
Harang csendül, 
Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 

Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 

A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba’ 

Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 

Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

Ady Endre: Karácsony - Harang csendül...
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A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ adott helyet a Minden Gyerek Lakjon Jól 
Alapítvány legújabb akciójához, amely a bölcsődei ellátásból kiszorult, hátrányos helyzetű, három 
év alatti gyermekek szüleit segítette élelmiszerrel.
Minden csomag tartalmazott, 3 liter tejet, 1 kg búzadarát, 1 kg rizst valamint egy csomag müzlit. 
Az alapítvány több élelmiszerlánc részvételével indította az akciót a 47 leghátrányosabb helyzetű 
kistérségben, ahol 2010 óta már 40 000 hátrányos helyzetű gyerekes családnak segítettek. 
Borsodnádasdon 40-50 gyermek részesült az ételadományból  2016 júniustól minden hónapban.

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ



Borsodnádasdi Krónika3

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017

2000-ben indult el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer, mely az esélyteremtés 
érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 

A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj 
pályázati rendszerben való részvétel önkéntes.
Borsodnádasd Város Önkormányzata az ösztöndíjrendszer bevezetésének évétől minden évben a csatlakozás 
mellett döntött és az első tíz éves időszakban minden pályázati ciklusban 10 fő hallgató felsőoktatásban való 
részvételét támogatta.
A 2012-es évtől Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyamatosan emelte a 
támogatási összeget, mely a 2016-os évre elérte a háromszoros növekedést pénzösszegben és támogatottak 
számában egyaránt. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26) Korm. rendelet, valamint Borsodnádasd Város 
Önkormányzat 23/2006.(XI.30.) számú Bursa Hungarica ösztöndíjról szóló rendelete szolgál.

A növekedési ütem szemléltető diagramja A Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj-pályázat 2017. évi 
ciklusához az önkormányzat 
2016. októberében csatlakozott. 
A Képviselő-testület az ösztöndíj-
pályázat pénzügyi feltételeként 
2x600.000.-Forint keretösszeg 
elkülönítéséről döntött a 2017. évi 
költségvetés terhére.

A pályázat benyújtásának határideje 
2016. november 15. napja volt, 
mely időpontig „A” típusú 
pályázatra 27 fő hallgató regisztrált 
a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési rendszerben, és

minden regisztrált pályázó határidőn belül a kötelező mellékletek csatolásával benyújtotta papíralapú 
pályázatát.
Kormos Krisztián polgármester átruházott hatáskörben minden pályázónak megítélte a támogatást, mely a 
Képviselő-testület jóváhagyásával, a döntési lista hitelesítésével rögzítésre került .
A hallgatók 10 hónap (keresztféléves) időtartamra havi 4.000.-Forint támogatásban részesülnek a 2016/2017-
es tanév második félévében, valamint a következő tanév első félévében.

Örülünk, hogy pénzügyi forrásaink lehetővé teszik az ösztöndíj-programban való részvételt és hozzá tudunk 
járulni a felsőoktatásban résztvevő borsodnádasdi fiatalok főiskolai, egyetemi tanulmányaihoz.

Gratulálunk minden sikeres pályázónak és kívánunk további sikert életükhöz, tanulmányaikhoz!
Borsodnádasd Város Önkormányzata
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Molnárkalács az egri Érseki Palotában
2016. december 8-án „ A molnárkalács borsodnádasdi 
hagyománya” bemutatkozott az Érseki Palota 
Látogatóközpontjában.
A program a Szent és profán- Oltáriszentség és 
molnárkalács című, februárig látogatható kiállítással 
kezdődött, amelyet Ternyák Csaba egri érsek nyitott 
meg. 
 
Ezután három rövid előadás következett a témában. 
Két egyházi jellegű bemutató után harmadikként Sági 
Tibor: Keresztény szimbólumok a molnárkalácson 
címmel foglalta össze az utóbbi évtizedek kutatási 
eredményeit, Borsodnádasd kötődését Egerhez, a 
településünkön zajló hagyományőrző munkát. A 
rendezvényen több elszármazott borsodnádasdi és 
városunk küldöttsége is megjelent.

A kiállítás megtekintését molnárkalács kóstoló 
követte, s megkezdődött termékünk árusítása is az 
érseki palotában.
Több újságíró és rádió is érdeklődött a borsodnádasdi 
hagyomány iránt.

ÜNNEPI
NYITVA TARTÁS

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy 
intézményünk 2016. december 22 - 2017. január 3-ig 

ZÁRVA tart.

2017. január 4-től a megszokott nyitva tartás szerint 
várjuk Önöket.

Mindenkinek kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
kívánunk.

Tisztelt Lakosság!

A hagyományos fahéjas és vaníliás termékünk 
mellett Karácsonyra mézes ízesítéssel is kapható a 

molnárkalács.

Decemberi akciós áraink Borsodnádasdon:

Hatszögletű díszdobozos: 750 Ft
Négyszögletű díszdobozos: 600 Ft

30 db fóliás: 450 Ft
10 db fóliás: 190 Ft

 
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Vásárlókat, hogy a 
molnárkalácsot a Barkácsbolttal szembeni faházban,
illetve a Molnárkalács Házban tudják megvásárolni.

Sági Tibor előadása
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Boldog Gizella KARITASZ csoport
2016. évi tevékenysége

Ebben az évben a KARITASZ helységünk (volt stúdió 
helye) rendszeres nyitva tartásának köszönhetően 
mozgalmas volt a csoportunk tevékenysége.
Sok adományt kaptunk a város lakóitól, sokan hozták 
a számukra feleslegessé vált ruhát, cipőt, ágyneműt, 
használati tárgyat stb. ami kb. 150 zsák volt.
A rendszeres osztásnak köszönhetően sok rászorulót 
sikerült megfelelő ruházattal ellátnunk.
Ezenkívül kiosztottunk 80 kg élelmiszert, amit 
nagyböjti gyűjtés alkalmával adtak a jólelkű 
adakozók.

Jelenleg is folyik az adventi tartós élelmiszergyűjtés 
mindkét templomban, de várjuk adományaikat 
továbbra is a Karitász helységbe, péntek du. fél 2-től 
3 óráig. Elsősorban meleg ruha, csizma, takaró, 
gyerekruha, játék amit szívesen fogadunk.

Augusztusban 11 rászoruló hittanos gyereket 
vittünk el Mátraverebély-Szentkúthoz, a Keresztény 
Családok gyermekeivel együtt, biztosítva nekik a 
napi ellátást is.
A szülők örömmel fogadták a gyermekeik 
meghívását. Sok gyermek rácsodálkozott a kegyhely 
szépségére, meghittségére és fegyelmezetten részt 
vett a szentmisén is. Plébánosunk, Dénes atya 
határozott és vicces odaadással vette őket körül, ami 
a gyermekeknek nagyon tetszett.

Augusztus 20-án Budapesten a Szent Jobb 
Körmeneten csoportunk 2 tagja képviselt bennünket, 
csatlakozva az egri központ által szervezett úthoz.
Részt vettünk a Molnárkalács fesztiválon, valamint 
októberben Budapesten a VI. kerületben a Terézvárosi 
búcsún is sütöttük a molnárkalácsot, nagy érdeklődés 
mellett.

Ebben az évben viszonoztuk a Nagykörűi Karitász 
csoporttal való találkozást. Volt plébánosunk Fejes 
János atya és az ottani Karitász csoport egy egész 
napos programot szerveztek számunkra. Nagy 
vendégszeretettel fogadtak.
Közös szentmise után a Művelődési Házban terített 
asztal mellett beszélgettünk az önkéntes karitatív 
munkánk nehézségeiről, feladatainkról, és az 
örömeinket is megosztottuk, majd délután lesétáltunk 
a Tisza partra. Nagyon szép és értékes, élményekben 
gazdag napunk volt.
Hálát adunk érte a jó Istennek.

Szeptemberben a Karitászközpontból 12 db 5.000 
Ft-os Iskolakezdési utalványt kaptunk, melyet 
főleg gyermeküket egyedül nevelő szülők kaptak. 
Szent Erzsébet ünnepén a Szentmise után 130 db 
„Erzsébet kenyeret” osztottunk ki a templomba járó 
testvéreknek.
Az Élelmiszerbank által a Karitásznak juttatott rövid 
lejáratú élelmiszerből csoportunk az egri Tescoból 
november hónapban 150 kg élelmet vehetett át. 50 
kg kenyér és 100 kg zöldáru volt, melyet még azon 
a napon kiosztottunk 45 fő részére. Reményeink 
szerint az elkövetkezendő időben rendszeresen lesz 
erre lehetőségünk.

Ebben az évben két fő aktív önkéntessel gyarapodott a 
létszámunk, így 15 fővel végezzük tevékenységünket. 
Továbbra is várjuk az önkéntes munka után 
érdeklődőket, különösen számítva a fiatalokra.

A közelgő Karácsony ünnepe figyelmeztet bennünket 
a cselekvő szeretet fontosságára. Az élő szeretet 
mindig személyes, mindenét szeretné megosztani a 
másikkal.
A halott szeretet személytelen, nem kíváncsi a 
másik emberre. Isten azért lett emberré, azért küldte 
a világba szent Fiát, hogy helyre állítsa köztünk a 
szeretet egységét.
Nekünk az a feladatunk, hogy ne csak szóban, hanem 
tetteinkben is közvetítsük Jézus szeretetét és vigyük 
az emberek közé. Adventi időszakban különös 
figyelemmel vagyunk az idősek, az egyedülállók, a 
rászoruló testvéreink felé. 

A karácsonyfa alatt ünnepelt kis Jézus mellett nem 
a nagy értékű ajándék a fontos. Lehet, hogy pont a 
mi időnk, figyelmünk, mosolyunk a legfontosabb 
egy-egy magára maradt embertársunknak. Ezért 
szeretnénk mi magunk ajándékká lenni. 
Köszönjük az Önkormányzat, az önkéntes segítők 
és a jó szívű adományozók munkánkhoz nyújtott 
segítségét.
Istentől áldott kegyelemteljes ünnepeket
kívánok a Boldog Gizella Karitász 
csoport nevében városunk összes
lakójának!

Hamar Lászlóné
Karitász csoport vezetője
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Óvodai események

Márton nap az óvodánkban

Idén is megrendezésre került óvodánkban a Márton 
nap. Október közepétől folyamatosan beszélgettünk 
a Márton-legendáról, megismertettük a gyermekeket 
Szent-Márton püspök élettörténetével, a személyét 
övező különböző mesés történetekkel, a nevéhez 
fűződő népszokásokkal, hiedelmekkel.

Az egész heti készülődésben a gyermekek feltöltődtek 
és izgalommal várták az első osztályos gyerekekkel 
a találkozást. Az iskola tornatermében sor, -és 
akadályversenyre került sor. Üdítővel és színezővel 
kedveskedtek az óvodásoknak az első osztályosok.

„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át 
éhezik”. A Központi konyha élelmezésvezetője 
az étrend összeállításánál figyelembe veszi az 
ünnepekhez kapcsolódó szokásokat. Ezen a napon 
Ludas kása volt az ebéd, amit a gyerekek jó ízűen 
elfogyasztottak. 

Márton napi sport

Vártuk a Mikulást!

Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését 
erősítik, a közösséget éltetik. Nálunk a Mesekert 
Óvodában nagy öröm a mikulásvárás, az ezzel járó 
készülődés. A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a 
napot, hogy eljöjjön a jóságos „Mikulás bácsi”.
Minden csoport énekekkel, versekkel és rajzokkal 
készül a Mikulás köszöntésére.
Hetekkel előtte készülünk, hogy örömet szerezhessünk 
a Mikulásnak. 
A hosszú előkészület a délelőttöt vagy akár az egész 
napot átszövi. Napokkal előtte megteremtjük a 
hangulatot, szorgalmasan színezik, festik a Mikulás

csizmáját, mikulást hajtogatunk, ragasztunk, 
aranydiót készítünk, almát, mandarint pucolunk, 
illatával „becsalogatjuk a Mikulást a szívünkbe”.

A faliújság, folyosó, csoportszoba díszítésével is 
megteremtjük az ünnepi hangulatot a gyerekek 
rajzaival, alkotásaival, égőkkel, mikulás díszekkel.
A kollégák együttes segítő és önzetlen munkája segíti 
az ünnep hangulatának gazdagabbá tételét. 
Amikor megérkezik az óvodánkba, székre ültetjük. 
Az örömmel tanult dalaikat, mondókáikat közösen 
mondják el, de vannak bátrabb gyerekek, akik 
önállóan is énekelnek. 
Hagyományaink szerint az első osztályosok is 
kedveskedtek egy kis műsorral az óvodásoknak. 
A Mikulás minden gyermeket megajándékoz, 
puttonyából előkerülnek a Szülői Munkaközösség 
által készített csomagok.
A csillogó szempárokból ítélve nagy élményben van 
részük a gyerekeknek.
A Közösségi Ház szervezésében a Bárka színpad 
előadását tekinthették meg a gyerekek az iskola 
tanulóival közösen.

Serege Istvánné
Óvodavezető

Mikulás ünnepség
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Élmények az iskolában...

Intézményünk tanulóit kérdezgettem az iskolai 
élményeikről. Ebből szemezgetek néhány mondatot.

„Nagyon szeretem az iskolát! A tanárok rendesek, 
segítőkészek. Nagyon sok programot szerveztek. Az 
iskola nagyon szép, nem rég lett felújítva.”

Pályaválasztási kiállítás:
„Miskolcon a pályaválasztási kiállításon sok új 
iskolát ismertem meg. Sok szórólappal, ajándékkal 
tértünk haza.”

Sport:
„Novemberben barátságos kézilabda mérkőzést 
játszottunk a járdánháziakkal. Nyertünk!!! 
Decemberben Mikulás kupán veszünk részt.”

Márton-napi libaverseny:
Márton napján az 1.b osztályos tanulók sorversenyre 
hívták a nagycsoportos óvodásokat. Tanulóink a 
következő élményeket őrzik magukban ezzel az 
eseménnyel kapcsolatban:
- „Olyan jó volt, hogy sokan voltunk és a nagy 
tornateremben versenyezhettünk”
- „Olyan feladatokat végeztünk, amiről tudtuk, hogy 
a kicsik is élvezni fogják”
- „Szerettünk egy lábon ugrálni”
- „Az volt a legviccesebb :
  • amikor Erika néni a kicsikkel csinálta/   
    ugrálta végig a feladatokat
 • a verseny végén kaptunk almalevet és az   
   óvodásokkal koccintottunk
     • ugrálásnál elestem”

Gárdonyi Géza Színházban:
„Egerben voltunk színházban, az Ördög három 
aranyhajszálát láttuk. Legjobban a király tetszett, 
mert vicces volt. Egy fiúról szólt a történet, aki végül 
elnyerte a királylány kezét.
Fentről az erkélyről néztük az előadást és az utazás 
is jó volt.”

Budapesti kirándulás:
„Nagy izgalommal vártuk a kirándulást. 
Mielőtt felszálltunk a buszra kaptunk uzsonna 
csomagot. Első utunk a Hadtörténeti Múzeumhoz 
vezetett, ott sok mindent megtudtunk a 
fegyverekről, amelyeket kézbe is vehettünk.
Egy pedagógus segítségével kérdőívet kellett 
kitöltenünk, melyhez az ismeretanyagot a múzeum 
termeiből gyűjtöttük össze. 

Különböző játékos feladatokat oldottunk meg, melyből 
sokat tanulhattunk. Következő utunk egy gyönyörű 
étterembe vezetett. Egyik társunknak születésnapja 
volt és az étterem dolgozói máglyarakással 
kedveskedtek neki. Ezt követően a Tropicáriumba 
folytattuk kirándulásunkat. Nagyon tetszett a sokféle 
állat.”

Bátorságpróba:
„Nagyon félelmetes volt, amikor az első részben 
megijesztett minket Bea néni., ahogy a lepedő alatt 
kidurrantotta a lufit és  kiugrott. Heni néni nem 
volt túl ijesztő, de Peti bácsi felesége annál inkább, 
amikor a baltával megindult felénk. A túra végén 
csokit kaptunk.”
1956-os forradalmi műsor:
„Mi csináltuk az 1956-os előadást. Sokat próbáltunk, 
mindenki átérezte, hogy mi történt akkor. Nagyon 
tetszett mindenkinek az előadásunk és nekem is 
nagyon tetszett.”

Családi nap:
„A sport nap elején váltóverseny volt, ahol 
Borsodnádasd, Járdánháza és Borsodszentgyörgy 
alsós tanulói versenyeztek egymással.
A mieink kék nadrágban és fehér Mórás felsőben 
versenyezhettek. 
A borsodnádasdi gyerekek nyerték meg a versenyt. 
A verseny után mindenki próbázhatott. Itt kaptunk 
egy lapot, amin rajta voltak az állomások, melyeket 
teljesíteni kellett.
Előbb bemelegítettünk, majd utána lehetett 
tollaslabdázni, falat mászni, régi játékokkal játszani, 
pinpongozni, és volt olyan bicikli, aminek jobbra 
fordítottuk a kormányát balra ment és ha balra 
fordítottuk a kormányt jobbra ment.
A másik biciklit hátrafelé hajtottuk, akkor előre felé 
ment.
A sport nap végén kisorsolták a legsportosabb embert. 
Kaptunk labdákat, frizbit és bögrét.”

Közös Mikulás az óvodásokkal:
„Az óvodásoknál az volt a jó, amikor kiosztottuk 
nekik a szaloncukrot és láttuk, hogy örülnek. Nagyon 
tetszett, amikor az „igazi” Mikulásnak mondhattuk a 
verset.
Olyan jó volt, hogy az óvodások is ismerték a Mikulás 
dalokat és velünk énekeltek. Jó volt újra látni az 
óvodásokat és óvó néniket.
Nekem az tetszett, hogy a Mikuláson farmernadrág és 
sportcipő volt.”
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Mikulás az iskolában:
„Nekem a legnagyobb élményem a Mikulás nap volt. 
Örültem neki, hogy a testvérosztálynak tetszettek a 
verseink, az ajándékoknak nagyon örültek. Nagyon jó 
élmény volt, hogy a kicsiken láthattam azt, hogy még 
mindig hisznek a Mikulásban. Nekem ez örök emlék 
marad.

A Közösségi Házban a Mikulási műsor is nagyon 
tetszett a hegedű, gitár, furulya és az énekek. Tetszett 
a manó története és a sok bűvész trükk, amit hiába 
próbálok megérteni, nem tudom fel fogni hogyan 
csinálta.
Tetszett mikor a 8.-sok mertek szerepelni a színpadon, 
mert a kicsiknek adtak önbizalmat. Az volt a kedvenc 
élményem, hogy az egész iskola az óvodásokkal várta 
a Mikulást, aki szaloncukrot osztogatott.”

Mikulási meglepetés az öregeknél:
„Izgatottan készültünk az idősek látogatására, akik 
nagy örömmel fogadtak minket. Gyorsan jelmezbe 
öltöztünk. Tanító néni köszöntötte az időseket.
A műsor címe a Mikulás kesztyűje volt. A jelentben a 
bátor nyuszi hazajutatta a Mikulás kesztyűjét. Közben 
találkozott a rókával, farkassal, és a vadásszal. Úgy 
élte túl a találkozásokat, hogy az út előtt a szarka 
felkészítette őt egy varázsigével.  A kesztyű végül 
eljutott a Mikuláshoz.
A műsort megköszönve csomaggal ajándékoztak meg 
minket. A legnagyobb ajándékoz az jelentette, hogy 
egyik tanulónk találkozhatott dédi mamájával, akit 
saját készítésű rajzzal ajándékozott meg. Szemükben 
az öröm könnyeit láttuk.”

Várjuk a Karácsonyt:
„Nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz annyi 
ember előtt fellépni és jól mondom e a szöveget. 
Legjobban a ruhák tetszenek, a tánc is jó lesz. Engem 
körülvesz a béke, a szeretet és a régi idők felidézése. 
Régen hogyan éltek és milyenek voltak az emberek? 
Remélem, hogy szép lesz a műsor és mindenkit 
elvarázsol és szeretettel tölti el.
Lámpalázas vagyok! Amit a próbán éreztem szeretet, 
boldogság, meghatódottság.”

A Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola 
nevében kívánok a város minden lakójának 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Sipos Sarolta
Intézményvezető

Három éve működik sikeresen 
a Modellprogram

Három éve működik sikeresen négy megyében 
– köztük Borsodnádasdon és környékén – az 
Alapellátás-fejlesztési Modellprogram, aminek 
célja szakemberek közösségének létrehozásával 
– praxisközösség –, a lakosság egészségének 
megőrzése, amivel csökkenthető az alapellátás és 
a szakellátás túlterheltsége.

Jelenleg Magyarországon a háziorvosi praxisok 
jellemzően egymástól elkülönülten működnek, a 
háziorvosok közötti együttműködés pedig minimális.
Érdemi fejlesztéseket végrehajtva azonban, sikerülhet 
bevonni megfelelő számú és kompetenciájú új 
szakembert – pszichológus, gyógytornász, dietetikus, 
népegészségügyi szakember -, így megőrizhető az 
alapellátás működőképessége, hiszen idősödik a 
társadalom, nő az ellátási szükséglet.

A nemzetközi irányvonalakat követve, hazánkban 
is fontos, az alapellátás szerepének növelése, a 
népegészségügyi – megelőző – szemlélet erősítése és 
az egészségügyi dolgozók közötti együttműködés. 
A Modellprogram ezért a betegellátás mellett a 
napi munka középpontjába helyezi a lakosság 
egészségének fenntartását.
Cél, egy olyan modell kialakítása és tesztelése, 
amelyben a háziorvosok egymással együttműködve 
– praxisközösségekben – dolgoznak, és további 
szakemberek bevonásával az egészségügyi ellátás 
mellett a betegségek megelőzéséhez és az egészséges 
életmód kialakításához is segítséget – állapotfelmérés, 
életmód tanácsadás, különböző témájú foglalkozások 
- nyújtanak.

Borsodnádasd Praxisközösség - Borsodnádasd, 
Járdánháza, Arló, Borsodszentgyörgy települések 
-lakossága, 2013 szeptembere óta a Programnak 
és lelkes szakembereinek köszönhetőena 
legkorszerűbb egészségügyi alapellátásban részesül.
Ez nem csak a tömeges betegellátásról, hanem a 
megelőzésről, az egészségnevelésről és korszerű, 
egyénre szabott beteggondozásról is szól.

A többi Praxisközösségben – Berettyóújfalu, 
Jászapáti, Heves – ez ugyan úgy érvényes.
Az elmúlt három és fél évben a Modellprogramnak 
köszönhetően számtalanegészségnevelő program 
és egészségügyi ellátás, szűrésvalósult meg.
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Ennek köszönhetően csökkent a szakorvoshoz    
utalások száma és a lakosság is örömmel 
működik együtt a szakemberekkel, érdeklődéssel 
jár a foglalkozásokra. Kifejezetten örülnek 
annak, hogy elérhetővé vált a dietetikai, a 
gyógytorna vagy a pszichológiai tanácsadás.
A Modellprogram egyik nagy sikere, hogy 
egészségi állapot felmérést (EÁF) végzett a 
program területén élők több mint 80%-án.

A felmérésnek köszönhetően a szakemberek 
feltérképezték a lakosság egészségét 
veszélyeztető rizikófaktorokat, – túlsúly, 
dohányzás, magas vérnyomás, - valamint 
felfedezték a korábban nem ismert betegségeiket.
Emellett számtalan együttműködési megállapodás 
született a helyi önkormányzatokkal, kisebbségi 
önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, civil 
szervezetekkel.
A legkisebbek számára a megelőzést népszerűsítő 
verses meséskönyvet készített a Modellprogram, 
ami megkönnyíti az óvodások, kisiskolások 
egészségnevelését. 73 témában – például 
magas vérnyomás, cukorbetegség, függőségek, 
tornagyakorlatok, táplálkozás – tájékoztatók 
készültek, amelyeket személyre szabottan az 
Egészségtanácsadó mappában adnak az orvosok és a 
szakemberek a pácienseknek.

Az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram egy olyan 
népegészségügyi fókuszú 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  is 
betegségmegelőzési programok, szűrések, tanácsadási 
és egészségfejlesztési szolgáltatások szervezése 
segítségével.

Kiemelt célként kezeli az ellátáshoz való hozzáférés 
egyenlőtlenségeinek felszámolását, a hátrányos 
helyzetű lakosság bevonását, különös tekintettel a 
roma lakosságra.

Szabó Edit
Népegészségügyi koordinátor 

Borsodnádasdi praxisközösség

A Praxisközösségek 2017 januárjában- együttműködő 
partnereikkel együtt -, harmadik alkalommal 
csatlakoznak az “Európai méhnyakrák megelőzési 
hét” rendezvénysorozathoz, amelyre szeretettel 
várnak minden érdeklődőt. A Mályvavirág 
Alapítvány országos programjához csatlakozva 
a helyi programokon gyöngykarkötőt fűzhetnek 
az érdeklődők és előadásokat hallgathatnak a 
méhnyakrák megelőzéséről.

2016. november 19-20-án, 27. alkalommal rendezték 
meg Egerben a Palócgála Regionális – Nemzetközi 
Népzenei Fesztivált és 19. Országos Népzenei 
Minősítőt. A palócgálán hazai és felvidéki népzenéből 
közel 70-en szólisták, csoportok és népzenei 
együttesek adtak ízelítőt.

Az országos minősítésre 28 csoport nevezett, 
köztük a borsodnádasdi Őszirózsák Nyugdíjas Klub 
Népdalköre.  Énekeseink először vettek részt ilyen 
típusú megmérettetésen, de mint mindig, most is 
színvonalas előadást nyújtottak, amivel Dicséretes 
fokozatot értek el.

További sok sikereket kívánunk nekik!

Őszirózsák Nyugdíjas Klub 
Palócgálán

Fellépés Egerben

Érsekné Tokár Diána 
mb. intézményvezető
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2016. november 26-án meggyújtottuk az első gyertyát 
a város adventi koszorúján.
Az ünnepi műsor kezdéseként Érsek Larina előadta 
Aranyosi Ervin: Advent-első gyertya című versét, 
majd Székely Dénes atya és Ferjentsik Ferenc atya 
ünnepi gondolatai után az Őszirózsák Nyugdíjas Klub 
két gyönyörű karácsonyi dala zárta az ünnepséget.

A második gyertyagyújtásra december 3-án került 
sor, amelyet Aranyosi Ervin: Advent-második gyertya 
című verse nyitott meg Érsek Larina előadásában, 
majd a VIVA furulya együttes adventi összeállítása 
következett. 
A második gyertyagyújtás alkalmával az ünnepi 
elmélkedést Érsek Zsolttól hallhattuk.
A harmadik gyertyagyújtásra december 10-én került 
sor, amelyen az Egyházi zenekar adta elő ünnepi 
műsorát.

Advent BorsodnádasdonNépszerű rendezvények a 
JBE szervezésében

HalloweenParty
Idén  a megszokott HalloweenParty előtti napon, 
megrendeztük az első Kísértet vadászatot,  ami nagyon 
népszerűnek bizonyult kicsik és nagyok körében. 
Örömmel keresték a kísérteteket és boszorkányokat 
szerte a város utcáin - ki gyalog, ki kerékpárral, ki 
autóval - hogy „szelfit” készíthessen velük.
Minden „vadász” jutalomban részesült, melyet 
a HalloweenParty-n vehetett át, ahol idén is 
versenghettek a vállalkozó szelleműek, jelmezzel, 
„tökös” sütivel, valamint töklámpással.
Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen 
látogatnak el erre a rendezvényre is.
Egyre több az ötletes és rémisztő jelmez valamint az 
ügyesen kifaragott tök is.
Jövőre is várunk mindenkit!

Mikulás futás
Idén első alkalommal rendeztük meg a Mikulás futást. 
Szép számmal érkeztek a mikulás ruhába, mikulás 
sapkába öltözött futók, akik ügyesen teljesítették a 
távot. Jutalmuk a célban forró tea és csoki mikulás 
volt.
Reméljük ez a program is hagyománnyá válik, és 
egyre több résztvevőre számíthatunk!

Játszóház
A gyerekeket játszóházban vártuk, ahol színezhettek, 
festhettek, különböző díszeket készíthettek tagjaink 
segítségével.
Az est folyamán a mikulás is meglátogatta őket 
hosszú útját megszakítva. Meghallgatta éneküket, 
megajándékozta Őket, és már indult is tovább.
Jövőre is nagy szeretettel várunk mindenkit!

Kísértet vadászat

Porubszkiné M. Erika 
Egyesületi tag

I. gyertyagyújtás

II. gyertyagyújtás

Érsekné Tokár Diána 
mb. intézményvezető
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A BLASE 2016-os őszének értékelése
A 2016-17-es évad őszi idényének végén a BLASE 
felnőtt csapata a 13. helyen áll, ami a jelenlegi 
Heves megyei első osztály mezőnyét tekintve 
reálisnak mondható, bár benne volt a csapatban 
néhány mérkőzésen a jobb eredmény lehetősége. 
Eger, Gyöngyös, Felsőtárkány és Heves csapatai 
NB3-as múlttal és lehetőségekkel rendelkeznek, 
emellett a mezőny többi csapata is a miénknél 
nagyobb költségvetésből és nagyobb apparátussal 
gazdálkodik, hosszú távon a különbség mindenképpen 
kidomborodik.
A csapat keretét továbbra is olyanok alkotják, 
akik méltó módon képviselik Borsodnádasdot a 
mérkőzések alkalmával.
Az utánpótlásban az U19-es csapat ebben a félévben 
is sok új játékossal gyarapodott, a középmezőny 
első felében tanyáznak a szezon során, van realitása 
dobogós helyezésnek.
Az U16-os együttesünk, szintén a középmezőnyben 
foglal helyet.
Az U14-esek új arcokból álló csapata most ismerkedik 
még a nagypályás futballal, nekik a nagypályás játék 
megismerése fontos, ezen a téren jó úton járnak.

Az egyesület életében évről évre nyomon követhető 
a fejlődés.
Igazolt labdarúgóink száma elérte a 130 főt, ebből 110 
fő körüli az utánpótlás játékosok száma. Az öltöző 
felújítását és a csapatok új felszerelésekkel történő 
ellátását követően ebben az évadban fontos célunk 
egyebek mellett a pályavilágítás kiépítése, hogy 
az edzésre fordítható órák számát növelni tudjuk. 
Ezt a TAO pályázat adta lehetőségeket kihasználva 
próbáljuk elérni.

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

Köszönjük Polgármester Úr és a Képviselőtestület 
eddigi támogatását, bízunk a hasonló folytatásban! 

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk 
mindenkinek!

Hajrá BLASE! 
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 

TOBORZÁS!

Légy Te is MŰ-vész-HELY-es!
Szeretsz szerepelni, remek a ritmusérzéked, vagy 

egyszerűen csak szeretnéd kipróbálni magad a 
színház világában?

Várjuk sorainkba iskolás kortól a kedvet érző fiúkat 
és lányokat egyaránt.

Családias légkör, jó hangulat, színvonalas fellépések.
Szeretettel várunk … MŰ-vész-HELY társulat, 

Borsodnádasd, 20 éves színjátszó csapat, a város 
közösségi életének kiemelkedő szereplői.

Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken, valamint 
személyesen a Közösségi Házban.

Telefon: 06 21/345 7040
kozossegihaz@borsodnadasd.hu
facebook.com/kozossegihazbn

A jelentkezők 2017. január 1-től válhatnak a társulat 
tagjaivá.

Tankó Roland 
BLASE elnök



Borsodnádasdi Krónika 12

Karácsonyi Ünnepi szertartások 2016. évben 
December 24. Szombat: Karácsony Vigíliáján
7.30: Borsodnádasd A Szent Család kilenced 
végzőkért
17.00: Borsodnádasd- Lemezgyár
18.30: Balaton
20.00: Mikófalva
24.00: Borsodnádasd
December 25. Vasárnap: Karácsony ünnepe
10.00: Balaton
11.30: Mikófalva
17.00: Borsodnádasd
December 26. Hétfő: Szent István első vértanú 
ünnepe
8.30  Borsodnádasd Szent István
10.00  Borsodnádasd Jézus Szíve
10.15  Balaton 
11.30  Mocsolyás
11.30  Mikófalva 

December 31. Szombat: A 2016. év utolsó estéjén:
16.00: Borsodnádasd- Lemezgyár és Balaton
17.30: Borsodnádasd és Mikófalva 
2017. Január 1. Vasárnap: Újév napján:
10.00: Balaton
11.30: Mikófalva
17.00: Borsodnádasd
Január 6. Péntek: Vízkereszt ünnepe: Parancsolt 
ünnep!
A szentmise keretében mindenhol vízszentelés van.
8.30: Borsodnádasd
10.15: Balaton
11.30: Mikófalva
Január 7. Szombat: 17.00 Borsodnádasd- Lemezgyár
Január 8. Vasárnap: Urunk megkeresztelkedésének 
ünnepe
8.30: Borsodnádasd
10.15: Balaton
11.30: Mikófalva

Borsodnádasd Szent István Templomban

December 24. Szombat: Karácsony Vigíliája, Szent Este
7.30 Reggeli szentmise A Szent Család kilencedet végzőkért

24.00 Éjféli szentmise
December 25. Vasárnap: Karácsony ünnepe

17.00  Ünnepi szentmise
December 26. Hétfő: Szent István első vértanú ünnepe

8.30  Ünnepi szentmise  
11.30  Mocsolyás

December 31. Szombat: A 2016. év utolsó estéje
18.00  Hálaadó szentmise és év végi beszámoló  

2017. Január 1. Vasárnap: Újév napja
17.00  Ünnepi szentmise

Január 6. Péntek: Vízkereszt ünnepe
8.30 Ünnepi szentmise és keretében vízszentelés

Január 8. Vasárnap: Urunk megkeresztelkedése
8.30 Ünnepi szentmise

Borsodnádasd Jézus Szíve Templomban

December 24. Szombat: Karácsony Vigíliája, Szent Este
 17.00 Éjféli szentmise

December 26. Hétfő: Szent István első vértanú ünnepe
10.00 Ünnepi szentmise

December 31. Szombat: A 2016. év utolsó estéje
 17.00 Hálaadás és év végi beszámoló 

Január 7. Szombat: 17.00 Ünnepi szentmise


