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Új pályázati ciklus, új lehetőségek
Az Önkormányzat idei pályázatai

Az elmúlt év pályázati szempontból viszonylag 
csendesen telt, nem voltak új kiírások önkormányzatok 
részére, inkább a kis- és középvállalkozásoknak 
adódott több lehetőség. Ez év elejétől azonban 
megjelentek azok az EU-s pályázatok is, melyeken 
Önkormányzatunk is indulhat. A képviselő-testület 
idén az alábbi fejlesztésekről döntött:

1.  Kerékpárút építése és felújítása                 
     Borsodnádasdon

A projekt célja a Mocsolyás városrészt 
kerékpárosbarát fejlesztéssel bekötni a város 
vérkeringésébe, hogy ezáltal könnyebben és 
gyorsabban megközelíthetők és elérhetők 
legyenek a városközponti közszolgáltatások, 
valamint a munkahelyek. A beruházás tervezett 
költsége 80 MFt, 100% támogatás mellett. A 
fejlesztés elemei:

Mocsolyást a településközponttal 
összekötő egykori iparvasút nyomvonalát 
aszfaltburkolatú, új kerékpárúttá építjük 
ki, melyhez a meglévő csapadékvíz 
elvezető rendszert is megújítjuk, valamint a 
közlekedésbiztonság érdekében közvilágítást 
is terveztünk.

a)

b) Az új kerékpárút Engels utcai csatlakozási 
pontjától a településrész végéig, az autóbusz 
fordulóig kerékpáros nyom felfestését 
tervezzük az útburkolat érintett részének 
felújítása mellett.

c) A meglévő kerékpárutat lokálisan 
felújítjuk, ahol a burkolat minősége, vagy 
típusa a közlekedésbiztonságot veszélyezteti.

2.       A Mesekert Óvoda bővítése Borsodnádasdon
A borsodnádasdi Mesekert Óvoda 2011 óta 
működik a jelenlegi helyén 3 csoporttal, ahová idén 
92 gyermek járt. Azóta a megváltozott jogszabály 
előírja a 3 éves kor fölötti gyermekek kötelező 
beóvodáztatását. Bár a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az ideális 
csoportlétszám max. 25 fő lenne, óvodánk a 
férőhelyhiány  miatt még nem utasított el egy 
jelentkezőt sem.
Az óvodában évek óta igen magas a hátrányos, 
illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
létszáma. Őket differenciáltan kell fejleszteni, ami 
magas létszámú csoportban nem valósítható meg 
eredményesen. Előzőekre tekintettel az óvodában 
férőhelybővítésre van szükség a megnövekedett

gyermeklétszám miatt. 
A projekt keretében az óvoda bővítését tervezi 
Önkormányzatunk. Az új épületrészben kialakításra 
kerül 2 csoportszoba, egyéni fejlesztő- és sószoba, 
egy belső játszó udvar fedett terasszal, teakonyha, 
vezetői és nevelőtestületi szoba. A tetőre napelemeket 
telepítenek, a játszóudvar új kültéri játékokat kap, és 
az új épületrész teljes bútorzata, berendezési tárgyai és 
fejlesztő eszközei is beszerzésre kerülnek.

A fejlesztés tervezett költsége 206 MFt, melyhez 100% 
támogatás igényelhető.

3.  A Borsodnádasdi Helytörténeti           
Gyűjtemény épületének külső rekonstrukciója, 
és energetikai korszerűsítése

A pályázati konstrukció célja a településképet 
meghatározó épületek külső felújítása és 
energetikai korszerűsítése. Az 50MFt-os projekt 
keretében a jelenlegi Helytörténeti Gyűjtemény és 
egykori óvoda impozáns épülettömbjének külső 
homlokzati felújítását tervezzük tetőszerkezet 
felújítással, tetőhéjazat cserével, szigeteléssel, 
valamint utólagos homlokzati hőszigeteléssel és 
nyílászárók cseréjével.
Az energiahatékonyság növeléséhez a 
fűtésrendszer komplett cseréjét tervezzük egy 
biomassza- és egy gázkazán telepítésével. Az 
új fűtéscsövek a padlóban kerülnek elvezetésre, 
mellyel egyidejűleg a földszinti padló új 
rétegrendben talajpára elleni-, és hőszigetelést 
is kap (ez jelenleg nincs). A használati melegvíz 
igény kielégítésére napkollektor kerül a tetőre, és 
energiatakarékos világítási rendszert alakítunk ki.

Bízva pályázataink kedvező elbírálásában, 
folyamatosan készítjük elő további fejlesztéseinket, 
melyek közül a legnagyobb a városközpontot érintő 
komplex projekt, az ún. „Zöld város” projekt, melyben 
beépítésre kerül a piactér, megújul a „Jegyzői-ház”, 
új szabadidő- és sportterület kerül kialakításra, és 
rendezzük a csapadékvíz elvezetést, közlekedési- és 
zöldterületeket, járdákat.

Sikeres pályázatok esetén az elkövetkező 3 év 
alatt közel 1 Milliárd Ft fejlesztés valósulhat meg 
Borsodnádasdon.

Dorkóné Dévai Marianna
Műszaki és Pályázati Iroda vezető
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Az Unio Coop Zrt-nél 3 évvel ezelőtt felmerült 
a fejlesztés gondolata a borsodnádasdi ABC 
tekintetében, mert a jelenlegi üzlet korszerűtlen és 
zsúfolt, nem felel meg sem a kor követelményeinek, 
sem a vásárlók igényeinek. 
Napjainkra realizálódott az új, minden igényt kielégítő, 
korszerű üzlet építése, mely a városközpontban, a 
korábbitól kb. 200 m-re kapott új helyet.
A 200 MFt-os beruházás keretében a 800 m2 
alapterületű üzlet mellett 25 parkolóhely épül, 
és az üzlet új szolgáltatásokkal is bővül: saját 
látványpékség és látványsütöde is létesül, ahol a friss 
pékáru és frissensültek (pl. grillcsirke, sültkrumpli, 
rántott gomba) is a polcokra kerülnek. 

A vásárlók igényeinek kielégítésére az üzletet bővülő 
árukészletre és nagyobb forgalom lebonyolítására 
alkalmasnak tervezték. 
Az építés és a hűtő- sütő- és egyéb technológiai 
berendezések beépítése a tervek szerint szeptemberben 
befejeződik. Árufeltöltés után várható nyitás: október 
végén.

A Komplex útfelújítási program keretein belül 
Borsodnádasd környékén két útszakasz kerül 
felújításra.

A 25-ös számú Kerecsend-Eger-Bánréve 
másodrendű főút borsodi szakaszán már jó minőségű 
aszfaltburkolaton autózhatnak a közúton közlekedők, 
viszont a leszakadás megszüntetésén folyamatosan 
dolgoznak. Új technológia alkalmazásával - gabion 
acélháló segítségével - építik vissza a leszakadást, 
ami a vízelvezetés szempontjából is fontos.

Arló és Járdánháza belterületén szintén folyamatban 
van az útfelújítás, ezen a szakaszon is új aszfaltburkolat 
fogja megkönnyíteni a közlekedést.
A munkálatok során sebességkorlátozásra kell 
számítani.
Mindkét útszakasz felújításának határideje: 2016. 
október 15.

A Kormány megbízásából folyamatban van a 23 és 25 
sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti fejlesztésének 
tervezése. A tervezők Önkormányzatunkat is bevonták 
a véleményezésbe.

Új helyen nyit üzletet a COOP

Útfelújítás a 25-ös főúton

A képviselő-testület a tanulmánytervi rész 
Borsodnádasdot érintő szakasza tekintetében a 
település belterületét elkerülő tervváltozatokat, 
valamint a Borsod-Heves megyehatáron húzódó 
vízválasztó Bükk-tető alatti alagút megépítését 
támogatja. 

Civil szervezetek támogatása
Borsodnádasdon

Borsodnádasd Város Önkormányzata 2016. 
májusában 13 Borsodnádasdon működő civil 
szervezet támogatásáról döntött. A szervezetek 
tevékenységük működéséhez, rendezvények, 
programok szervezéséhez, valamint hazai és 
nemzetközi kapcsolataik ápolásával kapcsolatos 
kiadásaikhoz igényelhettek támogatást.

Az összesen 1,5 Millió Ft támogatás egészségügyi-, 
kulturális- és sportcélú rendezvények megvalósítását, 
civilek országos és területi találkozóit, gyerekek 
tematikus táboroztatását szolgálja, valamint segítséget 
nyújt a szervezetek működési költségeihez is.

A támogatások megítélésének célja Borsodnádasd 
társadalmi kohéziójának elősegítése és a civil 
összefogások erősítése volt, amely nélkülözhetetlen 
eleme településünk szellemi és kulturális fejlődésének.  

Dorkóné Dévai Marianna
Műszaki és Pályázati Iroda vezető

Az útfelújítás jelenlegi helyzete a 25-ös főúton

Unio COOP Zrt.

Magyar Közút Nonprofit Zrt
B.-A.-Z. megyei igazgatóság
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Közmunkaprogram  
2016. Borsodnádasd 1.

2016 márciusában Borsodnádasd közmunkásainak létszáma meghaladta a 200 főt, ezért két fő csoportra 
osztódott, két programvezetővel.
Az egyik rész a városüzemeltetési feladatokat látja el; fűvágás, ároktisztítás, kerékpárút karbantartása, 
betonelem gyártás stb, míg a másik csoport fő tevékenysége a mezőgazdaság, értékteremtő közfoglalkoztatás, 
illegális hulladéklerakók felszámolása és brikettáló üzem létrehozása.

A mezőgazdasági programon belül kiemelném a Mocsolyás városrészben szárnyastartó telepünk hasznosságát, 
amelynek állománya 500 darabra tehető.
A tojásokat a Központi Konyha használja fel, illetve a lakosság felé értékesítjük.  A Debrecen NÉBIH által 
bevizsgált állomány teljes szalmonella mentességgel rendelkezik. 
Kapacitás bővítéssel májusban további két fürj,-  egy nagyméretű tyúk-, és egy kisebb méretű pulykaól került 
kivitelezésre. 
Szintén itt valósult meg a három darab fóliasátor mellé további két nagyméretű fólia. Ezekben hónapos retek, 
saláta, eper, paradicsom, paprika, uborka növekednek. 
Áprilisban 3.800 darab virágmagonc érkezett, melyeket nagy szeretettel és gondossággal felneveltünk. Jelenleg 
már közterületeinket díszítik a város több pontján.
Az itt felsorolt növényeknél létfontosságú a tiszta, természetes víz, így ezt két kút létrehozásával valósítottuk 
meg.

Közterületeink díszei

Fóliasátorban lévő zöldségekNagyobb méretű tyúkól

Borsodnádasdi eper
Akácos úti elhanyagolt telkünket kitisztítottuk, földjét művelés alá vontuk. Itt egy darab fólia sátrunk 
helyezkedik el, valamint egy konyhakert is. Szarvasgomba ültetvényünk között gyógynövények termesztését 
kezdtük el.
A Kossuth úti temető feletti területünkön (1,3 ha) 1 t fémzárolt  vetőburgonyát, 0,4 ha csávázott kukoricát 
vetettünk el. Mellette tök, uborka, borsó, bab, különböző zöldségfélék kerültek elültetésre. Ennek szintén 
alapfeltétele volt egy kút létrehozása. 
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Belvíz elvezetés programunkon belül eddig majd 5 kilométernyi árkot sikerült kitisztítanunk. A Borsodnádasdon 
nemrégiben lehullott nagy mennyiségű csapadék megmutatta, hogy ezt a munkát intenzívebbé kell tennünk. 
Az idei évben elindult egy kis betonüzemünk, ahol mederlapokat gyártunk, ezzel bélelve ki a már kitisztított 
szakaszokat. Így a végleges megoldások irányába próbálunk elmozdulni.

Helyi sajátosság programunkban gyártjuk az egyre nagyobb sikernek örvendő molnárkalácsot. Itt az 
utolsó simításokat végezzük, hamarosan elkészül a végleges csomagolás és reméljük a boltok polcain fog 
visszaköszönni elvégzett munkánk eredménye. Ugyanezen programon belül üzemeltetünk egy varrodát is, 
ahol a munkásruha gyártást tűztük ki, mint feladatot. Bár a megrendelések mennyisége még nem biztosít 
lehetőséget a folyamatos működésre, de a megoldáson dolgozunk, az eddig megvarrt munkásruhákról minőségi 
kifogás nem érkezett, ami szintén bizalomra ad okot.
Asztalos üzemünkbe úton van két gép Ausztriából, egy bútorlap szabász és egy élfóliázó gép. A berendezkedés 
után a gyártás itt is megindul.

Útőr programunkban utcanév táblák gyártásával indulunk, reméljük heteken belül ezt az itt lakók már láthatják. 
Szintén ezen program keretében információs táblák gyártását is célul tűztük ki, hogy a városunkba érkező 
turisták tájékozódását megkönnyítsük. Ezek már félkész állapotban vannak, a térképek elkészültére várunk.
Néhány virágtartó állványt és ládát is legyártottunk, mely a városképet fogja színesíteni.

Kovács Gergely
Közfoglalkoztatási irodavezető

Ehhez nagyban hozzájárult, hogy találtunk a területen egy vízeret, amit már csak ki kellett bővíteni. 
Körtvölgye  forrás feletti területünk 1,65 ha földterület, mely májusban körbekerítésre került vadhálóval. Itt 
szintén burgonya, kukorica és egyéb palánták  kerültek művelés alá. Ezeknél a növényeknél a forrás vizét 
használjuk öntözésre. 

A telepi gomba pincénk sikeres működéséhez 
hozzájárult egy közeli gombatermesztő szakmai 
segítsége, aki meglátogatta pincénket, szaktudásával 
és tanácsaival látott el minket, ezúton is köszönjük 
segítő közreműködését!
A falusi posta épület melletti faház udvarát 
lebetonoztuk, körbekerítettük. Ide helyeztük el a 
brikettáló gépünket, amely már a próba üzemen 
sikeresen túljutott. 
Itt fog készülni a 10  darab négy m3-es szemetes 
konténer, amely még tervrajzokra vár.

Kovács Attila
Önkormányzati képviselőGomba pince bőséges termése

Közmunkaprogram  
2016. Borsodnádasd 2.

Bútorlap szabász gép
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Nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét a nyári 
szünetben? Gondot okoz a szünidő hasznos eltöltése?

Kedves Szülők!
A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ nyári 
napközis tábort szervez iskoláskorú gyermekek részére 
július hónapban a helyi alapszolgáltatási központban.

A napközis tábor reggel 7.30-tól délután 16 óráig tart, ahol 
színes és érdekes programokkal várjuk a kikapcsolódni 
vágyó gyermekeket, szakszerű felügyelet biztosítása 
mellett.

- kézműves foglalkozás, 
- kirándulás, szalonnasütés, számháború

- filmklub, ki mit tud?, karaoke
- sportversenyek, gyógytorna - egészségfejlesztés

és egyéb érdekes programok.

A táborban való részvétel esetén, napi háromszori étkezést 
tudunk biztosítani 367Ft/fő/nap (reggeli, tízórai, ebéd), 
térítési díjat kell fizetni. 

További információ miatt érdeklődjön a helyszínen ill. az 
alábbi telefonszámon: 06-48/442-558

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ
3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 14.

Jelentkezési lap kitölthető intézményünkben!
Várjuk érdeklődésüket!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Nádasdi 
molnárkalács” 2016. június 15-től már papírdobozos változatban 
is kapható.
Egy doboz 30 db molnárkalácsot tartalmaz és 800 forint a 
fogyasztói ára.
Továbbra is szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat jó időben a 
Molnárkalács ház előtt, esős időjárás esetén a Közösségi Házban, 
hétköznap 8:00-15:00-ig!

Tájékoztatás

A polgárőrök jelenlétükkel növelik 
az emberek biztonságérzetét és 
jelentős szerepük van abban, hogy 
visszaszorítsák a lakosság ellen 
elkövetett bűncselekmények számát. 
Ma már a legtöbb magyarországi 
településen működik szervezetük, 
köztük Borsodnádasdon is.

A polgárőrök jogosultak a szabálysértés 
elkövetőjét felszólítani, illetve a tetten 
ért személyt visszatartani.
Emellett óvodák, általános iskolák 
közvetlen közelében, valamint 
közlekedési baleset helyszínén jelzőőri 
tevékenységet végezhetnek. 
A polgárőrök jelenlétükkel, a 
rendelkezésre álló információkkal, 
felvilágosító tevékenységgel és a 
rendőrséggel való együttműködéssel 
igyekeznek csökkenteni a 
bűnelkövetések számát.

A szolgálatban lévő Polgárőrök a
06/30 315 4182

telefonszámon hívhatóak!

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Megújult a Molnárkalács csomagolása
Nyári programnaptár

Július 1-2.  
IX. Molnárkalács fesztivál

Július 8-10.  
Nádasd Települések 19. Nemzetközi 

Találkozója

Július 29-31.  
Nemzetközi Land Rover és 

 4x4 Találkozó

Augusztus 13. 
11. Családi nap

Augusztus 20.
Államalapítás ünnepe - Búcsú
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Célunk, hogy egyre többen megismerjék a Heves-Borsodi dombság térségét, a városunkat körülvevő gyönyörű 
természeti adottságokat, valamint példát ajánljunk a szabadidő tartalmas és egészséges eltöltéséhez.
2015-ben megrendezett túránkon 84 természetszerető sportbarát vett részt. Örömmel üdvözöltük városunk 
bátor jelentkezőit és a távolabbról ideérkező (budapesti, debreceni, miskolci, egri, salgótarjáni, ózdi) túrázókat 
is. 
A verseny végén a táj szépségétől elragadtatva, a tereptől kifáradva, de mégis lélekben feltöltődve mondtak 
Nekünk Viszontlátást! 

A túra időpontja: 2016. október 1. (szombat)
Rajt és cél: Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum, Borsodnádasd 

Táv: 19 km illetve 29 km
Díjazás: oklevél, kitűző

Ellátás részszakaszokon: ásványvíz, gyümölcslé, vajas- és zsíros kenyér, csoki
Ellátás a célban: ásványvíz, tea, babgulyás

A környezettudatosság jegyében az idén szeretnénk, ha minden induló gondoskodna magának saját 
pohárról, ezzel csökkentve a felesleges hulladék termelődését.

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrázni vágyót és versenyzőt. 
Teremtsünk hagyományt!

BEHARANGOZÓ!
II. ÓBÜKK ÖKOTÚRA

A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület 
szervezésében, idén második alkalommal kerül 
megrendezésre az Óbükk Ökotúra elnevezésű 
teljesítménytúra versenyünk.
Egyesületünk Borsodnádasd Város 
Önkormányzata CIV-16 pályázatán elnyert 
támogatásból valósítja meg ezt a rendezvényét. 
A Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum 
közreműködésével és együttműködésével, 
újra várjuk a bátor, kitartó, természetszerető 
túrázókat.

A regisztráció időpontja miatt figyelje a facebookot és a város honlapját!
Tavalyi túrán készült fotók

Érsek Orsolya
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Gyermeknap Borsodnádasdon

A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület tagjai igyekeznek 
a már meglévő és jól működő programok mellett 
újabb és újabb programokkal közösséggé kovácsolni 
a Borsodnádasdon élőket. Idén (is) szeretnénk 
a gyermekeknek, fiataloknak minél színesebb 
programokat kínálni. Ez évben először rendeztük meg 
a Gyermeknapi Mese-erdő nevű programunkat. Az 
egyesület tagjainak sokrétűségét kihasználva rengeteg 
játékkal, feladattal, állomással, „bazármentesen” 
várták a gyerekeket a boszorkányok, tündérek, 
fantázialények és mesehősök. Elmondhatjuk, hogy 
munkánk kifizetődött. Az ellátogató gyerekek és nem 
utolsósorban a szülők arcán jól látható volt a felhőtlen 
szórakozás és izgalom okozta öröm. 
Jövőre szeretnénk folytatni ezt a hagyományt és 
még több élményt adni, ezért kérnénk a mese-
erdő hőseit, hogy terjesszék a gyermeknapi túra 
jó hírét, hogy jövőre még többen együtt lehessünk.                                           
Az építő jellegű véleményeket, ötleteket, segítséget 
továbbra is várjuk, hogy minél többször és színesebben 
szórakozhassunk együtt.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Borsodnádasdon 
nincs nyár Családi Nap nélkül.
Örömmel vettük észre, hogy ezen a napon nem csak 
a mindennapjaikat itt élők, a környéken lakók, de a 
Borsodnádasdról elszármazottak is jelen vannak. Aki
teheti a szülőket, nagyszülőket, barátokat ilyenkor 
látogatja meg. Célunk továbbra is ez. Együtt, 
közösségként töltsük el ezt a napot!

Idén 11. alkalommal találkozunk az Alsó-tónál. 
Bíztatnám a családokat, baráti társaságokat, hogy 
minél többen kezdjék itt a reggelt a bográcsozás 
megkezdésével. Hozzák minél többen a gyerekeket 
is, hiszen délelőtt rengeteg gyermek-program lesz: 
horgászverseny, szabadtéri játékok, rajzverseny, 
vetélkedők, kézműves-műhely és sok meglepetés.

A jól bevált programok mellett igyekszünk új 
dolgokkal meglepni a látogatókat a délutáni 
vetélkedők alkalmával és az esti szórakozás során 
is. Szeretnénk, ha az idősebb korosztály is részt 
venne a családi vetélkedőkben, így külön nekik szóló 
feladatokkal is készülünk.
Természetesen ismét lesznek élőzenés fellépések is, 
ahol az esti koncert előtt törekszünk helyi, illetve 
helyi kötődésű előadókat megszólaltatni.

Várunk mindenkit szeretettel!

11. Családi nap

Elfogultság nélkül állíthatom, A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület tagjai rengeteget dolgoznak egész 
évben, hogy Borsodnádasd lakóinak életéből ne maradjon ki a kulturált szórakozás, a szabadidő 
hasznos eltöltése. Munkájuk, nem öncélú, dicséretet váró. Eredményesnek akkor érzik munkájukat, 
ha minél többen vesznek részt és érzik jól magukat a rendezvényeken. Ehhez feltétlenül szükségesek 
a visszajelzések. A támogató jellegű ötleteket, kritikákat vagy akár bíztató szavakat várjuk üzenetben 
az egyesület közösségi oldalán vagy akár személyesen, az egyesület tagjaival való beszélgetés során.

Szórakoztató programok A családi nap helyszíne

Porubszki Péter
Egyesületi tagA fotókat készítette: Sir Artúr
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Végre VAKÁCIÓ!
A diákok legnagyobb örömére június 17 -én a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolában is befejeztük 
a 2015/16 -os tanévet.
Idén a Mikolai Vince pápai prelátus által alapított Kelemen Sándor díjat Kovács Petra, míg a Zombori Erzsébet 
díjat Nagy Réka nyolcadik osztályos tanulóink kapták.
Kormosné Gyárfás Gabriella által alapított Dabrovszki Lászlóné díjat Kénosi Ivett végzős tanulónk kapta.

263 tanulóból 30 -an kaptak könyvet kitűnő, vagy jeles eredményükért.

Kitűnő tanulók

1. a Porubszki Nóra

1. b Bodnár Norina Helga, Juhász Bálint, 
Nemes Zoárd

2. a Nagy Ádám

2. b Pirkó Máté, Vámos Bence

3. a Csuhaj Alexandra, Érsek Larina,
Hajdu Eszter, Hegyi Liliána, Jakab Hanna,
Szabados Adrienn

3. b Holló Dorka Glória, Orosz Ferenc Márk

4. o. Bóta Marianna, Kormos Koppány,
Oláh Dzsesszika, Váradi Mirella

5. o. Hajduk Ádám Zoltán, Kelemen Márton

6. a Mátyás Fanni

6. b Molnár Sára

7.  b Pál József Gergő

8. o Kovács Petra

Jeles tanulók

1. a Biri Luca Bernadett, Csenge Nóra,
Szabó Natasa Katalin

1. b Nagy Botond, Váradi Áron, Váradi Dániel
2. a Danó Bernadett, Koós Fanni Anasztázia,

Tatai Áron
2. b Berki Sándor, Kovács Benjamin
3. a Sárréti Dorina, Seres Vivien Noémi
3. b Csenge Julianna
4. o Burai Mercédesz, Cserpák Krisztina Ivett,

Érsek Panna, Gulyás Laura
5. o Holló Panna Kiara
6. a Burg Ádám, Forgony Dániel, Jakab Janka

6. b Czapp Evelin, Pirkó Dániel
7. a Lázár Szolanzs
7. b Stefán Viktória
8. o Kénosi Ivett, Nagy Réka

Tanévzáró Díjak átadása

A nyári szünetre kellemes pihenést kívánok minden tanulónknak, tanárainknak, minden 
munkatársnak!

Sipos Sarolta
intézményvezető
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KARITASZ  Csoport tevékenysége városunkban
2015 januárjában kezdte el munkáját Borsodnádasdon 
a Boldog Gizella Karitász csoport. A kezdeti nehézség 
után, a múlt év októberében az Önkormányzattól 
átmeneti használatra megkaptuk a volt Stúdió 
helységet. Rövid időn belül az adományként kapott 
szekrényekkel berendeztük, majd azokat megtöltöttük 
a jó lelkű adományozóktól kapott tárgyakkal, 
ruhaneműikkel és tartós élelmiszerrel.
Heti rendszerességgel péntek délután fél 2 és fél 5 
között nyitva tartunk, amikor várjuk a környezetünkben 
élő rászorulókat, hogy lehetőségeinkhez mérten, 
Krisztusi szeretettel „felruházzuk őket”, vagy csak 
egy picit segíteni tudjunk nehéz helyzetükön. Örül 
a lelkünk, amikor egy-egy embernek örömet tudunk 
szerezni azzal, hogy felöltöztetjük, vagy éppen azt 
tudunk neki adni, amire szüksége van a családnak. 
A ruhaneműn kívül pl. ágynemű, takaró, függöny, 
konyhai használati tárgyak, stb. Mindezt úgy tudjuk 
megtenni, hogy mindig vannak jó szándékú, adakozó 
emberek, akik támogatják munkánkat. Lehet, hogy 
sokakban nem is tudatosul, hogy ezzel a szeretet 
cselekedeteit gyakorolják, ami az Irgalmasság 
cselekedete. Ferenc Pápa az Irgalmasság Szentévének 
nyilvánította 2016-ot.
Karitász tevékenységünk során Dénes atyával 
minden hónap első péntekjén részt veszünk, és együtt 
imádkozunk az Idősek Otthonában élő emberekkel, 
segítünk a nehezen mozgó embereknek, hogy ők is 
részt vegyenek a szentmisén.

Hamar Lászlóné
Karitász csoportvezető 

2016. május 21-én csoportunk Egerben egy jubileumi 
találkozón vett részt. Az Egri Főegyházmegyei 
Karitász csoportjainak találkozója volt, ahol több 
százan töltöttük meg a Bazilikát. Spányi Antal a 
Karitász püspökelnöke által bemutatott szentmise 
után, Soltész Miklós államtitkár úr köszöntötte és 
méltatta a Karitász önkéntesek munkáját.  Majd Böjte 
Csaba atya osztotta meg gondolatait a szeretetről, és 
arra buzdított, hogy:

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, 
az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja milyen 
sokan oda állnak mellé.  Szeretet és öröm forrásává 
kell válnunk, hogy az elkeseredett, reményt vesztett 
társainkat támogatni tudjuk!!”

Ebben a reményben vagyunk, hiszen az önkénteseink 
száma az elmúlt egy év alatt növekedett. 
Vannak, akik rendszeresen, mások alkalmanként 
tevékenykednek. Örülünk, ha egy-egy új önkéntes 
jelentkezik. 

Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik keresik 
a szolgálatot az Egyházban, és apró jótettekkel 
szeretnék megörvendeztetni a környezetünkben élő 
embereket,  és ezáltal saját magukat is.

„Ha mindent megteszel a világért, a helyébe 
rúgást fogsz kapni, ne törődj vele, Te csak tedd, 

ami tőled telik”

Karitász csoport Egerben

(Teréz anya)
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Az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Borsodnádasd Praxisközösségének 
szakemberei által megvalósított és a jövőben tervezett programjai

Praxisközösségünkben szakembereinkkel a tanév 
vége felé közeledve két óvodai és három iskolai 
programot valósítottunk meg.

Május 10-én a borsodszentgyörgyi, június 3-án a 
járdánházi óvodában tartottunk egészségnevelő 
foglalkozásokat. Április 12-én a Móra Ferenc 
Általános Iskolában rendeztünk vetélkedőt a 
legegészségesebb osztály címért külön az alsó, és 
külön a felső tagozatos osztályokban. Június 9-én az 
arlói Széchenyi-hétre kaptunk meghívást.
Június 14-én pedig a Járdánházi IV. Béla Általános 
Iskola legegészségesebb osztályait választottuk meg 
az „Ép testben ép lélek” elnevezésű vetélkedő 
keretében. A megmérettetésen két kategóriában is a Járdánházi 

Óvoda nyert.

A „Minden napra egy alma” címet viselő verses 
mesekönyvek ünnepélyes átadására június 8-án került 
sor Praxisközösségünkben.

Az Egészségi Állapot Felméréssel (EÁF) leszűrtük az 
5 háziorvosi praxis klienseinek több mint 80%-át.
A felméréssel többször tudtunk segíteni a lakosoknak: 
előfordult, hogy az EÁF alkalmával derült ki egy 
betegség, melynek kezelésébe a háziorvosaink és 
szakembereink azonnal be tudtak avatkozni.

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

Úgy véljük, Praxisközösségünk minden területen 
jól teljesített. Borsodnádasd Praxisközösség 
népegészségügyi koordinátoraként szeretném 
felhívni a figyelmet arra, hogy a háziorvosok és a 
védőnők mellett szakembereink - gyógytornász, 
dietetikus, pszichológus - minden nap, ingyenesen 
a nyár folyamán is várják egyéni és csoportos 
foglalkozásaikon a borsodnádasdi, járdánházai, 
arlói és borsodszentgyörgyi lakosokat.
Előjegyzés a háziorvosoknál kérhető.

Szabó Edit
népegészségügyi koordinátor

Alapellátás-fejlesztési Modellprogram,
Borsodnádasd Praxisközösség 

Az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram 
februárban „Rajzolj Te is egy mesekönyvbe!” 
címmel rajzpályázatot hirdetett a Praxisközösségek 
óvodáiban.

A rajzpályázat célja az volt, hogy az óvodások 
rajzaival illusztrálhassuk a Modellprogram által 
kiadásra kerülő egészségnevelő verses-mesekönyvet. 

A pályázat során az óvodásoknak egészségre nevelő 
versekhez kellett rajzokat készíteniük. A beérkezett 
pályázatokat nyilvános közönségszavazás során 
bíráltuk el. 

Elkezdődött a szabadtéri nagyrendezvények 
szervezési időszaka is. A nyár folyamán, az alábbi 
rendezvényeken találkozhatnak a Praxisközösség 
egészségsátrával és munkatársaival:

- Molnárkalács fesztivál: Borsodnádasd, július 2.
- Borsodszentgyörgyi Falunap és Lepényfesztivál:           
   július 9.
-  Nemzetközi Land Rover találkozó: Borsodnádasd,  
   július 29-31.
-  Járdánházi Falunap: július 30.
-  Arlói Hazaváró Laskafesztivál: augusztus 27.

Örömmel tölt el bennünket, hogy áprilisban elkészült 
a Praxisközösség, valamint egy részvételünkkel zajló 
színtérprogram (Móra-Hét) bemutatkozó videója.
A filmek a Modellprogram weboldalán  
(www.alapellatasimodell.hu), a Lakosságnak/
Praxisközösségek/Borsodnádasd Praxisközösség 
menüpont alatt tekinthetők meg. 

Vetélkedő a Móra Ferenc Általános Iskolában
Fotó: alapellatasimodell.hu
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Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezete
A Magyar Rákellenes Liga életében az elmúlt időszak 
legnagyobb eseménye az új elnök választása volt, 
mivel prof. Dr Simon Tamás egészségi állapota miatt 
lemondott posztjáról.

A 2016. május 26-i közgyűlésen a Magyar Rákellenes 
Liga elnökének dr. Bittner Nórát, az Országos 
Onkológiai Intézet ambulanciavezető főorvosát 
választották. 

Elnöki köszöntőjében a következőket írta a Magyar 
Rákellenes Liga honlapjára:

Tisztelt Alapszervezeti Tagok, Pártolók, Érdeklődők, 
Kedves Barátaim!

Nagy megelégedésemre és örömömre szolgál, 
hogy a 2016. május 26-án tartott küldöttgyűlésen 
megkaptam a bizalmatokat és a következő 3 évre a 
Magyar Rákellenes Liga elnökének választottatok. 

A nagy hagyományokkal bíró, immár 25 éves 
Liga életében tovább folytatjuk a betegek iránti 

elkötelezettséget a megelőzéstől a szűrésen, komplex 
onkológiai kezelésen és rehabilitáción átívelve.  

Követjük továbbra is a tudományos élet eredményeit, 
kiemelve az egyéni felelősség, lehetőség szerepét is.  
Ennek érdekében szervezzük további programjainkat 

is, melyen minden érdeklődőt szeretettel látunk. 
Barátsággal

Dr. Bittner Nóra
a Magyar Rákellenes Liga elnöke

Dr. Bittner Nóra
Magyar Rákellenes Liga elnök

Alapszervezetünk az elmúlt időszak második 
negyedéves programjának megfelelően 2016. április 
20-án délután tartotta „A klímaváltozás hatása 
egészségünkre” témájú előadását.
Először a Négy Évszak Irodalmi Kör tagjai a 
„Kék Bolygónkról” mondtak a programhoz illő 
verseket, majd az ELTE Meteorológiai Tanszékének 
tanársegédje, Pieczkó Ildikó vetített diákat, és 
tartott előadást a klímaváltozás várható hatásairól 
környezetünkre, és egészségünkre. Fény derült arra 
is, hogy ilyen jellegű változékony időjárás - mint 
mostanában – régebben is volt, de az emberek felelőtlen 
magatartása felgyorsítja ezeket a változásokat. Ezért 
fontos, hogy beszéljünk róla.

2016. május 23-án az Ózdi Almási Balogh 
Pál Kórház Rehabilitációs Osztályának vezető 
főorvosa, reumatológus szakorvosa jött el hozzánk, 
hogy beszéljen a rehabilitációra való bekerülés 
lehetőségeiről, feltételeiről. Azután a csontritkulásról, 
kialakulásáról, megelőzéséről, valamint az időskori 
mozgásproblémákról szólt, hiszen a mozgás az élet 
velejárója.
Az előadás előtt az Őszirózsák Nyugdíjasklub 
tagjai vidám dalokat énekelve próbáltak jókedvre 
deríteni minket, az előadás végén pedig a főorvosnő 
megtornáztatott mindnyájunkat.
Június 19-én, vasárnap pedig a Szlovákiai Betléri 
Kastélyt kerestük fel, majd a Szlovák Paradicsomot, 
a csodálatos szépségű Dedinky tavat látogattuk meg. 
Az élmény csodálatos volt,- a panoráma gyönyörű, 
ahol magunkba szívhattuk a táj hangulatát.

Csoportkép
“Fordítsd az arcodat a nap felé és minden árnyék 

mögéd kerül.”
Helen Keller

Cseh Istvánné
vezető - MRL Borsodnádasdi Alapszervezete
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Nádasd Fitness - Egészséges életmód, rendszeres testmozgás
Városunkban, egy 2014. évben elnyert 
Belügyminisztériumi pályázat eredményeként, 
önkormányzatunk kezdeményezésére és 
támogatásával 2016 márciusában nyitotta meg 
kapuit a „Nádasd Fitness” sportközpont. Az egykori, 
Munkácsy úti Rendőrős épülete a város központjában, 
rendkívül rossz állapotban huzamosabb ideje 
üresen állt, melyet a város külső pénzügyi források 
bevonásával – hasznos, fenntartható funkcióval 
próbált megtölteni.

Polgármester Úr elmondása alapján a sikeres 
közbeszerzési eljárást követően az első olyan 
komolyabb építési beruházásról beszélhetünk 
Borsodnádasdon, ahol a munkálatok jelentős részét 
borsodnádasdi vállalkozók bevonásával sikerült 
elvégezni és elmondható, hogy a vizsgamunka igen 
jól sikerült – ugyanis egy színvonalas, modern, 
környezetébe illeszkedő épületet sikerült varázsolni 
az egykori lepukkant rendőrőrsből. 

Az épület átadása előtt vizsgálták annak lehetőségét, 
milyen módon lehetne a működést hosszú távon 
garantálni. Ismerve a város és a térség lakosságának 
anyagi helyzetét – talán ez az egyik legnehezebb kérdés. 
Nagyobb városok hasonló színvonalú edzőtermeinek 
árait városunkban nem lehet meghatározni, ugyanis 
ez csak nagyon szűk rétegnek lenne megfizethető. 
Ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy a termet 
sportegyesület formájában működteti.

A sportegyesület 10 alapító taggal és pártoló tagokkal 
működik. A tagfelvételt követően a pártoló tagokat 
is korlátlan teremhasználat illeti meg. A gyönyörű 
terem funkcióját csak akkor tudja betölteni, ha az 
oda betérőket nem csak szép környezet, hanem 
barátságos, szakképzett, hozzáértő személyzet 
fogadja. Ez év januárban keresett meg a Város 
Polgármestere és Jegyzője, hogy elvállalnám-e az új 
edzőterem vezetését. Megismerve az elképzeléseiket, 
a mentalitást és gondolkodásmódot – nem sokat 
hezitáltam, hogy elfogadjam az ajánlatot. 

Magamról el szeretném mondani, hogy Egerben 
végeztem az Eszterházy Károly Főiskolán Testnevelő 
– Edző Szakon. Szakmai tapasztalatom nagy részét 
Görögországban, egy 5 csillagos szállodában a Sani 
Resortban szereztem, ahol 3 évig dolgoztam, mint 
sport manager, illetve személyi edző, mintegy 8 fős 
sportcsapatot irányítva.

Ezt a munkát visszautasítva határoztam úgy, hogy 
maradok kis hazámban, pontosabban Borsodnádasdon 
és folytatom a sport tevékenységet.
A Nádasd Fitness csapata jelenleg 4 főből áll, Nagy 
Ádám, Balázsné Kriszta, Kónya Dávid, illetve 
jómagam, Herczeg Roland.
Rövid és hosszú távú terveink is vannak szép számmal, 
ugyanis a munka java még csak most kezdődött el 
igazán.

Az edzőteremről röviden:
Az épület teljes külső - belső felújításon esett át, 
minden helyiségben légkondicionáló van felszerelve. 
A gépparkban minden megtalálható, ami egy korrekt 
edzőteremhez szükséges.
Teljes test edzésére van lehetőség a gépek által, illetve 
a kézisúlyzó készlet is magáért beszél, 1 kg - 40 kg-ig 
rendelkezünk velük.
Külön kardió park várja a vendégeket, ahol 
megtalálható 2 nagyon kényelmes és modern futópad, 
szobabicikli, ellipszis trainer, illetve egy profi 
evezőgép.

Egy másik helyiségben teret kapnak a saját testsúllyal 
edzők is, ahol 2 darab TRX kötél, illetve 1 darab 
G-FLEX kötél várja az edzeni vágyókat, ezek mellett 
számos felszerelés, fitball, ugráló kötelek, gumi 
kötelek és egyéb kiegészítők adnak lehetőséget a test 
fejlesztésére.

Az edzőterem néhány
felszerelése
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Pünkösdi Örökség Fesztivál
2016. május 15-16-án Pünkösd vasárnap és hétfőn 
Borsodnádasd képviseletében a Szentendrei 
Skanzenben a Pünkösdi Örökség  Fesztivál 
elnevezésű két napos programon vettünk részt. Ezen 
a napon a Skanzenben a Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti jegyzékére felvett elemek mutatkoztak be a 
látogatóknak. 
A magyarországi örökségelemeken kívül  a 
Lettországi – Suiti kultúra külföldi vendégként 
volt jelen. Mi, az örökségelemek őrzői ismerősként 
üdvözöltük egymást, és örökségelemeket bemutató 
társaink, barátaink természetesen alig várták, hogy 
ismét ehessenek a borsodnádasdi molnárkalácsból.  
A bejárattól igen távol, a Vöcköndi lakóház portáján 
voltunk elhelyezve, de ez a vendégeknek nem jelentett 
gondot, az illat mindenkit hozzánk csalt, alig győztük 
a molnárkalácsot sütni, pedig áztunk is, fáztunk is, 
mert az időjárás nem kedvezett nekünk.
Az örökségelemek látogatásán kívül sok ismeretlen 
vendégünk volt, akik nagy kíváncsisággal hallgatták 
a molnárkalácsról ismertetőnket, örömünkre 
kérdésekkel árasztottak el bennünket.
Több néprajztudós, kutató, szakértő látogatott meg 
bennünket, és gratulációját és örömét fejezte ki, hogy 
tovább is őrizzük ezt a szép hagyományt.
A legnagyobb örömünk azonban a borsodnádasdi 
származású vendégeinkben volt. Sokan erre a pár 
négyzetméterre érve „hazalátogattak”, és végtelen 
boldogság, hogy belső késztetésük az, hogy minden 
évben kilátogassanak a Skanzenbe a „Molnárkalács 
borsodnádasdi hagyománya” miatt.

Ügyes kis csapatunk: Kovács Valéria,  Dér Károlyné, 
Boza Flóra, Érsek Barnabásné a delegáció vezetője, 
Dobrik László a mindenes sofőrünk.
Büszkék voltunk arra, hogy Borsodnádasdiak vagyunk 
és őrizzük ezt a különleges hagyományt.

Sütés közben

Érsek Barnabásné

Nagyon fontosnak tartjuk az egészségmegőrzést, 
illetve ami még fontosabb a prevenciót, tehát 
kialakulandó betegségek megelőzését.
Ízületi fájdalmakra, magas vérnyomásra, 
cukorbetegségre és még sorolhatnám, kitűnő módszer 
a testedzés természetesen a fokozatosság, illetve az 
életkori sajátosságok figyelembe vételével.
Tapasztalt edzők állnak rendelkezésre.

Nyitvatartás hétfőtől vasárnapig 9:00 órától 20:00 
óráig. 
A teremedzők természetesen segítenek mindenben, a 
gépek használatától elkezdve a helyes kivitelezésen át 
a diétás étrend kialakításáig.

Korra és nemre való tekintet nélkül nagyon széles a 
vendégkörünk palettája, járnak hozzánk fiatalok és 
idősek egyaránt, akikre nagyon büszkék vagyunk.
Külön kiemelném Tatai Tímeát, akinek sikerült a 
márciusi nyitás óta megszabadulni 20 kg feleslegtől, 
ami nagyon szép munka, ezúton is gratulálni szeretnék 
neki a Nádasd Fitness teljes csapata nevében és 
további sok sikert és kitartást a munkájához, illetve a 
fitt és egészséges élethez.
Sokan félnek és idegenkednek egy edzőterembe 
bemenni, amit úgy gondolom barátságos és segítőkész 
hozzáállásunkkal igyekszünk feloldani.

Megrendezésre került az I. Fitness Bál is, ami nagyon 
jól sikerült. Sikerült megtöltenünk a Borsodnádasdi 
Közösségi Házat mintegy 115 fővel, illetve a briliáns 
Koktél Zenekar társaságában egy hatalmas bulit 
csapni. Szinte csak pozitív visszajelzés érkezett a bál 
kapcsán, ezért már készülünk a második felvonásra, 
amire sok szeretettel várunk mindenkit, aki az elsőről 
lemaradt volna.
A bálból, valamint a tagdíjakból származó bevételeket 
a terem működtetésére, illetve eszközparkjának 
fejlesztésére használjuk.

Herczeg Roland
Nádasd Fitness Vezető

Minden kedves sportolni, 
fogyni, egészségesebben 

élni vágyó érdeklődőt 
szeretettel várunk. 
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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 

Hét Völgy Fesztivál
Első alkalommal került megrendezésre Ózdon a Hét 
Völgy Fesztivál elnevezésű program, amit a városi 
önkormányzat, és az ÓMI is támogatott. A fesztivál 
egyik érdekessége, jelentősége volt, hogy az emberek 
megismerhették a környéken élő neves őstermelőket. 
A személyes találkozások, beszélgetések, 
tapasztalatcserék közelebb hozták egymáshoz a 
termelőket, kézműveseket a vásárlókhoz. 
Több, mint 30 kiállító mutatta be a termékeit. 
Textil és dekorációs termékekkel, házi készítésű 
használati tárgyakkal, egyedi alkotású ékszerekkel 
és játékokkal, hagyományos ételekkel, italokkal és 
egyéb portékákkal találkozhatott a közönség. 
Erre a kiállításra kapott meghívást településünk 
is. Borsodnádasdról természetesen a molnárkalács 
hagyományával képviseltettük magunkat, illetve 
elkísért bennünket Papp Éva is, aki kézműves 
termékeivel kápráztatta el a kilátogató embereket.
Napközben fellépők, kulturális programok fogadták 
az érdeklődőket, akik szép számmal vettek részt a 
fesztiválon. A frissen készült molnárkalács illata 
természetesen itt is vonzotta hozzánk az embereket, 
akik érdeklődéssel figyelték, hogyan készül ez a 
finomság. Mivel már sokan ismerték ezt a terméket 
a forgalmazás is eredményes volt, mintegy 240 
csomaggal értékesítettünk.

Molnárkalács sütés Miskolcon
2016. április 1-2-án 23. alkalommal került 
megrendezésre Miskolcon az Észak-magyarországi 
régió legnagyobb idegenforgalmi rendezvénye, a 
„Menjünk Világgá…!” Utazási Kiállítás.

A rendezvényt évek óta egy külföldi és egy belföldi 
díszvendég színesíti. 2016-ban a külföldi díszvendég 
Igló és a Szlovák Paradicsom, belföldi díszvendég 
pedig Borsodnádasd volt. Napjában többször 
finom illatok lengték be a kiállítás területét, hiszen 
lehetőségünk volt bemutatni helyben a molnárkalács 
sütést. A pénteki Közönségnapon a Színházteremben 
a díszvendégek mutatkoztak be. A Szepességi 
Folklór és népi együttes bemutatóját a borsodnádasdi 
Montázs Mazsorett csoport, valamint Boza Bence 
műsora követte.

A két nap alatt több százan látogatták meg a 
borsodnádasdi standot, a molnárkalácsnak ezen 
a kiállításon is nagy sikere volt. Tapasztalataink 
alapján egyre többen érdeklődnek a város értékei, 
látványosságai, valamint a közelgő Molnárkalács 
fesztivál iránt. A kiállításon tudtuk értékesíteni 
a Nádasdi molnárkalácsot, amely szintén egyre 
nagyobb sikernek örvend.

A szabadtéri területen a Mátéhegyi Ökopark és 
Sportcentrum, valamint a Mad Boyz Motorsport 
Közhasznú Egyesület mutatkozott be autókkal, 
motorokkal, ismertetni tudták az érdeklődőkkel 
színes, érdekes programjaikat.

Borsodnádasd Város Önkormányzata köszönettel 
tartozik a résztvevőknek, valamint mindenkinek, 
aki hozzájárult ahhoz, hogy ezen a kiállításon 
bemutatkozhasson Borsodnádasd.

Puporka Xénia

A rendezvény legfiatalabb sütője

Papp Éva kézműves termékei, Fotó: Papp Éva
Cseh Károly
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