
KÖZÖSSÉGEK HETE 

2021 
május 10 –16.  

Idén  

a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 

is csatlakozott az immár ötödik alkalommal  

megrendezésre kerülő  

 Közösségek Hete országos rendezvénysorozathoz, 

 melynek keretén belül 

 Online fotópályázatot hirdettünk 

 

„EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 
címmel. 

A Pályázóktól azt kértük, hogy készítsenek fotókat 

Borsodnádasd  természeti, vagy épített értékeiről,  

és osszák meg velünk a fotókkal kapcsolatos kedvenc történeteiket,  

vagy emlékeiket. 

A képeket és a hozzáfűzött információt  

a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár 

facebook oldarára, vagy e.mail címére vártuk 2021. május 16-ig. 

 

A pályázati előírásoknak megfelelő munkákat kiemeltük, 

három kategóriába soroltuk, és értékeltük 

melynek eredményét  

az alábbi képes anyagban tesszük közzé  

Készült: a  Közösségek Hete alkalmából 

Borsodnádasd, 2021.05.18. 
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Az  

„EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 
Online fotópályázat díjazottjai és résztvevői. 

 

Pályázó neve:    Kategória/helyezés:      A kép címe:    

Tóth Zoé      diák I.       A Csurgói forrás 

Forgony Evelin               diák II.       A Kettős-kereszt és környéke 

Dorkó Zsanett     diák III.       A hely, ahol a hegyek 

            körbe ölelik az embereket 

Szűcsné Szabó Erika    aktív I.       Fűke hegyi panoráma 

Mészáros Henriett     aktív II.       Szekeresbükk csöndes egyszerűsége 

Seres Szabolcs     aktív III.       Naplemente Vajdavár felett 

Szkálosi Györgyné            nyugdíjas I.        Az akácfa fogadott gesztenye gyermeke 
 

Pályázaton kívüli további fotók beküldői: 

Antal Lászlóné  

Bátori Kurek Nikoletta 

Érsek Mária 

Faix Istvánné 

Pallaginé Érsek Zsuzsanna 
 

              Díjazottjaink (oklevél, ajándék bögre,) ill. a pályázaton kívüli fotók  

         beküldői (emléklap) jutalmukat a járványügyi szabályok betartása mellett  

               a Közösségi Ház és Könyvtár portáján vehetik át személyesen,  

     az alábbi telefonon (06/30 197 8966) előzetesen egyeztetett időpontban! 

 

A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár nevében,  

köszönöm mindazoknak a megtisztelő részvételt  
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„EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Online fotópályázat díjazottjai 
 I. helyezés  

(diák kategória) 

TÓTH ZOÉ  
 

      

 A Csurgói forrás 

 

Zoé legkedvesebb helye Borsodnádasdon a Csurgói forrás.  

Sokat jelent számára az, hogy ükszülei, dédszülei itták,  

nagyszülei, szülei és Ő is ihatják hűsítő vizét. 

A forrás a dédszülők kertje alatt ered, csodálatos környezetben pihenővel  

és szalonnasütő hellyel csinosítva, ahol az oda látogatók is  

kellemesen eltölthetik szabad idejüket. 
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„EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Online fotópályázat díjazottjai 
 II. helyezés  

(diák kategória) 

FORGONY EVELIN  
 a Kettős-kereszt és környéke 

Evelin számára Borsodnádasd olyan település, mely festői szépségű természeti 

környezetben fekszik egyedülálló tájakkal, panorámával, ezért nehéz egy he-

lyet kiválasztania a sok közül.  

Mégis ha választania kellene melyik áll hozzá a legközelebb, a Kettős-

keresztet és környékét mondaná. 

Véleménye szerint a Kettős-kereszttől nyílik a legszebb kilátás Borsodnádasd-

ra, a Vajdavár-vidékre, ahonnan tisztább időben a környező Bükk-hegység  

vonulatait, és az Alacsony-Tátra hófödte csúcsait is meg lehet csodálni.  

Nyáron és télen is gyönyörű ez a környék, vele együtt pedig az elénk táruló  
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„EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Online fotópályázat díjazottjai 
 III. helyezés  

(diák kategória) 

DORKÓ ZSANETT 

 
 „ A hely, ahol a hegyek körbe ölelik az embereket” 

 

Zsanett kedvenc természeti értéke Borsodnádasdon a Mátéhegy oldalában 

épült  Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum. 

Fotóját a park bejárataként is funkcionáló kilátóról készítette, ahol 

sok sport eseményen vett részt szurkolóként, és drukkolt a  terepkerékpáros  

versenyeken a résztvevőknek. 
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„EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Online fotópályázat díjazottjai 
 I. helyezés  

(aktív kategória) 

SZŰCSNÉ SZABÓ ERIKA 
 

 Fűke hegyi panoráma 
 

Erika sokat járja a természetet, megnyugtatja és feltölti egy-egy túra, legyen az rövi-

debb, vagy hosszabb távú. Sok felé járt már, de a legszebb hely számára lakóhelye,  

Borsodnádasd.  

Ha elindul, számtalan csodás völgyet, kilátó pontot, forrást, erdők között megbúvó har-

matos réteket, szebbnél szebb mezőn nyíló virágokat talál.  

Minden évszakban, új felfedezni valót keres. Egyik ilyen volt a Fűke hegy gerincének a 

legmagasabb pontja, ahol még nem járt.  

Csodálatos kilátás nyílt innen is a városra és a környező hegyekre. A lemenő nap fényé-

ben fürdött éppen a Vajdavári hegy vonulata, amely csak emelte a panoráma hangulatát. 

Olyan varázslatos látvány volt, hogy úgy érezte meg kellett örökítenie. Ezenkívül szám-
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„EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Online fotópályázat díjazottjai 
 II. helyezés  

(aktív kategória) 

MÉSZÁROS HENRIETT 
 

 Szekeresbükk csöndes egyszerűsége 

Henriett fotója Szekeresbükkben készült, ami számára a legkedvesebb hely 

Borsodnádasdon, ahol 2013 óta él. 

Beköltözésükkor síkvidékhez szokott kalandos lelkületű alföldi lányként 

szinte szájtátva bámulta a gyönyörűen dús, erdei, dimbes-dombos tájakat és 

egyből el is indult felfedező útra. Az egyik ilyen útja során talált rá Szekeres-

bükkre. Amit akkor ott látott és érzett, az teljesen magával ragadta.  

Véleménye szerint az a csodálatos táj, a friss levegő, a gyönyörű erdei kör-

nyezet, a békesség és nyugalom, ami ott körülveszi az embert, semmihez 

sem fogható! Az évek során rengetegszer járt Szekeresbükkben, de mindig 

tudott valami újat mutatni neki: itt találkozott először testközelből olyan fo-

kozottan védett állatfajokkal, mint pl.: a macskabagoly, a zöld gyík és az ege-

részölyv. 

Sokat utazik és túrázik szerte az országban, látott már számtalan természeti 

csodát, de végül mégis ide vágyik vissza a szíve.  

Utószóként idézi, Radnóti után szabadon: "nem tudhatom, hogy másnak e  
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Online fotópályázat díjazottjai 
 III. helyezés  

(aktív kategória) 

SERES SZABOLCS 
 

 Naplemente Vajdavár felett 
 

Szabolcs kedvenc helye  Borsodnádasdon a Vajdavár és környéke.  

Hogy miért? Mert itt nőtt fel. 

Sok szép emlék, és a boldog gyerekkor fűzi ide.  

Ismeri minden hűsítő forrását, hegyét-völgyét, zegzugos útjait, a sok elbeszélést, mondát 

a Vajdavár belsejében rejlő kincsről, amit még máig senki sem talált meg. 

Ő úgy érzi megtalálta, mert a kincs épp a hegy maga. 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Online fotópályázat díjazottjai 
 I. helyezés  

(nyugdíjas kategória) 

SZKÁLOSI GYÖRGYNÉ 
 

Az akácfa, fogadott gesztenye gyermeke 
 

Judit 47 éve lakik a Borsodnádasdi „felső tó” gátja alatt található lakóövezetben a Kölcsey 

úton.  

A tó és környéke számára minden évszakban csodálatos, nap - mint nap. 

Állítja, hogy a tó partján körbe sétálva biztos a felüdülés és kikapcsolódás testnek, lélek-

nek egyaránt.  

Érdekes felfedezés volt számára, hogy a parton álló öreg akácfa „örökbe fogadott” egy 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

A Kettős– kereszt és környéke 

 Forgony Evelin fotói 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Vajdavár völgy, Évszakok az Árkos-völgyben 

 Seres Szabolcs fotói 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Tavaszi rét, Májusi naplemente,  

Borsodnádasd egy havas napon 

 Seres Szabolcs fotói 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Csodálatos helyek Borsodnádasdon 

 Szűcsné Szabó Erika fotói 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Csodálatos helyek Borsodnádasdon 

 Szűcsné Szabó Erika fotói 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

A Felső tó 

 Szkálosi  Györgyné fotói 

 



16 

 

 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Az Alsó tó 

 Antal Lászlóné fotói 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

A Csurgói forrás 

 Faix Istvánné fotója 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

„Sóhajok hídja” a Mátéhegyi ökoparkban 

 Pallaginé Érsek Zsuzsanna fotója 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

A Vajdavár 

 Érsek Mária fotója 
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 „EZÉRT SZERETLEK BORSODNÁDASD” 

Mocsolyás 

 Bátori Kurek Nikoletta fotói 

 


