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TENNI MERTEK A HONÉRT…
Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint 
az azt megelőző Rákosi-korszak borsodnádasdi 
eseményei, szereplőinek tevékenysége, sorsa szinte 
teljes mértékben leképezi az ország más vidékein 
történteket.

A Borsodnádasdon, nagycsaládban született 
idősebb Szkálosi László, lemezgyári munkásként 
az 1950-es években folyamatosan és kritikusan 
figyelte környezetét. A Rákosi korszak legsötétebb 
időszakában több verset írt családja számára, 
melyekből jól megérthetjük az akkori rendszert.
Zeitlinger Géza honvéd tüzér századosként harcolt 
a világháborúban a hazáért, s annak végén angol 
hadifogságba került. Szabadulása után az új honvédség 
a soraiba nem fogadta be, ezért a Borsodnádasdi 
Lemezgyárban dolgozott. 1950 februárjában három, 
munkatársai előtt elhangzott kijelentése miatt 1 
év 3 hónap szabadságvesztésre ítélték. 1955-ben, 
szervezkedés miatt újra letartóztatták, s hat év börtönt 
szenvedett el. Négy évtizeddel később a bíróság 
megsemmisítette elmarasztaló ítéleteit.

Kovács Emil tekintélyes borsodnádasdi parasztgazdát 
a kötelező beszolgáltatások elleni tiltakozása miatt 
ítélték börtönbüntetésre. Őt később a forradalom 
idején budapesti egyetemisták szabadították ki a 
fogságból.
Erdei István a háború után került Borsodnádasdra, 
mert volt magyar katonaként szülőföldjére, a 
délvidéki Újvidékre nem térhetett vissza. 1955 
augusztusában előzetes letartóztatásba helyezték, 
majd 12 év börtönre ítélték a „népi demokratikus 
államrend” megdöntésére irányuló szervezkedés 
miatt. A forradalom időszakában a börtönkórházban 
feküdt. A börtönéveket versírással tudta elviselni. 
1962-ben szabadult.
A forradalom idején Budapesten tanult Gyárfás 
Géza borsodnádasdi diák. Középiskolai kollégiumát 
október 24-én hagyta el. Holttestét később a Keleti 
pályaudvar melletti Baross téren találták meg. Szülei 
több hónap utánjárás után hozták haza, s temették el 
a helyi temetőben.

A forradalom napjaiban a gyárban sztrájkot hirdettek, 
a pétervásárai honvédségtől szerzett fegyverekkel 
létrehozták a fegyveres őrséget, a gyárról leverték 
a vörös csillagot, megrongálták a felszabadulási 
emlékművet, Erdősi Ferenc tanító elkezdte újra 
szervezni a betiltott cserkészetet. 

Több család jelezte, hogy a budapesti harcokban árván 
maradt gyermekeket fogadna örökbe. Az élelemhiány 
megakadályozására, az alapanyagellátás biztosítására 
megalakult a munkástanács.
Vezetőjéül Pál István gyári munkást választották, akit 
szakmai és emberi tekintélye, megkérdőjelezhetetlen 
tisztessége, vezetői adottságai és a munkások iránti 
együttérzése tett alkalmassá a feladatra.
A tények és egybehangzó vélemények azt igazolják, 
hogy higgadt és határozott vezetésének köszönhető, 
hogy Borsodnádasdon a forradalom idején egy 
fegyver sem dördült el és véres népítéletekre sem 
került sor.
A forradalom leverése után rendőri felügyelet 
alá került, kilakoltatták a gyári lakásból és csak 
segédmunkásként dolgozhatott. Személyiségét jól 
jellemzi az apjától kapott bölcselet:
„Csinálj annyit, amennyit bírsz, aztán egy kicsivel 
még többet”.

Gyárfás Géza

Pál István családjával
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 A forradalom környékbeli eseményeit követhetjük 
nyomon Talján Pálnak, a Szabad Ózd című 
lap újságírójának cikkein. Az 1950-es években 
igazságfeltáró, kritikai írásaiért több figyelmeztetést, 
fegyelmit kapott.
A forradalom idején megjelent „Mondjatok le!” 
című cikkéért a megtorlás idején munkahelyéről 
elbocsátották, rendőri felügyelet alá helyezték. 1956. 
november 24-én jelent meg „Ő is adott...„ című 
írása, amely az egyszerű borsodnádasdi emberek 
áldozatkészségének szép példája.
A szovjetek katonai beavatkozása következtében 
a forradalom elbukott. Tízezreket zártak börtönbe, 
így Kazinczi Zoltán 25 éves gyári dolgozót, aki a 
borsodnádasdi erdőben pisztolyt talált, lőszerekkel, 
s ezt nem szolgáltatta be. Fegyverrejtegetésért 10 év 
börtönt kapott.
Több száz embert ítéltek halálra, köztük Bóna 
Zsigmondot, a pomázi nemzetőrség parancsnokát, a 
korabeli Borsodnádasd falusi tanító fiát. Fegyverek, 
lőszerek elrejtéséért 1957. február 12-én, hajnalban 
kivégezték. Utolsó szavai a következők voltak:
„A hazámért halok meg 28 évesen”.
200 ezren menekültek külföldre, félvén a felelősségre 
vonástól, s, hogy visszatér a Rákosi rendszer.
A borsodnádasdi születésű Roller Kálmán a Soproni 
Erdőmérnöki Főiskola dékánja mintegy 220 hallgatót, 
tanárt vezetett a kanadai Vancouver városába, ahol 
megalakította a magyar nyelvű erdészképzést. Ezzel 
a kiváló pedagógus életeket mentett, s ma is elismert 
mérnököket adott a világnak.
Budaberkéből került elő egy ismeretlen szerző 
verse, „1956 novemberében” címmel. A mű egy 
versszakával emlékezünk a 60 éve történtekre.

„A kereszténység búcsúja is talán,
hogy bástya-Hazánk- lehullt,

De mi nem leszünk a szégyenlistán,
Isten előtt, mint az ki bújt.”

A Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény 
dokumentumaiból írta: Sági Tibor

A helyi tűzoltóság történetének teljes, minden 
részletre kiterjedő bemutatása a jövő feladata. 
A dokumentumok gyűjtése, rendszerezése közben 
azonban szükséges felvillantanunk azt az áldozatkész, 
lelkes, önzetlen munkát, amely a két szervezetben 
dolgozó tűzoltókat a múltban jellemezte, s jellemzi 
napjainkban is. A korabeli házszabályzat két 
pontja jól mutatja az évszázados tevékenységet, 
gondolkodásmódot:
„Az önkéntes tűzoltóság célja a területén kiütött 
tűzvész alkalmával a veszélyben forgó vagyont 
és emberéletet jutalomra való igény nélkül 
haladéktalanul megmenteni. A sikeres működés 
érdekében erkölcsi kötelessége minden tagnak 
egymás iránt az egyetértő, testvéries érzelmeket 
istápolni s az önmagára vállalt kötelességnek teljes 
odaadással megfelelni.”

Erdélyi Ernő A tűzoltó (1910) című versének 
részletével köszöntjük a borsodnádasdi tűzoltókat:

Tűzoltóság, szent, magasztos eszme,
te benned egy ige testet ölt,

Hivatásod a legszebb a földön,
Mire téged égi kéz jelölt.

Küzdj csak úgy, mint nagy
múltadban  küzdél,

Ne csüggedj el, ne állj meg soha,
büszkesége vagy te mindnyájunknak;

Tűzoltó, az első katona!

„Csodálatos névtelen vezérek”
A 2016. évben több jelentős évfordulót ünneplünk 
Borsodnádasd történetében. Százharminc éve, 1886-
ban, alakult meg településünkön a Borsod-Nádasd 
Lemezhengergyári Önkéntes Tűzoltóság, amely 
a gyár bezárásáig működött, elősegítve területén az 
élet- és vagyonbiztonságot. Ezen egyesület jótékony 
hatásaként nyolcvan esztendeje, 1936-ban, jött létre a 
Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely 
a mai napig tevékenykedik a régi hagyományok méltó 
örököseként.

Falusi zászló

Telepi zászló

Sági Tibor
BNHGY
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Bursa Hungarica pályázati kiírás
Borsodnádasd Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-pályázat 2017. 
évi fordulójához, és az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. 
Önkormányzatunk ezzel ösztöndíj elnyerésére ad lehetőséget, a hátrányos szociális helyzetű – nappali 
tagozaton tanuló – egyetemi főiskolai hallgatók számára.
A pályázatra történő jelentkezés elektronikus úton történik. A pályázat véglegesítését követően a pályázatot 
kinyomtatva, papír alapon, saját kezű aláírással ellátva kell 2016. november 08. napjáig benyújtani, 
melynek kötelező melléklete egy példány eredeti 90 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony, valamint 
jövedelemigazolás.
A pályázati kiírás és a pályázat benyújtásához szükséges információk, a rendszerbe történő belépési pont 
elérhető helye: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 08.

Felhívom a pályázni szándékozók figyelmét, hogy a határidőn túl, vagy a kötelező mellékletek nélkül (pl. 
eredeti hallgatói jogviszony igazolás, jövedelemigazolás, stb.) benyújtott pályázatokat el kell utasítani.

Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető telefonon vagy személyesen.

Pályázati kapcsolattartó: Szántó Erika
Tel: 06-21/345-7040, 510-es mellék

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 – 12:00-ig 
Szerda: 8:00 – 16:00-ig 
Péntek: 8:00 – 12:00-ig

Újabb nyertes pályázatok...
Borsodnádasd Város Önkormányzata a nyári 
esőzések vis maior jellege miatt a keletkezett károk 
helyreállítására két pályázatot nyújtott be a Magyar 
Államkincstárhoz, melyek kedvező elbírálásban 
részesültek.
Felújításra kerül a Petőfi út egy része, itt fedett 
csapadékvíz elvezető árkot kívánunk kialakítani és az 
útburkolat is megújul. Új burkolatot kapnak a Vájár 
út és Bányász út árkai is, valamint a Szekeresbükk 
felé vezető út 150 métere is aszfaltozásra kerül.
A felújításokra az Önkormányzat 25 millió forint 
támogatást nyert.
A jobb vízelvezetés érdekében jövőre a Vörösmarty 
út felső szakasza új burkolatot és kiemelt szegélykövet 
kap, melyre 6,8 millió forint áll rendelkezésre.
Önkormányzatunk továbbá pályázatot nyújtott be 
kültéri sportpark létrehozására. Nyertes pályázat 
esetén két, egyenként 7 kültéri fitness eszközökkel 
felszerelt sportpark létesülne, egyik a Nádasd Fitness 
parkjában, másik az Alsó-tónál.

Kisistók Adrienn
Pályázati ügyintéző

COOP ABC nyitva tartása
A Kővágó utca 16. szám alatt az Unio Coop Zrt. 800 
m2  bruttó alapterülettel – melyben 450 m2 eladótér 
található – épített meg egy korszerű, minden igényt 
kielégítő ABC Áruházat.
Az Áruház beruházási költsége 200 Millió Ft, mely 
összeget a Társaság saját erőből finanszírozott 
pályázat nélkül. Az új ABC Áruház a vásárlók részére 
kényelmes, klimatizált, korszerű, tágas vásárlási 
lehetőséget biztosít.

A költözködés miatt a COOP ABC 2016. október 31-
én 13 óráig tart nyitva, november 1-3-ig ZÁRVA lesz.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nemzeti Dohánybolt 
2016. október 31-én 13 óráig lesz nyitva, várható 
nyitása a Kővágó u. 16. szám alatti új üzlethelységben 
2016. november 2. reggel 6 óra.

Az új COOP ABC várható nyitása:
2016. november 4.

Unio COOP Zrt.
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Városunk, hagyományunk népszerűsítése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
közösen, harmadik alkalommal rendezte meg a 
„Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár” elnevezésű 
rendezvényt, szeptember 2-án és 3-án Miskolcon. A 
kiállítást dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium 
helyettes államtitkára nyitotta meg.

Az idei kiállítás különlegessége, hogy Borsod-
Abaúj-Zemplén megye településein kívül Heves 
megyéből is érkeztek kiállítók, így összesen 108 
helyen lehetett megnézni, illetve megvásárolni 
a közmunkaprogramban készült termékeket. A 
rendezvény célja, hogy bemutassa a közmunkaprogram 
értékteremtő jellegét, hasznosságát.
Az idei kiállításon is bemutatták a települések a 
termesztett zöldségeket, gyümölcsöket, az ebből 
készített savanyúságokat, szörpöket, lekvárokat. 
Egyre több helyen büszkélkedhetnek az állattartással 
is. 
A közfoglalkoztatási kiállításon Borsodnádasd 
is képviselte magát.  Az önkormányzat dolgozói 
kiállították mezőgazdasági program keretein 
belül megtermelt zöldségeket, fűszernövényeket, 
gyógynövényeket, ugyanezen programon belül 
nagy büszkeséggel mutattuk meg a kiscsibéket, 
amelyek már Borsodnádasdon keltek ki, valamint 
a fürjeket, melyeknek csodájára jártak a gyerekek. 
A betonüzemünk által készített térkövek, valamint 
varrodánkban készült munkaruházat is elnyerte 
tetszését az érdeklődőknek.
A rendezvényen nem maradhatott el a molnárkalács 
sütése sem, amely szintén nagy sikert aratott, az 
elmúlt évekhez hasonlóan. Az ide látogató vendégek 
örömmel vették, hogy finom termékünket már meg is 
vásárolhatják.
Ebben az évben a főzőversenyen a borsodnádasdi 
csapat ismét a dobogó legfelső fokán állt, a frissen 
sült fürj zöldségkörettel elnyerte a zsűri tetszését.

2016. szeptember 22-23-án a borsodnádasdi csapat 
az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon is részt 
vett Budapesten, ahol helyi termékeink szintén nagy 
sikert arattak.

Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy a molnárkalács 
egyre népszerűbb nem csak a környéken, hanem most 
már elmondhatjuk, hogy országos szinten is.
Ezt bizonyítja, hogy a Nádasdi molnárkalács hosszú 
munkálatok után megjelent a boltok polcain, többek

között Borsod megyében több Coop üzletben, 
valamint a Stühmer néhány boltjában. A nagyobb 
üzleteken kívül megtalálható a borsodnádasdi 
finomság ajándékboltokban, pékségben valamint 
kisebb boltokban az ország több pontján.

Az elmúlt néhány hónapban egyre több meghívást 
kaptunk rendezvényekre, kiállításokra, fesztiválokra, 
hogy sütőcsoportjaink mutassák be a Molnárkalács 
borsodnádasdi hagyományát. Elmondhatjuk, hogy 
mindegyik rendezvényen nagy sikert arat helyi 
termékünk, egyre többen kíváncsiak kis városunkra 
is. 

2016. október 8-án került megrendezésre Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Értéknap és Tele Kamra 
Ünnep Trizs településen, amelyre meghívást kapott 
Borsodnádasd is. A rendezvényen a község és 
környékén fellelhető természeti értékeket, az egyedi 
hagyományokat, szellemi, anyagi alkotásokat 
mutatták be.

Október 7-9. között rendezték meg Budapesten 
negyedik alkalommal a Kürtőskalács fesztivált, 
melyen szintén részt vettünk mindhárom nap. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a kürtőskalács mellett a 
borsodnádasdi sátor előtt is nagy sor várakozott, hogy 
megkóstolhassa a helyben sült molnárkalácsot.
Meglepetésünkre már egyre több budapesti 
ismeri a terméket, kíváncsian várják, hogy 
melyik rendezvényen vásárolhatnak legközelebb 
molnárkalácsot. Sokat nem kell várniuk, hiszen 
meghívást kaptunk 2016. október 15-16. között 
megrendezendő Terézvárosi Búcsúra, amelyre nagy 
szeretettel várják a borsodnádasdi sütőcsoportot.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik áldozatos 
munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy minél 
többen megismerjék nemcsak a borsodnádasdi 
molnárkalácsot, hanem ezzel együtt várounkat is.

Puporka Xénia
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Színvonalas rendezvények Borsodnádasdon
Népdalkörök találkozója Borsodnádasdon

Borsodnádasd kulturális életének kiemelkedően 
fontos alkotóeleme az Őszirózsák Nyugdíjas Klub. 
Számtalan helyen felléptek már, de 2016. augusztus 
26-án ők csábították ide városunkba a környék 
énekelni szerető nyugdíjas klubjait. A rendezvényt az 
önkormányzat 90 ezer forinttal támogatta.

A II. Népdalkörök Találkozója annyira remekül 
sikerült, hogy ,,Őszirózsás énekeseink” meghívást 
kaptak a Nyugdíjasok Megyei és Városi Képviseletétől 
a Magyar Dal Napja alkalmából rendezett V. Megyei 
„Röpülj Páva” dalos találkozóra.

2016. szeptember 10-én, az Encsen megrendezett 
Megyei dalos találkozón szintén kiválóan szerepeltek, 
és ezúton büszkén jelenthetem be, hogy a VI. 
Megyei „Röpülj Páva” dalos találkozónak 2017-ben 
Borsodnádasd adhat otthont.

Dalos találkozó Encsen

20 év, 20 dal

Borsodnádasdon 20 éve létezik a MŰ-vész-HELY. 
Sokan nem is tudják, de a kezdetekben képzőművészeti 
szakkör jelleggel indult útjára, és rengeteg szebbnél-
szebb műalkotás született.

Évekkel később a MŰ-vész-HELY megálmodója és 
motorja, Sztrakai Judit új színt vitt a csapat életébe, 
amikor felvetette egy színházi előadás lehetőségét.
A kis társulat lelkesen fogott hozzá, és olyan 
színvonalra tudták emelni a Valahol Európában című 
musical-t, hogy a folytatás már nem volt kérdés. Ez 
után minden évben átdolgoztak egy darabot, ami 
egyre nagyobb sikereket hozott a deszkára lépő kis 
csapatnak.

Idén, 2016. szeptember  3-án a MŰ-vész-HELY 
előadásában nem egy színdarabot láthattunk, hanem 
20 év, 20 dal címmel jubileumi gálaestet állítottak 
össze operettslágerekből. Hosszú hónapok kitartó, 
becsületes munkájának eredménye egy igazi, 
élményekben gazdag színházi este volt, amire minden 
borsodnádasdi méltán lehet büszke. A rendezvényt az 
önkormányzat 190 ezer forinttal támogatta.

20 év, 20 dal előadói

Táncház

2016 szeptember elején jött az ötlet, hogy táncházat 
kellene szervezni. Táncház viszont nincs élő zene 
nélkül, így került képbe a városunkban már jól ismert 
Folk Betyárok zenekar, akik a népi hangszeres zene 
elkötelezettjei. Szeptember 23-án, 17:00 órakor 
elindult táncház sorozatunk nyitóestje a Borsodnádasdi 
Közösségi Ház és Könyvtár dísztermében, ahol a 
remek hangulat és tánc kiegészítőjeként helyben sült 
a Nádasi Molnárkalács.

Táncház sorozatunk következő állomása október 
28-án lesz, ahová nagyon sok szeretettel várjuk a 
táncolni vágyókat.

Az első táncház remek hangulata
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Magyar népmese napja

A magyar népmesekincs mindenki számára 
ismert kulturális érték. Szeptember 30-án, 
Benedek Elek születésnapján ünnepeljük 
a Magyar Népmese Napját 2005 óta. Idén 
Borsodnádasdon is fontosnak tartottuk a népmesék 
fennmaradását, és a mesékben lévő bölcsességek 
hagyományának megőrzését. Szeptember 29-
én, 15:00 órakor kezdetét vette a Borsodnádasdi 
Közösségi Ház és Könyvtár dísztermében az
I. Városi Mesemondó Verseny. Óvodás kategóriában 
egy jelentkező volt, Szabó Henrietta, akit a zsűri 
különdíjjal jutalmazott. Alsó tagozatos kategóriában 
I. helyezést ért el Szabó Natasa Katalin, második 
helyezett Érsek Larina, harmadik helyezett Tóth 
Adrián Gyula lett. A zsűri Porubszki Nóra előadását 
különdíjjal jutalmazta.
Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek, valamint 
minden versenyzőnek, aki színvonalas előadásával 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Másnap, szeptember 30-án szintén a Közösségi Ház 
dísztermében magyar népmesék vetítésére került sor 
az óvodások és az alsó tagozatos diákok számára.
Idősek napja

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 
elsejét az Idősek Világnapjává. Már hagyománnyá 
vált, hogy évente egy alkalommal Borsodnádasdon 
is összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, 
tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket 
azok iránt, akik köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas 
éveiket.
Idén október 6-án került sor városunk idősek napi 
ünnepségére, ahol közel 200 vendég vett részt.
Ezúton kívánok Borsodnádasd Város minden 
nyugdíjas lakójának nagyon jó egészséget, 
hosszú boldog életet, és hogy még sokáig érezzék 
környezetük figyelmét, családjuk szeretetét!

A megtelt díszterem
Érsekné Tokár Diána
 Mb. Intézményvezető

II. Óbükk Ökotúra

didergősen indult a reggel. De a Nap kíváncsi volt, 
hogy mi fog történni a Mátéhegyi Ökoparkban ezért 
elzavarta a ködfoszlányokat és a felhőket.

Érsek Orsolya irányításával immár másodszor 
rendeztük meg ezt a nem kis előkészületet igénylő 
túrát, ahova az ország egész területéről vártuk a 
túrázókat, illetve a kirándulni vágyókat. Szorgalmas 
tagjaink kijelölték az útvonalat mind a két távon 19 
és 29 km-en is. Reggel 7 órakor indultak az első 
versenyzők ki futva, ki kerékpárral, ki sétálva, ki 
kutyával. A résztvevők száma meghaladta a 120 főt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy messzebbről, 
Debrecenből, Budapestről, Nyíregyházáról is 
érkeztek. Az ellenőrző pontokon az egyesület tagjai 
várták a versenyzőket, ahol pecsétet kaptak. Bizonyos 
állomásokon zsíros, vagy vajas kenyérrel, müzli 
szelettel pótolhatták az elvesztett energiát, üdítővel és 
ásványvízzel frissülhettek fel.

A túra végén a világ legfinomabb babgulyásának illata 
vezette be a célba a fáradt túrázókat. A visszajelzések 
alapján mondhatjuk, jól sikerült ez a program is, 
mindenki jól érezte magát.

Nem is olyan régen, október 
elsején csodálatos őszi nap 
virradt ránk, egy kicsit 

Túra a csodálatos környezetben

Köszönjük a szervezésben résztvevőknek, hogy ilyen 
gyönyörű napot varázsoltak nekünk, és még a jó időt 
is „megrendelték”.

Jövőre is várunk mindenkit!!!
Porubszkiné M. Erika

Egyesületi tag
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Hány száz év?
 A Borsodnádasdi Szent István Római Katolikus Plébánia

A kisvárosunk neve 1903-ig hivatalosan Nádasd volt, 
ezt a határában elterülő nagykiterjedésű nádasról 
vette. A falu nevében található d-betű helynévképző 
(nádas- d). Nádasd első okleveles említése 1327-ben 
tűnik fel.

1332-ben a plébánia fennállott, az akkori jegyzék 
alapján papja 2 garas pápai tizedet fizetett.
1554-ben a török fölégette Nádasdot. A török 
hódoltság utolsó éveiben a kurucok és labancok 
adókövetelései miatt a lakók fele elmenekült.  A 
reformáció kis mértékben honosodott meg, a 
lakosság nagy része a XVII. században katolikus 
maradt. 1623 körül már nem volt önálló plébániája, 
hanem Balatonnak leányegyháza. A török uralom 
alatt erősen megfogyatkozott a falu létszáma, pedig 
a környező falvakhoz képest mindig is népes falunak 
számított. Mindenszentekről nevezett kőtemplomát 
1733 és 1746 között már régi építménynek mondták.

1806-ban a falu nagyrésze a templommal együtt 
leégett. 1808-ban a templomot felújították.
1806-ban a hívek az alábbi kérelmet intézték az 
érsekséghez: „közel száz esztendeje, hogy mi 
Nádasdiak az Balatoni Parochiához mint Filiális 
tartozunk… Akkor kevés számbul állott szegény 
helységünk. Most már 752 lélek vagyon Nádasdon, 
házas pár 172. Ünnep és vasárnap gyakran lelki 
vigasztalás nélkül maradunk, mivel Balatony rossz 
útban két órányi földre vagyon tőlünk… Méltóztassék 
közinkbe helységbéli plébánost rendelni… tüstént a 
szükséges épületek készítéséhez fogunk.” Paphiány 
miatt nem teljesítette az érsekség a kérést.

1815-ben plébánosváltozás volt a balatoni parochián. 
Az érsekség ezt az alkalmat kihasználva
1816. november 3-án Fischer érsek által kiadott 
alapítólevélben Balatontól leválasztva, Nádasdot 
önálló plébánia rangjára emelte. Kalmár János lett 
első plébánosa.
1827-ben ismét leégett a templom egész felszerelésével 
és a paplakkal együtt. A templomot helyreállították, 
a paplakot újból kellett építeni. A megrongálódott 
templom azonban rövidesen életveszélyessé vált, 
ezért 1844-ben új templom szervezéséhez fogtak.
Pyrker érsek által az egyházmegyei alapból kiutalt 
pénzsegélyek terhére 1846-ban lerakták egy új 
templom alapjait, s 1848 közepéig falait félmagasságig 
felhúzták, homlokzatára tornyot építettek.

Az építőmester Streimmelwőger Mihály volt. Az 
1848-as események megakasztották a templom teljes 
felépítését. 1853-ban kezdték folytatni az építést és 
1858. július 18-án Szent István király tiszteletére 
áldották meg. A belső felszerelés elkészítése csak 
1861-ben fejeződött be.

1970 körül

A Borsodnádasdon szolgálatot teljesítő plébánosoknak 
köszönhetően a templom és a plébánia épülete 
többször megújult, megszépült, korszerűsödött a kor 
követelményeinek megfelelően.
Ma a Borsodnádasdi Szent István Plébánia látja el 
Balaton, Mikófalva és Borsodnádasd Jézus Szíve 
plébániákat is.
Az ősök szorgalmas, hűséges keresztény élete tovább 
él a plébánián működő aktív hitéleti csoportokban, a 
hívek odaadó hitében.

Borsodnádasdon papi szolgálatot teljesítettek:
Kalmár János, Keresztury Ferenc, Mórzó János, 
Kovács Alajos, Kiss János, Herman Ágoston, Melkó 
György, Cserényi Mihály, Magyar János, Novák 
Sándor, Dobóczky Gábor, Tarcsafalvy Lajos, Ludányi 
Tamás, Pommer János, Galambos Béla, Kóródi 
Gyögy, Fülöp Sándor, Devánszky Ignác, Mészáros 
László, Tóth Elemér, Szilvágyi János, Lancsarics 
József, Fejes János, Székely Dénes.

Nagy Károly - Ózd város és környéke
c. könyv alapján írta: Érsek Barnabásné
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Nyáron történt ...
Események az óvodában

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 világban.

Hagyományainkhoz híven ballagásunkat június 
első péntekén tartottuk. Nálunk ez az esemény egy 
igazán meghitt, bensőséges ünnep, amit komoly 
készülődés előz meg; így adunk időt a gyerekeknek, 
hogy felkészüljenek a búcsú pillanatára, ami sosem 
könnyű. Segítjük őket, hogy megértsék, miről is van 
szó, és meg is értik, átérzik teljes szívükkel, lelkükkel.
Ebben az időszakban sokat emlékezünk, felelevenítjük, 
hogyan is kerültek az óvodába, s hogy teltek el az ovis 
évek.

A ballagás napja igazán ünnepi: feldíszítjük óvodánkat 
kívül-belül, s mindent előkészítünk a vendégek 
fogadására – de a legfontosabb, hogy ünneplőbe 
öltöztetjük a szívünket, egész lényünket. 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. Kis műsoruk zárásaként 
valamennyi leendő kisiskolás a fellegek közé engedte 
a kezében lévő színes lufit.

Ballagás az óvodában
Szeptember 1-jén megkezdtük a 2016/2017-es tanévet 
88 óvodás gyermekkel. Sok gyermek számára az első 
„valódi” közösségi élményt az óvoda jelenti. Néhány 
kis gyermek számára nehéz volt az elszakadás a 
szülőtől, de egy hónap elteltével már csak ritkán van 
egy kis sírás reggel. A nagyobb testvér, ismerős sokat 
segített a beilleszkedésben.

A Közösségi Ház az Idősek Napja alkalmából minden 
évben kér az óvodások előadásában köszöntő műsort. 
Az óvodás gyerekek ezúttal is örömmel kedveskedtek 
az időseknek. A vendégek nagy szeretettel fogadták a 
kicsik szereplését.

Idősek napján a legkisebbek

Serege Istvánné
óvodavezető

IX. Molnárkalács fesztivál
Idén már IX. alkalommal került megrendezésre 
városunkban a Molnárkalács fesztivál, amely évről 
évre egyre nagyobb sikernek örvend itt helyben és a 
környéken egyaránt. 
Hagyományainkhoz hűen ebben az évben is két napból 
állt a fesztiválunk. Július 1-jén, pénteken az Ózdi 
Erkel Ferenc Zeneiskola tanárainak és növendékeinek 
hangversenyét, valamint az ÓMI Zenés Színház csodás 
előadását élvezhették a megjelentek a Közösségi Ház 
és Könyvtár dísztermében.
Július 2-án, szombaton délben kezdődött a 
molnárkalács ostya sütése. A Magyar Rákellenes 
Liga Borsodnádasdi Alapszervezete csatlakozott a 
sütőcsoportokhoz, így idén 12 sátorban 13 csoport 
sütötte a finomabbnál finomabb molnárkalácsokat. 
Nagy öröm számunkra, hogy évről  évre egyre 
nagyobb a lelkesedés, és egyre többen csatlakoznak a 
sütőcsoportokhoz. A vasak mögött is egyre több fiatalt 
látni, ez a biztosíték arra, hogy őseink hagyománya 
fennmarad és tovább fog élni.
A délutáni órákban a helyi csoportjaink nagy sikererrel 
léptek fel a színpadon,  a jelenlévők és a megjelent 
vendégek örömére.
A IX. Molnárkalács fesztivált idén is tűzijáték 
zárta. Egész napos játszótérrel, FIRELIFE erdőtűz-
megelőzési kalandpályával várták a gyerekeket, akik 
a meleg ellenére is nagyon jól érezték magukat.

Puporka Xénia
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Családi nap
A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület idén is 
megrendezte a 
hagyománnyá vált Családi nap elnevezésű 
rendezvényt az Alsó-tónál augusztus 13-án.
Az idő csodálatos volt, a közönség nagyszerű. 
Reggel horgász versennyel kezdtünk, hogy a korán 
kelő gyerekeknek is legyen elfoglaltságuk. Nagyon 
sok halat fogtak. Sporthorgászhoz méltóan a halakat 
természetesen visszaengedtük, hogy jövőre is horogra 
akadhassanak.
A nap folytatásaként sorversenyen mérhették össze 
erejüket Érsek Péter tanár úr vezetésével. Ezután 
aszfalt rajzverseny következett, melyen több 
korosztály is rész vett. A versenyzők közül senki nem 
ment haza üres kézzel, mindenki kapott jutalmat.  
Megrendeztük a hagyományos házas párbajt is, 
ahol évről évre több pár méri össze tudását, vicces 

Gyermekprogram a rendezvényen

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, 
akik valamilyen módon hozzájárultak, segítettek, 
hogy ez a program létrejöjjön.

Reméljük, hogy szép napot szereztünk mindenki-
nek és jövőre is ellátogatnak rendezvényünkre.

Zombori Katalin
Egyesületi tag

Színes programokkal lépett a közönség elé Kurtán 
Laura, Huncsik Miki, A Borsodszentgyörgy 
Közéletéért Alapítvány tánc csoportja.
A  Lam úti kutyaiskolásoknak köszönhetően egy 
nagyon érdekes őrző-védő bemutatót láthattunk. 
Nagy közönség előtt tartottak kedvcsinálót a Nádasd 
Fitness edzői.
Ebben az évben először egyesületünk tagjai is 
készültek két kisebb produkcióval. 
A nap nem telhetett el ínycsiklandó ételek nélkül.  
Főzőversenyre is szép számmal neveztek csapatok. A 
zsűrinek nagyon nehéz volt eldönteni, hogy melyik 
szakács főztje lett a legfinomabb.

Az este az EVE zenekar koncertjével kezdődött, 
ők a rock zene rajongóit csalogatták, mintegy 
előzenekarként a „ Csak semmi pánik” együttes előtt, 
akik valóban talp alá valót- rock&roll-t játszottak 
népes és táncos  közönségüknek.
A programot tűzijáték zárta, amit tátott szájjal 
figyeltek kicsik és nagyok egyaránt.

Endurocross Országos Bajnoki verseny
2016. szeptember 24-én a MadBoyz Motorsport 
KHE. megrendezte az első Endurocross Országos 
Bajnoki versenyét az IGOL-Borsodnádasd Kupáért.
Az egyesület tagjai a tavalyi pálya hosszát 
megháromszorozták, hogy megfeleljen a szövetségi 
előírásoknak. A 2015-ös pálya tartalmazott extrém 
akadályokat (farönk, roncsautó, gumi, sziklák), 
meredek fel- és lejárókat, amit idén sikerült 
kiegészíteni hosszabb tempós szakaszokkal és 
technikás részekkel egyaránt.

A nap folyamán 117 nevező volt, amelyből idén 
gyerekek és quadosok is színesítették a programot. 
A mezőny nem csak az ország egész területéről 
érkező versenyzőkből állt, hanem Szlovákiából 
és Romániából is köszönthettünk motorosokat. 
A rutinosnak számító profi versenyzőkön kívül 
most is szép számmal jöttek hozzánk olyan amatőr 
versenyzők, akik életük első országos bajnoki 
versenyét teljesítették.
Reméljük, hogy jövőre már ők is éves versenyzői 
licensszel fognak az összes fordulón részt venni, akár 
a MadBoyz Motorsport színeiben.

Quados versenyzők
Fotót készítette: Sir Artúr

Győzteseket összesen 14 kategóriában hirdettünk, az 
első három helyezett kupát és az IGOL kenőanyagok 
forgalmazójának felajánlásából értékes ajándékokat, 
a 4.-6. helyezettek pedig érmet vehettek át.
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Most már nem múlik el úgy esztendő, hogy a Magyar 
Amatőr Rallye Bajnokság (MARB) mezőnye ne 
látogatna el Borsodnádasdra.

A Keleti Régió idei negyedik futamát szeptember 
első hétvégéjén bonyolították le Borsodnádasd és 
Balaton között. A népes ralis karaván a vasárnapi mért 
szakaszok előtt az ózdi stadionban is bemutatkozott, 
ahol egy látványos prológ keretében köröztek a 
centerpálya salakoválján. A közönségcsalogató 
program nem számított bele az Integra Borsodnádasd 
Rallye értékelésébe, a másnapi mért szakaszok 
viszont már igen.

A szokásos menetrend szerint zajlott a futam. Mindkét 
irányba három-három alkalommal teljesítették a 
párosok a két település közötti, majd hatkilométeres 
utat.

A MadBoyz Motorsport színeiben Kolmont Máté (Ifi 
65ccm - 1. hely), Szalóczi Alex (II. osztály E2 - 3. 
hely), Szabon Balázs (II. osztály E3 - technikai hiba 
miatt kiesett), Király Máté (III. osztály E2 - 9. hely) és 
Szilágyi Áron (III. osztály E2 - 20. hely) versenyeztek. 

Az egyesület további tagjai a futamokon nem 
indultak, ők a rendezvény sikeres lebonyolításában 
vettek részt, mint szervezők és sportbírók.
Az ő munkájukat külön is szeretném megköszönni!

A versenyzők és nézők pozitív visszajelzései alapján 
reméljük, hogy Borsodnádasd jó híre messzire eljut! 

Támogatóink:

ECO Dynamic Kft. -Igol kenőanyagok forgalmazója, 
PlasticPack Kft., Borsodnádasd Város 
Önkormányzata, Balaton Község Önkormányzata, 
Kolmont Péter, Tankó János, Kormos Krisztián, 
Gyárfás Milán, Érsek Emil, Igol Race Factory 
Hungary Club, Sherco Hungary, GreenScorpions 
Off-Road Experience, Mátéhegyi Ökopark és 
Sportcentrum, Nagy Attila, Husqvarna Ózd, Dobák 
Péter, Reel-Pen Kft., www.enduro-vilag.hu, www.
igolshop.hu és mindenki, aki munkájával segítette az 
egyesületet.

Köszönjük! László Márk
Egyesület elnöke

Az élmezőnyben óriási csata alakult ki, hiszen az 
egész napos száguldás végére a dobogósok között 
csupán alig két másodperc döntött.

A győzelmet végül a 320-as BMW-vel versenyző 
Gyenes Attila, Kiss Norbert kettős szerezte meg, 
megelőzve a Bukulya István, Kasza László (Lada 
2107) és a Szalánczi László, Bütösi Máté (Lada 2105) 
egységet.

BMW-s siker Nádasdon

-   Fantasztikus verseny volt, minden egyes pillanatát 
élveztem – mondta a futamgyőztes Gyenes Attila 
a Borsodnádasdi Közösségi Házban megtartott 
díjkiosztó ünnepség után. – Óriási adok-kapok ment 
köztünk, a végén szerencsére ebből mi jöttünk ki 
jobban. Nagyon boldogok vagyunk, és remélem, 
hogy a többi futamon is hasonlóan eredményesen 
szerepelünk majd.

Az esemény szervezője, Adamovits Márk hozzátette: 
Borsodnádasd kiváló helyszín, ezért azon dolgoznak, 
hogy a MARB futamot a következő években is 
elhozzák a városba. 

Marosréti Ervin

Verseny közben
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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 

Városunkban egyre többen vannak, akiknek 
munkájukra méltán lehetünk büszkék.

Erdélyi Gábor 1955-től borsodnádasdi lakos, hobbiból 
kezdett faragni évtizedekkel ezelőtt. Kedvelt témái: 
feszületek, kopjafák, címerek, háztartási dísztárgyak. 
Alkotásai több kiállításon is megtekinthető volt 
már. A „Borsodnádasdért” kitüntető cím és érem 
tulajdonosa. 

Erdélyi Gábor „Amikor a fa új életre kel…”  
című könyve 2016. szeptember 29-től érhető el a 
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtárban. 
Fafaragásról szóló fotókönyve igény esetén 
megvásárolható.

Tehetségek Borsodnádasdon Gyárfás-Tóth Gábor természetfotós ötévnyi kitartó és 
áldozatos munkájából nyílt kiállítás 2016. szeptember 
17-én Egerben az Agria Pláza Galériájában.
Gyönyörű fotóit főként a Bükk-hegységben, a Magas-
Tátrában és a Heves-Borsodi Dombság területén 
készíti, fáradságot nem ismerve. Kiállítása 2016. 
október 19-ig volt megtekinthető.

“Az ősz és a tél együtt. Javorina egy gyönyörű 
környezetben lévő kis üdülőfalu Szlovákiában, páratlan 

kilátással a Bélai-havasokra.”

Gyárfás-Tóth Gábor fotói megtekinthető:
www.facebook.com/gyarfastgphoto


