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MI IDÉN ÍGY EMLÉKEZÜNK ... 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  

2021. január 22. 
Borsodnádasd Város Önkormányzata,  

a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár és  

a Borsodnádasdi Művelődért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány Kuratóriuma 

a Magyar Kultúra napján rendhagyó módot választott az ünneplésre. 

 

 Összeállításunk célja, hogy ma a kultúra napja alkalmából bemutassuk azokat a 

személyeket, csoportokat akik az elmúlt évben, években vagy évtizedek alatt aktív 

közreműködőként, támogatóként kiemelkedő tevékenységet folytattak, 

 és településünk határain túl is képviselték városunkat  

a művelődés, a kultúra vagy a sport területén. 

Ők a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány Kuratóriu-

ma által 2003-ban bevezetett, és évente a  kultúra napján ünnepélyes keretek között 

átadott elismerések 

a  „Borsodnádasdi Kultúráért” emléklapok, kitüntetések  

tulajdonosai 

akikre méltán lehetünk büszkék 

Készült: a Magyar Kultúra napja alkalmából,  

Borsodnádasd, 2021.01.22. 
Szerkesztette:  

Keresztfalvi Lajos  
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A „Borsodnádasdi Kultúráért” emléklapok, kitüntetések tulajdonosai 

2003 - 2020 
 

    oldal    év     kategória   név 

 4 2003  diák:   Érsek Tamás 

 5 2003  aktív:  Seszták Marianna  

 6 2003  nyugdíjas:  Kisantal Zoltánné 

 7 2004  diák:   MŰ-vész-HELY Borsodnádasd 

 8 2004  aktív:   Cseh Béla 

 9 2004  nyugdíjas:   Kovács Valéria 

 11 2005  diák:   Lendvai-Bóta Nóra 

 14 2005  aktív:   Pallaginé Érsek Zsuzsanna 

 15 2005  nyugdíjas:   Bakos Vencel 

 17 2006  diák:   VIVA Furulya Együttes 

 19 2006  aktív:   Járdán József 

 21 2006  nyugdíjas:   Szent István Templom Férfi Énekkórusa 

 23 2007  diák:   Szandramóna Együttes  

 25 2007  aktív:   Vass Beáta 

 27 2007  nyugdíjas:   Gál János 

 28 2008  diák:   Sárváry Dávid és Sárváry Márió 

 30 2008  aktív:   Tóthné Pál Ágnes és a Botcsinálta  

       Komédiások 

 31 2008  nyugdíjas:   Őszirózsák Nyugdíjas Klub  

 33 2009  diák:   Gál Levente 

 34 2009  aktív:   Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület 

 36 2009  nyugdíjas:  Papp Istvánné 

 38 2010  aktív:   ifj.Bárczy Zoltán 

 40 2010  nyugdíjas:   Cseh Béláné 

 42 2011   diák:   Montázs Mazsorett Csoport 

 43 2011  aktív:   Keresztfalvi Lajos és Keresztfalviné Németh 

       Barbara  

 46 2011   nyugdíjas:   Ruzsinszki Pál 
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    oldal    év     kategória   név 

 47 2012  diák:   Boza Bence 

 49 2012  aktív:   Boszorkány Konyha 

 51 2012  nyugdíjas:   Négy Évszak Irodalmi Kör 

 53 2013  diák:   Kurtán Laura 

 55 2013  aktív:  Kós Tamás 

 56 2013  nyugdíjas:   Szkálosi László 

 58 2014  diák:   Csépányi Alexandra 

 60 2014  aktív:   Kelemen Tünde 

 62 2014  nyugdíjas:   Magyar Rákellenes Liga dr. Kubinyi Pál  

       Borsodnádasdi Alapszervezete 

 64 2015  diák:   Baranyi Dávid Áron 

 66 2015  aktív:   Papp Ágnes és Oszacsek József 

 69 2015  nyugdíjas:   Kormosné Gyárfás Gabriella 

 70 2016  diák:   Keresztfalvi Bence 

 73 2016  aktív:  Sági Tibor 

 75 2016  nyugdíjas:   Szkálosi György 

 76 2017  diák:   Maczó Panka 

 78 2017  aktív:   László Márk 

 80 2017  nyugdíjas:   Erdélyi Gábor 

 81 2018  diák:   Kelemen Márton 

 83 2018  aktív:   Sírné Cseh Erzsébet és Vékonyné Zombori 

       Katalin 

 85 2018  nyugdíjas:   Cseh Istvánné 

 86 2018  posztumusz: Kahán Csenge 

 89 2019  diák:   ifj. Nedeczki László 

 88 2019  aktív:    Szekanecz Tímea 

 90 2019  csoport:   Borsodnádasdi Egyházközösség Zenekara 

 93 2020  diák:   Hajdu Eszter 

 94 2020  csoport:  A Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum 

       Közhasznú Egyesület 

 96 2020  nyugdíjas:  Sztrakai Judit 

 98 2020  posztumusz: Kóczián Tamás 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2003. diák kategória) 

Érsek Tamás  
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Érsek Tamás 1985. szeptember 2-án született Ózdon. 

A Borsodnádasdi Általános Iskola elvégzése után, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimná-

zium humán tagozatán érettségizett 2004-ben.  

Iskolai kollégiumi ünnepségeken állandóan részt vett verssel, prózával, énekkari 

tagságával. 

Középiskolai tanulmányai alatt a Szent József Kollégium diákja volt, ahol a diákta-

nács elnökeként a diákélet szervezésében tevékenykedett. 

A kollégium kápolnájában az egyházi teendőket vezette. 

Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve a Budapesti 

Corvinus Egyetemen folytatta, ahol jogász, illetve közgazdász diplomákat szerzett. 

Borsodnádasdon a nagyközségi, majd városi rendezvények, ünnepségek állandó 

közreműködője volt. 

Jelenleg feleségével és két gyermekével együtt Dunavarsányban él.  

Budapesten dolgozik ügyvédként, a saját maga által alapított ügyvédi irodában.  

Szabadidejében a gyerekekkel játszik, kirándul vagy kertészkedik. 



Seszták Marianna 1967. április 18-án született Ózdon. 

1989-ben szerzett óvodapedagógusi végzettséget a DTKF Hajdúböszörményi Óvónő-

képző Intézetében. 

Pályaválasztása nem volt véletlen, hiszen a gyermekek szeretetét édesanyjától örököl-

te, aki óvodapedagógus és óvodavezető volt közel 40 évig. 

A Borsodnádasdi Nosztalgia klub régi Radnóti Miklós ifjúsági klub felnőtté vált tagjai 

közül jött létre azzal a céllal, hogy a település gyermekeinek és felnőtt lakosságának 

kulturális programokat szervezzenek.  

Sok új tag csatlakozott a klubhoz, melynek vezetője volt. 

A Katalin bálok, pótszilveszterek, Május 1. rendezvények mellett nagy sikere volt a 

Mikulási rendezvényeknek, ahol a tagok mesejátékot tanultak be és játszottak el, ren-

geteg vetélkedő mellett. 

2009-ben szakirányú végzettséget szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi karán, mint közoktatási vezető. 

2010-ben sikeres vezetői állást pályázott meg Budapesten és elköltözött Borsodnádas-

dról. 2014-ben újabb szakirányú végzettséget szerzett, az Egri Eszterházy Károly Fő-

iskolán tanügyigazgatási szakértői területen. 

Még ebben az évben mesterpedagógus és szaktanácsadó lett. 

Jelenleg is a Kispesti Tarka-barka Óvoda vezetője. 

A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2003. aktív kategória) 

Seszták Marianna  
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A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2003. nyugdíjas kategória) 

Kisantal Zoltánné  
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Kisantal Zoltánné 1932. február 14-én született Borsodnádasdon.  

Irénke néni tősgyökeres borsodnádasdi volt.   

Iskolai tanulmányait az Ózdi Polgári Leányiskolában kezdte, ezután a Putnoki Me-

zőgazdasági Technikum-ban majd a Budapesti Népművészeti Intézetben tanult. 

Közösségi életét, mint hímző, a díszítő művészeti szakkör vezetőjeként kezdte. 

E szakkör vezetéséhez szükséges tanfolyamokat is elvégezte. 

A fiatalok számára talán már ismeretlen a név „Hazafias Népfront”, de ide nyúlik 

vissza a mai Nő klub története.  

1965-ben kelt életre a Hazafias Népfront anyáskodásával az akkori nevén Nőtanács-

ként emlegetett kisközösség.  

A közösség céljai az évek alatt nem változtak: Közös, örömteli együttlétek, barátság, 

új ismeretek megszerzése, kikapcsolódás a hétköznapi házimunkából. 

Kisantal Zoltánné számtalan kirándulás megálmodója és megszervezője volt.  

Több kiállításon is részt vett a kézimunkáival.  

1973-ban megszervezte az Idősek Klubját, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. 

2020. január 15-én hunyt el.  



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2004. diák kategória) 

MŰ-vész-HELY 
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A MŰ - vész -HELY 1996 szeptemberében alakult. 

Tagjai éveken át kézműves foglalkozások keretében ismerkedtek meg a szövés, fonás, 

anyagozás, tűzzománc készítés, batikolás, nemezelés különféle technikáival. 

A foglalkozások „művészkedések” alatt a gyerekek sokszor zenét is hallgattak. 

7 év elteltével, díszletkészítés közben határozták el, hogy ha már díszleteket készíte-

nek, miért ne adják elő a hozzá tartozó darabokat is. 

Lelkes felnőttekkel közösen 2003-ban mutatták be az első nagy sikert aratott előadá-

sukat a Valahol Európában c. musicalt a Petőfi Művelődési Házban. 

2004 óta folyamatosan működik a csoport. Évente egy egész estés, zenés színházi elő-

adással készülnek. (Dzsungel könyve; Rómeó és Júlia; Légy jó mindhalálig; Valahol 

Európában; Óz, Borsodnádasd csodája; Na, ne má; Hófehérke, vagy valami ilyesmi; 

Koli sztori, operett és musical gálák; válogatások) 

Legutóbbi előadásukon 31 fiatal és visszajáró régebbi tag szerepelt.  

Az előadásokra heti rendszeres próbákon és két hetes táborokban készülnek.  

A világjárvány miatt jelenleg kényszerpihenőn vannak.  



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2004. aktív kategória) 

Cseh Béla  
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Cseh Béla 1942. szeptember 7-én született Ózdon. Az általános iskolában énekkari 

tag volt, talán innen kezdődött el nagyobb szabású kulturális sport és közéleti tevé-

kenysége. 

A néptáncos, színházi szereplések részese volt éveken keresztül, olykor oktatott is. 

Bábáskodott az Ifjúsági Klub létrehozásánál és éveken át volt a vezetője.  

Csatlakozott a Szent István Templom férfi énekkórusához.  

Mint kultúrigazgató-helyettes éveken át szervezte, vezette a szüreti bálokat, táncmu-

latságokat. A tömegsport területén kispályás labdarúgó tornákon vezette a fiatalokat, 

akik szép eredményeket értek el járási szinten is.   

Nevéhez fűződik a fotószakkör létrehozása, melyet évtizedeken keresztül vezetett.  

Sok fiatalt ismertetett meg a fotózás és képkidolgozás szépségeivel. Sok helyszínen 

készített felvételeivel maradandó dokumentumokat alkotott, melyet több kiállításon 

tablóval mutatott be. A Botcsinálta  Komédiások aktív tagja volt. 

A színtársulat feloszlása után feleségével kétszemélyes vidám jeleneteket adtak elő, 

amivel tovább képviselték városunkat rendezvényeken. (Kultúra napja, Eger, Ózd, 

környező települések). 

2019-ben a Kultúra napján még fellépett. 

2019. február 27-én 76 éves korában fájdalmas betegség után elhunyt.  



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2004. nyugdíjas kategória) 

Kovács Valéria 
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Kovács Valéria 1944. március 4-én született Tornalján. 

Általános iskolai tanulmányait Borsodszentgyörgyön végezte.  

1961-ben férjhez ment és Borsodnádasdra költözött, azóta itt él.  Középiskolai tanul-

mányait Budapesten végezte ahol Postaforgalmi technikusi végzettséget szerzett. 

Ezután Borsodnádasdon az I. számú postán dolgozott vezetőként 40 évig.   

A család mellett aktív dolgozóként is mindig volt kötődése a kultúra valamely ágá-

hoz. Tagja volt az énekkarnak, színjátszóként láthatták őt a színpadon, mint néptán-

cos szintén csapattagként közösségi emberként őrizte a hagyományokat.  

A Botcsinálta Komédiások vezetője volt 5 évig. A Béke Kultúrotthonnak gazdasági 

vezetője volt éveken át.  

Korábban a postások szakszervezetéhez tartozva dolgozott a közösségért.  

2000-től a Borsodnádasdi Vasas Lakóterületi Szakszervezet tagjaként tevékenyke-

dett.  

A tagság, aktivitására felfigyelve 2003-ban vezetőségi taggá választotta.  

A Szeretet Klubban folytatta közéleti kulturális tevékenységét 4 éven keresztül. 
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 2000-ben új klubbot, az Őszirózsák Nyugdíjas Klubbot hívta életre. 

Szerepet vállalt a Molnárkalács sütés hagyományának terjesztésében, tovább adásá-

ban. Az általános iskola 4. osztályos tanulóinak oktatott főzést, molnárkalács sütést, 

varrást. 

Odaadó, lelkiismeretes munkája elismeréseként 2018-ban a XI. Molnárkalács Feszti-

válon Hagyományőrzésért Emlékplakettet kapott.   

Napjainkig részt vesz minden közösségi eseményen, klubtársaival a járvány miatt 

sajnos a személyes találkozásaik elmaradtak, de a csoport tagjai telefonon napi rend-

szerességgel tartják a kapcsolatot. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2005. diák kategória) 

Lendvai - Bóta Nóra 
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Lendvai-Bóta Nóra 1991. július 18-án született Egerben.  

A zene iránti szeretete már egészen korán megmutatkozott.  

Az általános iskolát 1997-ben kezdte el Borsodnádasdon, majd két év múlva Péntek 

Istvánné kezei alatt ismerkedett meg a zongorázás rejtelmeivel.  

Általános iskolai évei alatt tanult nép táncolni is, de a zene mindig sokkal jobban 

magával ragadta. Eközben számtalan rendezvényen fellépett: népdalokat énekelt 

vagy klasszikusokat zongorázott, de a helyi néptánccsoporttal is több alkalommal 

szerepelt különféle programokon.  

2005-ben Élete hatalmas fordulópontot vett, amikor a megszokott környezetből ki-

szakadva Budapestre költözött, mivel felvételt nyert Dévai Nagy Kamilla Krónikás 

Zenedéjébe.  

A középiskolát már a fővárosban kezdte meg a Szent Gellért Katolikus Gimnázium-

ban. A Zenedében nemcsak gitározni tanult, de például a helyes beszéd technikájá-

ra, vagy az előadó művészetre is oktatták. A négy év alatt sok fellépésre eljutott a 

tapasztaltabb diáktársaival, és Kamilla magával vitte egy németországi mini turnéra 

is.  

Érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 

kezdte el felsőfokú tanulmányait Ókori nyelvek és kultúrák szakon, mivel ekkor az 

egyiptológia érdekelte.  
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Egy év után azonban, Birtalan Ágnes a Belső-ázsiai Tanszék vezetője sámánizmusról 

tartott előadásának hatására átment Keleti nyelvek és kultúrák szakra, ahol Mongólia 

kultúrájával, nyelvével ismerkedett meg, majd ebből diplomázott le.  

Itt tanult meg egy mongol népdalt is, amely később több zenekarba is belépőként 

szolgált. 

2010-ben, a Krónikás Zenede befejezése után egy folkmetál zenekar énekese lett. Né-

hány, a zenekarban töltött hónap után azonban úgy érezte, ez nem az ő világa, és egy 

ismerőse tanácsára jazzénekre kezdett járni Zsemlye Veronikához. Rajta keresztül ju-

tott el 2011-ben egy zenei táborba Tokajba, ahol megismerkedett többek között az ott 

tanító Eichinger Tibor gitárossal és Megyaszay István basszusgitárossal, akikkel ké-

sőbb egy zenekarban játszott.  

A már említett mongol népdal, a Gonan har révén először Tibi együttesével, a Mikro-

be-val lépett fel néhányszor, mint vendég, majd később a Rojo Vivo elnevezésű, alap-

vetően latinos ritmusokkal operáló, de a jazz, rock és hip-hop egyes elemeit is felvo-

nultató együttes énekese lett.  

Miután a banda 2012-ben feloszlott, Nóra a Mikrobe-val folytatta. A sajátos stílusban 

alkotó zenekarral 2013-ban elkészítették első lemezüket „Páros7” címmel, a gitárnál 

Eichinger Tiborral, a basszusgitárnál Váczi Kristóffal, a doboknál pedig Czibere Jó-

zseffel. A 2014-ben, az A38 hajón tartott lemezbemutató koncerten azonban az ütős 

hangszereknél már a Budapesti 

Fesztiválzenekarból ismert Her-

boly Lászlót hallhatta a közönség. 
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2013-ban a Magyar Hajnal Énekstúdió diákja lett, majd ugyanezen évben másik két 

zenekar is képbe került: a stoner/grunge vonalon mozgó Bálnalovas és a klasszikus/

pszichedelikus rockot játszó House of Grooves.  

Előbbivel viszonylag rövid ideig tartott az együttműködés, utóbbival azonban három 

év alatt egy demót (Desire), egy EP-t (Maybe now) és egy nagylemezt (The time has 

come) is összehoztak. A House of Grooves-szal a rockzene klasszikusainak számító 

Led Zeppelinen és AC/DC-n kívül többnyire saját, angol nyelvű dalaikat játszották, 

visszatérő vendégei voltak a Váci Világi Vigalomnak, és 2014-ben felléptek a 

FEZEN-en is.  

Az évek alatt Nóra az említetteken kívül több formációban is megfordult vendégként, 

és saját duójával is számos koncertet adott, többnyire Budapesten. 2017-ben költözött 

haza Borsodnádasdra, és kezdett el dolgozni az Ózdi Városi Televízióban szerkesztő-

műsorvezetőként. Következő év elején vette át a Kaleidoszkóp című kulturális maga-

zin szerkesztését, így ha nem is a színpadról, de a televízión keresztül továbbra is 

foglalkozhatott azzal, amit szeret. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2005. aktív kategória) 

Pallaginé Érsek Zsuzsanna 
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Pallaginé Érsek Zsuzsanna 1956. július 20-án született Ózdon. Már az általános is-

kolában megszerette a népdalokat, és gyakran alkalmazta a Dr. Nemcsik Pál által 

gyűjtött beéneklő dalokat is. Az általános iskola elvégzése után az Egri Dobó István 

Gimnázium énekzene tagozatán folytatta tanulmányait és részt vett a „Ki Mit Tud”- 

on, továbbá a diáknapokon. 

1974 -78 - ig a Tanárképző Főiskola magyar-énekzene tagozatára járt, tagja volt a fő-

iskolai irodalmi színpadnak és az Országos Folklór fesztiválon kiemelt első helyezést 

ért el. 1 évig volt a Gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes szólóénekese, és 2 évig a 

Budapesti Folklór Együttes szólistája. 1978-ban részt vett a Szentendrei Népzenei 

Fesztiválon, ahol együtt lépett fel Budai Ilonával, Dévai Nagy Kamillával és Bodza 

Klárával.  

1979-ben az Országos repülj páva mozgalom megyei képviseletében bemutató műsor-

ral szerepelt. Igyekezett tanítványaival megszerettetni az irodalmat, zenét, énekeket. 

Az elmúlt évek során nagyon sok városi rendezvényen lépett fel az Őszirózsák Nép-

dalkörrel. Több alkalommal értek el szép eredményeket a térségi, területi és országos 

minősítéseken. Fő céljának tekinti a helyi népdalkincsünk megóvását.  

2018-ban 40 év pedagógiai munkáját befejezte és jelenleg nyugdíjas éveit töltim de 

továbbra is szívügyének tekinti a város kulturális életének segítését. 2019-ben vezető-

je lett az Őszirózsák Nyugdíjas Klubnak és beválasztották a Borsodnádasdi Művelő-

désért Kultúráért és Sportért Közalapítvány kuratóriumába.  



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2005. nyugdíjas kategória) 

Bakos Vencel Tibor 
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Bakos Vencel Tibor 1940. október 10-én született Ózdon.  

Általános iskoláját Borsodnádasdon végezte. Tanárnője itt szeretette meg vele az iro-

dalmat s kapott kedvet a versíráshoz. Ózdon az ipari-tanuló intézetben folytatta tanul-

mányait, ahol 1958-ban villanyszerelő szakmunkás bizonyítványt.  

A borsodnádasdi lemezgyár villamos műhelyében kapott munkalehetőséget, innen 

másféléves gyakorlat után be kellett vonulnia sorkatonai szolgálatra. Leszerelése után 

visszakerült a lemezgyárba. 

1966-ban megnősült, 1968-ban kislánya született. 

Később a villamos műhely művezetője lett. A Miskolci Bláthy Ottó villamos ipari 

szakközépiskolában kapott technikusi oklevelet, majd 1985-ben a Kandó Kálmán Mű-

szaki Főiskola erősáramú szakán végzett.  

Amikor a borsodnádasdi lemezgyárat is elérte a privatizáció és a gyárnak budapesti 

tulajdonosa lett, elhatározta hogy szülőhelyéért megpróbál mindent megtenni, ezért 

önkormányzati képviselőnek jelentkezett, majd 1998 és 2002 között alpolgármester-

ként tevékenykedett. Ez idő alatt lett várossá Borsodnádasd.  

2002-2006 közötti időszakra újraválasztották, ez alatt a város egészségügyi és szociá-

lis ügyeinek intézésében segédkezett.  

Munkahelyén kinevezték üzemvezetőnek, később a borsodnádasdi gyáregység igaz-

gatójának. 

A gyár felszámolása igen nagy nyomott hagyott benne, ebben az időszakban született 

a gyárat elsirató verse: Hattyudal 

Mindig nagyon szeretett olvasni. Szépirodalmat, verseket, műszaki könyveket. A fel-

számolás időszakában szívügyének tekintette a gyár teljes műszaki könyvtár állomá-

nyának megmentését, megszervezte a könyvek átszállítását, elhelyezését. Kitartó 

munkájának köszönhetően a műszaki könyvek és folyóiratok Borsodnádasd tulajdo-

nában maradhattak. 
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Eleinte csak saját részre próbált írni, majd egy kedves ismerőse javaslatára az Ózdi 

irodalmi klubban is megmutatta néhány versét. A klub vezetője Balobásné Bodnár 

Katalin Gizella és a jelenlévők szeretettel fogadták és látták el tanácsokkal.  

Lassan összeírt egy kis kötetnyi verset „Kalászból lesz földnek új vetése” címmel.  

A csoporttal eljártak országos irodalmi találkozókra, közben összegyűlt egy újabb kö-

tetre való vers „Bolyban küzdök és mégis magam” címmel.  

Az élet ment tovább, következett egy új kötet „Viaszforgácsok” címmel.  

Ezt követően megszakadt a folyamata a könyvkiadásnak egészségügyi és egyéb okok-

ból.  

Első könyve megjelenésekor a  BNTV számára a helyi kultúrotthon igazgatónő ripor-

tot készített vele, mely egyben első nyilvános borsodnádasdi bemutatkozása is volt.  

A későbbiekben az Ózdi Városi TV is készített vele riportot, melyeket felhasználva 

2012-ben elkészült verses lemeze  DVD-n Alkony címmel. 

Második könyve megjelenése után már egyre több borsodnádasdi ünnepi rendezvény-

re hívták meg és kérték fel versei elszavalására (Idősek napja, Nőnap).  

„Kedves színfolt” maradt számára, amikor meghívták a lemezgyár telepen működő 

Négy Évszak Irodalmi Körbe vendégként ahol megismerte a csoport munkáját, tiszta, 

érthető verselésüket.  Sok évig jártak együtt különböző rendezvényekre. A Magyar 

Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezetétől is ka-

pott meghívást, ahol verseivel ünnepélyesebbé tette a ren-

dezvényeket. Mindig örömmel tett eleget a felkéréseknek.  

 

2019 évben a Volny József emlékest maradandó emlékként 

él benne, ahol sok régi munkatárssal és baráttal találkozha-

tott.  



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2006. diák kategória) 

VIVA furulya Együttes 
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A VIVA Furulya Együttes 1993-ban alakult a Művelődési Ház szakköreként 

iskoláskorú gyerekekből. Az együttes heti három alkalommal ült össze és gyakorolt.  

Az elmúlt évtizedek alatt, Sági Tibor tanár úr vezetésével az együttesben számtalan 

diák cseperedett fel és ismerkedhetett meg a hangszer használatának fortélyaival, az 

együtt zenélésben és éneklésben rejlő közösségformáló erővel.  

Bár a borsodnádasdi iskolapadból kikerült diákok helyét az évek során a fiatalabb 

nemzedék vette át, az együttesben mindig volt hely a „régi csapattagoknak” akik kö-

zépiskolásként, fiatal felnőttként nagy szeretettel jártak vissza a próbákra és fellépé-

sekre,  jelenlétükkel motiválva és segítve a kicsiket. 

Településünkön az Együttes minden meghívásnak eleget tett, és ott a legjobb tudásuk-

nak megfelelően szerepelt. 

Rendszeresen felléptek Borsodnádasdon a szociális otthonban és az idősek otthoná-

ban iskolai rendezvényeken, anyák napi, nőnapi és kultúra napi rendezvényeken, ta-

vaszi zsongás napokon, Nádasd napokon, véradó ünnepségeken, kiállítás megnyitó-

kon, vadászbálon, köztisztviselői rendezvényeken.  
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Az  évek múlásával az együttes tagjai „kirepültek” felnőttek, néhányuknak már saját 

családja is lett. 

2017-től Sági tanár úr osztályfőnökként az akkor induló felsős osztályából új furulya 

csoport létrehozását tervezte. Osztályszinten kezdett el foglalkozni a gyerekekkel és 

2018-ban az adventi gyertyagyújtás alkalmából a Közösségi Ház felkérésének eleget 

téve már az új csoportot néhány „régi VIVA” taggal kiegészítve hallhatta a borsodná-

dasdi közönség.   

2019 decemberében az „Élő Advent Borsodnádasdon” programsorozatba a Móra Fe-

renc Általános Iskola  is becsatlakozott a 18. ablak házigazdájaként. Az alkalomra 

összeállított műsor keretében a furulya csoport is fellépett. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2006. aktív kategória) 

Járdán József 
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Járdán József Borsodnádasdon született 1944-ben. Diósgyőrben a Kohászati tech-

nikumban érettségizett, valószínűleg innen ered, hogy a mai napig szeret kis fémönt-

vényeket készíteni (kard alkatrészek, plakettek, juhászkampók stb.)  

A Miskolci Nehézipari Egyetem gépészmérnöki karán végzett 1967-ben. 

A Budapesti Vegyigép Tervező Vállalatnál dolgozott 1972-ig, ahol a Szovjetunióban 

építendő festékgyárhoz tervezett készülékeket és a tervek ismertetése és átadása mi-

att egy hónapot ott is töltött. 

1972-ben Borsodnádasdra költözött szüleihez, ahol közös családi házat építettek és 

az óta is ott élnek. A Lemezgyár  műszaki fejlesztési osztályára került, ahol a tervező 

csoport vezetője volt 1989-ig. Rengeteg, emberhez nem méltó munkát kiváltó gépet, 

berendezést tervezett, amelyek a gyár megszűnéséig működtek. A kiadott feladatain 

kívül is sok terve valósult meg amiért „Kiváló újító” ezüst fokozatot kapott.  

Nyugdíjazásáig az önkormányzatnál a karbantartó csoport műszaki vezetője volt, 

1987-ben kiváltotta az iparengedélyt és lakatos munkákat végzett (pl. falusi temető-

ben a ravatalozó előtető) másodállásban fizetés kiegészítésként. 

1982-ben díszoklevelet kapott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácstól a sífelvo-

nó tervezési munkájáért.  
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Egyéb képesítései: Fém visszanyerés hulladékból, nemesfémgyártás, műszaki rajzo-

lás, műszaki tanácsadás, fegyver és löveg technikus.  

Talán az utolsó komolyabb tervezői és kivitelezői munkája az Audi gyár részére ké-

szített berendezés volt, amellyel az sz.g.k villanymotorok vasmentesség méréseit le-

hetett elvégezni, ami a Budapesti Műszaki Egyetemen történt meg.  

A műszaki munkái mellett gyermekkorától kezdve kedvenc időtöltései: a rajzolás, 

festés, faragás, ötvös munkák, régi fegyverek utánzatainak az elkészítése, amihez 

még meg kellett tanulnia a penge kovácsolását, csiszolását, hüvelyek bőrözését, ve-

retek készítését stb. 

Készített molnárkalács sütővasakat is. Az első elismerése 1958-ból való, egy újság 

gyermekrajz pályázatán kapta. A Későbbiekben sokszor szerepelt újságokban, rádió 

és Tv riportokban. Az általa készített fegyverek kiállításra kerültek Ózdon, Egerben, 

Gyöngyösön, Budapesten. Megtalálhatók az egri és diósgyőri várban, a mohácsi 

csata emlékhelyén, hagyományőrző egyesületeknél, gyűjtőknél. 

Oklevelekkel elismert szereplései: 

1992 Ózd, termékbemutató: Iposz különdíj 

Több éven keresztül volt az Iparművészeti Múzeumban kézműveseknek rendezett 

kiállításokon a zsűri és a közönség szavazata alapján első helyezett: 

1999 Aranyfokos vándordíj 

2000 Az ezredforduló kézműves remeke 

2001 „Kézművesség az ezredfordulón” 

2002 „Kossuth és kora” 

2004  A Magyar kézművesség hagyományai 

2005 A Magyar kézművesség, mese világa 

Tárgyait kiállították az Iparművészeti Múzeumban. 

Több ízben állították ki festményeit a Kultúra Napja alkalmából Borsodnádasdon, 

ahol mindig első helyezett lett felnőtt kategóriában. Utolsó komoly elismerését a Va-

dászati Kulturális Egyesület által kiírt pályázatra beküldött tárgyaiból kapta. A hat 

Kossuth díjas művészből álló zsűri döntése alapján a Szarvaskés I, Szarvaskés II, 

Vadászkés tárgyakért, melyek 2019 –ben Keszthelyen a „magyar vadászati kultúra 

méltó értékei” c kiállításon voltak kiállítva. 

Lehetősége volt sok éven át olyan festőtáborokban részt venni ahol neves festőmű-

vészekkel együtt alkothatott. Szabadidejében ma is szeret festeni. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2006. nyugdíjas kategória) 

Szent István Templom Férfi Énekkórusa 
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A Szent István Templom Férfi Kórusa egyházi énekkar néven az 1930-as években 

alakult meg. Az akkori kántor és tanítók alakították (Bóna Ferenc – Bárci József). 

Mint alapító és közreműködő tagok voltak többek között Leitner Antal, Ózdi Ferenc, 

Löfler József, Molnár Lajos, Molnár Viktor, Ipacs Bertalan, Boza Ferenc, Kovács 

Gyula. 

Ők mindannyian a templomi passiót éneklő tagok voltak. A 80-as években felfigyelt 

rájuk az akkori iskola énektanára dr. Nemcsik Pál. Az egyházi énekkar kibővült külső 

tagokkal is, és megalakult a Borsodnádasdi Munkásénekkar. Repertoárjuk kibővült, 

és az egyházi énekeken kívül, népdalokat, magyar nótákat, mozgalmi énekeket is 

énekeltek. Vezetőjük Érsek „csanádi” János helyi kántor volt. Miután ő elköltözött 

Budapestre a kórus vezető nélkül maradt, de a passió éneklést nem hagyták abba, és 

régi magnófelvételek segítségével próbálták e szép hagyományt minden évben to-

vább vinni. A környező települések is szívesen látták őket ahova örömmel mentek 

énekelni (Balaton, Bekölce) 

Az akkori énekkar tagjai: Sztankó Lajos, Dorkó Kázmér, Farkas Pál, Farkas Béla, Ér-

sek „csanádi” Ferenc, Érsek „csanádi” Imre, Boza Miklós, Boza Emil, Tuza Sándor, 

Boza Gyula, Érsek „jutka” Bertalan, Cseh Ernő (idősebb és ifjabb is), Ipacs János, 

Bakos Alfréd, Érsek „kisbera” Ferenc, id. Kovács Emil, Hamar Gyula, Cseh Béla, 

Holló István, Bocsi Ferenc, Gelle Gyula, Cseh Ferenc. Sajnos ők már nincsenek köz-

tünk. Először csak a templomban, de aztán amikor egy-egy tag elhunyt annak temeté-

sén is énekeltek. Később településünk lakói is meghívták őket szeretteik temetésére 

és ünnepi alkalmakra is énekelni.   
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A templomi szentmiséken való éneklésen túl állandó résztvevők a körmeneteken, 

szabadtéri miséken, halottak napi megemlékezéseken. Az egyházi kórus nagyon sok 

felkérésnek tett eleget egyházközösségünkön túl is (Egerben, Hódoscsépányon, Be-

kölcén) öregbítve Borsodnádasd hírnevét.  

A hősök miséjén több alkalommal énekeltek Gyöngyöspatán, meghívást kaptak em-

lékmű avatási szertartásokra Ózdra, és a Sajóvárkonyi hősi halotti szobor avatására 

is. Résztvevői voltak egy nagyon szép karácsonyi koncertnek a VIVA Furulya Együt-

tessel „Fel nagy örömmel” címmel emlékeztek meg Jézus születéséről.  

Az egyházi kereteken kívül részt vettek közös társadalmi rendezvényeken is mint pl 

a Szent István napi ünnepségeken, kenyérszentelésen, Nádasd napokon, tűzoltó autó 

szentelésen.  

Amíg többen voltak, minden évben összegyűltek két-három alkalommal nótázgatni 

és értékelni a közös munkát. Napjainkban a tagok létszáma lecsökkent így a mostani 

tagok: Leitner Gyula, Koós Bálint, Sárváry Tamás, Kolmont János, Medve Attila, 

Pozsgai Bertalan, Kovács Emil, Kovács Árpád, Kelemen Gyula, Érsek Zoltán és 

nem utolsó sorban Demeter István. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2007. diák kategória) 

Szandramóna Együttes 
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Érsek-Prókátor Alexandra Gizella 1992. június 03-án született Ózdon, gyermekkorát Borsod-

nádasdon töltötte. Zenei tanulmányait Péntek Istvánnénál kezdte először zongorán, majd 10 

éves korától az ózdi Zeneiskolában tanult szintetizátoron Berényi Dezső tanár úrnál.  

Könnyűzenei fellépéseik befejeződtek, amikor középiskolás lett. 2007-ben az ózdi Széchenyi 

István Közgazdasági Szakközépiskolában tanult. 2011-ben leérettségizett és ott maradt további 

két évet, melynek végén ügyviteli szakképesítést kapott.  

Iskolai évei után Ózdra költöztek, ahol az önkormányzatnál kezdett el dolgozni, majd 2015-ben 

Bárnán, házasságot kötött Nagy Róberttel. Házasságkötésük után visszaköltöztek Borsodná-

dasdra és azóta is itt élnek.  

2017-ben kezdett el dolgozni a Sajóvölgye Takarékszövetkezet borsodnádasdi fiókjában, mely 

többszöri egyesülés után alakult a ma ismert, országos Takarékbank Zrt.-vé. Ügyfélreferens-

pénztáros pozícióban dolgozik a mai napig, mely azzal a feladattal jár, hogy az ügyfelek problé-

máinak megoldása mellett segít megtalálni az igényeknek megfelelő hitelt, folyószámlát, betét-

lekötési lehetőséget. Férje a Volánbusz Zrt-nél dolgozik buszsofőrként. 
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Pál Ramóna 1996. január 31-én született Ózdon.  

Borsodnádasdon töltötte gyermekkorát, ahol a zene szeretetével először a templomban ismerke-

dett meg. Egészen kisgyerekkorától kísérte nagypapáját a misékre, aki a férfikórus tagja volt. 

Általános iskolába Borsodnádasdra járt, alsó tagozatos volt még, amikor beiratkozott az Ózdi Er-

kel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába zongora szakra, majd később a miskolci Bartók Béla Ze-

neművészeti Szakközépiskolában (2010-2014) folytatta tanulmányait.  

A középiskolai évei alatt sokszor játszott esküvőkön, miséken. Tulajdonképpen magával a kántori 

hivatással is így ismerkedett meg. Tanulmányait később Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművésze-

ti Egyetemen egyházzene-orgonaművész BA szakon fejezte be. (2016-2020)  

A zongorát, mint hangszert akkor szerette meg, amikor elkísérte a nagynénéjét Péntek Istvánné-

hoz és amíg ők gyakoroltak, addig  ő csodálta a játékukat. Akkor eldöntötte, hogy ez az a hang-

szer, amin ő is szeretne majd játszani. Később a tanárnőnek tanítványa lett, és így a zenei tudás 

megalapozásával meg alakulhatott a Szandramóna együttes.  

Jelenleg általános iskolás diákokat tanít zongorázni Ka-

zincbarcika melletti kisebb településeken, és kántorként 

dolgozik főállásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szandramóna együttessel különböző eseményeken léptek fel. Az együttest Ramóna, mint éne-

kes, Érsek Alexandra, mint billentyűs, és a később csatlakozott Varga Gábor (ének-furulya) alkot-

ta. Pályafutásuk alatt sok helyen voltak fellépni, de legszívesebben a városi rendezvényeket sze-

rették, mert ott otthon voltak. Ramóna vallásos neveltetése, a zene és az ének iránti szeretete egy-

értelművé tette, hogy a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanuljon tovább 

egyházzene szakon, de ez sajnos az együttes felbomlásához vezetett, mivel mindannyian különbö-

ző helyeken tanultak tovább. 
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Vass Beáta 1963. augusztus 27- én született Ózdon.  

Általános iskolai tanulmányait először a telepi, majd a falusi iskolában végezte. Az 

ózdi Közgazdasági Szakközépiskolában tanult tovább, ahol kitűnőre érettségizett. 

Akkoriban ifjúsági vezetőként tevékenykedett. A középiskola után, 1981-1984-ig a 

sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolába járt.  

A művészet szeretete, a színek, rajzok iránti vonzalma irányította a rajz szakkollé-

gium felé. A diploma megszerzése mellett házasságot kötött Érsek Barnabással. 

Ugyanebben az évben napközis nevelőként kezdett dolgozni a Borsodnádasdi Álta-

lános Iskolában. 1985-ben megszületett fia Tamás.  

1988-ban rajz szakos tanárként kapott diplomát az egri Ho Si Minh Tanérképző Fő-

iskolán. 1991-ben szintén ebben az intézményben kémia szakos diplomát szerzett. 

1995-1997-ig egy számítógép kezelői, 2005-ben mozgókép és médiaismereti, 2009

-ben etika tantervi modul tanítására feljogsító kurzust végzett el.  

2012-ben Budapeten az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán elmélyítette a számok 

iránti szeretetét, és matematika részműveltség-területi képzés eredményeként ezt a 

tantárgyat is taníthatta a felső tagozat hatodik osztályáig. Képzőművészeti szakkö-

reit nagyszámban látogatták diákjai, gyöngyfűzéssel, mézeskalács-sütéssel, szövés-

sel, fonással csábította be őket a késő délutánig tartó foglalkozásokra.  

A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2007. aktív kategória) 

Vass Beáta  
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Diákönkormányzatot segítő tanárként táborokat hirdetett, színházlátogatásokat, tú-

rákat, kirándulásokat szervezett. Több alkalommal is írásbeli dicsérteben részesült 

az iskolában, a kultúrotthonban végzett dekorációs munkájáért.  

Tagja volt a Szent István Plébánia Egyháztanácsának, rendszeresen könyvelési fel-

adatokat látott el, idegenvezetést vállalt a templomban, a templomkert szobrait res-

taurálta. Ez a mély hit és imádságai segítették abban a döntésben, hogy esküt te-

gyen a Magyarországi Keresztes Lovagok Rendjében dáma, később fő dáma le-

gyen.  

A borsodnádasdi Molnárkalács hagyományának zászlóvivő őrzője volt. Elutazott 

az ország különböző pontjaira bemutatni a sütővasak mintavilágát, ösztönözte a 

gyerekeket, hogy süssenek vele együtt. Élete következő nagy fordulata volt fia es-

küvője, amelyet minden apró részletre figyelve tervezett meg. Aktívan közreműkö-

dött a Borsodnádasd Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány munkájá-

ban is. 

55 éves korában tragikus hirtelenséggel 2018. december 10-én hunyt el. 

Beáta hirtelen távozásával hatalmas űrt hagyott borsodnádasd közösségi életében. 

Nem volt olyan rendezvény, amely ne viselte volna keze nyomát. Időt, fáradtságot 

nem sajnálva, mindig igyekezett szebbé tenni környezetét. 

2019-ben Borsodnádasd Város Képviselő Testülete egyhangú szavazattal Posztu-

musz Díszpolgári Címet adományozott részére, melyet a XII. Molnárkalács Feszti-

vál keretén belül fia Tamás vehetett át, ünnepélyes keretek között. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2007. nyugdíjas kategória) 

Gál János  
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Gál János 1941. március 14-én született Budapesten.  

Pesten, érettségi után került a vámhivatalhoz, ott különböző képzéseken vett részt, és 

haladt előre a ranglétrán.  

1992-ben költözött Borsodnádasdra. 1996-tól vett részt a felesége által vezetett MŰ-

vész-HELY munkájában, közreműködött a gyermekek táboroztatásában, segített az 

évente megrendezésre kerülő kiállítások megrendezésében. 

Részt vett a MŰ-vész-HELY által előadott zenés darabok létrehozásában úgyis, mint 

tehetséges színész, és mint segítő közreműködő. 

A Borsodnádasdi Színjátszó Kör a Botcsinálta Komédiások alapító és oszlopos tagja 

volt.  

2012-ig aktívan vezette a Borsodnádasdi Természetjárók Baráti Körét, sok-sok tartal-

mas és hasznos ismeretszerzéssel egybekötött túrát szervezett felnőtteknek és gyer-

mekeknek egyaránt. Őrnagyként ment nyugdíjba. 

Megromlott egészségi állapota miatt ezután már nem tudta folytatni ezt a tevékenysé-

get.  

A MŰ-vész-HELY munkájában még nagyon sokáig közreműködött. Éveken át küz-

dött a betegséggel, de az végül 2019. augusztus 14-én legyőzte. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2008. diák kategória) 

Sárváry Dávid és Sárváry Márió 
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Sárváry Dávid és Sárváry Márió Kazincbarcikán születtek 1982. július 11-én.  

Borsodnádasdon laktak, már gyerekkoruk óta a tánc körül forgott az életük. Óvodás 

korukban anyukájuk beíratta őket a borsodnádasdi néptánc csoportba, majd később a 

társastánc és az akrobatikus Rock’n Eoll csapat tagjai lettek. 

Versenyszinten Rock’n Roll dobogós helyezések, fellépések követték egymást. 

Középiskolába Miskolcra tánctagozatra jártak, itt különféle táncstílusokat tanultak: 

balett, jazz, néptánc, modern tánc. 

Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem Környezettudományi szakán vé-

geztek, ezalatt nyolc éven át verseny táncosként több dobogós helyezést értek el. 

Koreográfusként Ózdon egy divatbemutatóban tanítottak, majd az ÓMI kérte fel 

őket táncosnak és koreográfusnak Ózdon. Emellett Borsodnádasdon a MŰ-vész-

HELY színházi darabjaiban szerepeltek és koreografáltak. 

Az egyetem mellett megszerezték a színházi táncos szakképesítést, mellyel táncisko-

lát nyitottak több városban. Ebben az időszakban vállaltak Latino tánccsoportjukkal 

amit ők alapítottak. Bejárták az országot, sőt Szlovákiába és Lengyelországba is el-

jutottak.  
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Montenegróban a táncfesztiválon Magyarországot képviselték. A csillag születik te-

hetségkutató versenyen bejutottak a TV műsorba, ahol sok sztárnak mutathatták meg 

a tánctudásukat. 2011-ben Zumba oktatók lettek, ma is ez a fő foglalkozásuk. Több 

városban, településen tartanak táncos - fitness órákat, résztvevőiket fellépni, vala-

mint külföldi szervezésű Zumba táborokba is elviszik. Kazincbarcika lett az ottho-

nuk, jelenleg is ott élnek. Dávid ott ismerte meg szerelmét, majd megházasodott. Az 

elmúlt években mindig lehetett rájuk számítani a különböző helyi rendezvényeken, 

Molnárkalács Fesztiválok, Május elsejék, augusztus 20.–ák alkalmával. Közösen ál-

lítják, hogy a tánc az életük, a tánc a jellemet formálja, fegyelmez, kitartásra ösztö-

nöz, közösségi munkára nevel, és sikerélményt nyújt. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 
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Tóthné Pál Ágnes és a Botcsinálta Komédiások 
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A Botcsinálta Komédiások amatőr színtársulat 2005 júliusában alakult, egy európai 

uniós pályázat támogatásának köszönhetően. A pályázat célja: idős emberek aktivitá-

sának ösztönzése és támogatása. A pályázat benyújtója és nyertese az Oktáv Tovább-

képző Központ volt, aki Tóthné Pál Ágnest bízta meg a projekt helyszínének kiválasz-

tásával és menedzselésével. 

Pál Ágnes Borsodnádasdról elszármazott, de a megmaradt szülői házba visszajáró fel-

nőtt képzéssel és szervezett fejlesztéssel foglalkozó szakember, „hazahozta” a támo-

gatást. Ágnesnek ugyanis voltak emlékei arról, hogy Borsodnádasd komoly amatőr 

színtársulattal rendelkezett. Ezt a hagyományt szerette volna Ágnes feléleszteni, mert 

azt remélte, hogy a színtársulat felújítása örömet jelent majd a résztvevőknek és a kö-

zönségnek is. 

A toborzás és a létrehozás sikeres volt, a társulat eleinte 12 tagból állt. 

Heti rendszerességgel tartottak próbákat, az Egri Gárdonyi Géza színházból Nádasy 

Erika színművésznő valamint Lázár Rita rendezőasszisztens professzionális szakem-

berek segítségével. Ezalatt minden évben részt vettek az Egerben megrendezett orszá-

gos, nyugdíjas amatőr színjátszó rendezvényeken. Emellett a környező települések 

ünnepeire is kaptak meghívásokat. Rendszeres résztvevői voltak az ózdi Nyugdíjas 

Gála rendezvényeinek is. 

2015-ben a volt színjátszók részvételével ünnepelték meg vacsorával, visszaemléke-

zésekkel, és vetítéssel a 10. évfordulót. Sajnos ez a feloszlásukat is jelentette. Többen 

eltávoztak közülük:   

Gurnicz Vencel, Járdán Katalin, Kolmont József,  Cseh Béla, Sárváryné Boza Edit, 

Gál János. A Botcsinálta Komédiások "diadalmenete" 10 évig tartott.  



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 
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Őszirózsák Nyugdíjas Klub 
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Az Őszirózsák Nyugdíjas Klub 2000-ben alakult 5 fővel.   

Alapító tagok: Kovács Valéria, Dér Károlyné, Dér Csaba, Antal Pálné, Török György-

né. Pár hónapon belül 10 főre emelkedett a létszám.  

Hetente két alkalommal jártak össze, először maguk szórakoztatására aztán megalakí-

tották az énekkart.  

Pallaginé Érsek Zsuzsannát kérték fel a magyar nóták, népdalok tanítására. Rövid 

időn belül felléptek a helyi rendezvényeken. 2003-ban Budapesten a nemzedékek ta-

lálkozóján is bemutatkozhattak és énekeltek az Országos Nyugdíjas találkozón.  

Rendszeres résztvevői voltak országos és kistérségi nyugdíjas találkozóknak melyet 

ők is minden évben megrendeztek.   

Szoros kapcsolatot ápolnak a környék nyugdíjas klubjaival. A Miskolci Érdekvédelmi 

Szövetségtalálkozó tagjai és résztvevői minden évben.  Ettől kezdve évente meghívá-

sokat megyei országos felkéréseket kaptak. Egerben az őszi játékokon felléptek, díja-

kat nyertek. Országos rendezvények résztvevői. Országos és megyei minősítő verse-

nyeken 4 alkalommal szereztek ezüst és egy alkalommal bronzminősítést. 

Szerepléseiket országszerte több kitűntetéssel és díjakkal jutalmazták. 

2004-ben Borsodnádasdon a három település részvételével zenés-táncos összejövetelt 

szerveztek, ahol közel 100 nyugdíjasnak szereztek felejthetetlen élményt.  
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A Molnárkalács fesztiválokon a kezdetektől fogva részt vettek sütéssel és szerepléssel 

egyaránt. 2017-ben a klubot „Hagyományőrzésért” emlékplakettel jutalmazta az  

Önkormányzat. 

Csoportjukkal országszerte népszerűsítik a Molnárkalács sütés hagyományát. A helyi 

rendezvények állandó fellépői. Nyugdíjas klubok és az idősek „Életet az éveknek”  

országos szövetségének tagjai.  

2019 –ben Csoportjukkal Házigazdákként részt vállaltak az „Élő Advent Borsodná-

dasdon” rendezvénysorozatban, melyre nagy lelkesedéssel készültek és vendégeiket 

meglepetésekkel, énekléssel várták. 

2020-ban a Covid járvány miatt sajnos a személyes találkozásaik elmaradtak, de a 

csoport tagjai telefonon szinte napi rendszerességgel tartják a kapcsolatot. 

Jelenlegi létszám: 8 fő 

 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2009. diák kategória) 

Gál Levente 
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Gál Levente 1990. január 6-án született. Az Általános Iskola elvégzése után Egerben 

tanult az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium-

ban. A MŰ-vész-HELY alapító tagja. 

Főszerepe volt a Valahol Európában, a Rómeó és Júlia és a Dzsungel Könyve dara-

boknak. 

A MŰ-vész-HELY tagjaként több településen is képviselte városunkat. Nem csak sze-

replője, de a zenei hanganyagok előkészítője, a rendezvények felelőse, és több városi 

rendezvényünk hang technikusa volt. 

A MŰ-vész-HELY-ben szívesen és örömmel vállalta a kicsik tanítását. A borsodná-

dasdi nyári operett tábor szervezésében és lebonyolításában napi szerepet vállalt.  

2008 decemberében a MŰ-vész-HELY részére a tiszta formák alapítványhoz benyúj-

tott pályázattal 340.000 Ft értékben hangtechnikai eszközöket nyert. 

A MŰ-vész-HELY sorsát mindig szívügyének tekintette. Az Ózdi Művelődési Intéz-

mények helyi színházának tagja volt. 

Jelenleg Budapesten, a repülőtéren vezető beosztásban dolgozik, de szinte minden 

MŰ-vész-HELY előadásra szakít időt, hogy fellépjen a csoporttal. 2019-ben megnő-

sült, Dunavarsányba költözött.  

2020. december 2-án apuka lett,  gyermeke született. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2009. aktív kategória) 

Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület 

34 

A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület 18 fő alapítóval indult. 

Az első nagy megmérettetésük a 2005-ös I. Családi Nap megrendezése volt az Alsó-

tónál, amely méltán vívta ki a helyi és nem utolsó sorban a környező települések la-

kosainak elismerését. 

Mára már hagyománnyá lett ez a jelentős rendezvény és reméljük a következő évek-

ben is így lesz. 

A jövő generációinak gyermekkori élményeit próbálják meg segíteni a Mikulás-est, 

házhoz megy a mikulás és hasonló rendezvényeikkel. 

Az egyesület szorosan együtt működik a Polgármesteri Hivatallal, az Önkéntes Tűz-

oltósággal, Polgárőrséggel, a Négy Évszak Irodalmi Körrel és a MŰ-vész-HELY tár-

sulattal. 2009 óta, több változás is történt az egyesület életében. Az idő múlásával a 

tagok is változtak, kicserélődtek.  

2018 közepétől új vezetőjük lett egy alapító tag személyében. Sirné Cseh Erzsébet 

vállalta a csapat irányítását. Több rendezvényt is belevettek programjaik közé, a ha-

gyományos Családi nap, a Halloween party és a Szent György napi sárkányeregetés 

mellé. Megvalósították a Húsvéti játszóházat nyuszi simogatóval, a Mikulás játszó-

házban a kicsik és nagyok már a Karácsonyra készülhettek. 
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A terepfutást kedvelők nagy érdeklődéssel fogadták a "Terra Incognita Trail" futó-

versenyt.  Az "Óbükk Ökotúra" alkalmával sok túrázni vágyó látogatott el hozzájuk. 

Nagy sikert arattak a szilveszteri báljaik is. 

Folyamatos résztvevői a Molnárkalács Fesztiváloknak, ahol sütőcsoportjukkal kép-

viseltetik magukat az eseményen. 

2019-ben az „Élő Advent Borsodnádasdon” programsorozatban házigazdaként vál-

laltak szerepet, és a Mikulással együtt kedves meglepetésekkel várták a vendégeket. 

2020-ban a kialakult járványhelyzet miatt, sajnos nem tudták megrendezni az elter-

vezett programjaikat. Októberben azonban védőintézkedések mellett sikerült meg-

szervezni a túrát. Örömükre nagyon sokan részt vettek ezen a rendezvényen. 

Az elmaradt programok helyett, - mivel volt anyagi keretük, - a járvány enyhítése 

céljából egy nyitó összeggel létrehoztak egy számlát "Vészhelyzetben összefogás 

Borsodnádasdért" néven. A számlára adományozók által összegyűlt annyi pénz, 

hogy védőfelszereléseket és egy ózongenerátort tudtak vásárolni. Ezeket az eszkö-

zöket eljuttatták településünk intézményeibe. 

Remélik, hogy a vészhelyzet elmúlásával újra tudnak színes programokat szervezni.  
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(2009. nyugdíjas kategória) 

Papp Istvánné 
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Papp Istvánné, vagy ahogyan mindannyian ismerjük, Valika néni, Vali mami 

1939. szeptember 4-én született Bekölcén.  

Iskolai tanulmányait Borsodnádasdon kezdte majd a középiskola befejezése után 

Debrecenbe járt főiskolára. Később ápoló és gyermekgondozóként Gyulán kezdett 

el dolgozni. Ezt követően 33 évig a Borsodnádasdi Bölcsőde dolgozója és vezetője 

volt. 

Az 1995-ben megalakult, kezdetben „Színek és Évek Nyugdíjas Klub” néven indu-

ló, később „Négy Évszak Nyugdíjas Klub”-ként, napjainkban pedig ,,Négy Évszak 

Irodalmi Kör”-ként ismert, borsodnádasdi idősek alkotta csoport törzsalapítója-

ként, megálmodójaként munkálkodott a borsodnádasdi kulturális élet színesítésén, 

népszerűsítésén és fenntartásán egészen 2014-ig. 

A kulturális tevékenységért elnyert emléklap átvétele utáni aktív időszakot, mely 

két évet foglalt magába, egészségi állapotának hirtelen romlása, súlyos betegsége, 

majd hosszú időn át tartó lábadozása szakította meg.   

Ekkor a vezetőség is újjá alakult az Irodalmi Körben.  
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A 2012-es évet követően Valika néni a klubtagokkal összefogva egy olyan bábszak-

kör kivitelezésén munkálkodott, amely játékos, tanulságos előadásokkal szórakoz-

tatta volna az óvodás és általános iskolás kisgyerekeket.  

Ihletet a szintén Borsodnádasdon élő és tevékenykedő Kaholics Ica néni korábbi 

munkásságából merített a bábok és az előadások elkészítéséhez. Volt bábfal, díszle-

tek és persze a mesék hada.  

Az első előadásra ,,A méhecskék és a manócska” címmel, a már felújított Borsodná-

dasdi Művelődési Házban került sor, melyről Koós Tamás felvételt készített a 

BNTV részére. Ezen kívül idős embereket kezdtek látogatni otthonaikban és a bor-

sodnádasdi idősek otthonában is. Irodalmi előadásokat tartottak, verseket cseréltek, 

versírókat derítettek fel a városban. Sokszor vitte magával lemezjátszóját és együtt 

élvezték a lemezeket, énekeltek az idősekkel, ezzel hozva egy csipetnyi örömöt, 

színt a mindennapokba, és ami fontosabb volt számukra, a közösen eltöltött értékes 

időbe. A megbetegedését követő nehézségek miatt fellépésekre, kulturális progra-

mokra sajnos ma nem tarthat a csapattal és további bábszínházi előadásokra már 

nem került sor. A csapat tagjaival, akik a mai napig töretlenül, kitartó munkával és 

nagy odaadással viszik tovább a Négy Évszak Irodalmi Kört, azonban folyamatosan 

tartja a kapcsolatot, s bár fizikailag nem tud részt vál-

lalni a feladatokban, de szellemi hozzájárulásával, ötle-

teivel, írásaival a mai napig hozzájárul a csoport mun-

kájához. Nagy büszkeséggel gondol rájuk minden nap.  

Szeretettel emlékezik vissza, minden együtt szervezett 

és eltöltött programra, a visszajelzések alapján úgy ér-

zi, hogy a város lakossága elismerte, szereti őket és a 

kisebb csoportoknak, egyesületeknek is sokat számít  

munkássága a kulturális életben. 
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ifj. Bárczy Zoltán 1949-ben született Borsodnádasdon, az 1-7. Osztályt a Lemez-

gyári Általános Iskolában végezte. Mivel 1960-ban apjának távoznia kellett innen 

ezért a 8. osztályt már Budapesten végezte.  

1967-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd 1973-ban a 

Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát. 

1973-tól Kazincbarcikán, a Borsodi Vegyi Kombinátban számos szakmai területen 

és beosztásban – és 2 évet Líbiában is – dolgozott.  

1986-ban családjával Kazincbarcikáról Debrecenbe költözött. Beruházó volt a Bio-

gal Gyógyszergyárban, majd az Innovációs Centrum Park Rt. Hajdú-Bihar Megyei 

képviseletvezetője lett, ahol új, innovatív ötleteket segített piacra juttatni. 

Összegyűjtött tapasztalataira alapozva 1991-ben elindította a saját környezetvédelmi 

kisvállalkozását: az itthon ismeretlen, merőben új, hatékony olaj- és vegyszerfelitató 

anyagok forgalmazásával kezdett foglalkozni.  Megtapasztalta a tőkeszegény kisvál-

lalkozások sorsát; fegyelmezett, kemény munkájának eredményeként talpon maradt, 

és a környezetvédelmi szakmában nevet szerzett a cégének és magának. 
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Vegyészmérnöki fantáziáját kezdettől fogva izgatták az új, különleges olajfelitató 

anyagokban rejlő technológiai lehetőségek. Az olajosvíz-tisztítására többféle haté-

kony berendezést fejlesztett ki, és szabadalmaztatott.  E termékeknek szép hazai sike-

rei a Környezetbarát-termék–védjegy, a Magyartermék-Nagydíj; Greennovatív Ter-

mék Nagydíj, 3x Magyar Brand-díj mellett számos nemzetközi elismerést is hoztak. 

2006-tól viselheti a Környezetvédelem Mestere címet, s 2007-ben elnyerte a környe-

zetvédelmi szakmai szövetség éves nagydíját.   

2014-ben megkapta a Magyar Mérnöki Kamarának „A Környezet Védelméért” díját. 

Találmányainak köszönhetően az európai országokon kívül eljutott Kínába, Vietnam-

ba és Indiába is. 

Édesapja, id. Bárczy Zoltán –A Lemezgyár alapításának 100. évfordulójára 1960-ban 

megjelent könyv adatgyűjtése során fellelt számos néprajzi, hely- és ipartörténeti 

adatot az „Ide vésem fiam…” című korrajzban írta meg. 

Művét fia, az édesapja születésének 100. évfordulójára nyomdai kiadásban jelentette 

meg újra. 

Ifj. Bárczy Zoltán a szülővárosához kötődését viszont mindig is vallotta, vállalta. 

Életútja más irányt vett, de amióta cégének fejlődése lehetővé tette, anyagilag is tá-

mogatja a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúrájáért és Sportért Közalapítványnak a 

szeretett tanítónője, tanára nevével jelzett alszámláját, hogy a tehetséges borsodná-

dasdi gyerekek tanulását segítse.  Amikor a gyártelepi templom mögött a hegy lesu-

vadt, annak helyreállítását is támogatta. Az utóbbi években a helytörténeti gyűjte-

mény méltó elhelyezését és gyarapítását  is segíti. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2010. nyugdíjas kategória) 

Cseh Béláné 

40 

Cseh Béláné Marika 1948. szeptember 14-én született Nyíregyházán. 

1973-tól férjhezmenetele óta él Borsodnádasdon. Elmondása szerint mindig ilyen 

helyen, dimbes-dombos területen szeretett volna lakni, igazi borsodnádasdi vált 

belőle. 

Általános iskolai tanítóként 2 évet dolgozott Ózdon, majd 36 évet Borsodnádas-

don. 

Több évnyi kiemelkedő munkáját tanácsosi kinevezéssel ismerték el. 

Közbenjárásával, több alkalommal kaptak a rászoruló családok élelmiszer csoma-

got. Szervezője volt az ukrajnai árvízkárosultakért való gyűjtésnek és a gyűjtött 

holmik, élelmiszerek célba juttatásának. 

Ismeretségét felhasználva, több iskolás gyermeket juttatott számítógéphez, akik azt 

ingyen kaphatták meg. 

Neki köszönhető hogy Dévai Nagy Kamilla már több ízben is megfordult nálunk.  

A Mű-vész-HELY tevékenységét is mindig nagyra értékelte, több előadásuk sze-

replője is volt férjével együtt.  
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Részt vett az UNICEF és a Nők Lapja pályázatán, méltatva a fiatalok munkáját, en-

nek eredményeképpen az UNICEF egyik munkatársa és fotósa, valamint a Nők Lap-

ja főmunkatársa és fotósa ellátogattak hozzá Borsodnádasdra.  

Észreveszi és hangot is ad észrevételének, ha mások kiemelkedő munkájáról van 

szó. Így lett 3 lovagja Borsodnádasdnak. Sztrakay Juditot az ő, és a kultúr igazgató-

nő pályázata alapján ütötték a kultúra lovagjává. Segített volt tanítványainak Sági Ti-

bor mosolyrend lovaggá avatásában. Érsek Barnabásné Vass Beáta a templomos lo-

vagrend dámája lett ajánlatára. 

Több éven keresztül tudósított Borsodnádasdról, az itt történtekről az Észak-

Magyarország hasábjain. 

Mindig a kultúra kedvelője, művelője és támogatója volt. Nyugdíjba vonulása előtt 

egy évvel lett egyik alapító tagja a Botcsinálta Komédiások amatőr színtársulatának. 

2019-ben nagy izgalommal és lelkesedéssel fogadta az „Élő Advent Borsodnádas-

don” rendezvény sorozat házigazdájaként, a hozzá látogató vendégeket.  

A Legutóbb meghirdetett novellaíró pályázaton 3. helyezést ért el. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2011. diák kategória) 

Montázs Mazsorett Csoport 
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A Montázs Mazsorett Csoport 2006 szeptemberében alakult Takács Tímea vezetésé-

vel. Kezdetben heti rendszerességgel találkoztak, aztán havonta két alkalommal, dup-

la órával zajlottak a próbák. 

Három korcsoport indult: junior, gyermek és óvodás. Korosztálynak megfelelően ta-

nultak a botforgatási technikák mellett esztétikus testképzést, Artjazz alapokat. 

Montázs Mazsorett Csoport néven mutatkoztak be, hiszen kezdetektől fogva modern-

tánc alapokat is tanultak. 

Először csak Borsodnádasd kulturális rendezvényeit színesítették fellépéseikkel. Ál-

landó szereplői voltak a Molnárkalács fesztiváloknak, a Majálisoknak, iskolai rendez-

vényeknek, sporteseményeknek, Idősek napi műsoroknak, karácsonyi ünnepségeknek. 

Hamar eljött az idő, hogy más városokba, falvakba is meghívták őket egy-egy esemé-

nyen való szereplésre. Miután megfelelően elsajátították a mazsorett és moderntánc 

alapjait számos budapesti illetve siófoki versenyen is részt vettek, ahonnan szinte ki-

vétel nélkül érmekkel vagy kupával tértek haza. 

2010 őszén a Junior csoportnak lehetősége adódott kijutni a montenegrói September 

Fest nevű táncfesztiválra, ahol több száz tánccsoport mutatta meg tudását. 

2016-ig büszkén képviselték Borsodnádasdot az ország számos településén ahová 

meghívást kaptak. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2011. aktív kategória) 

Keresztfalvi Lajos és Keresztfalviné Németh Barbara 
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Keresztfalviné Németh Barbara 1980. június 17-én született Ózdon. Általános is-

kolai tanulmányait Borsodszentgyörgyön végezte. 10 éves korától az Ózdi Erkel 

Ferenc Zeneiskola tanulója volt zongora szakon, majd a Miskolci Bartók Béla Ze-

neművészeti Szakközépiskola elvégzése után 2003-ban az Egri Eszterházy Károly 

Egyetem Amerikanisztika Ének-zene szakán tanári diplomát szerzett.   

2000 augusztusától Borsodnádasdon él férjével és két fiú gyermekével.  

2003-ban a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolában kezdett tanítani angol 

nyelvet és ének-zenét. 2005-ben sikerült két csoportnyi gyermekkel elindítania az 

Ózdi Erkel Ferenc Zeneiskola borsodnádasdi kihelyezett zene tagozatát, ahol zon-

gorát és szolfézst oktatott 2007-ig.  

Második kisfia születése után, 2010-2011 között az Ózdi Széchenyi István Közgaz-

dasági szakközépiskolában, majd 2011-től a Bolyky Tamás Általános Iskolában ka-

pott álláslehetőséget, ahol jelenleg is angol nyelvet, erkölcstant és ének-zenét tanít.  

 

Keresztfalvi Lajos 1969. december 14-én született Ózdon.  

Általános iskolába Borsodnádasdra járt. Szakmát és érettségit Ózdon szerzett, majd 

munka mellett a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki karán 2006-ban szerzett diplo-

mát.  

 



44 

A Borsodnádasdi Lemezgyár Járműkerék üzemében 1983-tól szerszámkészítő laka-

tosként kezdett dolgozni, majd az évtizedek alatt átalakuló és fejlődő gyárban egyre 

több tapasztalatot szerzett, és szinte minden pozícióban lehetősége nyílt kipróbálnia 

magát. A tulajdonosok elvárásai és igényei szerint eleinte csoportvezetőként, majd 

üzemegység vezetőként tevékenykedett, a későbbiekben a gyár műszaki igazgatá-

sával, a minőségirányítási rendszer fejlesztésével, készülékek és gyártmányok ter-

vezésével is megbízták. 

A 2018-as év nagy változást hozott életébe. 35 év után úgy döntött, hogy megválik 

a nehézipartól, és egy teljesen más pályán próbálja ki magát. 

2018 márciusától Borsodnádasd Város Önkormányzata a Borsodnádasdi Közösségi 

Ház és Könyvtár vezetésével bízta meg.  

A sport, a zene, a kulturális élet mindig közel állt hozzá. Gyerekkora óta évtizede-

ken keresztül a Borsodnádasdi Lemezgyár sí szakosztályának tagjaként a szakosz-

tály keretében versenyszerűen sízett, megyei, országos versenyeken öregbítette 

Borsodnádasd hírnevét. 

Már kisiskolásként tagja lett a Borsodnádasdi Lemezgyár fúvószenekarának, és a 

zenekar megszűnéséig kisdobosként közreműködött számos ünnepi megemlékezé-

sen és egyéb fellépésen.  

1990-ben katonai szolgálata alatt önszorgalommal tanult meg szintetizátoron ját-

szani és eleinte tiszti rendezvényeken, majd leszerelve több utcabálon, közösségi és 

családi rendezvényen szórakoztatta a borsodnádasdi közönséget. 

2000-től felesége Barbara is csatlakozott hozzá, és együtt folytatták tovább munka 

mellett a zenei vállalkozást. Éveken át népszerű közreműködői voltak a helyi és 

környékbeli családi rendezvényeknek, lakodalmaknak, kulturális eseményeknek. 
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2003-tól tagjai és segítői lettek a MŰ-vész-HELY-nek. 

Barbara zenetanárként a dalok betanításában, Lajos pedig szakmai/műszaki segítő-

ként, ill. „amatőr színészként” (Rómeó és Júlia…Herceg, Dzsungel Könyve…

Akela, Légy Jó Mindhalálig…Valkay tanár úr, Valahol Európában…Simon Péter) 

vállalt önkéntes szerepeket a társulatban.  

2008-tól már nagyobbik fiukkal Bencével közös szerepléseket is elvállaltak.   

Családként immár hármasban több családi napon, jótékonysági esten és egyéb ren-

dezvényen találkozhatott velük a közönség.  

2014-től a közös fellépéseket és a zenei „színészi” pályát egyre inkább fiuk Bence 

veszi át és viszi tovább, de Barbara családanyaként és tanárként példamutató ma-

gatartással, Lajos pedig folyamatos szakirányú képesítések elsajátításával, közmű-

velődési és közönségkapcsolati szakemberként odaadó munkával hívja fel a figyel-

met a kulturális élet, a zene, a hagyományok ápolásának fontosságára.  



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2011. nyugdíjas kategória) 

Ruzsinszki Pál 
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Ruzsinszki Pál 1927-ben született Dubicsányban. A Felső Ipari Iskola elvégzése 

után 1948-ban a Nehézipari Központ ösztöndíjasaként került a Borsodnádasdi Le-

mezgyárba, ahol 40 évig dolgozott.  

A Szakszervezeti Ifjúsági és Tanoncmozgalom titkáraként hamar megismerkedett a 

lemezgyári és a telepi fiatalokkal. 

Mivel gyermekkora óta szerette a zenét és a nótát, jelentkezett a Szabó Elemér kar-

nagy által vezetett dalárdába, melynek megszűnéséig tagja volt. 

Ezt követően a Bach Sándor által létrehozott pengetős zenekarban játszott. 

Tagja volt az Erdődi Ferenc által irányított színjátszó csoportnak is. Éveken keresztül 

esztrád műsorokkal járták végig a környező településeket, ahol konferansziéként, 

énekesként és irányítóként működött közre. 

Nyugdíjasként sokunk örömére a „Csurgó Együttesben, majd a Négy Évszak Irodal-

mi Körben, számos fellépéssel, versmondással járult hozzá a programok sikeréhez, 

példát mutatva nyugdíjasoknak, fiataloknak egyaránt. 

Minden rendezvényen részt vett, énekelt, szavalt, fényképezett, dokumentálta az ese-

ményeket 

2017-től mivel már nehezen tudja magát ellátni, a bélapátfalvi idősek otthonának la-

kója. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2012. diák kategória) 

Boza Bence 
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Boza Bence 1997. május 29-én született Ózdon.  

Általános iskolai tanulmányait a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolában 

végezte. A diákparlamentben az iskola tanulóit, mint a diáktanács elnökhelyettese 

képviselte. Tanulmányait az Egri Ward Mária Gimnáziumban folytatta.  Az Ózdi Er-

kel Ferenc később az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola növendéke volt. Több évig gi-

társzakos tanuló volt, majd magánének szakon tanult.  

A Péliföldszentkereszti Ministráns tábor által rendezett vetélkedőről csapatával el-

hozta városunk számára a vándorkupát. A környező sport és ének versenyeken rend-

szeresen képviselte iskoláját. Tagja volt a VIVA Furulya Együttesnek. Első nagy ki-

hívást a MŰ-vész-HELY által bemutatott „Légy jó mindhalálig” című musical fősze-

repe jelentette számára. A következő évben a „Valahol Európában” című musical 

„Szeplős” szerepét alakította és az Óz feldolgozásban a bádogember szerepét ját-

szotta el.  

Később operett és musicalválogatások egyéni számaival lépett fel a MŰ-vész-HELY 

Jubileumi Operettgáláján. 

2010-2016 tagja az ÓMI Zenés Színháznak. 

A társulat több ízben nagy sikerrel mutatta be a „Képzelt riport egy amerikai pop-

fesztiválon” című mű keresztmetszetét. A padlás című darabban „Herceg” szerepét 

játszotta. 
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2016-tól a Budapesti Operettszínház több színdarabjában is játszott: Notre Dame-i 

toronyőr, Isten pénze, Abigél, István a király, Péntek 13, A szerelem napja. Ugyaneb-

ben az évben a Pesti Broadway Stúdióban tanult. 

A Csokonai Nemzeti Színházban 2019-ben szerepelt a Pál utcai fíúk című előadás-

ban. A szarvasi Cervinus Teátrumban megtartott Twist Olivér darabban „Vagány” 

szerepját játszotta. 

2019-ben a Közösségi Ház felkérésének eleget téve az „Élő Advent Borsodnádadon” 

rendezvénysorozat záró gálaműsorában láthatta őt viszont a borsodnádasdi közönség. 

2020-tól a Budapesti Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnáziumba jár.  



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2012. aktív kategória) 

Boszorkánykonyha 
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A Boszorkány Konyha tagjai olyan diákok voltak, akik miután kikerültek a Bor-

sodnádasdi Általános Iskolából aktív tagjai maradtak a város közösségi életének. 

A csoport megalakulása az I. Molnárkalács Fesztiválhoz köthető. Ezen a rendezvé-

nyen sütöttek először molnárkalácsot. 

A molnárkalácshoz való kötődésük már korábban elkezdődött mivel 2007-ben tevé-

kenyen részt vettek Sági Tibor vezetésével a sütővasak felkutatásában és gyűjtésé-

ben. Ennek a munkának az eredménye a csoport létrejötte. A csoport névadója Ér-

sek Barnabásné Vass Beáta volt. 

Megalakulásuk óta szorgalmasan részt vettek a városi rendezvényeken, emellett 

rendszeresen népszerűsítették a hagyományt a szomszédos települések (Ózd, Hét, 

Királd, Szilvásvárad) eseményein is, ahol nagy érdeklődés kísérte a molnárkalács 

sütés folyamatát és a vendégek örömmel próbálkoztak a sütővas forgatásával. A sü-

tőcsoport tevékenységével elősegítette a molnárkalács sütés hagyományának fel-

élesztését és továbbadását. 

2016-ig rendszeres résztvevői voltak a Molnárkalács Fesztiváloknak.  

A csoport tagjai külön-külön is számos nagyváros eseményén képviselték városun-

kat és népszerűsítették a hagyományt. 2011-ben Túristvándiban a Nemzetközi Mol-

nártalálkozón, 2012-ben a Magyar Nemzeti Múzeum parkjában tartandó Szellemi 

Örökségvédelmi Találkozón és Miskolcon a Múzeumok Éjszakáján, az évente meg-

rendezésre kerülő Kulturális Örökségvédelmi Napokon (Kőszeg, Debrecen, Sze-

ged, Szentendre), 2013-ban Polgáron a Provident Napon, 2015-ben a Molnárkalács 

Ház átadóján és Berekfürdőn a falunapon. 
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2016-ban Miskolcon a XXIII. alkalommal megrendezésre kerülő „Menjünk világ-

gá…!” Utazási Kiállításon tartottak bemutatósütést és ápolták a néphagyományt. 

2015-ben a csoport tagja, Éliásné Katona Franciska Dorina szakdolgozatát és TDK 

kutatását is a néphagyományból készítette „A molnárkalács borsodnádasdi hagyo-

mányának szerepe a turizmus fejlődésében” címmel. A kutatással első helyezést ért 

el az I. Agria Nemzetközi TDK Találkozón, 2016-ban különdíjat kapott az Eszter-

házy Károly Főiskola Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián, valamint 

részt vett 2017-ben a Győrben megrendezésre kerülő XXXIII. Országos Tudomá-

nyos Diákköri Konferencián, ahol a Közgazdaságtudományi Szekcióban mutatta be 

kutatását és ismertette a hagyományt. 

Mára már a Boszorkány Konyha tagjai az általános iskolás gyermekekből felnőtté 

váltak és nagy részük elkerült Borsodnádasdról. A fesztiválon már nem alkotnak 

önálló csoportot, de szívesen eleget tesznek a városvezetés felkérésének és vállal-

ják a települések rendezvényein való hagyományápolást. 

Mindegyikük szívesen tekint vissza azokra az élményekkel teli évekre, mikor a 

borsodnádasdi molnárkalács sütés és a hagyomány ápolásán, bemutatásán keresztül 

ellátogathattak más városokba, megismerhették a Szellemi Kulturális Örökség 

Nemzeti Jegyzékének elemeit, hagyományait és betekintést nyerhettek az adott vá-

rosok kulturális életébe. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2012. nyugdíjas kategória) 

Négy Évszak Irodalmi Kör 
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A közösség 1996. július elsején alakult Színek és Évek Irodalmi Kör néven, Papp 

Istvánné, Molnárné Gyárfás Klára (Csöpi) és Bóta Jánosné vezetésével.  

Ebből a csoportból alakult meg 2007. március elsején új névvel a Négy Évszak 

Irodalmi Kör 37 fővel. 

Fő célkitűzésük az időskorúak szabad idejének aktív, tartalmas eltöltése, a fizikai 

és szellemi frissesség megőrzése. 

A csoport minden évben folyamatosan részt vett a településünkön rendezett Mol-

nárkalács fesztiválokon, a Rákellenes Liga előadásain, valamint az egyéb kulturális 

eseményeken versmondással. Szerepeltek Szolnokon a „Tiszán innen Dunán túl” 

országos találkozón, a megyei amatőr gálán, az Ózdi Kistérségi Nyugdíjas Találko-

zón. 

A csoport összetétele 60-90 éves korú nyugdíjasokból áll.  

2017-ben egészségi okokból lemondott Papp Istvánné, a vezetést a tagok szavaza-

tai alapján Bóta Jánosné és Csoma Nándorné vette át. 

Az eltelt időszak alatt több alkalommal vettek részt szavaló versenyen, valamint az 

ország több városába mutatták be a Nádasdi Molnárkalács sütés hagyományát. 

Minden évben szerveztek gyógyfürdői kirándulást, múzeumlátogatást, színházláto-

gatást, városnézést (Budapest, Gödöllő). Folyamatosan részt vesznek a Természet-

járó Szakosztály által szervezett túrákon. Minden évben lelkes hallgatói a Bélapát-

falvi Új évi koncerteknek. A helyi idősek otthonába rendszeresen ajándékokat vit-

tek, irodalmi estéket rendeztek, közösen dalolgattak. Nagyon jó kapcsolatot tartot-

tak a helyi általános iskolával, a gyerekekkel. 



52 

Sajnos az évek során több tagjuktól is búcsúzniuk kellett, Molnárné Gyárfás Klára 

(Csöpi), Járdán Katalin, Farkas János, Farkas Jánosné, Keresztfalvi Lajos és Ma-

ruska Tibor. A csoport emléküket megőrzi. 

2019-ben az „Élő Advent Borsodnádasdon” programsorozat házigazdáiként, kelle-

mes időtöltést biztosítottak vendégeik számára, mely eseményre nagy igyekezettel 

és odaadással készültek. 

2020-ban a Covid járvány miatt sajnos a havi találkozásaik elmaradtak, de bíznak 

benne, hogy rendeződik ez az állapot és folytathatják a megszokott találkozásaikat. 
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Kurtán Laura 1996. június 16-án született Ózdon. 

A Borsodnádasdi Általános Iskola tanulójaként több tanulmányi versenyen vett 

részt, szívesen vállalt közösségi feladatokat ének fellépéseket, iskolai városi ren-

dezvényeken. 

2010-től tagja volt a MŰ-vész-HELY társulatnak. 

2010-ben a „Légy jó mindhalálig” darabban Bellát, 

2011-ben a „Valahol Európában” Suhancot, 

2012-ben az „Óz Borsodnádasd csodája” darabban Dorkát alakította nagy sikerrel. 

A 2012-es adventi műsorban is fellépett. A próbákon nem csak saját szerepének 

megformálására fordított energiát, hanem az egész darab kialakításában a dalok és 

táncok betanításában is lelkesen, aktívan részt vett.  

A városi rendezvényeken például a népkerti főzőversenyen, augusztus huszadikai 

ünnepségeken önálló előadással szerzett élményt a közönségnek. 

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban tanult. A Heves Megyei 

Kollégiumok Kulturális Fesztiválján az énekverseny első helyezettje lett. 

Az Ózdi Művelődési Intézmények Zenés Színházába kapott meghívást. 

2012-től az ÓMI Zenés Színház aktív tagja.  
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A társulatban a könnyűzenei-, operett- és musicalgálák, ünnepi műsorok, egyéb fel-

lépések mellett több színdarabban is játszott: 

2013. Anconai Szerelmesek musical – Viktória, a magyar lány 

2015. A Padlás musical – Süni 

2016. Vacak a hetedik testvér musical – Vacak 

2018. Nemzetiszín Pántlikák musical (az ÓMI saját zenés színdarabja élőzenével) 

– Szendery Irma, főszerep 

2018. Mágnás Miska operett – Rolla 

2019-2020. Hair musical – élőzenével 

2021. A Portugál – Masni 

Az ÓMI, így Laura is az Ózdi Jazz Fesztivál rendszeres fellépője, ahol alkalmuk 

nyílik élőzenével jazzt énekelni. 

2019-től a Magyar Hajnal Énekstúdió tanulója Budapesten, illetve a stúdióban kó-

rustag.  

2019-ben akusztikus zenekart alapított Molnár Zoltánnal (gitár) és Ruszó Attilával 

(akusztikus basszusgitár), alkalmanként zenélnek együtt, néhányszor Borsodnádas-

don és Ózdon is felléptek. 

Az éneklés, illetve maga a színpad nagyon fontos sze-

repet tölt be az életében. Örömmel és rajongással áll 

minden szerep, avagy kihívás elé. 

A Magyar Hajnal Énekstúdióban újonnan szerzett tu-

dását és technikáit szeretné a jövőben kamatoztatni. 

A Közösségi Ház és Könyvtár felkérését elfogadva 

fellépett az ”Élő Advent Programsorozat záró gálaest-

jén, ahol újra hallhatta a borsodnádasdi közönség. 

Tanulmányok: 

2015. érettségi - Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 

Kollégium 

2018. diploma – közgazdász turizmus-vendéglátás 

alapképzési szakon – Budapesti Corvinus Egyetem 

2021. mesterképzés, diploma - okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon – 

Budapesti Corvinus Egyetem 
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Kós Tamás 1965-ben született Borsodnádasdon. Vajdavári fiúként járta ki az általá-

nos iskolát majd tanulmányait Ózdon folytatta. 

A 80-as évek közepén a Borsodnádasdi Lemezgyár villamos műhelyében dolgozott.  

A gyár megszűnése után 92-ben az újonnan induló kábel televízióhoz került.  

A kábel TV csapatával aktívan közreműködött a stúdió kialakításában.  

1993-ban már heti rendszerességgel adást sugároznak. A lakosság a képernyőről tájé-

kozódhat a település kulturális, társadalmi, egyházi és sporteseményeiről. Nevéhez 

fűződik a BNTV nevének kialakítása, képújság beindítása, mely újabb mérföldkő volt 

a TV életében. Több nézett műsor megálmodója és készítője. Például a kívánság mű-

soré, a borsodnádasdi embereket bemutató portré filmeké, de számtalan futballmér-

kőzés és autóverseny közvetítés is fűződik a nevéhez. A 90-es évek végén aktív tagja 

volt a Nosztalgia Klubnak. Amatőr fotós és természetfotós. 2006-ban az Önkormány-

zat felkérésére elkészítette a Hajnaltól napestig című Borsodnádasdról szóló első di-

gitális fényképsorozatát. Ő tervezte és készítette a Nádasd települések emblémáját. 

2008-ban az amatőr képzőművészeti pályázat első helyezettje, egy évig a vándorkard 

őrzője volt. 2009-ben pályázati pénzből korszerűsítették a BNTV stúdióját, mely fej-

lesztés következtében a környék első digitális stúdiója lett a miénk. 2016-ban a Bala-

ton keleti partján vásároltak egy ingatlant a párjával. 2017-től már életvitelszerűen ott 

laknak. A televíziózást 2018-ban végleg befejezte, majd ezt követően Székesfehérvá-

ron egy szakiskolában helyezkedett el. 2019 óta már két fiú unoka boldog nagyapja. 

Szabad idejét családjával a vidék természeti szépségeinek felfedezésével tölti. 
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Szkálosi László 1949. június 29-én született Borsodnádasdon.  

Általános iskoláit Borsodnádasdon, középiskoláját Miskolcon, felsőfokú tanulmá-

nyait Budapesten levelező tagozaton végezte. 1967 óta a lemezgyárban dolgozott, 

annak 1990. évi felszámolásáig, közép majd felsővezető beosztásban. 

1970 óta aktív szereplője a helyi közéletnek, amit elsősorban a lemezgyár keretein 

belül végzett, de 1973 óta már tanácstag később önkormányzati képviselő is, a 

pénzügyi és városfejlesztési bizottság, NYBTN KFT, Helyi Nádasd Kft felügyelő-

bizottságának tagja.  

Éveken keresztül jelentősebb összegekkel támogatta a közalapítványon keresztül a 

kultúrát, sportegyesületet, a helyi rendezvényeket. 

A 80-as évek végéig a síszakosztály vezetője. Irányítása alatt valósult meg és mű-

ködött legálisan a sípálya, amely a maga idejében igen korszerű felvonóval rendel-

kezett. 

1993-tól helyi vállalkozóként jelentős saját költség hozzáadásával élesztette ujjá a 

telepi teniszpályát, és az újonnan létrehozott labdarúgó szakosztály alapítója és 

Ökopark szponzora lett.  

Gazdasági gondolatait közölte a Népszabadság, eredményesen vett részt a harma-

dik aranytoll pályázaton, melyet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 40 éven túli 

házaspárok részére írt ki.  
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Főiskolai diplomáin túl  60 évesen felsőfokú Magyar- Német idegenvezetői szak-

vizsgát tett, kérésre szívesen állít össze és vezet csoportokat. 

Lokálpatriótaként a borsodnádasdi táj szépségére a legbüszkébb. 

Közel 60 perces videó felvétele látható honlapunkon, mely bemutatja városunk 

környékét. 

Nyugdíjazását követően is aktívan részt vesz a helyi közéletben. Elősegíti a nem-

zeti kulturális örökség jegyzékében szereplő „molnárkalács borsodnádasdi hagyo-

mánya”- az eddig csak házilag készült termék manufakturális előállítását,- keres-

kedelmi forgalomba hozatal engedélyezését, a molnárkalács és település marketing 

együttes megjelenítését. 

A lemezgyári évek, a múlt bemutatása, dokumentum-szerűen jelent meg előadásá-

ban az Ózdi ipari örökségvédelmi konferencián, és a Munkás- Kultúra- Örökség-

könyv jegyzékében.  

A Közösségi Ház felkérésének eleget téve 2019 júliusában a XII. Molnárkalács 

Fesztivál programjaként szervezett Volny József emlékesten vállalt közreműködői 

szerepet, ahol előadásában a gyár alapításának 155 éves történetét elevenítette föl. 
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Csépányi Alexandra 1993. szeptember18-án született Ózdon. 

Az általános iskolát Borsodnádasdon végezte, majd 2008-ban az egri Neumann János 

Középiskola és Kollégiumban folytatta a tanulmányait. 

Az általános iskolás évei nagyban meghatározták a későbbi pályáját. Rengeteg verse-

nyen vett részt ebben az időben: prózamondókon, tanulmányi és sportversenyeken is. 

A helyi rendezvényeken is rendszeresen szerepelt ezekben az időkben. 

A legmeghatározóbb és máig is egyik legfontosabb élménye 2007 nyarán kezdődött, 

amikor is csatlakozott a MŰ-Vész-HELY-hez.  

Az egyik első szerepe a Dzsungel könyvében volt 2008-ban, ahol „Bagirát” alakítot-

ta. A további években szerepelt mind az operett és mind a musical válogatásokban, 

valamint az egyik legnagyobb élménye a Madárijesztő eljátszása volt a saját készítésű 

darabjukban. 
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A gimnáziumi évei alatt sikerült megszereznie az angol nyelvvizsgáját, valamint 

az érettségit, és ezek mellett folytatta Borsodnádasdon a szerepléseket, és néha 

Egerben is fellépett egy-két dal erejéig. 

Az érettségi megszerzése után az Eötvös Loránd Tudományegyetem osztatlan ta-

nári mester szakára nyert felvételt, matematika, történelem és állampolgári isme-

retek tanári szakra.  

A tanári szak választását nagyban befolyásolták korábbi tanárai, valamint a MŰ-

vész-Hely-es család. 

2014-ben megházasodott, viszont a házassága egy év alatt nagyon rosszra fordult, 

melynek következtében elvált. A válás eléggé megviselte, ezért úgy döntött, hogy 

„pihenteti” az egyetemet egy évig.  Budapesten kezdett el dolgozni a Walking 

Bed Budapest Hostelben. Itt recepciós pozícióban dolgozott fél évig, majd ezután 

előléptették és ő lett a hostel menedzsere. Ezután egy évig vezette a hostelt. 

2019 szeptemberétől az egyetem mellett tanárként dolgozott a budapesti Szent-

györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol jelenleg is matekot tanít. 

A tanítás miatt abbahagyta a hosteles munkát, mert az egyetem és a tanítás mel-

lett ez már nem fért bele az idejébe. 

Jelenleg még egy éve van hátra az egyetemből és emellett folyamatosan tanít, to-

vábbá szervezi az esküvőjét, mert pár éve megismerkedett valakivel, aki azóta el 

is jegyezte. 
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Kelemen Tünde 1970-ben született Ózdon. 

Érettségi után a Debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán tanítói, majd a 

Miskolci Egyetemen magyar nyelv és irodalom illetve német nyelv szakán tanári 

diplomát szerzett. 

Az egykori általános iskolájában tanított, ahol hatékonyan vett részt a diákok kultu-

rális nevelésében, szemléletük alakításában. 

A Molnárkalács-ház sütőasszonyaként kiemelkedő feladatának tartja a borsodnádas-

di molnárkalács hagyományának őrzését, továbbadását. 

Ennek érdekében több alkalommal is képviselte Borsodnádasdot, hagyományőrző 

rendezvényeken szentendrei skanzenben illetve Mezőkövesden. 

A molnárkalácsot népszerűsítő prospektus szövegének német nyelvű változatát is ő 

készítette. 

Az óriás adventi koszorút építő csoportnak aktív szervező tagja volt, mellyel igye-

kezett a borsodnádasdi lakosság számára meghitt, ünnepi hangulatot varázsolni. 

A MŰ-vész-HELY társulatával alkalmanként fellépett, remélve hogy örömet okoz a 

hallgatóságnak. 
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A képviselőtestület kulturális bizottságának volt külső tagjaként legfontosabb fel-

adatának tartotta Borsodnádasd kulturális életét nyomon követni és a rendelkezésre 

álló eszközökkel azt támogatni.  

2014-ben megpályázott egy magyar-német szakos tanári állást a Neumann János 

Gimnázium, Technikum és Kollégiumban, Egerben. Felelőse lett a lippstadti csere-

diák programnak. Minden második évben fogadnak diákokat és ők is kiutaznak Né-

metországba. Két nyelvvizsga típus vizsgáztatója németből (DSD II. és ECL nyelv-

vizsgák).  

Osztályfőnöki feladatai mellett nagy volumenű iskolai műsorok garmadájával is 

meg kellett birkóznia. Megválasztották az iskola európai uniós nagykövet tanárjá-

nak, többször részt vehetett Strasbourgban a konferenciákon, kulturális rendezvé-

nyeken.  Ugyanebben az évben jelentkezett önkormányzati képviselőnek, mert nem 

szerette volna megszakítani a kapcsolatot szülővárosával, illetve szeretett volna ten-

ni Borsodnádasdért. A molnárkalács fesztiválokat kiemelten szívügyének tekintette. 

Vass Beátával igyekeztek továbbra is méltón képviselni városunkat és továbbadni a 

hagyományt, ha egyéb rendezvényre hívták őket. A szentendrei skanzenben a pün-

kösdi vigasságokon, a sütőcsoportok képviselőivel együtt, ők is belevetették ma-

gunkat a sokadalomba. Jelenleg a munkás hétköznapok mellett, idegenforgalmi, tu-

risztikai és gazdasági német szaknyelv oktatói szakon hallgató.  

Továbbra is fordítja a Krisztus Király Szolgálóleányai világi szerzetesrend hivatalos 

és magán levelezését.  
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A Magyar Rákellenes Liga alapszervezete 2011. február 21-én 42 fővel az ország-

ban negyvenedikként, megyénkben másodikként alakult meg. 

Alapítója Cseh Istvánné, aki személyes indíttatásból hozta létre ezt a szervezetet, 

amely mára 160 fővel működik. 

A tagság kisebb része aktív dolgozó, nagyobb része pedig nyugdíjas korú.  

Egy részük támogatóként van jelen, a nagy többség viszont aktívan veszt részt a Liga 

munkájában. Kapcsolatot tartanak a többi civil szervezettel, közös munka keretében. 

A szervezet képviselői rendszeresen részt vesznek a Budapesten tartott központi ren-

dezvényeken ahol ismereteiket bővítik, és itthon felhasználják munkájukban. 

Cél a daganatos betegségek megelőzése, az egészség megtartása, szűrések szervezése 

és népszerűsítése, felvilágosítás a szűrések fontosságáról, mozgósítás, közéleti sze-

replők megnyerése a lakosság körében. 

Programjaik színesek, sokrétűek, előadásaik elsősorban egészségmegőrzésre és a be-

tegségek megelőzésére fókuszálódnak, előtérbe helyezve korunk egyik legretteget-

tebb kórját, a rákot. 

E célt szolgálva rendezik minden évben a mellrák elleni sétát, amely országos moz-

galom, felhívva a lakosság figyelmét a szűrés fontosságára, neves előadók meghívá-

sával.  

 

 



63 

Kirándulásokat szerveznek, megismertetve hazánk nevezetesebb helyeit. 

Az utóbbi időszakban a mozgás fontossága került előtérbe, amelyhez településünk 

szép környezete sok lehetőséget kínál. 

Nem csak az idősebb korosztályt célozzák meg, hanem a fiatalokat is.  

Kapcsolatot tartanak a helyi Mesekert Óvoda, Móra Ferenc Általános Iskola, vala-

mint az Ózdi Szécsényi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium fiataljai-

val. 

2019-ben felvették dr. Kubinyi Pál nevét, aki településünkön született 1870-ben.  

Kora legjobb nőgyógyászati daganat-szakértője volt, aki támogatta a sugárterápiát 

is. Az Alapszervezet a nevének felvételével kíván tisztelegni személye előtt. 

2019 decemberében házigazdaként részt vettek az „Élő Advent Borsodnádasdon” 

programsorozatban, melyre nagy sok meglepetéssel, műsorral készültek. 
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Baranyi Dávid Áron 2002-ben született Ózdon. A bringás pályafutása úgy kezdő-

dött, mint minden kisfiúnak a játszótéren barátokkal. 

A 2013-as év már a versenyzésről szólt, mert az első borsodnádasdi versenyen 

megtetszett  neki a kerékpározás ezen belül a terepkerékpározás, mint sport. 

A dobogó már ebben az évben is rendszeres volt. 

A 2014-es év igazi sikertörténet. A legkomolyabb versenysorozat az XCO Magyar 

kupasorozat a maga 8 versenyével. Számára is hihetetlen, de minden helyszínen 

nyerni tudott, ezzel a kupasorozat összesítőjében első lett. 

Egy másik sorozat a Top Maraton a maga 4 helyszínes versenyével a legkomo-

lyabb a balatoni versenyek között. Ezek Szilvásváradon, Visegrádon, Felsőtárkány-

ban, Mátraházán voltak, melyeket ugyancsak sikerült megnyernie. Ezzel megvolt a 

sorozat összesített győzelme is. 

Az év eleji jó eredmények miatt bekerült a magyar válogatottba, ezáltal részt vett 

az edzőtáborokban és két külföldi UCIC2 besorolású nemzetközi versenyen, és 

győzött. Említésre méltó még a Pilisváron rendezett XCO országos bajnokság, 

melynek megnyerésével az országos bajnoki cím is meglett. Egy francia érdekelt-

ségű sportáruházlánc - Decathlon - a 2015-ös év fiú reklámarcának választotta.  

Jelenleg Gyöngyösön él, a Pécsi Tudományegyetem Dietetikus tanhallgatója.  

2016-17-18-19-20-ban is korosztályos Magyar Bajnok lett.   
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2019-ben az Európa Bajnokságon 25. helyezést ért el, kijutott a Világbajnokságra is 

Kanadába, ahol 55. lett. 

2020-ban sajnos nem sikerült sem az Eb-re sem a Vb-re kijutnia egészségügyi prob-

lémák miatt.  

Ebben az évben 11. helyen állt a Világranglistán.  

A Decathlon, mint szponzora még abban az évben megszűnt, helyette jelenleg a K2 

Bike budapesti cég támogatja egy csúcs kategóriás kerékpárral.   



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2015. aktív kategória) 

Papp Ágnes és Oszacsek József 
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Oszacsek József a vajdasági Magyarkanizsáról indult, ott végezte általános és kö-

zépiskolai tanulmányait.  

Innen került a szabadkai Műszaki Főiskolára, ahol gépészmérnök végzettséget szer-

zett. Jelenleg is e munkakörben dolgozik Miskolcon. 

Fafaragó „pályafutása” 2006-ban kezdődött, amikor egy kedves barátját akarta meg-

lepni egy saját maga készítette ajándékkal. Ekkor került kezébe a fa és a véső, mely-

nek nyomán sorra születtek a kisebb-nagyobb alkotások.  

Első munkái csak saját maga, ill. szűkebb környezete, barátai örömére készültek, 

majd Borsodnádasd közönségének is megmutatta alkotásait a különböző városi ren-

dezvényeken.  

 

Első köztéri alkotása, a Rákóczi 

szobor a vajdasági Martonoson 

2009-ben került felavatásra.  
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Oszacsek József faragta a Borsodnádasdon 2016-ban felavatott Trianon emlékmű 

kopjafáját.  

A Környékbeli településeken is kiállították munkáit. Több zsűrizett alkotása  van. 

2019-ben a felvidéki Várhosszúrét nemzetközileg is rangos Gömöri Kézműves Vásár 

és Mesterség bemutató fafaragás tematikus napjára kapott meghívást, ahol alkotásai-

val, munkájával ismerkedhetett meg a több ezres látogató.  

Tagja a felvidéki Várhosszúréten működő Gömöri Kézművesek Társulásának. Ka-

zincbarcikán, Budapesten és Balatonlellén is kiállították műveit.  

 

Papp Ágnes tősgyökeres borsodnádasdi, itt járt általános iskolába, majd tanulmányait 

Ózdon és Miskolcon folytatta. A BNL járműkerék üzemében kezdett dolgozni és he-

lyileg a mai napig ott áll alkalmazásban, jelenleg a PLES zrt. fióktelep igazgatója. 

Városunk egyik molnárkalács-sütő csapatának lelkes tagja. Szinte hobbijává vált a 

kalácssütés, minden munkahelyi, baráti összejövetelre több adagot készít, ezzel a dél-

vidéki barátoktól kezdve a felvidéki alkotótársak köréig népszerűsíti a nádasdi mol-

nárkalácsot. 

Nagy érdeklődést tanúsít a népi kézműves mesterségek iránt, melyet a diósgyőri és 

gömöri kézművesek táboraiban sajátít el.  

Szabadidejében különböző csipketechikákkal, 

elsősorban hajócsipke és zsinórcsipke munká-

kat készít. A csipkekészítés mellett szabad ide-

jében gyöngyfűzéssel is foglalkozik. 

2015-től legkedvesebb hobbijává vált a tűzzo-

mánc ékszer készítés, melyet a Diósgyőri Népi 

Kézműves Alkotóház táboraiban nagy lelkese-

déssel sajátít el.  

2020-ban a Borsodnádasdi Művelődésért, Kul-

túráért, Sportért Közalapítvány tagjai közé vá-

lasztották. 

Évente több alkalommal vesznek részt felnőtt 

képzésen, minden kézműves technikát szívesen 

kipróbálnak, a kosárfonástól a fazekasságig. 
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Ági és Józsi  a borsodnádasdi fiatalok által 2011-től évente megszervezett Jurta-

tábori nyári Faragó és Kézműves Tábor  mozgatórúgói.  

2012-ben Borsodnádasdon a Nemzeti Összefogás Napja alkalmából felavatott em-

lékművet együtt készítették el. 

A kézműves táborok jó hangulata, a tábortüzek, kirándulások évről-évre visszahúz-

zák nemcsak a nádasdi gyerekeket, hanem a pécsi, debreceni, gyöngyösi, egri, mis-

kolci fiatalokat is, akik alkotó munkával, hasznosan szeretnék eltölteni a szünidőt. 

A táborban minden évben sok szép alkotás születik. Nemcsak faragással, hanem 

hímzéssel, rajzolással, festéssel is foglalkoznak a táborlakók.  

Iskolaidőben otthoni „műhelyükben” is foglalkoznak a kézművesség iránt érdeklő-

dő gyerekekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-ben a Magyar Kultúra Napján „A Borsodnádasdi Kultúráért” kitüntetésben 

részesültek.  

Mindmáig továbbra is kézműveskednek, különböző technikákkal készült alkotásai-

kat a Molnárkalács Fesztiválok alkalmával sütősátrukban minden évben bemutat-

ták. A molnárkalács sütés hagyományát széles körben terjesztik, minden fesztiválra 

meghívják barátaikat az ország különböző részéből, akik adott évben a sütőcsapat 

tagjaként vesznek részt a sütési bemutatókon. Utazásaik alkalmával külföldi isme-

rősökkel is megkóstoltatták a helyben készült édességet, Spanyolországtól Indiáig. 

 

 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2015 nyugdíjas kategória) 

Kormosné Gyárfás Gabriella 
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Kormosné Gyárfás Gabriella 1935. szeptember 30-án született Borsodnádas-

don. A Borsodnádasdi Általános Iskola és a gimnázium elvégzése után továbbta-

nult a Mezőgazdasági Főiskolán majd a Politikai Főiskolán. Iskolái elvégzése 

után a borsodnádasdi orvosi rendelőben orvos írnokként kezdett dolgozni, köz-

ben aktívan tevékenykedett a helyi női mozgalommal. 

Irányításával megalakult a Borsodnádasdi Nő Klub, ahol minden héten aktív 

klub élet folyt. Tevékenységére felfigyeltek, elismerték, és az akkor Ózdi Járási 

Pártbizottság nő felelőse lett.  

Az Ózdi Járás minden településén képviselte a nők és a hátrányos helyzetű em-

berek érdekeit, melyet mindig emberséggel, önzetlen odaadással látott el.  

Nyugdíjba menetele után aktív szerepet vállalt el Borsodnádasd életében. 1996-

tól az idősügyi tanács elnöke lett.  

Az ő vezetősége alatt kezdett szerveződni az Idősek Napja. 2011-ben egykori 

kedves igazgatónőjének emlékére létrehozta a Dubrovszky Lászlóné díjat, me-

lyet a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola arra érdemes tanulói vehet-

nek át minden tanév végén. Betegsége miatt, amikor már egyedül ellátni nem 

tudta magát, a borsodnádasdi idősek otthonába került, majd 2016. április 26-án 

hunyt el. 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2016. diák kategória) 

Keresztfalvi Bence 
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Keresztfalvi Bence 2004. július 13-án született Ózdon.  

Szüleivel és öccsével Borsodnádasdon él. 

Borsodnádasdon járt óvodába, ill. az általános iskola első osztályába, majd az ózdi 

Bolyky Tamás Általános Iskola tanulója lett. Az ózdi Erkel Ferenc Zeneiskolában öt 

évig tanult zongorázni, majd a miskolci Egressy Béni- Erkel Ferenc Alapfokú Mű-

vészeti Iskolában folytatta tanulmányait magánének szakon. 

Bence születésétől fogva együtt cseperedett fel a MŰ-vész-HELY társulattal. 

2006-ban alig két évesen, már rendszeresen eljárt szüleivel a Rómeó és Júlia pró-

bákra. Még alig tudott beszélni, amikor 2008-ban a MŰ-vész-HELY Dzsungel 

könyve c. musicalben kis Maugliként mutatkozott be színpadon a borsodnádasdi 

közönség előtt. 

2010-ben a Légy jó mindhalálig darabban Nyilas Misi kis barátjaként, 2011-ben a 

Valahol Európában c. musicalben mint Kuksi, 2014-ben az Óz, Borsodnádasd cso-

dája c. darabban pedig Totó a kutya szerepeit játszotta. 

A 2014-es „A Zene az kell” alsózsolcai megyei tehetségkutató versenyen musical 

kategóriában első helyezést ért el. 
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2014 és 2015 nyarán 10-11 évesen a Musicalre Hangolva Egyesület és az Országos 

Musical és Operett Kurzus által Várpalotán évente megrendezésre kerülő kétnapos 

országos művészeti tehetségkutató versenyeken szintén első helyezést ért el. Fődíj-

ként ingyenesen részt vehetett egy háromhetes nyári kurzuson, és a zsűri elnöke So-

mogyi Szilárd a Budapesti Operett Színház Nádasdi díjas rendezője címszerepet 

ajánlott fel Bence részére az általa megrendezésre kerülő „Isten pénze” című musi-

calben, melyben két évadon keresztül a Budapesti Operettszínház gyerekszínésze-

ként, a kis Tim szerepét alakíthatta.  

A 2015-ös év továbbilehetőségeket nyújtott Bence számára.  

Márciusban, mentorai javaslatára részt vett a Magyar Állami Operaház által meghir-

detett castingon, melyen főszereplőt kerestek a Szirtes Tamás által 2016 nyarán 

megrendezésre kerülő világhírű Billy Elliot c. musical főszerepére. Ez a darab új ki-

hívást jelentett számára, mivel itt már nem csak énekesként, hanem táncosként is bi-

zonyítania kellett rátermettségét. A többfordulós rostákon átjutva bekerült az első 15 

eséllyel induló közé, akik heti öt napos intenzív képzésen vehettek részt a nyári szü-

net alatt a Budapesti Madách Musical iskolában.  

Az iskolában magánéneket, színészmesterséget, és táncot tanult olyan hírességektől, 

mint Toldy Mária, Sárközi Gyula, Tihanyi Ákos. Tanárai büszkén emlegették a 

„messziről érkezett” kisfiú kivételes tehetségét.  

2015 őszére a szülőknek be kellett látniuk, hogy a heti öt napos bejárás és ott tartóz-

kodás Budapesten, a család számára kivitelezhetetlen lesz, ezért közös megegyezés-

sel a szülők kivették Bencét a kurzusról. 



72 

Bence tehetségével és áldozatos munkájával a család és a barátok odaadó támogatá-

sa mellett 12 éves korára olyan álmot valósított meg önmaga és családja számára, 

mely egyenes utat mutatott céljai megvalósításához. 

2016-tól a fiatal énekeseket felkaroló ZENITA, azaz a Zenével az Ifjú Tehetségekért 

Alapítvány számos Miskolci jótékonysági rendezvényén részt vett, neves színészek 

és énekesek oldalán. 

Az általános iskola elvégzése után 2018-ban felvételt nyert az egri Eszterházy Ká-

roly Egyetem Gyakorló iskolájának ének-zene tagozatára. A tanszék művészeti ve-

zetője beválasztotta az iskola kamarakórusába, mellyel számos iskolai és városi ese-

ményen vesznek részt. 

Bence a kórussal 2019-ben a borsodnádasdi közönségnek is bemutatkozott a városi 

nőnapon, az augusztus 20-i rendezvényen, ill. az Egri Gárdonyi Géza Színház által 

elnyert „Színház a tehetségekért” pályázat keretén belül, több darabban vett részt a 

színház társulatában.  

2020 júniusában megkapta az „Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájáért 

Emlékérem” Bronz fokozatát. Bence 16 évesen tehetségével és szorgalmával mél-

tón képviseli a kulturális értékek fontosságát a fiatalság körében.  



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2016. aktív kategória) 

Sági Tibor 
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Sági Tibor 1965-ben született Miskolcon. Gyermekkorát Hejőkeresztúron töltötte.  

Általános és középiskolai tanulmányait falujában, valamint a Miskolci Hermann Ot-

tó Gimnáziumban folytatta, 1986-ban végzett a Sárospataki Comenius Tanító Főis-

kolán, 40 éve pedagógus. 

1988-ban kötött házasságot Liktor Gabriellával, azóta Borsodnádasdon él és dolgo-

zik. 

Borsodnádasdi tevékenységét a kezdetektől a régi mondás jellemezte: 

”Rómában élj úgy, mint a rómaiak…” így hamar résztvevője lett településünk köz-

életének. 

1993-ban alapította a VIVA Furulya Együttest, ahol több gyermek tanulta meg a 

hangszeres játék alapjait, és tagjai a helyi és más települések rendezvényein szere-

peltek sikeresen. 

A gyerekek javaslatára 2004-ben a Lengyelországi Mosoly Lovagrend kapitóliuma 

hazánkban ötödikként Sági Tibornak ajándékozta a Mosoly lovagrendet és lovaggá 

választották. 

Időközben Egerben történelem szakos tanári diplomát, és két pedagógus szakvizsgát 

szerzett. 

Több könyvet írt, szerkesztett településünkről.  
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Az 1990-es évek végétől foglalkozik a molnárkalács sütéssel, kezdeményezte a 

Molnárkalács Fesztivál megszervezését. 

A helyben összegyűjtött sütővas mintákból kiadott könyvét a Néprajzi Múzeum pá-

lyázatán kiválónak minősítették. 

2011-ben megírta „A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya” című dolgozatot, 

amely eredményeképpen hagyományunk a szellemi kulturális örökség nemzeti 

jegyzékébe került kiemelt nemzeti értékkel. A lemezgyár alapításáról 2014-ben „A 

mi gyárunknak lelke van…” című albummal emlékezett meg. 

1993-ban kezelésébe került a helytörténeti gyűjtemény megmaradt anyaga, amelyet 

tervszerinti munkával, a helyi diákok és felnőttek segítségével újrafejlesztett.   

A 90-es évek közepétől több mint 3 évtizeden át látogatható kiállítás a szakma kör-

ében is nagy népszerűségnek örvendett, több ezer tárgyon keresztül mutatta be Bor-

sodnádasd múltját.  

Napjainkra a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó igazgatói lak jelenlegi állapo-

tában már nem volt alkalmas látogatók fogadására, ezért kezdeményezésére a gyűj-

temény egy a mai kor elvárásainak megfelelően erre a célra átalakított és felújított 

épületbe a város központjában található jegyzői házba költözhet. 

Sági Tibor nevéhez az utóbbi években is több tucatnyi helytörténeti előadás, újság-

cikk, rádió és televízióadás, kiállítás szervezés és megvalósítás fűződik. (dr. Kubi-

nyi Pál névadó Ünnepség, Volny József emlékest stb.) 

 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2016. nyugdíjas kategória) 

Szkálosi György 
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Szkálosi György1950. szeptember 12-én született Borsodnádasdon. 

A lemezgyári iskolában töltötte tanuló éveit. Ózdon tanult tovább, lakatos szakmát 

szerzett. A lemezgyárban kezdett dolgozni. 1969 és 1972 között határőrként szolgált 

Balassagyarmaton. 

1973-ban megnősült. Két gyereke született Attila és Judit.  

Családja támogatásával a csapat megszűnéséig a megyei I. osztályban kézilabdázott, 

majd az újjáalakult sí szakosztály tagjaként versenyzett az 1990 -es évekig.  

Gyerekkora óta a természetjárás szerelmese. A természetjáró szakosztály aktív tagja, 

túravezetője a mai napig.  

Aktívan részt vett a település rendezvényein, mint rendező és szereplő is. / sípálya 

építés, Május 1 ünnepség, Kohászok a Gyerekekért, Akadályversenyek /  A 2000 - es 

években megalakult MŰ-VÉSZ-HELY csoporthoz csatlakozott, ahol kisebb, na-

gyobb szerepeket vállalt, de főleg az előadások háttérmunkáját, - díszletkészítés, kel-

lékes - végezte legszívesebben. 

 



A „Borsodnádasdi Kultúráért” Kitüntetés 

(2017. diák kategória) 

Maczó Panka 
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Maczó Panka 2001. november 22-én született Ózdon.   

Általános iskolai tanulmányait 6. osztályig a Borsodszentgyörgyi Általános Iskolában 

végezte, ezt követően az Egri Dobó István Gimnázium tanulója lett. Itt érettségizett 

2020-ban. Jelenleg a Debreceni Egyetem elsőéves dietetikus hallgatója. 

Panka már kiskorában élénk érdeklődést mutatott az ének, tánc és a színészkedés iránt, 

amint bekerült az általános iskolába folyamatosan nyerte az ének, vers és prózamondó 

versenyeket. 

Kiemelkedő tehetségét bizonyítja, hogy 2015-ben és 2016-ban is első helyezést ért el a 

„Miénk a tér” elnevezésű megyei énekversenyen Egerben.  

2017-ban a Szepesi György Bárzenész Fesztivál közönségdíjasa lett. 

Panka a borsodnádasdi MŰ-vész-HELY társulatához 2013-ban csatlakozott miután egy 

közös ismerős beajánlotta őt.  

12 évesen itt volt alkalma először megmutatni tehetségét a nagyközönségnek. Itt ka-

pott egyre nagyobb volumenű és egyre nehezebb feladatokat, melyet minden alkalom-

mal, nagy izgalommal várt, és amelyekre rengeteget készült.  

Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a zene és a színház egyre több műfajában megmutatta 

tehetségét a közönségnek. Időközben néhány évre tagja lett az ÓMI Zenés Színháznak, 

akik számtalanszor nyújtottak előadást a borsodnádasdi színházkedvelőknek is. 
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Előadták többek között a Szerelmes Szombat című könnyűzenei válogatást, a Padlás 

című musicalt, az Egy csók és más semmi című operettet és 2016-ban a Molnárka-

lács Fesztiválon a retro és musical dalokból álló műsorukat. Panka számára nagyon 

fontos a nádasdi közönség, hiszen itt rengeteg jó barátot, jó ismerőst szerzett az el-

múlt években. Borsodnádasdot második otthonának tekinti. Panka nagy álma hogy 

egyszer az Operett Színház tagja lehessen. 
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László Márk 1989. november 6-án született Ózdon, születése óta Borsodnádasdon 

él. A helyben eltöltött óvodai és általános iskolai évek után Egerben a Neumann Já-

nos Középiskolában szerezte meg az érettségi bizonyítványát.  

Tanulmányait a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán folytatta ahol az alapkép-

zésben gépgyártás technológiai szakirányon szerzett gépészmérnöki diplomát majd 

2014-ben mesterképzés keretében szerszámgépek szakirányon szerzett kiváló minő-

sítő okleveles gépészmérnöki diplomát.  

Tanulmányai után az egri Bosch fejlesztési osztályán helyezkedett el, mint fejlesz-

tőmérnök. Az ott eltöltött két év alatt két bejegyzett szabadalom megalkotásában is 

részt vett. 

2016 végétől egy borsodnádasdi székhelyű családi tulajdonban lévő cégben dolgo-

zik, amely többek között kenőanyagok és speciális adalékanyagok gyártásával, for-

galmazásával, és egyéb kenéstechnikai szolgáltatásokkal foglalkozik. 

Alapítása óta tagja a Máté hegyi Ökopark és Sportcentrum közhasznú egyesületé-

nek ahol országos kerékpár és íjászversenyek, valamint egyéb sportrendezvények 

szervezésében vett részt. 

Kezdeményezésére és vezetésével alakult meg a Mad Boyz Motorsport Közhasznú 

Egyesület borsodnádasdi székhellyel 2010-ben 10 fővel, melynek jelenleg is ő az 

elnöke.  
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A kezdeti 10 fős tagság mára 25 főre nőtt melyből a tavalyi évben már 13 licences 

versenyzőjük volt, akik az enduro országos bajnokságban versenyeztek.  

2019-ben és 2020-ban is az egyesület nyerte Magyarország Enduro Csapat Kupaso-

rozatát. 

Az egyesület a szervezett edzéseken és versenyzésen kívül 2013 óta rendszeresen 

rendez városunkban és a térségben motoros versenyeket. Eleinte amatőr, 2016-tól 

már Enduro, EnduroCross és SuperEnduro típusú országos bajnoki futamokat ren-

deztek.  

A 2020-ban rendezett versenyük már 200 versenyző révételével zajlott.  

Márk maga is versenyez, több országos versenyen ért el dobogós helyezést és 2017-

ben megnyerte a Magyarország Enduro Kupasorozat 3. osztályú kategóriáját.  

Márk 2016 óta a Magyar Motorsport szövetség szakági tanácsának tagja, amely irá-

nyítja és felügyeli a nemzeti enduro motorsportot.  

2018 óta a Magyar Motorsport Szövetség Enduro Szakágának szakágvezetője. 

Ugyanebben az évben a Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM) összes szakágára 

kiterjedő Technikai Felügyelői licencét szerezte meg Ausztriában.  

2019-ben beválogatták a Német Motorsport Szövetség (DMSB) Sportvezető Képző 

programjába. 2020-ban a Nemzetközi Motorsport 

Szövetség Versenyigazgatói licencét szerezte meg 

Olaszországban. 
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Erdélyi Gábor 1923-ban született Bélapátfalván. A hat elemi elvégzése után az ott-

honi családi gazdaságban, illetve a bélapátfalvi cementgyárban kezdett dolgozni. 

Eredeti foglalkozása géplakatos. 1946-ban megnősült, felesége Barta Olga. 

1955-ben kerültek Borsodnádasdra, ahol a kórház karbantartója lett és innen ment 

nyugdíjba is. Szabadidejében hobbiból kezdett faragni közel. Faragásainak témái: 

feszületek, kopjafák, háztartási dísztárgyak, pipák, polcok, vázák, lócák. Települé-

sünkön több kiállításon is láthattuk már alkotásait. Több fafaragása közterületeken is 

megtekinthető. Kopjafa található a múzeumkertben a telepi volt postai parkolóban 

az Alsó-tónál, a Jézus Szíve templom előtt valamint a balatoni kanyarban. 

Az ő munkája a Sülevölgye tetőn látható kettős kereszt is, de Egerben és Debrecen-

ben is vannak kopjafái. A Jézus Szíve templomban több feszület és gyertyatartó őrzi 

keze munkáját és ő faragta a Jézus Szíve és Szent István templomban megtalálható 

pápai címereket is. 

Faragásaiért soha nem kért és fogadott el semmilyen anyagi ellenszolgáltatást, mind-

ezt hitbéli meggyőződéséből az emberek és közösségek iránti szeretetből készítette. 

2016-ban családi alapon megjelent faragásairól egy fotókönyv „Amikor a fa új életre 

kel” Erdélyi Gábor fafaragásai címmel.  Több mint 50 évig tagja volt a Jézus Szíve 

templom egyházközösségi képviselőtestületének. 

Lelkiismeretes munkáját az egri érsek Seregély István levélben köszönte meg, mely-

nek befejező sorai: „Szívből kívánom, hogy adjon a mindenható egészséget, sok lel-

ki örömet és adja meg az igazak örök jutalmát” 

2019. december 09-én hunyt el. 
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Kelemen Márton 2005. április 27-én született. Az általános iskola elvégzése után 

az egri Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulója lett. 

2014-ben kezdett judózni, a borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolában Tarr 

Mihály 3 danos judo edző által indított edzéseken.  

Marcinak igazából akkor még nem sok ismerete volt erről a sportról, később azon-

ban megtanulta, hogy ez a sport nemcsak a testet, hanem az elmét is edzi, megtanít 

harcolni, küzdeni, fegyelmezettnek lenni, önuralmat és önkontrollt gyakorolni, a 

győzelmet kellő alázattal és tisztelettel, lehajtott 

fejjel viselni, illetve emelt fővel veszíteni tudni, 

a társakat tisztelni. 

2019-ig ózdi JUDOJO SE igazolt versenyzője 

volt. Judo edzői Tarr Mihály és Nagy József vol-

tak, akik szakmai irányítása mellett több hazai, 

és számos nemzetközi versenyen dobogós helye-

zést ért el. 

2017 decemberében az ÓZDI SE kitűnő tanul-

mányi eredményét és az évben elért judo sport-

ágban nyújtott teljesítményét figyelembe véve az 

„Év sportolója” elismerésben részesítette. 
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A sporton kívül Marci tanulmányai terén is törekszik eredmények elérésére melyet 

bizonyít, hogy a 2017. évben a Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan versenyen me-

gyei 2. helyezést, majd 2018. évben már 1. helyezést ért el, melynek köszönhetően 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyét ő képviselte az országos döntőben, ahol 14. helye-

zést ért el Sipos Sarolta felkészítő tanárának támogatásával. 

Még ebben az évben a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

által 8. osztályosoknak meghirdetett  

biológia-kémia-földrajz versenyen 1. helyezést,  

magyar versenyen 6. helyezést, illetve  

matematika versenyen 8. helyezést ért el.  

2020-ban angol nyelvből középfokú komplex angol nyelvvizsgát tett. 

A MŰ-vész-HELY csapatának éveken keresztül tagja volt, és először a kis Mozart 

szerepét öltötte magára. Részt vett többek között  a nagy sikerű Szép nyári nap.., a 

Hófehérke, vagy valami ilyesmi…, a Na ne má…!, a Jelenlévő múlt… és A Holnap 

Hídja operettgálák előadásain.  
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Sírné Cseh Erzsébet 1965. július 6-án született Ózdon. Általános iskolai tanulmá-

nyait a helyi általános iskolában végezte. 1983-ban érettségizett az ózdi József Attila 

Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában.  

1987-ben házasodtak össze férjével, Artúrral. 1995-ben megszülettek iker gyermekei, 

Noémi és Artúr. A velük eltöltött gondozási éveket követően 1998-tól, a borsodná-

dasdi II. számú háziorvosi rendelőben végzi munkáját. Szakmai munkájával segíti az 

Alapellátás Fejlesztési Modellprogram működését is. 2005-től alapító tagként részt 

vesz a Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület tevékenységében, 2018 közepétől az egye-

sület vezetőjeként. 
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Vékonyné Zombori Katalin Budapesten született, 1965. május 30-án.  

Gyermekkorát a fővárosban töltötte.  

1983-ban a Körösi Csoma Sándor Két Tan-

nyelvű Gimnázium és Szakközépiskolában 

érettségizett. Ezt követően 1985-ben elvé-

gezte a Nyomdaipari Szakmunkásképzőt. 

1996-ban szüleivel és kislányával, Katával 

Borsodnádasdra költözött. Településünkön 

otthonra lelve, 1997-től napjainkig a Kerá-

mia Üzem dolgozója. A közösségi élet min-

dig fontos volt számára, hamar beilleszkedett 

a helyi kortárs közösségbe, így 1998-ban tag-

ja lett a Nosztalgia Klubnak, amelynek pro-

filja a gyermekprogramok szervezése volt. 

2010-től tagja a Jövő Borsodnádasdjáért 

Egyesületnek.  

 

 

Erzsó és Kati  szabadidejük nagy részét az Egyesület éves programjainak szervezé-

sére, lebonyolítására fordítják, melyekben oroszlánrészt vállalnak. A JBE-ben eltöl-

tött éveik során lelkesedésük, lendületük szemernyit sem csökkent. A teljesség igé-

nye nélkül találkozhatunk velük a Húsvéti játszóházban tojásokat pingálva, Gyer-

meknap alkalmával a Batói Meseerdőben tündérekként tűnnek fel és izgalmas felada-

tokkal szórakoztatják a gyermeksereget. A Családi napon színt visznek az Alsó-tó 

melletti utcák életébe.  

A Molnárkalács Fesztiválon a JBE sűtőcsapatának oszlopos tagjai.  

A Mesterségek ünnepére toborozzák a helyi kézműves csoportokat, Az Ó-bükk Öko-

túra alkalmával barátságos pontőrökként találkozhatnak velük, Halloween-kor a tök-

lámpások fénye mellett jóságos boszorkány bőrébe bújva osztják a forró teát és a vi-

lág legfinomabb zsíros kenyerét. Mikuláskor segítik a Télapó munkáját, hogy min-

den ajándék megtalálja a gazdáját és a gyermekek önfeledten szórakozhassanak.  
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Cseh Istvánné Borsodnádasdon született 1948-ban, és azóta is itt él. A Borsodná-

dasdi Lemezgyárban dolgozott 25 évet könyvelőként, majd a helyi Idősek Otthonába 

hívták, ahol további 17 évet dolgozott gazdasági vezetőként, onnan ment nyugdíjba. 

Nyugdíjas évei elején érte el a sorsokat fenyegető veszély, a daganatos betegség. 

Műtétje után sorstársakat keresett. Így került kapcsolatba a Magyar Rákellenes Ligá-

val. Mivel a közelben akkoriban nem volt ilyen jellegű szervezet, azt javasolták ne-

ki, hogy alapítson egy közösséget lakóhelyén. Így hozta létre a Borsodnádasdi Alap-

szervezetet családja támogatásával 2011. február 21-én 42 fővel. 

Akkoriban még nem lehetett tudni, hogy mennyire fogadóképes a lakosság ilyen jel-

legű témában, de a munka elkezdődött.  Előadások, szűrések, kirándulások, kapcso-

latok bővítése.  Miután az emberek látták, hallották, hogy sok, őket is érdeklő dol-

gokkal foglalkoznak és nem csak rákbetegek vesznek részt az összejöveteleken, egy-

re többen jelentkeztek a csoportba. 

Jelenleg az alapszervezet létszáma 160 fő. Munkájában kezdetektől fogva sok segít-

séget kapott településünk vezetőitől, az  egészségügyben dolgozóktól. Jó kapcsolatot 

ápol az önkormányzattal, és a többi civil szervezettel. A hagyománnyá vált októberi 

rák elleni figyelemfelhívó séta az egyik legkedveltebb, legnépszerűbb program, amit 

sokan szeretnek. 

2021-ben fogja az Alapszervezet megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelni. 
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Kahán Csenge 2000. április 10-én született Ózdon. Általános iskolai tanulmányait a 

Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános iskolában végezte, majd az Ózdi József  

Attila Gimnázium humán tagozatán folytatta.  

Már 6 éves korától aktív, lelkes, odaadó tagja volt a MŰ-vész-HELY társulatnak va-

lamint a VIVA Furulya Együttesnek.  

Számos borsodnádasdi és ózdi rendezvényen szerepelt és az ÓMI Zenés Színházzal is 

fellépett. Iskoláját, és szülővárosát énekversenyeken sikeresen képviselte.  

Kultúra iránti szeretete, hozzáállása, szorgalma példaértékű volt.  

A színpad mindig is vonzotta, jövőjét is ebbe az irányba képzelte el, ezért folyama-

tosan képezte magát, illetve hangképzési órákra magénektanárhoz is járt.  

Pályafutását 2017. szeptember 2-án, mindenkit megrázó tragikus halála törte derékba.  
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ifj. Nedecki László Miskolcon született 2003. szeptember 12-én egy rallys családba. 

Apukája Nedecki László és nagybátya Kovács Géza már 2001-óta versenyeznek, és 

Nedecki – Kovács párosként, „Vadkutya Rally Team” néven ismertek a rallysok kör-

ében. 

Benzingőzben versenyautók közelében nőtt fel, így nem volt meglepő, hogy Ő is 

kedvet kapott az autóversenyzéshez.  

Először navigátorülésben vágott neki ennek a nem egyszerű sportnak. 

Ő volt Magyarországon az első legfiatalabb MARB navigátori licenssszel rendelke-

ző MNASZ versenyző. 

Az ifjú Vadkutya 2017 októberében 14 évesen kezdte el rallycross pályafutását ahol 

egy futam után a Magyar Rallycorss Bajnokság Junior kupa abszolút 14. helyén zár-

ta az évet. 

2018. évben a MNASZ Országos és Nemzetközi rallycross bajnokság Junior kupa 

sorozatán indult. 

Jó verseny eredményei mellett az általános iskola tanulmányait is kitűnő bizonyít-

vánnyal végezte. 

Ebben az évben a Magyar Rallycross Bajnokság Junior Kupa versenysorozat abszo-

lút összetettjében kilencedik, a rallycross Junior kupa első évesek között pedig má-

sodik helyen zárta a bajnokságot. 
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A bemutatkozás nagyon jól sikerült a versenypályákon. 

Nyitott természetének köszönhetően nemcsak a versenyautójával barátkozott meg, 

de versenytársaival is. Olyan tapasztalt versenyzők is segítik munkáját, mint Lukács 

Kornél „Csuscsu” és Toomas Heikkinen, akik Rally Cross Világbajnoki futamokon 

vesznek részt. 

A hétköznapjait az egri Dobó István Gimnáziumban tölti, amit a sport felkészülés 

„heti 3-4 erőnléti edzés” ellenére is rendkívül eredményesen teljesít. 

2019. évben nyolc futam várt ifj. Nedecki Lászlóra 5 hazai és 3 nemzetközi, vala-

mint ebben az évben átigazolt a Borsodnádasdi Labdarúgó Egyesület U19 csapatá-

hoz kapusként, és a felnőtt csapat tartalék kapusának.   

A 2019. év jól sikerült több dobogós helyezést tudott elérni, amely közé tartozott a 

Kakucs Ring kupa futamgyőzelme, ahol a dobogó legfelsőbb fokára állt. Év végén 

az abszolút 5. helyen végzett.   

A 2020-as év nagy reményekkel indult, sajnos a vírus helyezt miatt sok verseny el-

maradt. Az 5 futamból álló verseny sorozatban csak 4 futamon tudott rajthoz állni és 

így az év végén 5. helyen végzett.  

A BLASE csapatával a 2020-2021 év bajnokságában az őszi zárást az U19 csapattal 

2. helyen a felnőtt csapattal pedig 1. helyen zárta. A rallycross junior sorozatban való 

részvétel a 2020-as évvel lezárult, 2021-ben egy új korszak kezdődik. A Hankook 

Racer Cup soratban fog szerepelni ahol erősebb autóval fog rajthoz állni.  Ez évben 

célkitűzése, hogy az új kupa sorozatban tapasztalatokat szerezzen, és minél előke-

lőbb helyezést érjen el, a tanulmányi eredményeivel pedig a Dobó István Gimnázi-

um legjobb tanulói között lehessen.  
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Szekanecz Tímea 1974. július 5-én született Ózdon. 

Tanulmányait a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában végezte majd a 

Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola gazdálkodási szakán diplomázott. 

Időközben az Almási Balogh Pál Kórházban helyezkedett el, ahol végigjárta a rang-

létrát. 

A főiskola elvégzése után 5 évig volt pénzügyi osztályvezető majd 2017-től a kórház 

gazdasági igazgatója. 

Jelenleg Borsodszentgyörgyön él párjával. 

Hobbija az olvasás és a színház. 

Borsodnádasdhoz 2013 óta húz a szíve, hiszen lánya Panka ekkor lett a MŰ-vész-

HELY tagja. 

Kezdetektől rengeteg segítséget nyújtott a próbák során és a felkészítő táborokban, 

társrendezőként részt vett többek között a „NA NE MÁ!”, a húsz éves jubileumi 

operett gála „A Hófehérke vagy valami ilyesmi”,  a „Szólít egy hang” című musical 

válogatás valamint a Koli-story című előadásokban.  

Mindemellett rendszeresen szervez Budapestre színházlátogatásokat. 
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A Borsodnádasdi Római Katolikus Egyházközösség zenekara – különböző tagok-

kal – több mint 20 éves múltra tekinthet vissza.  

Az 1990-es évek végén Érsek Zsolt hitoktató, a hitoktatásban részesülő és a plébáni-

ai életben résztvevő gyerekekkel, nagy örömmel énekelte a hagyományos orgonás 

énekek mellett a Katolikus Karizmatikus megújulás dalait, az úgynevezett „sárga 

könyves” gitáros énekeket. Hittanórákon, családi táborok és plébániai rendezvények 

alkalmával, illetve a szentmiséken gyakran felhangzottak ezek, a fiatalok nyelvén 

megkomponált énekek. Új színt vittek a tábortüzek, a farsangi összejövetelek hangu-

latába is. A gyerekek közül többen hangszereken is, furulyán, gitáron, később zongo-

rán kísérték az énekeket.  

Meg kell említenünk ebből az időből Kovács Gábort, aki azóta már három gyerme-

kes apuka és Fóton az ottani plébániai közösségben immár azzal a Borka Zsolttal ze-

nél együtt, akinek lélekemelő dalait egykor énekelték. 

Fontos állomás volt Fejes János atya bekapcsolódása a közös zenélésbe, mert ő már 

az előző szolgálati helyén is egy nagyszerű ifjúsági ének- és zenekart működtetett. 

Vezetésével kovácsolódott igazán zenekarrá a csapat, hiszen magas színvonalú gi-

tártudásával, de elsősorban fiatalos lelkesedésével sok gyermeket be tudott vonni a 

közös istendicséretbe. Juhász András hegedűjátékával tette még szebbé a liturgikus 

énekeket.  
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Szentmiséken, szentségimádásokon, zenés evangelizációkon segítettek Istenhez 

emelni a lelket, illetve e zene által hirdetni a feltámadt Jézus örömhírét.  Később töb-

bek között Leitner Csaba, Varga Gábor, Leitner Beáta, Bárdos Petra, Pál Ramóna, 

Érsek Ágnes voltak a zenekar tagjai.  

 Az évek során a fiatalok főiskolára, egyetemre kerültek, Fejes János atya pedig má-

sik állomáshelyre kapott diszpozíciót.  A jelenlegi tagok: Érsek Zsolt, Leitner Berna-

dett, Érsek Tamás, Sike Lászlóné, Németh Szilárd, Juhász András, Érsek Ágnes.  

A zenekar - változó összetétellel - több alkalommal részt vett a városi adventi gyer-

tyagyújtásokon, s a különböző rendezvényeken (Nádasd-napok, Kultúra-napja, Mol-

nárkalács Fesztivál, Élő adventi programsorozat). 
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Hajdu Eszter 2007. június 14-én született Egerben. 

Jelenleg a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola 8.a. osztályos tanulója. 

5 éves kora óta vesz részt Borsodnádasd kulturális életében különböző területeken. 

2012-től 2016-ig a borsodnádasdi Montázs Mazsorett csoporttal, számos fellépésen 

vett részt. 2013-tól 2017-ig társastáncoktatásra járt, a csoport tagjaként helyi rendez-

vényeken szerepelt. 

2013-tól 2018-ig néhai Vass Beáta vezetésével képzőművészetet tanult a Borsodná-

dasdi Móra Ferenc Általános Iskolában. Rendszeresen részt vesz különböző rajzver-

senyeken, és a Magyar Kultúra Napján megrendezésre kerülő képzőművészeti pá-

lyázatokon, ahol korcsoportjában tavaly első helyezést ért el. 

2017-ben a II. Városi Versmondó Versenyen alsó tagozatos kategóriában I. helyezést 

ért el. 2018-ban fellépőként részt vett a Magyar Kultúra Napján, ahol népdalokat 

adott elő. Szintén ebben az évben a Magyar Népmese Napja alkalmából megrende-

zésre kerülő rajzkiállításon I. helyezést kapott. 2019-ben molnárkalács sütővasat ter-

vezett és rajzolt, rendszeresen eljár édesanyjával molnárkalácsot sütni. 

2017 szeptemberétől, Valaczkai Erzsébet festő- és grafikusművész tanítványa, aki a 

XI. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztivál kísérőprogramjaként rendezett Vadászati 

kiállításon 8 rajzát állította ki. 

2018-ban Parádon, 2019-ben Poroszlón a Heves Megyei Vadásznapon szintén kiállí-

tották alkotásait. 2015-től tanul klasszikus zenét hegedű tanszakon. 

2019. évben az Erkel Ferenc Zeneiskola karácsonyi ünnepségén lépett fel Ózdon a 

Digitális Erőműben, és az I. „Élő Advent Borsodnádasdon” programsorozat egyik 

állomását is színesítette hegedűjátékával. 
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A Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesülete 11 évvel ezelőtt 

2010-ben alakult. 

A Mátéhegy oldalában elhelyezkedő közel 45 hektáros parkot önkéntesek bevonásá-

val alakították ki, területén többek között terepíjászatra alkalmas helyszín, és hegyi-

kerékpár pálya is épült. 

Az egyesület 2010-től 2017-ig évente több régiós, országos és nemzetközi versenyt 

rendezett, a Bozsik program keretén belül foci, terepkerékpár, íjász és terepautó ver-

senyek szervezésével foglalkozott. 

Civil összefogással vendégfogadó tér, parkolók, vizes blokkok épültek. 

2012-ben az Új Széchenyi Terv keretében 2 zuhanyzóval 2 öltözővel, toalettekkel, 

és 20 darab kerékpár elhelyezésére alkalmas tárolóval bővült a park. 

2015. évben az Ökopark bejáratához kilátóként is funkcionáló monumentális kapu 

épült, mely azóta a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum jelképe lett. 

2015-ben az IAF íjász világszervezet pályáztatás nélkül a Mátéhegyi Ökopark és 

Sportcentrum Közhasznú Egyesületnek ítélte oda az íjász világbajnokság rendezési 

jogát. 

A bajnokság nagy eseménynek számított az egyesület életében, és egyben értékmé-

rője is volt az addigi munkának. 

Kerékpársportban elért eredményeik: Magyar Kupa Országos Bajnokság, TRIÁL 

Országos Bajnokság, válogatott edzőtábor rendezése, saját kerékpáros csapat, neves 

szponzorok, pl. a Decathlon támogatásával, válogatott helyi versenyző kinevelése. 
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2013 szeptemberétől a Mátéhegyi Ökopark ad otthont Magyarország első állandó, 

kizárólag természetes anyagokból épített XCO UCI Nemzetközi minősítéssel ren-

delkező TRIAL pályájának is. 

Íjászatban elért eredményeik: igazolt versenyzők, Országos bajnokok, Európa baj-

nok, magas szintű Országos Bajnokságok és más versenyek rendezése, válogatott 

edzőtábor szervezése, Kelet-Magyarország minősített terep íjász lőterének megépí-

tése, működtetése. 

A terepautózás területén, Oktató és terep pályautak kiépítése, működtetése és egyéb 

versenyek szervezése. 

2016-ban 3 napos nemzetközi Land Rover találkozó rendezése. 

Az egyesület működése alatt az országos médiában sok Borsodnádasdot említő ri-

port került bemutatásra M4 Sport, DIGI Sport, hogy csak a legismertebbeket említ-

sük. 

Az Ökopark vezetése a helyi iskolával, óvodával igyekszik jó kapcsolatot ápolni, a 

gyerekek szívesen látott vendégei a parknak. Felmerülő igény esetén, lehetőségei 

szerint a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum Közhasznú Egyesülete más szerve-

zetek, intézmények megkeresését is szívesen fogadja. 
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Sztrakai Judit 
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Sztrakai Judit 1952. február 6-án született Ózdon. Általános iskolába Borsodnádas-

don járt. 

Középiskolai tanulmányait Budapesten, a Képző és Iparművészeti Szakközépiskola, 

díszítő-festő szakán végezte. A középiskola után képesítés nélküli tanárként dolgo-

zott Sátán, majd Budapesten az Iparművészeti Múzeum kerámiarestaurátor műhe-

lyében. 1973-ban ment férjhez, és felvették a Képzőművészeti Egyetem festő-

restaurátor szakára. 

1978-ban megszületett első gyermeke, Sára, ugyanebben az évben diplomát szerzett, 

azóta restaurátorként dolgozik. Az ország számos településén, templomok, kasté-

lyok, egyéb épületek falképeit, faszobrokat és oltárokat, múzeumi képeket restaurál. 

Szakmai munkája során, a vizsolyi templom restaurálását Nívó-díjjal, a szegedi 

„Hősök kapujának” restaurálását a „Szegedért” Éremmel ismerték el. 

Nyugdíjasként jelenleg is dolgozik. 

Megromlott első házassága miatt 1987-ben visszaköltözött Borsodnádasdra, ahol 

megismerkedett második férjével, Gál Jánossal. 

1990-ben megszülettek ikergyermekei Anna és Levente. 

Édesapja, a Borsodnádasdi Lemezgyár dekoratőre Sztrakai György halálának 5. év-

fordulóján, kiállítást rendezett munkáiból, akkor ismerkedett meg Pappné Szalka 

Magdolnával. 
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Jó barátságot kötöttek, mindketten szívügyünknek érezték Borsodnádasd kulturális 

életének fejlesztését. 

1996-ban létrehozták a MŰ–vész–HELY-et, ami eleinte képzőművészeti foglalko-

zásként működött, később vált színjátszó csoporttá. 

Azóta minden évben készülnek egy színházi előadással, és a városi rendezvényeken 

is rendszeresen fellépnek. 

Magdival számos kiállítást rendeztek, és éveken keresztül szervezték a „Tavaszi 

zsongás” című rendezvény sorozatot, ahol a népzene, néptánc, és népművészet ka-

pott hangsúlyt.  

6 éven keresztül a MŰ – vész –HELY-es gyerekek Bogácsi táboroztatását is szer-

vezte. 

Párjával, Gál Jánossal éveken keresztül vezették a „Borsodnádasdi Természetjárók 

Körét”, szervezték a túrákat és az évzáró „Bakancsos bulikat”. 

Szakmai és kulturális tevékenységéért a „Magyar Kultúra Lovagja” kitüntető cím 

birtokosa lett, Borsodnádasd közössége pedig 2000-ben, a „Borsodnádasdért” Em-

lékéremmel jutalmazta. 

A Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért, és Sportért Közalapítványnak megala-

kulása óta tagja. 

2015-ben elköltöztek Borsodnádasdról, de a MŰ-vész-HELY-es próbák miatt a hét-

végéken visszajárt. Nem egészen 1 év múlva a családdal hazajöttek, mivel „szívük 

visszahúzta őket”. 

Ekkor kapcsolódott be a munkába Szekanecz Tímea, akivel azóta is együtt működte-

tik a csoportot. 

A közösségért való tenni akarása az 

évtizedek során szemernyit sem 

csökkent, lehetőségei szerint tovább-

ra is támogatja, és szívügyének tekin-

ti Borsodnádasd kulturális életének 

fejlesztését. A világjárvány miatt a 

MŰ-vész-HELY munkája szünetel, 

de a tervek készülnek a folytatáshoz. Sokat dolgozik, a diósgyőri katolikus templom 

és a nyíregyházi evangélikus templom oltárait restaurálja. 
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Kóczián Tamás 1953. december 7-én született Ózdon.  

Általános iskolai tanulmányait a Borsodnádasdi Telepi Általános Iskolában végezte, 

majd a Zalka Máté Gépipari Technikumban szerzett gépésztechnikusi oklevelet. 

1972-ben felvételt nyert a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre, ahol 1978-ban 

szerzett gépészmérnöki diplomát. 

A diploma megszerzését követően a Borsodnádasdi Lemezgyár Járműkerék Üzemé-

ben helyezkedett el tervezőmérnökként.  

1982-ben kinevezték a Lemezgyártó Üzem üzemvezető-helyettesévé, majd 1986 és 

1992 között TMK üzemvezetőként, később szolgáltató főmérnök-helyettesként dol-

gozott. 

1992-ben az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány programigazgatója 

lett, majd 1999-től az alapítvány ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett egészen a 

2016 évi nyugdíjba vonulásáig.  

A Vállalkozói Inkubátor Szövetség elnökségi tagjaként tanított a Nemzetvédelmi 

Egyetemen, regisztrált EU tanácsadó és pályázatíró szakképesítéssel rendelkezett, 

minősített ügyfélszolgálati tanácsadással, illetve felsőszintű ingatlan értékbecsléssel 

foglalkozott. 
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Aktívan kivette részét a borsodnádasdi sportéletből, 

szervezője és tagja volt a lemezgyári sí szakosztálynak.  

Részt vett a helyi sípálya felvonójának tervezésében és 

kivitelezésében. 

Ifjú síversenyzőinket több helyi és magyarországi ver-

senyen patronálta, segítségével 

juthattak ki 1992-ben a fiatalok 

az ausztriai Ramsauban megren-

dezett sí versenyre is. 

 

 

 

 

 

 

 

A téli síszezonokat az amatőr teniszklub váltotta fel, melynek állandó támogatója és 

tagja volt. Közreműködésével a telepi salakos teniszpálya megújult, esti világítást 

kapott, mely fejlesztések a fiatalok és az idősek körében egyaránt lehetővé tették a 

tenisz sport megismerését, és megszeretését Borsodnádasdon. Nagy örömmel és vá-

rakozással készült a Zöld város project keretén belül megvalósuló új korszerű te-

niszpálya átadására, amin sajnos már nem vehet részt. 

1999 óta a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítványban 

kuratóriumi tagként 20 évig tevékenykedett. 

Nagyon sok alkalommal, mint az inkubátor szövetség tagja, illetve mint helyi vállal-

kozó segítséget nyújtott a különböző kuratóriumi rendezvények támogatásában.  

Patronálta, és forrásokat teremtett az éppen aktuális könyvkiadások költségeinek fe-

dezésére. 

A kuratórium által rendezett Magyar Kultúra napi ünnepségek állandó aktív résztve-

vője,  támogatója és szervezője volt. 

2019. március 12. napján tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig Borsodná-

dasdon élt családjával, feleségével Montvai Gabriellával, és leányával Orsival. 


