz díszpolgári
Szellemi Kulturális Örökség jegyzékén szereplő címmel a település tiszteletét és elismerését fejezi
„Kunsági
birkapörkölt
főzésének
Karcagi ki az oktatás, a hagyományőrzés és a kulturális élet
Hagyománya” is, melynek látványfőzését idén is területén végzett kiemelkedő munkásságáért.
megtekinthetjük a nap folyamán.
A rendezvényen az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. Ebben az évben a Rákóczi úti nagyparkolóban
képviseletében Antal István a Suvadás liget vendéglátó kiépített fesztiválterületen 13 sütősátorban nyílik
egységének ügyvezetője biztosítja éttermével az majd lehetőség a molnárkalácsok kóstolására közel
egész napos étkezési lehetőséget. Az ide látogató 150 önkéntes hagyományőrző szorgos munkájának
vendégek többféle ételből és italból választhatnak köszönhetően.
majd a nap folyamán. A Napközi söröző sátrában
Kurtán Zsolt várja a kedves fesztiválozó vendégeket. A fesztiválra látogató közönség, A Jövő
Borsodnádasdjáért Egyesület, a Horváth Family,
Féder vidámpark is szeretettel várja a rendezvényre a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a
kilátogató közönséget. A vidámpark a városi Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ,
piactéren kap helyet, mely a kerékpárúton keresztül, a Karitász Csoport, az Élővíz Közösség, a Vajdavárgyalogosan, vagy kerékpáron a fesztivál területéről völgyi Erdei Jurtatábor Egyesület kézműves csoportja,
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Négy Évszak
könnyedén megközelíthető lesz.
Idén is több árus jelezte részvételi szándékát. Az Irodalmi Kör, a Hivatalból sütünk csoport, a Bulyáki
előzetesen regisztrált, kitelepülésre engedélyt kapott Család, az Őszirózsák Nyugdíjas Klub csoportjai által
árusok egész nap várják a kedves fesztiválozókat sütött kalácsokból kóstolhat a nap folyamán.
kézműves termékeikkel, szolgáltatásaikkal, áruikkal Szinte minden évben újabb kis közösség csatlakozik
a hagyományőrzéshez és vállal önkéntes feladatot a
a fesztivál Rákóczi úti főbejárata mellett.
sütésben, mely méltán bizonyítja a Borsodnádasdi
A XII. Molnárkalács Fesztivál hivatalos Molnárkalács sütés élő hagyományát.
megnyitója és színpadi programjai 14:00 órától Idén a Magyar Református Szeretetszolgálat
kezdődnek a Rákóczi úti nagyparkolóban kialakított Alapítvány 10 fős csapatával bővül a molnárkalács
fesztivál terület nagyszínpadán. 2019 évben sütők köre.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő
testülete úgy határozott, hogy a „Borsodnádasd A hagyományőrzéshez szorosan hozzátartozik a
Város Posztumusz Díszpolgára” kitüntető címet a sütővasak készítése is, melyek legtöbbje évtizedekkel
tavalyi év végén tragikus hirtelenséggel elhunyt Vass ezelőtt a Borsodnádasdi Lemezgyárban készült.
Beátának, városunk sokak által szeretett és tisztelt A sütővasak egyedileg készített díszesen kimunkált
belső sütőfelületeinek faragása, vésése nagy
egykori pedagógusának adományozza.
Vass Beáta a kezdetektől elkötelezett, példaértékű kézügyességet és türelmet igénylő feladat, melyet a
önkéntes munkával azon fáradozott, hogy a Vajdavár-völgyi Erdei Jurtatábor Egyesület kézműves
molnárkalács sütés hagyománya Borsodnádasdon csoportjának elnöke Érsek Gyula mutat be majd
az érdeklődő közönségnek a fesztivál helyszínén
újból életre keljen.
Kitartását méltán fémjelzi, hogy az eltelt évek alatt felállított jurta sátorban. A jurtában ebben az évben
egyre több fiatal tanulta meg a sütés fortélyait, Járdán József fegyverkovács, fémműves mester és
csatlakozva a hagyomány ápolásához, megőrzéséhez. Oszacsek József fafaragó munkái is helyet kapnak,
ahol az érdeklődők kipróbálhatják kézügyességüket a
mesterek segítségével.
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A XII. Molnárkalács Fesztivál nagyszínpadán 14:20
-19:00 óráig folyamatos zenés, táncos színpadi
produkciókkal várjuk az érdeklődő közönséget. Az
Őszirózsák Nyugdíjas Klub dalcsokrát követően,
az Arlói Csillagfürt Néptánccsoport, és az Ózdi
Néptánc Egyesület műsorát láthatjuk, majd a Váraszói
Gyöngyvirág Citerazenekar népszerű dallamokat,
ismert ﬁlmzenéket szólaltat meg citerán. 16:30 órától
a Folk On 45 duó - Szőllősi Lajos, és a Balkan
Fanatik zenekarból ismert Träger Lili- akusztikus
koncertjét láthatják a jelenlévők. Műsorukban a
népdalokat egy hozzá hasonló hangulatú harmóniájú
világsláger összemixelésével szólaltatják meg élőben,
saját zenei ötleteikkel fűszerezve. 17:30 órától az
Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület, majd a
Szabad Szombat Táncegyüttes komplex műsora
következik. A délutáni programot a Folk Betyárok
táncháza, majd a fesztiválon debütáló Excellence
zenekar (Kurtán Laura, Molnár Zoltán, Ruszó Attila)
akusztikus hangszeres fellépése zárja.

Borsodnádasdi Krónika
A nap sztárvendége a nagyszínpadon a Holdviola
együttes lesz. A 20:00 órától kezdődő másfél
órás nagyprodukcióban benne lesz mindaz,
ami a Holdviolát az igényes rendezvények egyik
legkedveltebb fellépőjévé tette az elmúlt tíz év
során. A Magyar népdalkincsen alapuló nemzetközi
színvonalú érzelemgazdag zene, sodró lendületű
tánckoreográﬁák a 15 fős közreműködő stábbal,
várhatóan nagy sikert fog aratni a látogatók körében. A
zenekar beállása, beszerelése alatt, 19:00 órától előre
kiépített akadálypályán látványos extrém kerékpáros
bemutatóval szórakoztatja a közönséget a Debreceni
TRIAL klub csapata. 19:30 órától a tombolasorsolás
keretében idén is értékes tombolatárgyakat (JBL
hangszóró, külső merevlemez, porszívó, mobil klíma
berendezés, társasjátékok, puzzle, kenyérpirító stb.)
sorsolunk ki. A fesztivál záró programjaként 21:30
órától a már megszokott magas színvonalat képviselő
Leskovics Pirotechnika Kft. látványos Tűzijátékában
gyönyörködhetnek a kedves vendégek.
Keresztfalvi Lajos
mb. intézményvezető, rendezvényszervező

A fesztivál programjaira minden kedves érdeklődőt nagy
szeretettel várunk!

