
Kedves Borsodnádasdiak!
 

2016. évben ismét csatlakozott Borsodnádasd is a „Föld Órája” akcióhoz. A Föld Órája egy világméretű 
önkéntes kezdeményezés, amely megpróbálja felhívni az emberek, vállalatok, intézmények, kormányok figyelmét 
a környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémákra. A 2016-os esemény március 19-én 20.30 és 21.30 

között kerül megrendezésre. 
Ezen a napon 19.00 órától egy „éjszakai” fáklyás kirándulást szervezünk az Általános Iskolától a TV-toronyig. 

A kirándulás után, 20.30-tól a Viva Furulya együttes és az Egyházi Zenekar ad gyertyafényes koncertet a 
Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrumban, melyre szintén minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hozzanak magukkal elemlámpát, vagy más világító eszközt, vagy használt elemért cserébe a kirándulás idejére 
adunk kölcsön egy fáklyát. Találkozzunk 2016. március 19-én 19.00-kor a Móra Ferenc Általános Iskola előtt!

Bővebb információ: 06-21/345 70-44, kozossegihaz@borsodnadasd.hu
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Képviselő-testületi ülés 
Tovább fejlődhet idén Borsodnádasd

A költségvetési rendeletet is elfogadta legutóbbi ülésén Borsodnádasd képviselő testülete. Az előterjesztésből 
kiderült, hogy a város gazdálkodását ebben az esztendőben is az intézményhálózat, a városüzemeltetés 
működőképességének megtartása, valamint a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása 
és megvalósítása határozza meg.

- A költségvetési rendelet összeállításánál a legfontosabb szempont az volt, hogy a kötelező feladatok ellátását 
zavartalanul biztosítsuk – mondta el a tanácskozáson Kormos Krisztián, Borsodnádasd polgármestere. 
– Emellett természetesen igyekszünk, hogy az önként vállalt feladatoknak is eleget tudjunk tenni ebben 
az esztendőben. A korábban elkészült tervekkel várjuk a pályázati kiírások megjelenését, amelyek a saját 
fejlesztési forrásainkat kiegészítve segítik elő a város további fejlődését.

Az ülésen az is elhangzott, hogy rövidesen kiosztják a lakosság részére a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beszerzett gyűjtőedényeket. Háztartásonként két darabra lehet 
számítani, amely lehetővé teszi a szelektív és a hagyományos gyűjtést is.
A törvény arról rendelkezik, hogy az egyedül élőknek a 60 literes edényzet után – igény esetén – díjfizetési 
kedvezmény jár, amelyhez a szükséges igazolást az önkormányzattól kell beszerezni.

Arról is szó volt a tanácskozáson, hogy a korábban biztosított szociális tűzifa támogatásra szánt keretet 
felhasználta a lakosság, a további igényeket ezen a télen már nem tudja teljesíteni az önkormányzat.A civil 
szervezetek támogatására idén 2 millió forintot szán a város, amelynek a pályázati kiírása márciusban jelenik 
meg.

A testület elfogadta a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár idei rendezvény naptárát is, amelyből kiderül, 
hogy idén is érdekes és sokszínű programokkal várják az érdeklődőket.

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Hátrányos helyzetű családok támogatása

2016. február 11-én a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Magyar Református 
Szeretetszolgálat szervezésében közel 100 hátrányos helyzetű család részére adományok kerültek átadásra, 
többek között ruhanemű, cipő, játék, kisebb háztartási eszközök.

Nagy Anett
Intézményvezető

Adományok a hátrányos helyzetű családok számára
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Közmunkaprogram 2016-ban
Az idei évben is 200 fő feletti létszámban 
lesznek foglalkoztatva a közmunkában dolgozók 
Borsodnádasdon.  Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni 
a mezőgazdaság különböző területeire:

Állattartás:

Mocsolyás csirkefarmon az állomány bővítését 
tervezzük, mivel már a tojás árusítására a szükséges 
engedélyekkel rendelkezünk. A plusz 200 db tojótyúk 
március közepére fog érkezni. 
A telepünket 10 db gyöngytyúkkal és 100 db 
fürjjel gyarapítjuk.  A fürjtojás különlegessége, 
hogy a legegészségesebb és legbiztonságosabb 
formában fogyasztható, esetében ismeretlen 
fogalom a szalmonella, nyersen is fogyasztható.  
Költségmegtakarítást jelent, hogy kivezetésre kerül 
az ivóvíz.
Az állataink- és az újonnan használatba kerülő 
tojásmosó-és fertőtlenítő számára biztosítani tudjuk 
a friss vizet.
Április hónapban új keltetőgépünkkel is hozzásegítjük 
az állomány frissítését. 

A szarvasgomba ültetvényünk még nagyobb 
kihasználtsága érdekében a sortávok közé eperpalánta, 
paradicsom, paprika és gyógynövények ültetését 
tervezzük, geotextília felhasználásával. 

Ezen terület mellé továbbá három darab fóliasátor 
felállítását tervezzük, melynek egyikében az áprilisban 
érkező petúnia, bojtocska, kakastaréj, záporvirág, 
kerti verbéna és törpe nebáncsvirág magoncok kapnak 
helyet, melyek nyár elejére – remélhetőleg már 
városunk közterületeit teszik szebbé és színesebbé. 

A  telepi champion gomba termesztésében is 
bővítéseket tervezünk, a pincében lévő kihasználatlan 
kb. 20 m-es területet lebetonozzuk, fertőtlenítjük 
és így 700 kg gombakomposztot tudunk benne 
hasznosítani. A pincét kettéválasztjuk és három hét 
eltolással töltjük fel komposzttal, ezáltal biztosítani 
tudjuk a folyamatos termelést. 

Közel egy hektáron gazdálkodunk a Kossuth úti 
temető feletti területen. Itt hagymát, burgonyát, 
kukoricát birsalmát, valamint gyógynövényeket 
szeretnénk termeszteni.

A Körtvölgye forrásnál lévő jó minőségű 
szántóföldünk - közel két hektár terület- a vadveszély 
miatt körbekerítésre kerül. Ide  1,5 t bio burgonyát, 400 
tő feketeribizlit, kukoricát ültetünk. Ezen növények 
locsolását egy hagyományos kút kialakításával 
biztosítanánk. 

A forrás területét szeretnénk felújítani, az erre 
kirándulók pihenését kulturált formában biztosítani.

A munkaügyi központ támogatásával elkezdtünk 
megépíteni egy nagy teljesítményű brikettáló 
gépet, mely a városban keletkezett levágott fű, 
faapríték és kartondoboz újrahasznosítását biztosítja, 
intézményeink fűtésében nagy segítséget jelent.

Mocsolyási fóliasátor építése

A másik két fóliában csepegtető öntözéses rendszert 
tervezünk kialakítani; itt kapnak helyet a magról 
nevelt zöldségeink. 

Felújított konténer

A településünkön kihelyezett szemetes konténerek 
nagy része elöregedett, átrozsdásodott.
Tavalyi év végén már próbagyártás zajlott, egy 
mintadarab elkészült.  Mivel költséghatékony 
megoldásnak bizonyult, így március közepétől  
engedélyt kaptunk további 10 darab legyártására. 
Kihelyezésük folyamatos lesz.

Kovács Attila
Önkormányzati képviselő
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Edzőtermet avattak Nádasdon
Hiánypótló beruházás valósult meg a városban, ami tovább színesíti a helyi sportéletet, bővíti a mozgással 
kapcsolatos lehetőségeket.
Az egykori rendőrség épületében alakították ki Borsodnádasd legújabb edzőtermét, a Nádasd Fitnesst. Pályázati 
forrásból erre a célra nagyságrendileg 20 millió forintot használhatott fel a város, amit az önkormányzat 
kiegészített, így a jövőben minden adott lesz a minőségi kiszolgáláshoz.
Az ünnepélyes átadáson a nemzeti színű szalagot Kozmann György, sportért felelős helyettes államtitkár, dr. 
Csisztu Zsuzsa, korábbi válogatott tornász, valamint Kormos Krisztián, Borsodnádasd polgármestere vágta át.

- Az országnak minden olyan fejlesztésre szüksége van, ami az emberek népegészségügyi állapotán javítson 
– szögezte le Kozmann György, sportért felelős helyettes államtitkár. – Hat esztendővel ezelőtt a magyar 
lakosság körében történt egy felmérés, ami rendkívül rossz állapotról árulkodott. Éppen ezért kezdtünk hozzá 
egy hossztávú munkához, amely elsősorban a szemléletformáláson alapul. Lényeges, hogy Borsodnádasdon, 
és az ország többi településén is legyenek olyan közösségi terek, ahová bármikor el lehet menni mozogni, és a 
fiatalok, valamint az idősebb korosztály ezt a mindennapjaiba be tudja építeni.

Megvalósították

A kétszintes Nádasd Fitness minden igényt kielégít, a jövőben modern gépekkel, kulturált körülmények között 
lehet majd kardió edzéseket végezni. Egy online bejelentkezési rendszert is kiépítettek, így adott esetben 
előzetes időpontfoglalásra is lehetőség nyílik. A település polgármestere szerint egy hiánypótló beruházást 
adtak át, amire komoly igény mutatkozik.

- A régmúltban nagyon széles volt a borsodnádasdi sportélet, azon dolgozunk, hogy a feltételekkel a jövőben 
sem legyen probléma – fogalmazott Kormos Krisztián, Borsodnádasd polgármestere. – Fontos szempont volt 
az épület megfelelő hasznosítása, ebből a szempontból a legjobb megoldást találtuk meg. Büszke vagyok rá, 
hogy a kivitelezésben csak és kizárólag helyi vállalkozók és munkások vettek részt. Nagyon szép lett, bízom 
benne, hogy a kihasználtság szempontjából is igazolja majd a döntésünket. Azt gondolom, hogy országosan is 
ritka, hogy egy önkormányzat ilyen fejlesztést hajt végre, mi büszkék vagyunk rá, hogy ezt a tervünket is meg 
tudtuk valósítani.   

Az ünnepélyes átadás után már nem kell sokat várni arra, hogy a nagyközönség számára is elérhető legyen a 
Nádasd Fitness. A tervek szerint március közepén nyit meg a létesítmény.

Marosréti Ervin

Ünnepélyes szalagátvágás

A fotókat készítette:
Gyárfás-Tóth Gábor

Kormos Krisztián előadása
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Elűztük a telet, jöhet a tavasz
Január a farsang hónapja az óvodánkban. Izgalommal készültünk idén is a farsangra.
A Mesekert óvoda óvónői úgy döntöttek, hogy idén egy teljes héten át farsangolnak. Farsangi előkészületekkel 
telt az idő négy napon át. Maszkokat, díszeket vágtak, vagdostak, színeztek a gyerekek, közben a tanult 
verseket, dalokat mondogatták. Minden csoportban egy kis műsorral készültek a gyerekek.
Az óvoda minden helyisége farsangi díszbe öltözött.

Január 29-én, pénteken reggel 9.30–tól kezdődött a mulatság. Felnőttek, gyerekek izgatottan várták ezt a 
napot. Nem csak az óvodások bújtak jelmezbe, hanem az óvoda valamennyi dolgozója is.
Örömmel vettük, hogy a nyílt délelőttön szinte valamennyi gyermek anyukája, vagy apukája jelen volt.
A jelmezes felvonulás után minden csoport előadta vidám műsorát. Ezt követően a csoportszobákban tovább 
folyt a télkergetés. Voltak vidám versenyek, tánc, és önfeledt játék.
A hangulatot tovább fokozta, hogy az ebéd is „farsangos” volt, farsangi fánkkal.

Serege Istvánné
Óvodavezető

A gyerekek vidám műsoraAz óvoda néhány dolgozója

Magyar Kultúra Napja Borsodnádasdon
A Magyar Kultúra Napja Borsodnádasdon a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a 
Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány közös szervezésében valósult meg 2016. 
január 22-én. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük. Az évfordulók alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk hagyományainknak, tárgyi és szellemi értékeinknek.

Az ünnepséget rendhagyó módon a VIVA furulya együttes által előadott Himnusz nyitotta meg, ezután Kormos 
Krisztián polgármester ünnepi beszédét hallhatták a jelenlévők.
A Borsodnádasd Kultúrájáért díjat Kóczián Tamás kuratórium tag adta át, ifjúsági kategóriában Keresztfalvi 
Bencének, aktív kategóriában Sági Tibornak, nyugdíjas kategóriában pedig Szkálosi Györgynek. Külön 
gratulált a MŰ-vész-HELY-nek, hiszen a társulat idén 20 éves.
Az ünnepi műsort a Botcsinálta Komédiások és a Montázs Mazsorett csoport folytatta. A Négy Évszak 
Irodalmi Kör versekkel, az Őszirózsák Nyugdíjas Klub népdalokkal tisztelgett a kultúra előtt. A Móra Ferenc 
Általános Iskola harmadik osztályos diákja, Érsek Larina mondott verset a jelenlévőknek, ezután az Egyházi 
Zenekar, majd Boza Bence zárta magas színvonalú előadásával a programsorozatot.

A XI. Borsodnádasdi Képzőművészeti pályázaton I. helyezést ért el, és a vándorkard birtokosa lett 
Hajduk Anikó. Díjat kapott Dorkó Zsanett a fotóiért. Különdíjban részesült Boza Flóra Lili, amit a Jövő 
Borsodnádasdjáért Egyesület tagja adott át. Diák kategóriában I. helyezett Lázár Anett, II. helyezett Érsek 
Zsuzsanna, III. helyezett Nagy Réka lett.

Puporka Xénia
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Képek a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola életéből
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A méhnyakrák megelőzhető

A X. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét alkalmából 
a Mályvavirág Alapítvány a méhnyakrákos nők 
gyógyulásáért és a megelőzésért közös akciót 
hirdetett. Ehhez a kezdeményezéshez országszerte 
több mint 60 település csatlakozott, köztük az 
Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Borsodnádasd 
Praxisközössége területén lévő Borsodnádasd, 
Járdánháza, Arló és Borsodszentgyörgy települések 
is.

A Praxisközösség szakemberei január 25-28. között 
kilenc saját szervezésű, a méhnyakrák megelőzését 
célzó programot szerveztek. A Programban dolgozó 
védőnők, a népegészségügyi koordinátor és a segéd-
egészségőrök toborzó munkájának köszönhetően 281 
fő vett részt a programokon.

A Borsodszentgyörgyi és az Arlói Népdalkör 
színvonalas előadását és a Négy Évszak Irodalmi 
Kör által előadott Szeretet verseket követően minden 
helyszínen Szabó Edit népegészségügyi koordinátor 
nyitotta meg a rendezvényeket. A szakember bemutatta 
a Modellprogramot, kiemelte a népegészségügyi 
szűrővizsgálatok fontosságát, a méhnyakrák 
kockázati tényezőit és a megelőzés módjait. Ezt 
követően a települések védőnői (Csépányi-Barcziné 
Sipos Julianna, Érsek Orsolya, Juhászné Topor Ágnes, 
Kriston-Puskás Katalin, Vinczéné Kisgergely Noémi)
a HPV-elleni védőoltásról és a méhnyakszűrésről 
beszéltek, majd Batóné Bodnár Anikó, dietetikus „A 
daganatos betegségek és a táplálkozás kapcsolata” 
című előadásában a színes ételek fontosságára hívta 
fel a figyelmet.

Borsodszentgyörgyön Husvéti Noémi 
egészségpszichológus „A daganatos betegségek 
hátterében álló lelki tényezők” című előadásával 
folytatódott a program. Az esemény ideje alatt az 
Ózdi Egészségfejlesztési Irodával közösen szervezett 
szűrővizsgálatok várták az érdeklődőket.

Arlóban a programot a meghívott előadó Dr. Kassai 
Endre infektológus és természetgyógyász szakorvos 
„Természetes gyógymódokkal a daganat megelőzés 
érdekében” című előadása színesítette.

A borsodnádasdi eseményt a Praxisközösség a Magyar 
Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezetével 
közösen szervezte, amelynek közösen a „Gyöngyre 
fűzve: A gyógyulni akarás a gyógyulás része” nevet 
adták. 

A programon a részvevők meghallgathatták Dr. 
Dezsőfi Tibor onkológus és belgyógyász szakorvos „A 
nőgyógyászati daganatos megbetegedések onkológiai 
ellátása” előadását. Ezt követően a Botcsinálta 
komédiások bemutatója következett „Rövid jelenet 
egy házasságból” címmel.A programot Horváth 
Ágnes gyógytornász „Tabuk nélkül. Női intimtorna.” 
elnevezésű előadása zárta. 
Az utolsó napon, Járdánházán délelőtt és délután is 
megszervezték a rendezvényt, hogy minél többen 
részt tudjanak venni rajta. A délutáni rendezvényt Dr. 
Soós László háziorvos méhnyakrákról szóló előadása 
zárta.
Az adott településen dolgozó védőnők és a 
népegészségügyi koordinátor minden iskolában 
előadásokat tartott a 7. és 8. osztályos lányoknak, 
ahol nagy hangsúlyt helyeztek a szűrővizsgálatok 
fontosságára, valamint ismertették a méhnyakrák 
megelőzésének lehetőségeit is, mint HPV védőoltás, 
méhnyakszűrés. Továbbá segítségükkel a lányok 
elsajátíthatták a mellönvizsgálat lépéseit emlő modell 
segítségével. 

Az egyes rendezvényeken a Praxisközösség segéd-
egészségőrei saját készítésű ajándék mályvavirág 
formájú és színű kitűzőt osztottak és egészséges 
ételkóstolóval kínálták a résztvevőket. Az előadások 
után mind a felnőttek, mind az iskolások mályva-, 
és rózsaszín színű gyöngyökből álló hosszú 
gyöngyláncot fűztek, melyből készült karkötők egy 
részét haza is vihettek, másrészt pedig felajánlhatták 
azt a helyi kórházméhnyakrákban küzdő hölgyei 
számára, ezzel szimbolizálva az érintett női sorsokat 
valamint kifejezve a Modellprogram támogatását és a 
megelőzésért tett összefogás szerepét. 

A Borsodnádasd Praxisközösség célja a 9 
programmal az volt, hogy minden résztvevő érezze az 
összetartozást, a program illetve téma fontosságát. 
Szeretnénk, ha a települések lakosai elvinnék 
családtagjaiknak, barátaiknak is az itt hallott 
információkat, mely szerint a méhnyakrák olyan 
daganatos megbetegedés, ami védőoltással és 
szűréssel megelőzhető.
Az összefogás hangsúlyozására a Praxisközösség 
egy olyan papír virágkompozíciót tervezett, melynek 
4 nagy szirma a 4 települést jelképezi. Az egyes 
előadások után a résztvevők kis színes papírvirágokat 
kaptak, amire ráírták nevüket és beleragasztották abba 
az adott sziromba, mely azt a települést szimbolizálta, 
ahol részt vettek a programon. 
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Így a 9. program végére elkészült Praxisközösségünk 
közös alkotása, a közös mályvavirág, melyre nagy 
büszkeséggel tekintünk. Mind az iskolásoknak, mind 
a felnőtteknek nagyon tetszett ez az ötlet és lelkesen 
keresgették magukat a kisvirágok között.

A Modellprogram keretében nyújtott Egészségi 
Állapot Felméréssel (EÁF) Praxisközösségünk 
elvégezte az 5 háziorvosi praxisba tartozó kliensek 
80 százalékának szűrését. A felmérés által többször 
tudtunk segíteni a lakosoknak: 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. 
Borsodnádasd Praxisközösség népegészségügyi 
koordinátoraként szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy a háziorvosok mellett szakembereink - 
gyógytornász, dietetikus, pszichológus - minden 
nap, ingyenesen várják egyéni és csoportos 
foglalkozásaikon a borsodnádasdi, járdánházi, arlói 
és borsodszentgyörgyi lakosokat. Az előjegyzés a 
háziorvosoknál kérhető. 
Az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram a Svájci-
Magyar Együttműködési Program keretében létrejött 
projekt, melynek célja, hogy hozzájáruljon a magyar 
lakosság egészségi állapotának javításához azáltal, 
hogy az ellátottak számára nemcsak alap betegellátást 
biztosít, hanem különös hangsúlyt fektet a prevencióra 
betegségmegelőzési programok, szűrések, tanácsadási 
és egészségfejlesztési szolgáltatások szervezése 
segítségével, amelynek fontos részét képezik például 
a fenti programok.

Utazás kiállítás Budapesten
Immáron 39. alkalommal nyitotta meg kapuit a 
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban az Utazás 
kiállítás 2016. március 3-6. között.
A kiállítás évről évre több száz kiállítóval, 
kedvezményes utazási ajánlatokkal, 
nyereményjátékokkal és látványos programokkal 
várja a látogatókat. A rendezvényen 28 ország, 350 
kiállítója szerepelt, amelyben Borsodnádasd is 
bemutathatta ismét a helyi hagyományát.
A négy nap alatt több száz érdeklődő látogatta meg 
standunkat, a molnárkalácsnak ezen a kiállításon is 
nagy sikere volt.
Sajnos a rendezvény területén nem volt lehetőségünk 
arra, hogy a sütést is bemutassuk a látogatóknak, mert 
fedett területen ez nem lehetséges.
Büszkék vagyunk arra, hogy egyre többen érdeklődnek 
a vásárlás és rendelés lehetőségéről, valamint a 
már kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő 
Molnárkalács fesztivál iránt. Bízunk abban, hogy 
a fesztiválra nem csak a környékbeli településekről 
fognak ide látogatni, hanem az ország minden 
pontjáról lesznek érdeklődők. 

Következő nagyobb szabású kiállításunk április 
1-2. között kerül megrendezésre Miskolcon, ahol 
Borsodnádasd fontos szerepet kapott, hiszen 
díszvendégként fogunk szerepelni, amely nagy 
lehetőség a számunkra. Reményeink szerint alkalmunk 
lesz a helyi sütésre, valamint a molnárkalács 
értékesítésére egyaránt. 

Büszkék vagyunk, hogy városunk értékeit, helyi 
látványosságait egyre több helyen tudjuk ismertetni 
az érdeklődőkkel országos szinten.

Bővebb információk a Modellprogramról az alábbi 
honlapon találhatóak: www.alapellatasimodell.hu

Szabó Edit
népegészségügyi koordinátor

Borsodnádasd Város Önkormányzata köszönettel 
tartozik Molnár Sándor úrnak, aki nagyon sokat segít 
nekünk abban, hogy ezeken a kiállításokon meg 
tudjuk valósítani terveinket.

Puporka Xénia
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Öt éves a Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezete

A 2016-os évet január 27-én “Gyöngyre fűzve” 
jelszóval, a méhnyakrákos nők gyógyulásáért 
és a megelőzésért programmal kezdtük. Mielőtt 
elkezdődtek az előadások, a Négy Évszak Irodalmi 
Kör szavalói szeretetről és harmóniáról szóló verseket 
olvastak fel.

Az első előadónk Szabó Edit népegészségügyi 
koordinátor volt, aki az Alapellátás-fejlesztési 
Modellprogram feladatairól, a szűrések fontosságáról, 
a szűrések fajtáiról beszélt. Ez a program velük közös 
szervezés volt, hiszen közösen sokkal többet tudtunk 
nyújtani a hallgatóságnak, mint külön-külön.

Ezután következett dr. Dezsőfi Tibor onkológus 
Ózdról, aki beszélt a tévhitekről, a nőgyógyászati 
daganatok fajtáiról és kezelésükről. A komoly téma 
után - kis vidámságot csempésztünk be a műsorba – a 
Botcsinálta Komédiások „Jelenetek egy házasságból” 
című vidám kis  darabján szórakozhattunk, amelyet 
Cseh Béla és Cseh Béláné adtak elő.

Közben folyt a gyöngyfűzés,amit élvezettel készítettek 
a résztvevőink.
Ezután még két előadónk volt. Érsek Orsolya 
védőnő, aki a védőnői méhnyakszűrést ismertette, és 
annak eddigi eredményeit, valamint Horváth Ágnes 
gyógytornász, aki „Tabuk nélkül” című előadásában 
a női intimtorna fontosságát és eredményeit 
hangsúlyozta.
Érdekesek és figyelemfelkeltőek voltak az előadások. 
A Borsodnádasdi praxisközösség a hozzátartozó négy 
település mindegyikét jelképezve kis virágszirmokat 
készített, amibe a keresztnevünket beírtuk, és az adott 
település szirmába ragasztottuk.

Bízunk benne és hisszük, hogy most is tudtunk tenni 
valamit a megelőzésért és gyógyulásért.

Második programunkat február 22-én tartottuk, - 
pontosan 5 évvel később – mint ahogyan alakultunk. 
42 fővel kezdtünk, s az elmúlt években 165 főre 
gyarapodtunk.

A program az óvodások kedves kis műsorával 
kezdődött, majd következett a hivatalos rész - a 
szavazás - mivel az elnök és a vezetőség mandátuma 
lejárt. 128 szavazásra jogosultból 91-en szavaztak. 
Az elnököt és a vezetőséget újraválasztották.

A hivatalos program után az elmúlt öt évre 
visszaemlékezve meglepetéssel készültünk a 
kiemelkedő munkát végző önkéntesek felé, (oklevél, 
ligás logóval ellátott notesz), de a meglepetés 
kölcsönös volt, mivel a tagság tortával, virágkosárral 

és megható oklevéllel köszönte meg az elmúlt öt évet. 
Ezután a visszajelzés után úgy érezzük, hogy ezt az 
utat folytathatjuk tovább.

Önkormányzatunk támogatásként biztosította a 
vendéglátást, tagjaink nagyon szép kézműves 
munkáiból pedig kiállítást készíthettünk.

Más szervezetek közös együttműködését - mindenfajta 
segítséget, támogatást - valamint Ligánk tagjainak 
és más érdeklődőknek a megjelenését ezúton is tiszta 
szívvel köszönjük.

Következő programunkat március 16-ra tervezzük. 
16 órától Szkálosi László „Lemezgyárunk múltja 
és hatása a településünkre” témában múltidéző 
képsorokat vetít nekünk. majd Stadler Mihály rendőr 
alezredes, az Ózdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési 
előadója - az internet és a biztonságos internetezés – 
rejtelmeibe vezet minket.
(A klímaváltozás hatása környezetünkre előadás 
betegség miatt egy későbbi időpontban lesz 
megtartva.)

Kézimunka kiállítás

„A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében.” 
(Eleanor Roosevelt) 

Cseh Istvánné
vezető - MRL Borsodnádasdi Alapszervezete
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Nagyböjt lelkülete
Az Egyház nagy ünnepköreinek - a karácsonynak 
és a húsvétnak - megvan az előkészületi ideje. 
Karácsonyra az advent, húsvétra pedig a nagyböjt 
ideje alatt készülünk fel.
A nagyböjt Szent negyven napja ráirányítja 
figyelmünket arra, hogy nincs nagyobb érték, mint 
az üdvösség, azaz az Istennel való élő és állandó 
kapcsolat.

A nagyböjt olyan időszak, amely alatt megvizsgáljuk 
életünket, hogy célszerűen élünk-e, vagy sem. Ez a 
komoly megtérés időszaka. Nem csupán szokások 
megtartásáról van szó, hanem átformálódásról. 
A megtérésben a személyes hit jut kifejeződésre, 
melynek meg kell egyeznie az egyház hitével. „Hiszek 
– hiszünk.” Megtérni azt jelenti: egész lényünket 
kitárjuk Krisztus felé, elfogadva az Egyház alapvető 
tapasztalatát, hogy JÉZUS ÉL! Ez az örömhír az 
Egyház öröme, Jézus tanítása és jelenléte, melyet 
elsősorban az imában fedezhetünk fel.

A megtéréssel kapcsolatban lényeges, hogy a nagyböjt 
kapcsán ne a veszteséget, hanem a nyereséget vegyük 
figyelembe, mert megtérni nem azt jelenti, hogy 
elveszítünk valamit, hanem mindent megnyerünk. 

Így például a péntekenkénti húsételektől, az édességtől, 
a cigarettától, a túlzott alkoholfogyasztástól, a 
korlátlan TV nézéstől, vagy „gépezéstől” való 
tartózkodás - amellett, hogy pozitívan hat a test 
egészségére – titokzatos módon hat a lelki egészségre, 
mert növekszik bennünk a belső szabadság, a 
megbocsátó képesség, a nagylelkűség, a hála, a 
ráhagyatkozás Isten akaratára, és a képesség, hogy 
másoknak szenteljük életünket.

A nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán az Egyház 
felszólít a bűnbánatra is. Miközben a pap kereszt 
alakban hamut szór a hívő fejére, (egyik változatban) 
ezt mondja: „Térjetek meg és higgyetek az 
Evangéliumnak!” Ezzel Jézus szavát idézi: „Tartsatok 
bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!” (Márk 
1,15) Szent Ágoston így magyarázza: Isten „aki 
nélküled alkotott téged, nem tesz megigazulttá téged 
nélküled”.
Irgalmasságának elfogadása részünkről tehát 
megköveteli bűneink megvallását.

„Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat 
vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság.

Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel ő jó és 
igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden 
gonoszságtól megtisztít minket.” (1 Jn  1,8-9).

Ferenc pápa AZ IRGALMASSÁG ARCA 
kezdetű bullájában felszólít, hogy „állítsuk újra 
meggyőződéssel középpontba a kiengesztelődés 
szentségét, mert ez teszi kézzelfoghatóvá az 
irgalmasságot, Isten legnagyobb tettét, amellyel elénk 
siet. A gyónás minden bűnbánó számára a valódi 
belső béke forrása lesz.” (17. Fejezet)

Szent Pál szavaival: járuljunk tehát „bizalommal 
a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk 
és kegyelmet kapjunk” (Zsid 4,16). Tegyük ezt 
különösen most, az Irgalmasság Évében, melynek 
„mottója” az irgalmasok, mint az Atya.

Engedjük, hogy átöleljen bennünket Isten 
irgalmassága, és kötelezzük el magunkat, az 
irgalmasság gyakorlására, miként az Atya is irgalmas 
irántunk. Jézus felszólít: „Ne mondjatok ítéletet senki 
fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek 
el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el.”(Lk 6,37) 
Ha valaki nem akar Isten ítélete alá esni, nem lehet 
testvére bírája.

Nem ítélni és nem elítélni, pozitív értelemben azt 
jelenti, hogy észrevesszük a jót a másikban, és nem 
gyötörjük töredékes ítéletünkkel és feltételezett 
mindentudásunkkal. - folytatja a Szentatya.

Ugyanakkor húsvétra készülve ne feledkezzünk 
meg az irgalmasság testi cselekedeteiről: Jóllakatni 
az éhezőket, megitatni a szomjazókat, felöltöztetni 
a ruhátlanokat, ápolni a betegeket, befogadni a 
jövevényeket, meglátogatni a rabokat. 

Az irgalmasság lelki cselekedetei pedig: jó tanáccsal 
ellátni a bizonytalanokat, tanítani a tudatlanokat, 
inteni a bűnösöket, türelemmel elviselni a kellemetlen 
embereket, imádkozni élőkért-holtakért…

Ha ezzel a lelkülettel és lelkesedéssel éljük meg 
a nagyböjt Szent időszakát, akkor egész biztosan 
megtapasztaljuk Húsvét örömét, hogy megváltottak 
vagyunk, s hogy életünk sötét éjszakáját bevilágítja a 
föltámadás hajnala.

Érsek Zsolt
hitoktató-katekéta
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A keresztútról

A keresztút az a másfél kilométeres útszakasz, amelyen 
Jézus a keresztet hordozta. Ez az út a Templom 
jobboldalán álló Antóniavártól haladt Jeruzsálem 
utcáin a nyugati városkapun át fel a Golgotára.

Egy régi hagyomány szerint Mária, Jézus édesanyja 
gyakran végigjárta ezt az utat Fia feltámadása után, 
hogy így megemlékezzen szenvedéséről. Néhány hű 
tanítvány kíséretében lassan és elgondolkodva ment 
az utolsó vacsora termétől az Antónia-várhoz, onnan 
tovább a keresztúton fel a Golgotára és a sírbolthoz. 
Azután visszatértek “abba a terembe, ahol együtt 
szoktak lenni. Mindnyájan egy szívvel s lélekkel 
állhatatosan imádkoztak Jézus anyjával, Máriával 
együtt”. (Ap Csel 1, 13-14)

A keresztút tisztelete és gyakorlata ezután egyre 
jobban elterjedt a keresztény országokban. Mivel a 
legtöbb hivőnek sohasem volt alkalma a Szentföldre 
zarándokolni, a nyugati városokban is kezdtek építeni 
keresztutakat a jeruzsálemi mintájára. A keresztúttal 
járó búcsút nem csak magunknak nyerhetjük meg. 
Felajánlhatjuk egy olyan lélekért is, aki esetleg még 
a tisztítótűzben bűnhődik a földi életében elkövetett 
bűnei miatt. Így sok lelket kiszabadíthatunk a 
tisztítótűzből, akik ezért biztosan hálásak lesznek és 
egyszer még nekünk is segíthetnek a másvilágon. - 
Mindez az Egyház hagyományos tanítása.

Van a keresztútról egy kis füzet. Ezt a füzetet azzal 
a szándékkal készítették, hogy mindnyájunknak 
segítsen a keresztút áldásos végzésében. A betegek és 
öregek is sok lelki vigaszt és erőt meríthetnek belőle.
Végül érdemes megjegyezni, hogy a keresztút 
valóban “lelkigyakorlat”: szemlélődés, elmélkedés és 
imádság. Mintha ugyanabban az időben személyesen 
jelen lennék, úgy nézek minden eseményt, látom 
magam előtt az embereket és hallom hangjukat.
A “kontemplatív” vagyis szemlélődő élet titka az 
egyidejűség. A múlt és jövő eseményei különös 
módon összefonódnak a jelen időben, látjuk a 
legmélyebb összefüggéseket. Mekkora lelki öröm ez 
a világos-látás!

Jézus élete tökéletesen “kontemplatív” volt. 
Születésétől kezdve állandóan a kereszt és feltámadás 
szemléletében élt. Ezt az istenemberi öntudatot 
sugározza minden szava és tette. Többször is 
részletesen beszélt jövő sorsáról, hogy felkészítse 
barátait a nehéz napokra.

Tudta, hogy szenvedése óráiban már nem lesz sem 
ideje, sem ereje, hogy magyarázzon nekik. De akkor 
ők emlékeznek majd minden korábbi szavára s 
tettére, és így lassan felfogják a kereszt és feltámadás 
misztériumát.
Ha megfontoljuk ezt a tényt, megérthetjük, hogy a 
keresztút egyes állomásain valóban Jézus korábbi 
szavai visszhangzanak.
Amikor Jézus szótlanul háromszor is összeroskad a 
keresztfa súlya alatt, ugyanaz ismétlődik szívében, 
amit előző éjjel átélt az Olajfák hegyén. Most vonzó 
példájával mutatja azt a hitet és szeretetet, amelyet 
hirdetett. Ezt látjuk azokban a prófétai zsoltárokban is, 
amelyeknek egy-egy mondatát hangosan megismétli 
a kereszten. Gondolhatjuk, hogy ezeket a zsoltárokat 
akkor végig elmondja magában. Ő jól tudja, hogy 
minden beteljesedik. Hiszen ő maga volt az, akiről a 
prófétákban működő Lélek “előre hirdette a Krisztusra 
váró szenvedést és a rákövetkező megdicsőülést” (1 
Pt 1, 11).
Jézus földi életének csúcspontja a kereszt volt. Szinte 
minden szava és tette ebben az áldozatban sűrűsödik. 
Ezért amikor a keresztutat így szemlélődve végezzük, 
újra és újra eszünkbe jutnak korábbi szavai és tettei, 
melyeket ezen az úton egyre világosabban megértünk.

Keresztúti ájtatosság

Szent István Templomtól a Jézus Szíve Templomig
Március 12-én, szombati napon délután 

¼  4-kor kezdődik a keresztúti ájtatosság a
 két templom között, a városon keresztül.

A Szent István Templomban kezdjük az imádságot 
délután ¼  4-kor, és indulunk a Jézus Szíve 

Templomba.

A két templom közötti úton végezzük a keresztúti 
ájtatosságot. Szeretettel hívjuk és várjuk a város 
lakosságát, hívő és érdeklődő testvéreinket, hogy 
társuljon közös imádságunkban, melyet városunkért és 
a benne lakó emberekért, családjainkért, ifjúságunkért 
ajánlunk fel.
Természetesen, aki nem tud a kezdéshez eljönni, 
útközben is csatlakozhat az imádkozók közösségéhez.
A keresztút befejezése a Jézus Szíve templomban 
lesz, ahol fél 5-től gyóntatás, és 5 órától szentmise 
kezdődik. 

A szentmise keretében lesz 
nagyböjti lelkigyakorlatunk 2. napja.

Szűcsné Szabó Erika
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NAGYBÖJTI  LELKIGYAKORLAT
A BORSODNÁDASDI TEMPLOMOKBAN

2016. március 11 – 12 – 13.
1. nap: Péntek  március 11.  Szent István Templom
16:30-kor kezdődik a Keresztút, alatta gyóntatás, 
majd 17 órakor Szentmise.
2. nap: Szombat  március 12. Jézus Szíve Templom
15:15-kor kezdődik a Keresztút, a Szent István 
Templomtól a Jézus Szíve Templomig, majd 17 
órakor Szentmise.
3. nap: Nagyböjt 5. Vasárnap  március 13.  Szent 
István Templom
16:30 órakor kezdődik a Rózsafüzér, litánia, alatta  
gyóntatás, majd 17 órakor  Szentmise.

A lelkigyakorlatot Adamczyk Bogdan minorita atya 
tartja.

Nagyheti programjaink

Virágvasárnap: Szent István Templom:
8:30-kor kezdődődik az ünnepi szentmise a 
barkaszenteléssel, melyet jó idő esetés a templom 
mögötti Jézus Szíve szobornál végzünk. A szentmisére 
ott gyülekezzünk. Az ünnepi Szentmise keretében  
lesz a Passió.

Nagyhétfő, Nagykedd és Nagyszerda, a három 
csendes nap, melyen az egyház felkészül a Szent 
Háromnap megünneplésére. Borsodnádasdon a 

szentmisék este 6 órakor kezdődnek. Előtte gyónási 
lehetőség!

Minden Testvéremnek sok kegyelmet kérek és 
kívánok a nagyheti előkészületben!

Nagyszerdán délelőtt 9 órától lesz templomunk 
húsvéti nagy takarítása. Kérjük testvéreink segítségét 
ebben a munkában. 

NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE
Szent István Templomban 

Nagycsütörtök:  Az Oltáriszentség alapítása az esti 
szentmise az utolsó vacsora emlékére 19 órakor 
kezdődik. 
A szentmisén közös szentáldozás két szín alatt!
Szentmise után Oltárfosztás, Jeremiás próféta 
siralmai, majd Szentségimádás.
Nagypéntek: Jézus kereszthalálának ünnepe! Szigorú 
böjt!
Délelőtt 9  órától: Keresztúti ájtatosság!  
19 órakor kezdődik a szertartás
Benne a passió, hódolat a Szent Kereszt előtt, 
Szentáldozás. 
Jeremiás próféta siralmai, majd imádság a Szentsírnál.
Nagyszombaton:    Szent Sír látogatása 11 órától
19 órakor kezdődik a feltámadási szertartás 
fényliturgia, ünnepi szentmise és körmenet.

Húsvétvasárnap   Szent István Templomban
8,30 órakor kezdődik a Szentmise.

NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE
Jézus Szíve Templomban 

Nagycsütörtök:  Az Oltáriszentség alapítása
Az esti liturgia az utolsó vacsora emlékére 17 órakor 
kezdődik. A liturgián közös szentáldozás!
Liturgia után Oltárfosztás, Jeremiás próféta siralmai, 
majd Szentségimádás.
Nagypéntek: Jézus kereszthalálának ünnepe! Szigorú 
böjt! 17 órakor kezdődik a szertartás
Benne a passió, hódolat a Szent Kereszt előtt, 
Szentáldozás. 
Jeremiás próféta siralmai, majd imádság a Szentsírnál.
Nagyszombaton:    Szent Sír látogatása 11 órától
17 órakor kezdődik a feltámadási szertartás 
fényliturgia, szentáldozás és körmenet.

Húsvéthétfőn   Jézus Szíve Templomban
8,30 órakor kezdődik a Szentmise.

Húsvéti Szent Három Napot vasárnapként ünnepeljük 
meg!

A Nagyheti Szertartás Füzeteket, a feltámadási 
körmenetre gyertyás lampionokat az előző évről, hozzuk  

magunkkal, hogy aktívan bele tudjunk kapcsolódni a szép 
szertartásokba!

Akinek nincs, a templomban kapható! Tessék érdeklődni!

Áldott Húsvétot kívánok minden Testvéremnek!


