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Képviselő-testületi ülés 
Tanulmányi ösztöndíj és szociális tüzelő

A lakosságot jelentősen érintő kérdésekben döntött a borsodnádasdi képviselő testület.

• Bővül a támogatottak köre a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton.
• Stabil lábakon áll a város költségvetése, de a jövőben a racionális gazdálkodásra kell törekedni.
• Ezen a télen is részt vehet a lakosság a szociális tűzifaprogramban.
• Decemberben már a boltokban is megtalálható lesz a Borsodnádasdi Molnárkalács.
• A közfoglalkoztatásban új lehetőségek nyílhatnak meg.

Többek között ezekkel a témákkal foglalkoztak a képviselő testület tagjai a legutóbbi ülésen.
A tanácskozás első részében kiderült, hogy a főiskolai, egyetemi képzésben részt vevők támogatását kiterjeszti 
a nádasdi önkormányzat. A jövőben már harmincan részesülhetnek anyagi segítségben, valamennyi kérvényt 
jóváhagyták a képviselők. A családok számára ez tíz hónapon keresztül, havi 12 ezer forintot jelent, ebből 4 
ezret a város biztosít, a fennmaradó 8-at pedig az állam teszi hozzá. A napirenddel kapcsolatban ugyanakkor 
Kormos Krisztián polgármester hozzátette: el kell gondolkodni a tanulmányi szerződések megkötésén, 
hiszen az elvándorlásnak köszönhetően már számos területen munkaerőhiány mutatkozik, a tehetséges fiatal 
nádasdiakat pedig a jövőben szeretnék a városban tartani.

Ezután hosszasan tárgyaltak a település pénzügyi helyzetéről, amely folyamatosan változik, de az 
adósságállomány csökkenő tendenciát mutat, a tervszerű gazdálkodásnak köszönhetően. Burkovics Róbert 
jegyző kiemelte, hogy a város költségvetése összességében pozitív  irányba mutat, így az önkormányzat 
továbbra sem tervez veszteséggel. A jövővel kapcsolatban azonban rengeteg bizonytalansági tényező 
mutatkozik az önkormányzati rendszerben, ezért a hivatalnak még inkább a tervszerű, gazdaságos működés 
irányába kell elmozdulni. A többórás tanácskozáson az is kiderült, hogy a Borsodnádasdi Önkormányzat majd 
3,5 millió forintot fordíthat idén szociális tüzelőre. Ebből az összegből a mai áron 187 köbméter darabolatlan 
fa beszerzése valósítható meg, családonként pedig továbbra is 1 köbméter adható a téli időszakban – döntött 
a testület. Az igényeket december 18-ig adhatják be a rászorulók, az elbírálás után pedig vélhetően január 
második felében szállítják majd ki a tüzelőt.

Az ülés egy részén részt vettek a helyi Jobbik tagjai 
is, akik két ötlettel álltak a képviselő-testület elé. 
Egyfelől három, rovásírással készült útjelző táblát 
kívánnak elhelyezni a településen. Kettőt a 25-ös 
út két kivezető szakaszán, egyet pedig Balaton felé, 

Testületi ülés

a település végén. A kezdeményezést támogatták a képviselők. A Jobbik által felvetett új Trianoni emlékművel 
kapcsolatban azonban megoszlottak a vélemények, mivel egy már található a városban. Az Eötvös úti 
pihenőparkba tervezett alkotással kapcsolatban előbb az ott élőkkel kell egyeztetnie az ötletgazdáknak, ha a 
lakosság hozzájárul, akkor a kérdés ismét terítékre kerül.
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Önkormányzatunk igen kevés földterülettel 
rendelkezik, ezért olyan kiugrási lehetőségeket 
kerestünk, ahol kis területen magas értéket lehet 
előállítani.
Az egyik mocsolyási területünkön kocsányos 
tölgyfákat ültettünk, melynek gyökerei szarvasgomba 
spórákkal vannak oltva.
Tervünk szerint a több mint 1000 darab fa alatt 6-7 
éven belül I. osztályú gomba fog teremni, aminek 
piaci értéke ma is igen magas.
A kialakított ültetési háló lehetővé teszi, hogy a sorok 
között gyógynövénytermesztéssel próbálkozzunk, 
így jövő tavasszal valószínűleg sok ezer kamilla virág 
illatát fogják érezni a környéken lakók. Ezen ötlettel 
próbáljuk a rendelkezésre álló kisebb területeket 
maximálisan kihasználni.

Talán az országban egyedülállóan négy település (Arló, 
Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Járdánháza) 
összefogásával próbálunk pályázni a jövő évi 
közmunkaprogramra, ahol a pályázó településeknek 
egy-egy önálló üzemet kívánunk létrehozni.

Arlóban hegesztő üzemet, Borsodszentgyörgyön 
csőhajlító, Járdánházán porfestő, míg Borsodnádasdon 
lapszabász üzemet tervezünk telepíteni. Azon kívül, 
hogy az üzemeknek önállóan életképesnek kell lennie, 
célul tűztük ki iskolapadok gyártását úgy, hogy a 
gyártás részfolyamatait az adott települések végzik.
Piacnak tehát az államilag fenntartott oktatási 
intézmények, melyet a szintén állami támogatásból 
megvalósítandó iskolapad gyártással kívánunk 
kiszolgálni.
Ezen kapcsolat miatt bizakodással vágunk bele a jövő 
évi programokba.

Hosszas előkészítő munka után, decemberben már a helyi boltokban is kapható lesz a csomagolt, Borsodnádasdi 
Molnárkalács. Az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett a város annak érdekében, hogy minél szélesebb 
körben megismerhessék a településhez köthető finomságot, de eddig csupán rendezvények és házi sütések 
alkalmával lehetett megkóstolni az édességet.
Rövidesen azonban dobozos formában is megvásárolható lesz, így bárki hozzájuthat majd, sőt ajándékba 
is adható lesz – jelentette be Kovács Gergely, közfoglalkoztatási irodavezető, aki a közfoglalkoztatással 
kapcsolatban megjegyezte: a városnak rövidesen el kell döntetni azt, hogy a teljes foglalkoztatás irányába 
mozduljon el, vagy a minőséget tartsa szem előtt, és minél jobban az értékteremtésre helyezze a hangsúlyt. 
Ezzel kapcsolatban rengeteg tervet felvázolt, amelyek mindegyike megvalósítható lenne Nádasdon.

Boltokban a Molnárkalács

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
tájékoztatása alapján 2015. december 13-tól az alábbi 
menetrendi módosítás lép életbe a helyközi menetrend 
szerinti autóbusz közlekedésben:

A munkanapokon délelőtt 9:50-kor induló 844-
es Borsodnádasd – Miskolc járat közlekedése 
megszűnik, ezzel egyidejűleg új járat kerül 
forgalomba 850-es járatszámmal Borsodnádasd – 
Miskolc viszonylatban, mely munkanapokon reggel 
5:50-kor indul Borsodnádasd, Petőfi tér fordulótól.

A szabad és munkaszüneti napokon 9:50-kor induló 
698-as Borsodnádasd – Ózd járat közlekedése kiterjed 
munkanapokra is.
A munkanapokon reggel 5:50-kor induló 618-as 
Borsodnádasd – Ózd járat forgalma megszűnik.

Szíves megértésüket köszönjük.

Tájékoztatás

Borsodnádasdi Közösségi Ház 
és Könyvtár

Tervek a közmunkaprogramban

Kovács Gergely
közfoglalkoztatási irodavezető
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Megnyitotta adománygyűjtő helységét a Boldog Gizella KARITÁSZ 
csoport Borsodnádasdon

2015. év elején alakult a Karitász csoportunk. Eddigi tevékenységünk az év elején begyűjtött tartós élelmiszer 
kiosztása, krízis helyzetben lévő család támogatása, bébi tápszerek kiosztása, gyermekruha osztás stb.

A működéséhez rendkívül fontos volt egy központi helyen lévő helység, melyet az adományok fogadására és 
kiosztására tudunk használni.

Az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a volt Stúdió helységet, ami a régi „Jegyző lakásban” a Tatai 
féle zöldséges mögött van.  Az elmúlt hetekben rendbe tettük, „bebútoroztuk” és elkezdtük az adományok 
gyűjtését és osztását.

Szeretnénk rendszeres nyitva tartással a város lakóinak rendelkezésére állni.
Minden pénteken fél 2 és fél 4 között tartózkodunk a helységben.

Amennyiben valaki nagyobb adományt szeretne adni, vagy más időpontban keresni, bármikor lehetséges, 
ha előre jelzi a 30/343 68 60 telefonszámon.
KARITASZ csoportunk tagjai a segítségnyújtás lehetőségét próbálják ésszel, szívvel, irgalommal és Krisztusi 
szeretettel teljesíteni.
Ehhez kérjük a környezetünkben élő jó szívű embereket, segítsenek, hogy mi is segíthessünk.

Hamar Lászlóné
Karitász csoport vezető

Adománygyűjtés
 Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központban

A közelgő ünnepek alkalmából a Borsodnádasdi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ hátrányos, rossz 
szociális körülmények között élő gyermekek számára 
gyűjtést rendez.

Várunk játékokat, mese és más könyveket, 
gyermekruhákat, írószert bármit amire már nincs 
szüksége. 

Az adományok leadhatóak a Borsodnádasdi 
Szociális Alapszolgáltatási Központban.

3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 14.

H-Cs: 8.00-16.00-ig, P: 8.00-13.30-ig

A Karitász csoport és az Alapszolgáltatási 
Központ az adventi forgatag ideje alatt is várja a 

tárgyi felajánlásokat a rászorulók részére
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Művészetek az iskolában
A borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolában 
sikeresen indítottuk el a 2015/16-os tanévet 13 
osztállyal és egy napközis csoporttal. 261 tanulóval 
18 főállású és 1 óraadó pedagógus foglalkozik.
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátására szintén 
óraadóként gyógypedagógust és logopédusokat 
alkalmazunk. Ebben a tanévben két pedagógus 
jelentkezett pedagógus II fokozatba, ők már 
feltöltötték portfóliójukat.
A tanórákon a tanulók oktatása   mellett jelentős 
figyelmet fordítunk a nevelésre is. Ennek 
köszönhetően, ha gyerekeinket a különböző 
rendezvényekre elvisszük, nem kell szégyenkeznünk 
a viselkedésük miatt, sőt összehasonlítva más 
intézmények diákjaival, büszkék lehetünk rájuk.
A tanórán kívül szakköröket, sportköröket 
szerveztünk, amelyek rendkívül népszerűek.
A széles választékból kiemelném a logikai táblajátékot, 
angol- és németszakkört, magyar és matematika 
előkészítőt, színjátszó és gépírás szakkört, valamint 
énekkart.
A heti 5 óra testnevelés mellett sportkörökön 
focizhatnak és kézilabdázhatnak a gyerekek. 
A rászoruló alsós tanulóinknak korrepetálást, a 
felsősöknek tanulószobát szerveztünk.

Ettől a tanévtől három művészeti iskolával kötöttünk 
együttműködési megállapodást. Itt modern tánccal, 
képzőművészettel és zenével foglalkoznak a tanulók. 
Táncoktatáson már ötödik éve vehetnek részt a 
gyerekek és fellépéseikkel színesítik az iskola és a 
város kulturális életét.
A képzőművészeti oktatásnak is jelentős hagyománya 
van az intézményben, de ettől a tanévtől a Cogito 
Művészeti Iskola jóvoltából már heti 8 órát tudunk 
biztosítani az ismeretszerzésre.
A Zeneiskola az idén kezdte újra a hangszeres 
oktatást intézményünkben. Kis növendékeink 
hegedűn és zongorán játszhatnak. A szolfézs órákon 
zeneelmélettel ismerkedhetnek.

Törekszünk tanítványaink képességeinek széleskörű 
kibontakoztatására, ezért kollégáimmal sok programot 
szervezünk, részt veszünk a város eseményein is.
A városi ünnepségen 7. osztályosok adtak műsort 
október 23. tiszteletére. Pályázatból úszásoktatást, 
szabadidős sportokat, kerékpár túrákat, KRESZ 
oktatást szerveztünk. A nyári szünetben, sporttáborban 
vehettek részt Bogácson. Sikeresek voltak az 
Egészségnapok is. Pedagógusaink továbbképzéseken 

Szeptemberben a helyi „Svájci projekt” keretében 
küldöttség látogatott iskolánkba, ahol a testnevelés 
órán megtartott tartásjavító gyógytornával 
ismerkedhettek, dietetikus segítségével készített 
egészséges falatkákat kóstolhattak az alsó tagozaton. 

Nyolcadikosaink a Munkaügyi Központ támogatásá-
val üzemlátogatásokon vehettek részt Ózdon. 
Miskolcon a Sportcsarnokban pályaválasztási 
kiállításon tájékozódhattak a továbbtanulási 
lehetőségekről. A környező városok középiskoláiból 
pedagógusok és tanulók továbbtanulási tájékoztatóját 
hallgathatták meg.
Az ózdi József Attila Gimnázium Öveges Laborban 
kémia, fizika és biológia órán szélesíthették 
ismereteiket a tanulók.
A Diákönkormányzat bátorságpróbát szervezett, 
teaházba csalogatott, hulladékgyűjtésre invitált, egri 
színházlátogatásra csábított, Mikulásvonatra ültette 
gyerekeinket.

Válts zöldre címmel Sajókazán környezetvédelmi 
vetélkedőn vehettek részt. A Judóval kapcsolatos 
vetélkedőn az egyik csapatunk második helyezést ért 
el. A K&H Bank által szervezett vetélkedőn is részt 
vesznek tanulóink.
A középiskolák által szervezett versenyeken Kovács 
Petra biológiából és kémiából döntős lett. 
Az Idősek Otthonában az Időseknapja és mikulás 
alkalmából adtak műsort a gyerekek, majd Karácsonyi 
műsorral kedveskednek a negyedikesek.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet 
kívánok a város valamennyi lakójának!

Sipos Sarolta
iskolaigazgató

Kerékpártúra
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Rákellenes Liga Borsodnádasdi 
Alapszervezete

Idén is sétára indultunk az egészségünkért a mellrák 
ellen. A séta a gyógyszertártól indult a Közösségi 
Ház és Könyvtárig. Útközben is többen csatlakoztak 
hozzánk, az utolsó szakaszon már szép számmal 
összegyűltünk. 

A séta végén a nagyteremben előadást tartott Faragó 
Tamás az újra élesztés menetéről, Érsek Orsolya 
beszélt a mell önvizsgálatáról, Dr. Molnár Katalin 
onkológus pedig előadást tartott a mell daganat korai 
felismerésétől, a szűrésen át, a gyógyulásig.

Megtudhattuk, hogyan nyújthatunk gyors segítséget, 
bajbajutott embertársainkon, és hogy milyen fontos, 
hogy eljárjunk a szűrésekre és korán felismerjük a 
szervezetünk megbetegedésének jeleit.

Az egészségőrök finom gyümölcssalátával készültek, 
megkóstolhattuk a molnárkalácsot és recepteket 
gyűjthettünk az egészséges étkezéseinkhez.
Nem utolsó sorban egy nagyon jót sétáltunk, és 
gyönyörködhettünk az ősz színeiben.

Megtudhattuk, kik voltak azok az orvosok, akik 
lakóhelyünkön praktizáltak a régmúltban, s hogy 
nálunk bába is volt  és néhányan nála születtek a 
ligatagjaink közül is.

Megismerhettük Gyógyszertárunk történetét is, s 
azt is hogy Kórház is működött Ferjentsik Sándor 
gyárigazgató kezdeményezésére.
Második előadónk Szőke Gábor atya volt, aki lelkünk 
egészségéről tartott egy igen szemléletes előadást 
arról, hogyan tarthatjuk kezünkben az érzelmeinket 
és hogyan nézhetünk szembe velük.

A séta kiindulópontja

November 16-án előadást hallgathattunk, Lelkünk 
és egészségünk címmel, amelyen 68 érdeklődő vett 
részt.
Az első előadónk Sági Tibor volt, aki Emlékképek 
a Borsodnádasdi egészségügy történetéből tartott 
előadást. Megismerhettük, hogy miért volt szükség 
a betegellátás kialakulására településünkön, s hogy 
Borsodnádasd kiváló orvost is adott az országnak 
Kubinyi Pál személyében, aki szülész, nőgyógyász 
és egyetemi tanár volt Szegeden, Kolozsváron, 
Budapesten, és kiterjedt irodalmi munkásságot 
folytatott a méhrák gyógyítása terén.

Köszönjük Sági Tibornak és Szőke Gábor atyának 
az érdekes és tanulságos előadásaikat!
Nagyon finom gyümölcssalátát is kóstolhattunk, 
amelyet az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram 
Borsodnádasdi Praxisközössége készített és kínált a 
számunkra, amelyet ezúttal is megköszönünk nekik.

Oklevelek bemutatása

Szőke Gábor atya előadása

Cseh Istvánné
vezető - MRL Borsodnádasdi Alapszervezete
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Az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Borsodnádasd Praxisközösségének 
szakemberei által megvalósított és a jövőben tervezett programjai

A nyár végével lezárultak a szabadtéri 
nagyrendezvények (a teljesség igénye nélkül: 
Borsodnádasdi Egészségnap, Járdánházi Falunap, 
Arlói Hazaváró Laskafesztivál, Borsodszentgyörgyi 
Falunap és Lepényfesztivál), melyeken a 
Praxisközösségünk is megjelent és programokat 
szervezett, ezért ősszel a klubfoglalkozások, a kisebb 
rendezvények kerültek előtérbe.

Az állandó tornafoglalkozások mellett, minden 
településen rendeztünk programokat, foglalkozásokat. 
Különböző csoportokat kerestünk fel és Életmódklubot 
tartottunk, olyan témákból, amely érdekli Őket, és 
amellyel növelhetjük tájékozottságukat. Októberben 
a Magyar Rákellenes Liga (MRL) Borsodnádasdi 
Alapszervezetének tagjai részére tartottunk kóstolóval 
egybekötött foglalkozást. Az Életmódklub témája a 
Halfogyasztás fontossága és népszerűsítése volt. A 
foglalkozás végén háromféle halpástétomos falatkát 
kóstolhattak, melyekhez recepteket is készítettünk.
A falatkákat purpur kenyérre, illetve teljes kiőrlésű 
magvas kenyérre tettük. Örültünk, hogy olyanok is 
megkóstolták, akik eddig nem szerették a halat.

Borsodszentgyörgyön Testsúlykontroll csoportot 
indítottunk, az Egészségi  Állapot Felmérésen 
kiszűrtek azon részének, akik 30 feletti testtömeg 
index-szel (BMI) rendelkeztek. A foglalkozást 
szeretnénk rendszeressé tenni, növelni a résztvevők 
számát. Az általunk készített testsúlykontroll 
naplóban, rendszeresen rögzíteni szeretnénk a 
testsúlyt, a testmagasságot, BMI, testzsír százalékot.
Fontosnak tartjuk, hogy a lakosok egészséggel, és 
táplálkozással kapcsolatos attitűdjén változtatni 
tudjunk, tudásukat bővítsük.

A Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola 
3.b osztályának három foglalkozásból álló 
egészségfejlesztő klubfoglalkozást tartottunk, ahol 
megismerhették a gyógynövényeket, valamint azok 
szerepét, hatásaikat.
Az első foglalkozás alkalmával kisétáltunk a 
Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Herbatikum 
Gyógynövénykertjébe, ahol gyógynövény 
felismeréssel kezdtük a programot, a második 
foglalkozáson friss gyógynövényekből készült 
egészséges limonádékat kóstolhattak a diákok (zsálya, 
fodormenta, citromfű).

A novemberi alkalommal gyógynövényekből készült 
teákat kóstolhattak, bemutattuk a gyógyteakészítés 
lépéseit. Minden foglalkozáson házi feladatot kaptak 
a gyerekek és totókat töltöttek ki, a legügyesebbek 
ajándékban részesültek.

A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület által szervezett 
„ÓbükkÖkotúra” elnevezésű rendezvényen 
is részt vettünk. Induláskor és célba éréskor 
vérnyomást mértünk, tanácsadást tartottunk, és a 
sikeresen teljesítőknek vitamindús gyümölcssalátát 
készítettünk. 

A Járdánházi IV. Béla Általános Iskolában sikeres 
egészségfejlesztő előadást tartottunk, „Táplálkozási 
hibák” címmel, melyben kitértünk a kóla-, a cukor-, 
valamint az energiaital fogyasztás káros hatásaira.
Minden hónapban klubfoglalkozásokat tartunk 
a járdánházi közfoglalkoztatásban dolgozó nők 
részére, melyeken 4-5 szakemberünk a betegség-
specifikus foglalkozások mellett egészségfejlesztési 
foglalkozásokat tart különböző témákban.

Az Ózdi Egészségfejlesztési Irodához csatlakozva 
Arlóban egészség délelőttöt tartottunk, így a 
szűrővizsgálatokat kiegészítve az egészséges 
táplálkozás, és a dohányzás káros hatásai témában 
tartottunk foglalkozást, valamint a mellönvizsgálatáról 
kaphattak tanácsadást a résztvevők. 

November végére meghívást kaptunk a Borsodnádasdi 
Mesekert Óvodába, ahol gyógyteakóstolással, és 
gyümölcskóstolással egybekötött játékos, interaktív 
foglalkozásokat, valamint sorversenyeket tarthattunk 
a gyerekeknek.

Gyógynövényből készült limonádé
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A jövőben is számos programmal készülünk. 
Decemberben a Borsodnádasdi Móra  Ferenc  
Általános Iskolában egészséghetet tartunk. 
Szakembereinkkel minden osztálynak,életkoruknak 
és érdeklődésüknek megfelelő egészségnevelő és 
egészségfejlesztő foglalkozást szeretnénk tartani.
A tavaly nagy sikert aratott egészséges nassolnivaló, 
a diós-mézes sültalma sem fog elmaradni. Januárban 
ismét csatlakozunk a Mályvavirág Alapítvány 
méhnyakrák megelőzéssel kapcsolatos országos 
programsorozatához.
Az Egészségi Állapot Felméréssel (EÁF) leszűrtük az 
5 háziorvosi praxis klienseinek 80%-át, a felméréssel 
többször tudtunk segíteni az embereknek, előfordult, 
hogy az EÁF alkalmával derült ki egy betegség, 
mely kezelésében a háziorvosaink és szakembereink 
azonnal tudtak segíteni. 

A szűrésnek köszönhetően megnövekedett a 
háziorvosok munkája is, a prevenciós rendelés 
keretében több időt tudnak foglalkozni a kiszűrt 
betegeikkel, valamint a krónikus gondozásban lévő 
betegekkel.

Úgy véljük Praxisközösségünk minden területen 
jól teljesített. 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. 

Szabó Edit
népegészségügyi koordinátor

A molnárkalács borsodnádasdi hagyomány őrzése
az elmúlt időszakban

Molnárkalács sütés Budapesten a Terézvárosi 
Búcsún

Már hagyománnyá vált, hogy Budapest VI. kerületében, októberben a Szent Teréz ünnepén megtartott templom 
búcsú alkalmával két napos, Összművészeti Fesztivált rendeznek.

Ebben az évben a borsodnádasdi származású Érsek Csanádi Józsi bácsi, aki a kerület díszpolgára, - aki nyáron 
itthon volt a Hazaváró rendezvényen és Molnárkalács Fesztiválon  -elhatározta, hogy be fogja mutatni az 
Ő környezetében is a molnárkalácsot. Elintézte, hogy  ezen a Kézműves és Gasztronómiai Fesztiválon  a 
borsodnádasdi Molnárkalács is bemutatkozzon.

Mivel egyházi rendezvény volt, így tőlünk a két egyházi sütőcsoport az Élővíz Közösség és a Karitász tagjai 
sütöttek. 
Nagy volt az érdeklődés egész nap. Persze az idő is 
kegyes volt hozzánk, mivel oda és visszafelé végig 
esett az eső, de amikor a sátrat állítottuk kisütött a 
nap, és egésznap jó idő volt. 

„ Ezt biztos, hogy fenntről intézték nekünk”! Sokan 
megálltak a sátrunknál, kérdezgettek, rácsodálkoztak, 
kipróbálták a sütést.
Nem ismerték a „kalácsot”, nem erre gondoltak, 
amikor ezt a szót meghallják. Két vassal sütöttünk 
egésznap, és mellette 3000 darabot osztottunk szét 
kóstolóba.

Azt hiszem, sokan fogják keresni és vásárolni, ha a 
kereskedelmi forgalomban is megjelenik.

A sütő csoportHamar Lászlóné
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Immáron 77. alkalommal került megrendezésre az 
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás 
és Vásár (OMÉK) Budapesten, amely a vidék és város 
találkozásának ünnepe.
A záróadatok szerint összesen 87.300 látogatót 
fogadott a 77. OMÉK. Az előző kiállításon 750, idén 
pedig 950 kiállító volt jelen a vásáron.

2015 a Helyi Termékek éve volt, a kiállítás valóban a 
helyi termékek bemutatásával zajlott.

Az OMÉK megfelelő alkalom arra, hogy helyzetképet 
mutasson arról, hogy a vidék milyen munkát végez 
nap, mint nap a mezőgazdaságban, valamint az 
élelmiszer-feldolgozást érintő teljesítményekről.
A magyar vidék legjavát sikerült bemutatni a 
kiállítóknak: mind a megjelenés, mind a választék 
magas minőségű volt.

A rendezvény célja, hogy területhez lehessen kötni a 
helyi specialitásokat, élelmiszer-különlegességeket. 
Idén 2015. szeptember 23-27. között zajlott az 
OMÉK, amelyen a borsodnádasdiak is képviselhették 
a molnárkalács borsodnádasdi hagyományát.

Molnárkalács sütésre ugyan nem volt lehetőségünk, 
hiszen zárt helyen volt a rendezvény, így nem kaptunk 
engedélyt nyílt láng használatára.
Ennek ellenére is naponta körülbelül 1500 db 
molnárkalácsot kóstoltak meg a vendégek, aminek 
nagy sikere volt. Többen érdeklődtek a megvásárlás, 
valamint a rendelés lehetőségéről is.

Büszkék vagyunk arra, hogy a molnárkalács 
borsodnádasdi hagyományát Budapesten is sikerült 
megismertetni.

Köszönettel tartozunk Molnár Sándornak, aki segített 
abban, hogy az öt nap eseményeit zökkenő mentesen 
bonyolítsuk le, valamint Borsodnádasd Város 
Önkormányzata ezúton is szeretné megköszönni a 
résztvevőknek a munkájukat.

Molnárkalács népszerűsítése

ember ismerje meg a borsodnádasdi molnárkalácsot, 
a másik célunk pedig a kapcsolatteremtés volt.
A látogatók nagy érdeklődéssel hallgatták a sütés és 
a készítés technikáját, városunk történetét szívesen 
olvasták rövid tájékoztatónkban.

Minden korosztálynak szóló változatos programok 
tették családiassá a rendezvényt. A borsodnádasdi 
standhoz is sok fiatal látogatott el.
A vendégeknek valószínűleg ízlett a vaníliás és fahéjas 
molnárkalács, hiszen többször is visszalátogattak a 
kiállító pultunkhoz.

Hagyományunk képviselése

Az ehhez hasonló több napos események sok 
lehetőséggel is szolgálnak a kiállítóknak.
Az egyik legfőbb célunk az volt, hogy minél több

Molnárkalács népszerűsítése a fővárosban

Puporka Xénia
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Idén második alkalommal szeptember 25-én és 
26-án került megrendezésre Miskolc belvárosában a 
közfoglalkoztatási kiállítás és vásár, melyen városunk 
is képviselte magát.

16 járás 114 települése mutatkozott be pénteken 
és szombaton. A két nap alatt nemcsak nézelődni, 
hanem vásárolni is lehetett a kiállított tárgyakból és 
termékekből.
Borsodnádasdnak is lehetősége nyílt, hogy bemutassa 
a kiállítás látogatóinak a kistérségi startmunka 
mintaprogramban elért eredményeit, előállított 
termékeit, valamint tapasztalatot cseréljen.
15 fővel delegáltuk magunkat, valamint elkísértek 
a mazsorett csoport tagjai is, akik fellépésükkel 
hozzájárultak a rendezvény színesebbé tételéhez.
Nem maradhatott el a molnárkalács sütése sem, ami 
nagy sikert aratott.

A GAMESZ dolgozói kiállították az itthon megtermelt 
“hazai” konyhakerti növényeket, fűszernövényeket.
Több fényképsorozattal szemléltettük a 
közmunkaprogram leghasznosabb és legsikeresebb 
pillanatait, mint például:

 - állattartás: a Mocsolyáson létesített szárnyas 
állattartó telepünk, mely a 2016-os évben reményeink 
szerint más fajokkal fog bővülni.

 tízszeresére növeljük, teljesen új berendezés tervezése 
van folyamatban.

 - mezőgazdaság: a helyben megtermelt növények 
sokszínűségét szemléltettük, aminek nagy részét a 
Központi Konyha hasznosítja.

  -   távlati terveink közé tartozik a jövő évre vonatkozóan 
gyógynövénykert létesítése, kamilla, körömvirág, 
levendula és más egyéb értékes hatóanyagban gazdag 
növényekkel.
 - helyi sajátosságaink közül kiemelten fontosnak 
tartottuk fényképeken szemléltetve a molnárkalács 
sütés hagyományát.
 - a volt telepi borozópincében folytatott sampion 
gomba termesztését szintén bemutattuk, amit a többi 
megtermelt zöldségfélékkel. növényekkel az újonnan 
kialakításra kerülő elárusító pavilonban fogunk 
értékesíteni a piactéren.

A közfoglalkoztatási Kiállítás másik fő eleme 
a főzőverseny volt, melyre 24 település közül 
csapatunk is benevezett. A verseny feltétele tájjelegű 
étel elkészítése volt.
A nádasdi csapat „Étlapja” : Frissen lőtt vaddisznó 
toroskáposztával, bodaggal.
Az egész nap zuhogó eső ellenére bearanyozta 
napunkat, hogy a sokféle ízletes étel közül a zsűri 
minket helyezett a dobogó legfelső fokára.

Értékteremtő közfoglalkoztatás

Kovács Attila
GAMESZ munkahelyi vezető

 - illegális hulladéklerakó felszámolása: városunk 
két mellékutcájában, Karácsonylova és Körtvölgye 
utcákban.
 - bio-megújuló energia: Budaberke, Eötvös út és 
Mocsolyás területeken elhelyezkedő energia fűz 
ültetvényeket.
- papír hulladék felhasználását és összepréselésért, 
mellyel a helyi óvoda fűtésébe segítünk be. Az 
elkövetkező tavasszal brikettáló gépünk kapacitását 

Szárnyas állattartó telep

Ezúton szeretném megköszönni a segítőinknek, 
fellépőinknek, sütő- és főzőcsoportunknak egész 
napos kitartó munkájukat, lelkesedésüket.

A csapat egy része



Borsodnádasdi Krónika11

Tíz éves A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület

2015-ben volt tíz éve, hogy megalakult A Jövő 
Borsodnádasdjáért Egyesület. Az egyesület életében 
ebben az időszakban engeteg dolog történt, egyre 
több esemény fűződik a nevükhöz.
Az elmúlt tíz évre emlékezve, valamint az 
elkövetkezendő évek terveivel kapcsolatban 
kérdeztük az egyesület elnökét, Szántó Endrét.

Idén lett 10 éves A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület. 
Hogyan tudná összefoglalni ezt az időszakot?

Tíz év egy szervezet életében nagy idő.  Érdemes 
belegondolni nemcsak az eltelt időbe, hanem az azt 
körülölelő korszakba is.
Tíz évvel ezelőtt minket is ugyanaz az indító ok 
vezérelt, mint sok-sok évvel ezelőtt a tenni akaró 
embereket. 
Sokasodó problémáink kezelésére mondhatnánk 
azt is, hogy szellemi erőforrásaink, hiányosságaink 
pótlásáért, de civil összefogás eredményeként 
– olyan meggondolásból, mint sajátosságaink, 
hagyományaink, értékeink, közösségünk védelme – 
született meg bennünk az Egyesület megvalósításának 
a gondolata.
Sok minden él bennem, bennük az elmúlt tíz év 
kapcsán, hisz magam, és sokunk részesei voltunk 
ezen esztendőknek.
A most, az elmúlt időről szól, barátainkról, 
hétköznapjainkról, szomorú és vidám pillanatokról, 
kilátástalanságról, sikereinkről, de elsősorban 
ezen évek összes szereplőiről – azokról, akikről 
gondoskodtunk, akiket segítettünk, és mirólunk, akik 
ezt megvalósítottuk. 
Azonban el kell mondanom, hogy a tenniakarásunk 
anyagi és erkölcsi támogatás nélkül mind kevésnek 
bizonyult volna, ha támogatóink nem ismerték 
volna föl ennek fontosságát, és folyamatosan nem 
járultak volna hozzá projektjeink, elképzeléseink 
megvalósításához.
Szervezetek, emberek, akik vezérei a segítésnyújtás 
kultúrájának, hisz szervezetünk nem lenne ott, ahol 
ma van nélkülük.

Azt gondolom és a közösség visszajelzéseiből 
látjuk, hogy jók voltak elképzeléseink, gondolataink, 
hisz csodálatos programok, megvalósult értékek 
jöttek létre a segítség nyomán és programjainkkal, 
szolgáltatásainkkal is egyre több, a kultúránkon 
tátongó lyukat sikerült befoltozni, amivel nagyon

sok segítségre, kultúrára, szórakozásra vágyó 
embertársunknak tudtunk segítséget, szórakozási 
lehetőséget, esetenként anyagi támogatást nyújtani. 

Az évek során tagjaink egyre képzettebbé, 
tapasztaltabbakká váltak, és talán ami a 
legcsodálatosabb, közösségünk erős munkaközösségé 
fejlődött, amely szinte organikus egységként működve 
végzi feladatát, ki-ki a maga szerepébe, akik kitartással, 
odaadással néznek szembe a nehézségekkel és a 
felmerülő problémákat kihívásként kezelik.
Tudatosak vagyunk abban, hogy minden közösség 
elsősorban a maga erejére támaszkodva kell, hogy 
megoldja gondjait.

Örvendetes azonban, hogy helyi szinten is felismerték 
egyesületünk, illetve a civil összefogások jelentőségét, 
és a maguk módján támogatták munkánkat, nemcsak 
a város felelős vezetői, de a gazdasági szféra és 
magánszemélyek is.
Tevékenységeink során igyekeztünk szakmaiságot, 
szakszerűséget és a források felelős felhasználására 
törekedni. 
Munkáink sok fáradtsággal és időigényességgel 
járnak, de hosszútávon gyümölcsöző módja a 
segítségnek. Ez az évforduló méltó alkalmat és jó 
lehetőséget kínál arra, hogy megmutassuk munkánk 
nemcsak szakszerű megoldásokat, hanem egymás 
iránti szolidaritást is feltételez.
Sajnos az érintettekről, az egyesületben dolgozókról 
nagyon keveset tud a lakosság. Az, hogy ebben 
változás következzen be, erre jó alkalom ez a 
megemlékezés is.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki segített, támogatott és remélem, 
hogy a jövőben is számíthatunk segítségükre.
Az egyesület tagjainak, a kollégáimnak őszinte 
üzenetként kívánom, hogy a jövendő években, 
évtizedekben is töretlenül folytassák tovább 
értékteremtő munkájukat mindannyiunk hasznára.

Továbbra is hiszünk a közösségi és társadalmi 
szemléletváltásban, amely az emberi értéket becsüli, 
hisszük, hogy az emberi értékbe történő befektetés a 
leghatékonyabb magatartás. 

Nekünk, a város lakóinak, támogatóinak, 
mindannyiunknak legyen részünk még sok boldog és 
emlékezetes születésnapban.
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Az alakulás óta Ön szerint történt változás a város 
életében?

Természetesen igen, bár ezt is ketté kell választanunk, 
hiszen vannak olyan változások, amik az egyesületünk 
közreműködésével történtek, történnek és vannak, 
amik az egyesülettől függetlenül mennek végbe.
Az sem kérdéses, hogy folyamatosan változik minden, 
így a város is, az egyesület is.
Mindenkinek más az elképzelése, más-más 
véleménnyel bírnak, de ez egyáltalán nem baj, hiszen 
az egymás véleményét meghallgatva jutunk mindig 
a legjobb megoldások felé. Nincs ez másképpen az 
egyesület életében sem.

A változásokat más-más módon éljük meg, de ha 
ezek a változások előre mutatnak, abban az esetben 
gyorsabban megbarátkozunk vele, még ha eleinte 
nem is volt lelkünkhöz közel álló.

Hogyan értékeli az idei évet?

Egyesületünk a már említett módon fokozatosan 
fejlődik, alakul. Minden évről elmondható, hogy 
jobbak voltunk, jobban teljesítettünk. E gondolat 
mentén azt kell mondanom, hogy a legjobb évünk 
volt!
Persze ez sem fedi a teljes igazságot, hiszen a tagok 
között mindenkinek meg van a maga kiemelkedő 
pillanata, ami nem biztos, hogy a 2015-ös évhez 
kapcsolódik, de továbbra is azt mondom, hogy a 
tagjaink tapasztalatát, felkészültségét figyelembe 
véve a legjobbat hoztuk ki magunkból.

Mi a titka annak, hogy a Családi nap évről-évre 
egyre sikeresebb?

Nem tudom. Nincs semmiféle titok. Hacsak maga 
az egyesület tagjai nem a titok. Mármint úgy értem, 
hogy a varázslat Ők maguk, hiszen az Ő gondolataik, 
elképzeléseik, álmaik testesülnek meg ebben a 
rendezvényben.
Profi módon képesek megvalósítani, és ha ezek az 
elképzelések találkoznak a programon résztvevő 
emberek reményeivel, gondolatvilágával, akkor ide 
emelkedhet egy eleinte pár embernek szervezett 
délután.

Mik a tervek az elkövetkezendő évekre? 

Az egyesület tervei egyre sokszínűbbek, egyre

merészebbek voltak ez idáig, és azt gondolom, ez 
nem fog változni az elkövetkezőkben sem. Néha még 
túlzásokba is esünk, de itt is érvényesül a „merjünk 
nagyokat álmodni” elv.
Meg vagyunk győződve arról, hogy lesznek jó, és 
még jobb megvalósított programjaink, melyeken 
minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A tagok száma hogyan alakult az évek során? 
Borsodnádasdon sok olyan aktív ember van, akik 
egyesületi tagok lehetnek?

Minden közösség életében vannak hullámvölgyek, 
nem vagyunk ez alól kivételek mi sem. A kezdeti 
nehézségeken túllépve, amikor is sokan távoztak 
az egyesületből különböző okok miatt, mára már 
elmondható, hogy stabil létszám állt össze, akik 
képesek egymásért dolgozni.
Voltak fájdalmas távozóink is, de az élet nem állhat 
meg, nekünk menni kell tovább. Értékes emberekből 
áll egyesületünk az élet minden területéről, szakmai 
tapasztalatuk sokat jelent a programok kiötlését, 
megvalósítását illetően.

A településen valóban vannak olyan emberek, akiket 
én magam is szívesen látnék az egyesületben, de ez 
önkéntességen alapul.
Senkit nem lehet erre kényszeríteni. Aki nem érzi 
magában az adni akarás örömét, nincs igénye erre, az 
nem fogja sem itt nálunk, sem az élet más területén 
megélni ezt.

Ki a legfőbb támogatója az egyesületnek? Tartják a 
kapcsolatot a környező településekkel?

Az egyesületünknek voltak, vannak, és remélem 
lesznek támogatói. Ki így, ki úgy támogat a maga 
módján. Mi, mint önkéntes munkát végzők egy picit 
másként gondolkodunk. Számunkra ugyan olyan 
értékkel bír egy nyugdíjas néni apró segítsége, mint 
egy nagy cég anyagi támogatása.

Természetesen a működésünket figyelembe véve ez 
nem így van, hiszen az egyesület működése úgy is 
sokba van, hogy egyetlen tag sem kap semmilyen 
anyagi támogatást.

Mára már talán az itt élő, itt működő vállalkozások 
is fölmérték az egyesület helyzetét, és látják, 
hogy mi minden egyes forintot visszaforgatunk a 
rendezvényeinkbe. 
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A magánemberek látják munkásságunkat, és mára már 
elmondható, hogy adójuk 1%-val sokan támogatnak 
minket. Meg kell éredni arra, hogy az adójuk 1%-
val saját maguk rendelkezhetnek, ám ez az összeg 
sosem lesz az övék. Rendelkezhetnek vele különböző 
szervezetek javára.

A támogatóink közül azonban ki kell emelnem 
a Városi Önkormányzatot. A kezdeti kölcsönös 
ellenérzetek után elindult egy várhatóan sikeres közös 
együttműködés, melynek jelenleg a legsikeresebb 
„gyermeke” a Molnárkalács Ház.  Egyenlő partnerként 
való együttműködés kapcsán sok-sok értékes közös 
projektet tudunk megvalósítani.

Visszatekintve az elmúlt 10 évre, ha újra kezdhetné 
ismét elvállalná az egyesület vezetését?

Nem gondolkodtam ezen a kérdésen.  Bizonyára 
ha a körülmények is úgy alakulnának, akkor igen. 
Azt azonban le kell szögeznem, hogy az egyesület 
jelenlegi helyzete nem egyedül nekem köszönhető. 
Egyedül nem lettem volna képes megvalósítani 
semmit.
Az érdem a tagoké, mely tagokból egy vagyok 
én is. Közös a siker, és közös a kudarc is. Nagyon 
fontosnak tartom elmondani azt, hogy örülök, hogy 
ilyen emberekkel dolgozhatom együtt, büszke vagyok 
rájuk!

Borsodnádasd Város Önkormányzata nevében 
szeretnénk köszönetet mondani az egyesület tagjainak 
a munkájukért, valamint további hosszú, sikeres 
munkát kívánunk az elkövetkezendő évekre!

Szántó Endre
Puporka Xénia

Halloween Party Borsodnádasdon
Halloween estéjéről a legtöbb embernek jelmezekbe 
öltözött gyerekek, széles vigyorral világító 
töklámpások és titokzatos horrorfilmek alakjai jutnak 
az eszébe.
Azt azonban kevesen tudják, hogy ez az egyik 
legrégibb ünnep, amely az évszázadok során 
összemosódott római Pomona-nap, kelta Samhain 
ünnep és a keresztény halottak napjának jegyeit 
hordozza magában.
Mivel ez a megemlékezés Magyarországon is 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ezért itt, 
Borsodnádasdon is megszerveztük ezt a rendezvényt, 

immár sokadik alkalommal. El kell mondani, hogy 
ez az a rendezvény, melyet a gyerekek, és felnőttek 
egyaránt várnak, hiszen gyermeki lelkületünkben 
kiemelt szerepet játszik a mítikus világ, és itt a jelmezek 
felöltésével megidézhetjük saját szellemeinket, és 
elűzhetjük a nem kívánt szellemeket. 

A sok-sok jelmezes, és a szebbnél-szebb kifaragott 
tök láttán elmondhatjuk, hogy idén is készültek az 
emberek a rendezvényre. Egyesületünk ezt hagymás 
zsíros kenyérrel, és forró teával hálálta meg a 
jelenlévőknek. 

Elmondható, hogy mindenki élvezte a hagyományok 
hangulatát, de a külföldi szokások mellett ne felejtsük 
el a magyar szokást sem, mely a november 1-jei 
dátumhoz fűződik.

Ez a nap maradjon meg meghitt, családi eseménynek, 
mely a távolban lévő szeretteink megemlékezéséről 
szól! Legyen csendesebb, letisztultabb ez a pillanat és 
szóljon a lélek halhatatlanságáról. 
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Megemlékezés az októberi forradalomról

2015. október 22-én, a Közösségi Ház és Könyvtárban 
került sor az 1956-os forradalom és szabadságharc 
59. évfordulójának megünneplésére.
Kormos Krisztián polgármester beszéde után, a 
hagyományoknak megfelelően a Móra Ferenc 
Általános Iskola 7. osztályos tanulói mutatták be 
műsorukat. 

A megemlékezésen az országos események 
bemutatásán túl, a Borsodnádasdi Helytörténeti 
Gyűjtemény anyagának felhasználásával több, helyi 
vonatkozású eseményről is szó esett.

A Rákosi korszakot id. Szkálosi László korabeli 
versével, Zeitlinger Géza volt tüzérszázados és 
Kovács Emil parasztgazda személyes sorsának 
felvillantásával érzékeltették.
A forradalom budapesti eseményeit a Kossuth-téri 
tüntetésen életét vesztett Gyárfás Géza 15 éves tanuló 
osztálytársának visszaemlékezésével idézték fel. Az 
ünnepségen megjelent és szólt a jelenlévőkhöz Talján 
Pál, a Szabad Ózd című lap akkori újságírója. A 
szemtanú hitelességével előadott közvetlen, érzelem 
gazdag gondolatai mély hatást váltottak ki.

A forradalom résztvevőinek, majd az annak 
leverését követő megtorlások elszenvedőinek (Pál 
István, Kazinczi Zoltán, Érsek csanádi József, Bóna 
Zsigmond, Roller Kálmán) életútja jól reprezentálta 
az egész országban történteket.

A műsort Érsek Péter és Sági Tibor pedagógusok 
készítették és tanították be.
A rendezvény a Szózat soraival zárult, az emlékező 
utódok számára útmutatásként: „Hazádnak 
rendületlenül légy híve, oh magyar!”

Sági Tibor

A 7. osztályosok műsora

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 
1-jét az Idősek világnapjává.
2015-ben ezen a napon a borsodnádasdi idősek 
otthonában Kormos Krisztián polgármester, ezt 
követően a Móra Ferenc Általános Iskola 4. osztályos 
tanulói köszöntötték a szépkorúakat.

Borsodnádasd Város Önkormányzata, valamint a 
Vasas Szakszervezet közös szervezésében került 
megrendezésre idén is az Idősek napi bál, amely a 
Közösségi Házban valósult meg.
A rendezvényt Kormos Krisztián ünnepi köszöntője 
nyitotta meg, majd Kolmont József a szakszervezet 
elnöke kitüntetéseket adott át. A kitüntetésben Papp 
Istvánné, Dorkó Gyuláné, Ipacs Bertalan és Murányi 
Gyula részesültek.
Ezután Domoszlai Sándor és Steinkohl Erika operett 
művészek színvonalas műsora következett. Őket 
Cseh Béla és a Mesekert óvodás gyerekek előadása 
követte.

Idősek világnapja

A vacsora elfogyasztása után Mulatós Miki dalaira 
táncolhattak a vendégek.

Az óvodások műsora

Domoszlai Sándor és Steinkohl Erika előadása

Puporka Xénia
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A Mad Boyz Endurocross nem várt érdeklődést váltott 
ki a környékbeli, sőt még a több száz kilométerre élő 
versenyző szellemű motorosokból is.
Nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy idén már nem 
az extreme enduro-n megszokott focipályán, hanem 
egy sokkal változatosabb terepen tudtuk megrendezni 
a versenyt.
A 62 nevezőt nem tudtuk elindítani két kategóriában, 
ezért egy új, ”hobbi” kategóriát hoztunk létre. A 
verseny elején sajnálatos módon történtek balesetek, 
amik a magas adrenalinnak és a technika ördögének 
voltak köszönhetőek. Szerencsére már minden érintett 
jobban van és ahogy nemrégen jelezték, alig várják a 
következő versenyünket.

A pálya idén is tartalmazott extreme jellegű 
akadályokat, de a természeti adottságokat kihasználva 
sikerült egy elég hosszú enduro jellegű szakaszt 
is kijelölni. Voltak farönkök, gumis akadályok, 
roncsautó, patakátkelések és meredek fel-le járók, 
mindezek kb. 7 perces körökbe sűrítve.
Idén sem volt könnyű feladat a pálya építése, ami 
két hónnappal a verseny előtt már megkezdődött. 
Szeretnék gratulálni a versenytávot teljesítő 
motorosoknak, különösen azoknak, akik életük első 
ilyen megmérettetésén vettek részt!

A rendezvény sikeréhez hozzájáruló Egyesületi 
tagoknak, támogatóinknak és segítőinknek pedig 
ezúton is szeretnék köszönetet mondani! Találkozzunk 
a következő Mad Boyz Endurocross-on!

Támogatóink:
Borsodnádasd Város Önkormányzata, Husqvarna 
Szakkereskedés Ózd, H6 pizzéria, Eco Dynamic Kft. 
időmérés, Plastic Pack Kft., www.enduro-vilag.hu, Igol 
olajok magyarországi forgalmazója, László Károly és 
Károlyné, Nagy Attila, Kovács Imre, Beretka Pékség.

László Márk

Verseny közben

Mad Boyz Endurocross verseny
A 2015-16-os évad őszi idényének vége felé 
közeledve a BLASE felnőtt csapata a 14. helyen áll, 
ami várakozáson aluli ugyan, de a jelenlegi Heves 
megyei első osztály mezőnyét nézve nem meglepő. 

Eger, Gyöngyös és Heves városok csapatai is itt 
szerepelnek, továbbá a mezőny többi jómódú csapata 
is félévről félévre erősödik. Lehetőségeinkhez 
igazodva mi is erősítettünk, azonban ez most ennyire 
elegendő.
A szerényebb eredmények következtében Juhász 
Csaba 3 sikeres játékos-edzőként eltöltött év után 
lemondott, hátha új impulzussal újabb erőket tud 
mozgósítani a csapat.
Az utolsó 4 mérkőzésre átmeneti megoldásként 
Zimmermann Tamás vezeti az együttest, de munkájára 
a továbbiakban is az utánpótlás vezetésében 
számítunk, végleges megoldást a téli szünet hoz 
majd. Juhász Csaba játékosként természetesen marad, 
példamutató hozzáállására továbbra is nagy szükség 
van Nádasdon. 

A téli szünetben főleg támadóposzton kell 
megerősíteni a csapatot, és akkor nem lehet gond a 
tavasszal, a középmezőny elérhető közelségben van. 
Az utánpótlásban az U19-es csapatot jelenleg korábbi 
játékosunk Mocsárkó Máté irányítja, ők egy teljesen új 
arcokból álló gárdával a középmezőnyben tanyáznak 
a szezon során.
Az U16-os együttesünk, mely a tavalyi sikeres U14-
re épül, sokáig vezette a bajnokságot, jelenleg is 
dobogós.
Az U14-esek szintén új arcokból álló csapata most 
ismerkedik még a nagypályás futballal, ők a 8 csapatos 
bajnokság 6. helyén állnak, nekik ez a tanulóévük.

A téli szünetben egy nagyjából másfél hónapos 
feltöltődés után január közepén kezdődik a csapatok 
felkészülése a tavaszra.

Köszönjük Polgármester Úr és a Képviselő-testület 
töretlen támogatását!
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk 
mindenkinek!

Hajrá BLASE! 
Tankó Roland
BLASE elnök

A BLASE 2015-16-os őszi idénye
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Az újsággal kapcsolatos észrevételeiket a következő e-mail 
címre várjuk: bnkronika@gmail.com

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

Az időjárás kegyeibe fogadta a Magyar Amatőr Rally 
Bajnokság (MARB) szezonzárójának résztvevőit és a 
nézőket is.

A beígért eső elmaradt, így az Integra Borsodnádasd 
Rallyt – amelyet a Gobalkertransz Kupáért rendeztek 
meg – minden szempontból ideális körülmények 
között bonyolíthatták le.
A mezőny is minden igényt kielégítő volt, hiszen az 
összes kategóriát nézve, több mint nyolcvan páros állt 
oda a rajtvonal mögé.

A Borsodnádasd és Balaton közötti, valamivel több, 
mint öt kilométeres gyorsaságit mindkét irányba 
három-három alkalommal teljesítette a mezőny, de a 
gyors, pörgős lebonyolítás ellenére, az utolsó körre 
így is lámpát kellett kapcsolni a versenyzőknek.  Az 
abszolút győzelem csak az utolsó szakaszon dőlt el, 
a nagy adok-kapokból Határék jöttek ki győztesen, 
Bukulyáékkal szemben.

- Már tavaly is versenyeztünk itt, imádjuk ezt a 
szakaszt – szögezte le előre a MARB értékelés 
legjobbja, Határ István. – Nem volt kérdés tehát, 
hogy ismét itt leszünk. Külön motivációt jelentett 
számunkra, hogy ilyen nagy mezőny gyűlt össze, és 
szerettük volna legyőzni a környéken nevelkedett 
párosokat is. Sikerült, bár egyáltalán nem volt könnyű. 
Óriási csatát vívtunk Bukulyáékkal, hol ők, hol pedig 
mi vezettünk. Az ötödik gyorsos sikerült néhány 
másodperces előnyt kiautózunk, amiből a végén 2,1-et 
meg tudtunk tartani. Nagyon örülünk a győzelemnek, 
komoly sportértéke van ennek a sikernek.

Fontos az utánpótlás
A futam névadó partnerének képviseletében jelen 
lévő Friedmann Zsolt is úgy gondolja, hogy a hazai 
ralisport utánpótlás képzése szempontjából rendkívül 
hasznos a MARB-sorozat.

-    Ezen a napon is látszott, hogy a ralisport rendkívül 
népszerű hazánkban – tette hozzá a Rallye2-es 
bajnokságban remeklő Friedmann Zsolt. – Nem 
csupán a jéghegy csúcsát, az első osztályt kell említeni, 
hanem ezeket a fiatal, tehetséges versenyzőket is.       
Örülök, hogy anyagilag is a sorozat mellé álltunk, 
Borsodnádasdon pedig névadó partnerei lehettünk 
a futamnak. Már most eldöntöttem, hogy jövőre is 
hasonlóképpen cselekszünk, továbbra is segíteni 
fogjuk a MARB-sorozatot.

Adamovits Márk, a keleti csoport öt futamát rendezte 
meg a 2015-ös esztendőben.
A szervező szerint kialakult egy kiváló színvonalon 
teljesítő 50 autós mag, akikre mindig, minden 
versenyhétvégén lehet számítani.

Az előfutókkal és a licences párosokkal olyan 
szintre emelkedik a mezőny, amelyet egy napban 
még kezelni lehet a lebonyolítás szempontjából. 
Adamovits Márk köszönetét fejezte ki Borsodnádasd 
és Balaton, valamint a korábbi futamoknak helyt adó 
önkormányzatának, és többi segítőnek, akik lehetővé 
tették az idei bajnokság lebonyolítását.

Marosréti Ervin

Borsodnádasdi Rally Bajnokság


