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Az idei fesztiválon avatjuk föl az új sütőüzemet, 
ahonnan kereskedelmi forgalomba kerül a 
finomságunk.
Gyorsan repül az idő. Abból is látszik, hogy július 
első hétvégéjén már nyolcadik alkalommal rendezzük 
meg a Molnárkalács Fesztivált. Már hónapok óta 
lázasan készülünk az eseményre, ahová elszármazott 
vendégeket is várunk. A „Hazahívogató” keretében 
visszatekintünk a régmúltra, a településünk 
történelmére, de vázoljuk majd a jövőre vonatkozó 
terveket is. Ezután pedig megkezdődik a nagy forgatag, 
a folyamatos kézi sütés a színpadi programok is.

-         Minden esztendőben egyre több és több sütősátrat 
állítunk föl, bízom benne, hogy idén lesznek hozzánk 
újonnan csatlakozók – fogalmazta meg reményeit 
Kormos Krisztián, Borsodnádasd polgármestere. – 
Ez teremti meg ugyanis azt a tradíciót, amiért annak 
idején felelevenítettük a molnárkalács hagyományát. 
Az elmúlt években már láthattuk, hogy az emberek 
szeretnek kísérletezni. Akár a tésztával, akár az 
ízesítéssel, így kaptunk számos újdonságot a 
molnárkalácstól.
A színpadi programok során igyekszünk minden 
réteget megcélozni. Július 4-én, szombaton fellép 
többek között a Kerekes Band és a Neoton Família 
is, de tűzijátékban is gyönyörködhetnek a fesztiválra 
kilátogató érdeklődők.  Ennek a napnak egyébként 
még egy különlegessége lesz, hiszen ekkor adjuk majd 
át hivatalosan a Molnárkalács Házat, ami megteremti 
annak az alapját, hogy a közeljövőben az új  termék a 
kereskedelmi forgalomba kerülhessen.
- A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület 
közreműködésével sütőüzembe már megérkezett 
az új technológia, amely egyedülálló az országban, 
egy zsámbéki manufaktúra készítette a számunkra - 
folytatta Kormos Krisztián, polgármester.

Brand lehet a Molnárkalácsból során is eljut majd a háztartásokba. A mostani 
elképzeléseink szerint szeptemberre áll össze az a 
termék, amelyik piacképes lesz. Most még egy kicsit 
a receptúrával kell foglalkoznunk, hiszen a gépi sütés 
ebből a szempontból mást igényel, mint a kézi.
Emellett a csomagolástechnikára és a marketingre 
is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az előttünk álló 
hetekben.A termék gazdasági hátterét is meg kell 
teremteni, ami komoly kihívás, nem csak a csapatnak, 
hanem személyesen nekem is.
Örülök, hogy a házba elhivatott és nagyszerű 
szakembereket találtunk, az ő személyük garancia 
lesz arra, hogy minőségi molnárkalácsok kerülnek 
majd ősztől a kereskedelmi forgalomba.

Marosréti Ervin

Az új sütőgép

– Bízunk benne, hogy ezáltal rengeteg molnárkalács 
fog helyben készülni, amely a jövőben a hétköznapok 
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Immáron harmadik alkalommal ölthettük magunkra, 
idén - pünkösdkor molnárkalács-sütő ruháinkat a 
szentendrei skanzenben, ugyanis 2015. május 24-
25-én megrendezésre került a Nemzetközi szellemi 
kulturális örökség találkozó, amelyen lelkes, kis 
csapat (Érsek Barnabásné, Csoma Nándorné, 
Molnár Gáborné, Bialkó Lászlóné, Zombori Katalin, 
Szobonya Brigitta, Szobonya Viktória, Dobrik László 
és Kelemen Tünde) képviselhette a Borsodnádasdi 
molnárkalács-sütés hagyományát.

A tavalyi évhez hasonlóan, a drávacsehi lakóház 
udvarán rendeztük be vendég-csalogató sátrunkat. 
Nem is volt baj a vendég- csalogatással, hiszen gyakran 
előfordult a  két nap alatt, hogy hosszú, kígyózó 
sorokban várták a vendégek, hogy sorra kerüljenek, 
és végre megkóstolják a „mennyei mannát”.

Molnárkalács sütők

Külön örömünkre szolgált, hogy elszármazott 
borsodnádasdiak hozták hozzánk gyermekeiket, hogy 
ízelítőt kapjanak a sütés fáradságos, ugyanakkor 
jókedvre derítő munkájából.
Már régi ismerősként köszöntöttük egymást a mohácsi 
busókkal, a solymászok képviselőivel, a kőszegi 
„szőlő jövés” küldötteivel; visszatérő látogatóink 
voltak a bukovinai székelyek is.
Alkalmunk nyílt új ismeretségek megkötésére, 
mert az egri fertálymesterek- jó orruk 
lévén- hamar kiszagolták a levegőben 
terjengő finom, vaníliás molnárkalács-illatot.

A selmeci diákhagyományokat őrző, miskolci és 
soproni egyetemisták vicces nótáikkal köszönték meg 
a szíves invitálást.

Summa summárum, senki nem távozott tőlünk 
csalódottan, a vendégeink kíváncsian érdeklődtek, 
hogyan tudnának otthon molnárkalácsot készíteni. 
Mi pedig, az orrunk alatt, huncutul somolyogtunk és 
nem árultuk el a „titkos” összetevőket, hanem széles 
jókedvvel invitáltuk őket a molnárkalács fesztiválra, 
ahol hamarosan újra elkezdjük a vasakat melegíteni.

Hálásak vagyunk a szervezőknek, hogy országos szintű 
rendezvényen népszerűsíthettük a borsodnádasdi 
molnárkalács-sütés hagyományát.

Nagy elismerés illeti az önkéntes sütőket, akik 
fáradságot, szabadidőt nem sajnálva, kifogyhatatlan 
lelkesedéssel és jókedvvel képviselték városunkat.

Külön köszönet Borsodnádasd Város 
Önkormányzatának, illetve Sági Tibor 
helytörténésznek!

Sütés közben

A borsodnádasdi molnárkalács

Borsodnádasdi molnárkalács-sütés 
hagyománya Szentendrén

Kelemen Tünde
Fotók: Szobonya Viktória

„Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.”
           

 (Reviczky Gyula: Pünkösd-részlet)



Borsodnádasdi Krónika 4

GAMESZ hírek
Az idei év elején került sor a Munkaügyi Központtal 
szorosan együttműködve egy mindenre kiterjedő 
programtervezet benyújtására, ami kedvező 
elbírálásban részesült.

Egyik legfontosabb elemként emelném ki a saját 
tulajdonú földjeink feltérképezését, kimérését. 
Az így létrejött területeket kitisztítottuk, nagy 
részét körbekeríettük, megpróbáltuk a lehető 
leghasznosabban megművelni.
A lehetőséget kihasználva ezekre földalapú támogatást 
nyújtottunk be. 2 ha burgonya, 1000m2 hagyma, 
kukorica, saláta, cékla, paradicsom, paprika és egyéb 
zöldségfélék színesítik területeinket.

Helyi sajátosságon belül nagy örömünkre szolgál, 
hogy a Molnárkalács házba megérkezett a sütőgép, 
mely a napokban már sikeres próbaüzemen esett át.

Nyár közepére varroda létrehozását tervezzük. Az idei 
évben sor került kettő darab illegális szemétlerakó 
hely megszüntetésére, melynek helyét kitisztítottuk, 
fertőtlenítettük és folyamatosan kontrolláljuk, hogy 
ne forduljon elő újabb szemét elhelyezése ezeken a 
területeken.

Veteményes kert

A mezőgazdasági program keretein belül egyik nagy 
újdonságunk a Mocsolyás városrészben állattartó 
telep létrehozása, ahol tojótyúk és kísérleti jelleggel 
fácánok tartását tervezzük.
Ennek kapcsán a napokban kerül kihelyezésre 8 db 
4x4 méteres ketrec. 

A jelenleg is működő gomba üzemünkben 
bővítés céljából több férőhelyes polcrendszert és 
energiahatékony fűtés rendszert alakítottunk ki.
Az energiafűz kiváló tulajdonsága közt említeném a 
kétéves vágásfordulót.

Energiaültetvény

A megnövekedett géppark miatt a GAMESZ csarnok 
bővítése folyamatban van, így lesz egy modern 
raktárhelyiségünk, valamint megoldódik a nagy 
értékű eszközeink tárolása.

Május hónap végén egy MTZ 550-es típusú 
munkagéppel gyarapodtunk, melyet aprítékolásra 
használunk. 

Burgonya- és hagymaültetvény

Illegális szemétlerakóhely felszámolása

Az új munkagép

Kovács Attila
munkahelyi vezető
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Hősök Napja
Borsodnádasd Város Önkormányzata és a Római 
Katolikus Egyházközség 2001 óta közösen emlékezik 
meg az elmúlt század pusztító háborúiban meghalt 
helyi áldozatokról.

Így történt ez idén is május 31-én, a Hősök Napján a 
Közösségi Ház és Könyvtár parkjában.
Az ünnepi szentmisét Székely Dénes atya celebrálta.

Kevésbé ismert tény, hogy a felszabadító, egyben 
megszálló szovjet hadsereg településünkről is hurcolt 
el civileket (7 férfit, 4 nőt) malenkij robotba, akik 
közül többen sohasem tértek vissza otthonukba. 
Sokan megjárták a borsodnádasdiak közül a szovjet, 
angol, francia hadifogolytáborokat, mai ismereteink 
szerint mintegy 10 fő halt meg ilyen körülmények 
között.
Felmérhetetlen azoknak a száma, akik rokkantan, 
sebesülten illetve nem testi, hanem súlyos lelki 
sebeket szerezve élték túl a háborús eseményeket.
A Borsodnádasdon élő nép minden korban élt az 
emlékezés jogával és kötelességét is tudta hőseivel 
szemben.
Az 1920-as évek végén Hősök Kertjét létesítettek, 
majd benne, 1937-ben (Lakos Ernő tervei alapján) 
emlékművet emeltek az elesettek neveivel. 
A gyártelepen 1934-től, Bóna Kovács Károly 
szobrászművész Kürtös szobra és a 2003-ban, a 
Helytörténeti Gyűjtemény parkjában emelt kopjafa 
(Erdélyi Gábor alkotása) szolgálja a tiszteletadást.

Az Önkormányzat nevében Sági Tibor alpolgármester 
mondott beszédet.
Elhangzott, hogy az első világháborúban katonáink 
a miskolci, egri, losonci és elsősorban a kassai 34-
es gyalogezred tagjaként szinte valamennyi harcteret 
bejárták.

Legnagyobb veszteségeiket a galíciai orosz és az 
olasz fronton szenvedték el. Néhány évtizeddel 
később, a 2. világháborúban is tudta a nádasdi katona 
a kötelességét. Harcolni ment a parasztember, a gyári 
munkás, a bányász, az iparos, a tanító, és vélt vagy 
valós igazságokért meghalt, hátrahagyva szüleit, 
feleségét, gyermekeit.

Katonáink többsége a miskolci 13-as gyalogezred 
rozsnyói, tornaljai zászlóaljaiban, a kassai 21-
es, az egri 14-es és a losonci 23-as gyalogezredek 
kötelékében küzdött a háborúban.
Részt vettek az 1941-es szovjet hadműveletben, 
szolgáltak megszálló alakulatokban.
A Don-kanyarban, a nyári hídfőcsatákban és a téli 
áttörésnél mintegy 30 borsodnádasdi halt hősi halált 
vagy tűnt el.
Több tucatnyian a hazai harcokban estek el, vagy 
váltak hadirokkanttá.
A német megszállás pecsételte meg a helyi zsidóság 
sorsát, 55 főnyi közösségükből 8-an maradtak életben. 

Ünnepi szentmise

Sági Tibor
Fotók: Szűcsné Szabó Erika

Az Önkormányzat képviselői a Hősök Napján a falusi 
és a gyártelepi Hősi Emlékműveknél is elhelyezték a 
település lakói nevében koszorúikat.

Koszorúzás
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Egészségnap Borsodnádasdon
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Szabó Edit - népegészségügyi koordinátor

Így majálisoztunk mi…
A munka ünnepe (eredetileg a munkások ünnepe) 
a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt, 
minden év május 1-jén tartandó ünnepség, hivatalos 
állami szabadnap, amely a munkások által elért 
gazdasági és szociális vívmányokról hivatott 
megemlékezni.
A mai majálisokról azonban már keveseknek jut eszébe 
a „munka ünnepe”, az emberek többsége már a tavasz 
eljövetelét, a barátokkal való találkozást ünnepli, 
örül a közös és igényes szórakozás lehetőségének, 
melynek városunkban idén is a Telepi Népkert adott 
otthont.

2015. május 1-jén a borsodnádasdiakat a programok 
színes és tartalmas választéka várta: az ünnepséget 
a Montázs Mazsorett csoport műsora nyitotta 
meg, ami után Sági Tibor Borsodnádasd Város 
alpolgármestere mondott köszöntőt, és a táncosok 
segítségével felállították városunk májusfáját. 
Ezután a borsodnádasdi Őszirózsák Nyugdíjas Klub 
következett egy színvonalas műsorral, majd a szintén 
borsodnádasdi, de sokak által ezen a napon megismert 
Tűzmedve Hagyományőrző dobcsapat kápráztatta el 
a közönséget. A műsor folytatásaként a Mikófalvi 
Népi Együttes táncolt, énekelt és invitálta táncházba 
a közönséget.
Az időjárás, ahogy az ország több pontján is, így 
Borsodnádasdon is átrendezte a forgatókönyvet, és 
Mulatós Miki slágereit félbeszakítva megérkezett az 
eső. Így a további programokat a Közösségi Házban 
élvezhette a közönség. Az „Éden Hotel” –es fiúk 
után Leblanc Győző és Tóth Éva nosztalgia műsora 
következett, és a nap zárásaként az Irigy Hónaljmirigy 
adott fergeteges koncertet.
Mindemellett a programokra kilátogató vendégeket 
molnárkalács kóstolás, óriás csúszda, kézműves 
foglalkozások, nemezelés, ajándékárusok és étel-ital 
büfé várta.

A 2015. június 6-án hosszas készülődés előzte 
meg az Egészségnapot, ahol kiemelt programok 
voltak a: „Mozogj az egészségedért” frissítő 
torna gyógytornász vezetésével; a Borsodnádasdi 
Montázs Mazsorett csoport bemutatója; a Kékcsillag 
Segítőkutyás Egyesület terápiás kutyáinak bemutatója 
játékos foglalkozásokkal; Dr. Benkő Gábor előadása, 
Férfibajok címmel; Szülő-gyerek vetélkedő az 
egészség jegyében. 

Emellett fizikális vizsgálatok, szűrések, életmód-
tanácsadások, újraélesztési gyakorlatsorok, 
egészségfejlesztési programok, táplálkozási totó, 
nyak,-hát–talpmasszázs, Nes terápia és prosztata 
szűrés várta a lakosokat. Nem maradhatott el 
az egészséges receptötletek bemutatása, az 
egészségfalatkák, egészségturmix, gyümölcssaláta, 
rozsos pogácsa kóstoltatása sem.

A Közösségi Ház nagytermében különböző egészség 
standokon végig haladva, többféle szűrővizsgálaton 
vehettek részt a lakosok. A Praxisközösség 
szakemberei - dietetikus, gyógytornász, szűrőcsapat 
- belső és külső helyszíneken ingyenesen, helyben 
elérhetőek voltak az érdeklődők számára. 

Akik részt vettek a szűréseken és helyesen 
töltötték ki a táplálkozási totót, ajándékot kaptak. 
Ezzel a programmal is növelni tudtuk a lakosság 
egészségtudatosságát!

Egészségnap képekben
Az Egészségnap az Alapellátás-fejlesztési 
Modellprogram Borsodnádasd Praxisközösségének, 
az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Egészségfejlesztési 
Irodájának és a Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi 
Alapszervezetének közös szervezésében került

megrendezésre. A helyszínt a Borsodnádasdi 
Közösségi Ház és Könyvtár biztosította. Borsodnádasd 
Praxisközösség népegészségügyi koordinátoraként 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 
háziorvosok mellett szakembereink - gyógytornász, 
dietetikus - minden nap, ingyenesen várják egyéni 
és csoportos foglalkozásaikon a borsodnádasdi, 
járdánházai, arlói és borsodszentgyörgyi lakosokat. 
Az előjegyzés a háziorvosoknál kérhető.

Érsekné Tokár Diána
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Búcsúzunk az óvodától
Egy gyermekekkel foglalkozó óvoda életében egyik 
legjelentősebb ünnep a Gyermeknap.
Ebben az évben Gyermek hetet szerveztünk, amely 
keretében változatos programokkal kedveskedtünk 
minden nap.
Hagyományainkhoz híven az ugráló várat várták 
legjobban az óvodások. Több mint tíz éve minden 
évben egy, vagy két alkalommal kedvükre ugrálhatnak 
a gyerekek egész délelőtt.

Sanyi bohóc szintén évek óta vendégünk. Színvonalas 
műsora most is nagy sikert aratott az óvodánkban. 
Ügyesek és aktívak voltak a gyerekek az udvaron 
rendezett rajzversenyen, és az akadálypályákon.

Sanyi bohóc műsora

Ezen a héten került sor az Egészségnapra is, 
melyet az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram 
Borsodnádasdi Praxisközössége szervezett.
E program keretében a gyerekek játékos 
foglalkozásokon megismerkedtek a helyes 
táplálkozással, fogmosással, ügyességi 
tornagyakorlatokon vettek részt.

Júniusban mérföldkőhöz érkeztek az óvodánkból 
elballagó gyerekek, hiszen szeptembertől már az 
iskola padjait koptatják.
Hatalmas változás megy végbe, véget ér a 
kisgyermekkor, és nagy a változás az őket eddig 
körülvevő kis világban is.

A ballagási ünnepélyen valamennyi nagycsoportos 
óvodás ballagó verssel, dallal búcsúzott az óvodától. 
Hangulatos táncuk, gyermek zenére előadott 
tornagyakorlatukat tapssal köszönték meg a vendégek. 
Végül a virágkapu alatt átbújva énekelve körbejárták 
az óvodát a ballagó gyerekek. 
A kis műsoruk zárásaként valamennyi leendő 
kisiskolás levegőbe engedte a kezében lévő színes 
lufit.

Remélem, hogy az eltelt hónapokban szervezett 
kulturális programok, események ismereteket, és 
élményeket biztosítottak a Mesekert óvodásai részére.

Serege Istvánné
Óvodavezető

Egészségnap az óvodában

Ballagási ünnepség

Lelkesen kóstolgatták a nyers zöldségeket, 
gyümölcssalátát.
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Évzáró a Mórában

A tanév végén a gyerekek és a pedagógusok 
visszatekintenek az elmúlt tanévre. Számba veszik az 
eredményeket, és fogadkoznak, vagy terveket szőnek 
a következő évre, ki-ki vérmérséklete, foglalkozása 
szerint. 

Az éves beszámolóm készítése közben megdöbbentő 
volt látni azt, hogy mennyi programot biztosítottunk 
tanulóink számára. Most a teljesség igénye nélkül, a 
Húsvét óta eltelt időszakra szeretnék kitérni.
Áprilisban megtörtént az első osztályosok beíratása, 
amit óvodai tájékoztató szülői értekezlet és a leendő 
tanító néni és tanító bácsi bemutató foglalkozása 
előzött meg.

A Móra-hét minden napjára változatos, színes és 
tanulságos programokkal készültek kollégáim. 
Grimm: Csillagtallérok című meséjét mutatták be 
az alsósok, de ismerkedhettek tanulóink névadónk 
életével, műveivel, vagy azzal a korral, amiben élt. 
A hagyományokhoz hűen, az iskolától búcsúzó 
nyolcadik osztályosok átadták az iskolazászlót 
a hetedikes tanulóknak. A hét zárásaként került 
megrendezésre a jól sikerült Móra-bál.
Közben folytatódtak a színházlátogatások Egerbe és 
Ózdra. A miskolci Herman Ottó Múzeum Pannon-
tenger kiállítása, méltán nyerte el tanulóink tetszését, 
erre a napra a miskolctapolcai barlangfürdőzés tette fel 
a koronát. Poroszlón a Tisza-tavi ÖKO-CENTRUM-
ban 38 tanuló ismerkedhetett Magyarország vízi 
élővilágával

A védőnő elsősegélynyújtó szakkört tartott a 8. 
osztályban. Dietetikusfoglalkozások zajlottak minden 
évfolyamon az egészséges táplálkozásról.
Konfliktuskezelés tréninget tartott az 
egészségpszichológus az 1-6 évfolyamon. 
Lúdtalp megelőző gyógytornán vehettek részt a 7. 
osztályosaink.
Kapcsolódtunk az országos Happy hét programhoz 
is. A sportolni szerető gyerekeket kerékpártúrára 
kísérték, „Kinder+sport” sportnapot, tartottak 
kollégáim, de részt vettünk a Csépány kupán is, 
ahonnan korcsoportonként arany, ezüst és bronz 
kupát hoztak el sportolóink.
A T-DANCE tánciskola minden évfolyamon tart 
táncórákat, de helyet biztosítottunk a JUDO szakkör 
és verseny számára is.
Tanulóink eredményességét segítették az Útravaló- 
Macika program és az IPR, de szép sikereket értek 
el a különböző tantárgyi és levelező versenyeken is. 
Ebben a tanévben folytatódtak a kompetenciamérések 
a 6, 8 évfolyamon, magyarból, matematikából, és az 
idén már idegen nyelvből is. 5 tanulónk részt vett a 
PISA mérésben.

Anyák napi műsorral kedveskedtünk az időseknek az 
Öregotthonban. Az énekkar a Vasas Szakszervezet 
által szervezett ünnepségen szerepelt.

Intézményünket érte az a megtiszteltetés, hogy a 
miskolci színes diploma átadóra a Pedagógusok 
Szakszervezete titkára iskolánkat kérte fel, az idős 
pedagógusok köszöntésére.
Gyereknapon az Ózdi Lovas Bandérium 
Hagyományőrző napot rendezett diákjaink számára, 
a Diákönkormányzattal karöltve. Gyerekeink itt 
süthettek molnárkalácsot, de a mézeskalács díszítést 
is kipróbálhatták.

A fordított napon diák-igazgatót választottak a 
gyerekek. Egészségnapot szerveztünk a Rákellenes 
Liga segítségével. A Svájci-Magyar Hozzájárulás 
Alapellátás fejlesztési modellprogram keretében 26 
tanulónk gyógytornán vett részt.

Kiránduláson a gyerekek

Gyereknap a Mórában
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Nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét a nyári 
szünetben? 

Gondot okoz a szünidő hasznos eltöltése?

Kedves Szülők!

A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ nyári napközis tábort szervez iskolás 

korú gyermekek részére a szünidő tartama alatt 
az alábbi időpontokban:

2015. június 22-26.
2015. június 29.- július 3.

2015. július 6-10.

- kézműves foglalkozás, sportversenyek
- kirándulás, szalonnasütés, számháború

- Ki mit tud? filmklub, karaoke
- Gyógytorna-egészségfejlesztés

A táborban való részvétel térítési díja 1.500 Ft/hét, 
ami tartalmazza a napi háromszori étkezést is.

Július 13. után is várjuk a kikapcsolódni vágyó 
gyerekeket.

További információ miatt érdeklődjön 
személyesen, ill. az alábbi telefonszámon: 

06/48-442-558

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 14.

Jelentkezési lap kitölthető intézményünkben!

A napközis tábor reggel 7.30-tól 16 óráig tart, 
ahol szines és érdekes programokkal várjuk a 
kikapcsolódni vágyó gyermekeket, szakszerű 

felügyelet biztosítása mellett.

Kacsa osztás Borsodnádasdon

2015. június 19-én délután 166 család várakozott 
a Piactéren, ahol a „Minden gyerek lakjon jól” 
Alapítvány jóvoltából, családonként 15 darab 
napos kacsát, és a nevelésükhöz szükséges 30 
kilónyi tápot vehettek át Borsodnádasd Város 
Önkormányzata, a Borsodnádasdi Roma Kisebbségi 
Önkormányzat és a Borsodnádasdi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ közreműködésével. 

A kiskacsákból a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezménnyel rendelkező családok részesülhettek.

Nyolcadikosaink ballagása mindig megható, ezt 
előzte meg a vidám, bolondballagás.  A tanévzáró 
ünnepségen nagy örömmel töltött el, hogy 28 tanulónk 
kitűnő, 26 tanulónk pedig jeles eredménnyel zárta a 
tanévet.

A teljesség igénye nélkül soroltam fel azokat a 
tanórán kívüli eseményeket, rendezvényeket, 
mellyel igyekszünk a képességeket sokoldalúan 
kibontakoztató, gyerekbarát iskolát biztosítani.
Ezen az úton haladva a következő tanévtől a 
T-DANCE tánciskola mellett kihelyezett tagozata lesz 
iskolánkban az ózdi Zeneiskolának és a salgótarjáni 
képzőművészeti iskolának is
Itt szeretném megköszönni kollégáimnak azt a 
színvonalas szakmai munkát, mellyel eredményessé 
tették az elmúlt tanévet! Kívánok mindenkinek 
kellemes pihenést, kikapcsolódást a vakációra.

Tanévzáró ünnepség

A második egészségnapunk az ÖKOPARK-ban került 
megrendezésre, akadályversennyel egybekötve. 
Ezzel a nappal indítottuk útjára nagy projektünket, 
melynek keretében 12 millió forintot nyertünk. Ennek 
legközelebbi programja már a bogácsi sporttábor lesz, 
ahol 32 tanulónk tölthet el 5 napot. 

Egészségnap az Ökoparkban

Sipos Sarolta
Iskola igazgató
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A BLASE 2014-15-ös idénye
Véget ért a 2014-15-ös labdarúgóidény a BLASE 
számára. A felnőtt csapat a gyengébb őszi szezont 
követően a 12. helyen állt a bajnokságban, és a téli 
holtszezonban 5 alapember köszönt el  tőlünk. Volt, aki 
külföldi munkavállalás érdekben, volt aki családi okok 
miatt, és volt aki más csapatnál folytatta pályafutását. 
Helyükre mindössze 2 felnőtt játékos érkezett, akik 
mellett több, addig az utánpótlás csapatokban játszó 
játékos került a felnőttekhez. Sokan féltették a 
tavasztól a srácokat, de újra bebizonyosodott, hogy 
ha küzdeni kell, ez a társaság abban (is) kiváló.

Hazai pályán veretlenek maradtunk a tavasszal és 
idegenben is sikerült bravúros eredményeket elérni, 
ami arra volt elegendő, hogy a 9. helyen végezzünk a 
bajnokságban.

Az utánpótlás csapataink közül az U21-esek a 7. 
helyen, az U17-esek 10. helyen, az U14-esek 2. 
helyen végeztek.
A most alakult U14-es csapat részéről óriási 
fegyvertény, hogy csak az Egri Sportcentrum SE 
tudta megelőzni a tabellán, és a csoport gólkirályát 
is a BLASE adta Horváth Ignác személyében, aki 11 
mérkőzésen 31 gólt szerzett. Nekik külön gratulálunk!

Az idei szezontól a Bozsik programban szereplő 
általános iskolás csapataink összesen már 10 tornán 
vettek részt.

Külön öröm, hogy a téli szünetben teljes átalakításra 
és felújításra került az öltöző - központi fűtés 
beszerelésével - így sokkal komfortosabb körülmények 
között tudjuk fogadni ellenfeleinket, a tavasszal már 
nem is ért minket kritika az infrastruktúra miatt.

A nyáron első alkalommal a Molnárkalács Fesztiválon 
találkozik a felnőtt csapat, ahol a jelenlegi játékosok 
mellett már ott lesznek azok az új arcok, akikkel 
megerősödik a tavasszal nagyot küzdő keret. 
Azt követően pedig megkezdjük a felkészülést a 
következő szezonra.
Az utánpótlás csapatok számára július 11-én, a 
már szokássá vált nyári toborzóval kezdődik az új 
bajnokságra való felkészülés.
A 2015-16-os évadra vonatkozó TAO pályázat főként 
az utánpótlás fejlesztését hivatott segíteni, ott az 
elkövetkező években komoly fejlődésre számítunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzat 
támogatását és mindenki más segítségét, aki bármilyen

módon hozzásegített minket az eredményeink 
eléréséhez!
Kellemes nyári pihenést, feltöltődést kívánunk 
mindenkinek! Azután pedig találkozzunk a 
mérkőzéseken!

Bringásaink téli időszaka mindig az edzésekkel telik, 
hogy tavasszal a versenyekre a legjobb furmájukat 
hozzák.
A Supercross 2014/2015. összesített eredményein 
bizonyított a Mátéhegyi Bike Team:
Kovács Adrián  2. helyezés (U15)
Kurtány Zétény 16. helyezés (U15)
Koós Dezső   9. helyezés (Férfi Master 3)
Koós Tibor  10. helyezés (Férfi Master 3)
Fodor Dávid   9. helyezés (U23)

2015. május 17-én Felsőtárkány XCO Kupa versenyén 
bizonyítottak a borsodnádasdiak, kiemelkedő 
eredményeket értek el:
Baranyi Dávid Áron  1. helyezés (U15)
Kurtán Zétény  10. helyezés (U15)
ifj. Baranyi Attila  4. helyezés (U17)
Fodor Dávid  8. helyezés (U23)
Koós Dezső   20. helyezés (Fun Master)

Május 31-én a Szilvásváradi Specialized Maratonon a 
Mátéhegyi Bike Team tovább növelte hírnevét:
Baranyi Dávid Áron 1. helyezés (U15)
Kurtán Zétény  7. heleyezés (U15)
ifj. Baranyi Attila  4. helyezés (U15)
Pozsgai József  14. helyezés (Felnőtt férfi)
Fodor Dávid   19. helyezés (Felnőtt férfi)
Varga Szabolcs 22. helyezés (Master 1)
Koós Dezső  8. helyezés (Master 4)

Június 6-án került megrendezésre a Mountain Bike 
Diákolimpia Országos Döntője Veszprémben, ahol 
közel 200 versenyzőből saját kategóriájukban Baranyi 
Dávid Áron és Baranyi Attila első helyezést ért el.
Június 13-án a Crosskovácsi Maratonon Áron szintén 
a dobogó legfelső fokára került.

Baranyi Áron 2015-ben a b’Twin kerékpár márka 
szakmai partnere lett.
Gratulálunk az eddig elért eredményekhez és 
további sok sikert kívánunk Borsodnádasd Város 
bringásainak!

Újabb sikeres eredmények

Tankó Roland
BLASE elnök

Baranyi Attila

Hajrá BLASE!!!
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 Az újsággal kapcsolatos észrevételeiket a következő e-mail                                                                                                 
 címre várjuk: nadasdikronika@gmail.com

 Borsodnádasd Város Önkormányzatának lapja
 Felelős kiadó: Kormos Krisztián
 Szerkesztő: Puporka Xénia, Csele Gábor
 Elérhetőség: 48/442-334, Készült: Lonax Bt., Ózd  

Önkormányzatunk számára kiemelt fontosságú, hogy 
városunk élhető település maradjon.
A rendezett városképhez a közterület rendje, az ott 
tartózkodók kulturált magatartása is hozzátartozik. 

A közterületen történő szeszesital fogyasztás 
korlátozása hozzájárulhat a lakosság széles körét 
irritáló, megbotránkoztató veselkedési normák és 
minták visszaszorításához.
A szabályozás csökkentheti az italozással több esetben 
együtt járó szabálysértéseket (pl. csendháborítás, 
rongálás, közerkölcs megsértése).

Fentiek miatt 2015. június 5. napjától az 
önkormányzat 7/2015.(V.29.) önkormányzati 
rendelete alapján TILOS a szeszesital fogyasztása:

a.) Borsodnádasd Város közterületein, 
b.) a közforgalmú járműveken, 
c.) a lakóépületek kapualjaiban, lépcsőházaiban.

A tilalom nem terjed ki:

a.) az engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet 
(terasz, kitelepülés) fogyasztóterére nyitva tartási 
időben,  
b.) a közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi 
rendezvényekre - a rendezvény ideje alatt,  
c.) a lakodalmas menetre, 
d.) az év utolsó és első napjára.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tilalom megsze-
gőit a rendőrség, illetve szabálysértési hatóság szank-
cionálja! 

Kérjük a rendelet szigorú betartását!

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a közterületen történő 
szeszesital fogyasztás korlátozásáról

ÉRV Zrt. Ügyfélfogadási Rend

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot hogy:

- szennyvíz szállítással kapcsolatos észrevételekkel
- ivóvíz szolgáltatással
- szerződéskötéssel (névátírásás)
- hibabejelntéssel, mérőállás diktálással
- befizetésekkel kapcsolatban minden szerdán 9.00-
tól 14.30-ig van ügyfélfogadás a Borsodnádasdi 
Polgármesteri Hivatalban.

ÉRV Zrt.

Néhány nappal ezelőtt megkezdődött a Borsodnádasd 
– Balaton közötti szerpentines út, megyehatáron túli 
részének a felújítása.
A 2.8 kilométeres szakasz a nádasdiak és a térség 
számára jelentős fejlesztés, hiszen a jó minőségű 
aszfalt burkolat „közelebb hozza” a településhez 
Szilvásváradot és Egert.
Eddig is sokan közlekedtek erre, ám az utóbbi években 
már nagyon rossz, sok helyen kátyús volt az út. 

Régen várt útépítés

A tervek szerint a nyár végéig befejezik az építkezést, 
így az iskolakezdésre már kulturált körülmények 
között lehet majd erre autózni.

Út felújítás

Marosréti Ervin
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A Magyar Íjász Szövetség és a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum , mint a 
verseny támogatója szeretettel vár minden sporttársunkat a 2015. évi 3D Országos 

Bajnokságára, Borsodnádasdra.

Ideje: 2015. június 27-28.
Program: szombat

08:00-09:30 Regisztráció, nevezés, bemelegítés
10:00 Megnyitó

10:30-17:00 Első versenynap – 28db 3D cél, célonként 1 lövés
Program: vasárnap

07:00-08:00 Bemelegítés
08:00-13:00 Második versenynap – 28db 3D cél, célonként 1 lövés

kb. 13.30 Döntők a négy főnél népesebb kategóriákban, 6db 3D célon
kb. 15.30 A második versenynap vége, eredményhirdetés

Helyszín: Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum, Borsodnádasd belterületéről a 
3D táblákkal jelölt irányt követve.

Nézői helyszínek:
- pénteken éjszaka 21:00 rajt a focipályától, speciál: Budaberke a régi szénbánya 

területén.
- szombat rajt 09:00, speciálok: 1. Vásárosok útja végén lévő völgyben, 2. spec: 

Szekeres-Bükk


