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ÖNKORMÁNYZAT

35 ÉVESEK LETTÜNK
Még csak? Már?

Kedves Edelényiek!
Szeretettel köszöntöm a településünk város-

sá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából 
kiadott ünnepi újság olvasóit, és egyben min-
den kedves itt élőt, ide kötődőt. 

Az átlagostól kicsit ünnepibb számunkra az 
idei év. Településünk 1986-ban, 35 évvel ez-
előtt kapta meg a városi címet. Az azóta eltelt 
bő három évtized során folyamatosan fejlőd-
tünk, úgy gondolom a térség elismert központ-
jává váltunk. Új épületekkel gazdagodtunk, 
vagy felújításra kerültek és kerülnek napjaink-
ban is intézményeink. Nemcsak épületekben, 
materiális javakban gyarapodtunk, de a város 
szellemi, kulturális élete is gazdag volt az elmúlt pár évtized-
ben. Edelény a kulturális értékei, produktumai, rendezvényei 
által is bebizonyította, hogy egykor méltó volt a városi rang 
elnyerésére. 

Településünk gazdag történelmi múlttal rendelkezik és ez a 
biztosítéka, záloga annak, hogy a mindennapok mellett biztató 
jövője is lesz, kell, hogy legyen ennek a településnek. 

Történelmi nagyvárosok bizonyára megmosolyognának 
minket ezért a két karakterűnek is szolid évfordulóért, de a 
mi életünkben nagyon fontos ez a bő emberöltőnyi időszak. 
A várossá nyilvánítást követően minden erejével azon volt ez 
a település, hogy megfeleljen a kitüntető bizalomnak, és bebi-

zonyítsa a „Jó nagy falu ez a város” mondattal 
poénkodóknak, hogy ez a döntés megérdemelt 
és jövőbe mutató lépés volt. 

Úgy gondolom büszkék lehetünk eddig elért 
eredményinkre, az elmúlt 35 évre. Én személy 
szerint is büszke vagyok arra, hogy több ciklu-
son keresztül szolgálhattam az itt élőket, és ma 
is én köszönthetem Önöket. Kérem a jövőben 
is törekedjünk arra, hogy ez a pozitív folyamat 
töretlen maradjon. Remélem, hogy majd az 
utókor is tisztelettel és megbecsüléssel gondol 
vissza ezekre az évekre, az itt dolgozó, alkotó, 
tisztséget betöltő emberekre. 

Bízom benne, hogy ez az újság szép színfoltja 
lesz az adventi időszaknak, méltó lezárása az idei ünnepi év-
nek, és bepillantást nyújt a városban működő intézmények, 
egyházak, civil szervezetek tevékenységébe, bemutatja a kö-
zelmúltban megvalósult és folyamatban lévő fejlesztéseinket, 
a város kulturális életét. 

Az év végéhez, karácsonyhoz közeledve szeretnénk ezzel az 
ünnepi újságszámmal megajándékozni valamennyi edelényi 
családot. Kérem fogadják és olvassák olyan szeretettel, amilyen 
szeretettel a város  vezetői és a város közéletének szereplői ké-
szítették.

Molnár Oszkár
polgármester

Városunk vezetése és 
önkormányzata nevében 

Békés karácsonyt,
jó egészséget és eredményes, 

Boldog Új Esztendǫt 
Kívánok

városunk minden kedves 
lakójának!

Molnár Oszkár 
polgármester
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Szeretettel küldöm a karácsonyi gondolatokat
Karácsony ünnepén egészen sajátos ün-
nepi érzések élnek az emberi szívekben. 
Ma csaknem minden családban gyer-
tyafényes karácsonyfák tündökölnek. 
Ma nem harácsolunk, hanem ajándékot 
osztogatunk. Ma békéről énekelünk és 
a jóság puha kendőjét terítjük szeret-
teinkre, mert érezzük, hogy karácsony 
valóban az év legszebb ünnepe.

Vajon miért ilyen szép ünnep a kará-
csony, és miért öltözteti örökzöld köntösbe a szíveket? Vajon 
honnan indul el ez az ajándékozási láz, amely által mindenki 
megéli boldogító gazdagságát?

Honnan van az, hogy még azok a testvérek is, akik talán egész 
esztendőben elkerülik a templomot, most itt vannak közöttünk? 
Miért van az, hogy a közömbösség hamuja alatt is fölizzik a hit 
parazsa és elindulnak vele – lélekben – Betlehem felé?

A válasz igen egyszerű. 2000 évvel ezelőtt, különös vendég 
érkezett a földre. Egy Gyermek, rongyos istállóban, egy Szűz-
nek ölén. Jézusban az Isten hajolt le hozzánk, hívás nélkül, de 
megrakodva a legnagyobb üzenettel: Ember! Szeretlek!

Karácsony azért nagy, azért szent és örök ünnepe e világnak, 
mert megtestesült az Isten szeretete. Azért önti el szívünket 
az ajándékozás láza, mert a bennünket megajándékozó Istent 
akarjuk utánozni, aki a legnagyobbal, szeretett Fiával ajándé-
kozott meg bennünket. Úgy szeretette Isten e világot, hogy 
Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen!

Mennyi ember születik naponta a földre! Egyre növekszik 
a földet beborító emberrengeteg. Vannak benne jelentéktelen, 
szürke emberkék, de akadnak magasba nyúló királyi tölgyek. 
Az elmúlás azonban mindegyiket megfosztja az élet, a hírnév, 
a dicsőség lombjaitól. Csak egyetlen örökzöld fája van az em-
beriségnek, és ez Jézus Krisztus!

Vajon mi ennek a magyarázata? Honnan a betlehemi barlang 
példátlan sikere? Miért van az, hogy sem a kegyetlen idő, sem 
barátainak gyávasága, sem ellenségeinek igyekezete nem tudja a 
feledés szikláját görgetni a betlehemi barlang elé? Hiába dobál-
ják feléje a hazugságok felhőrongyait. A Betlehemi Kisded csil-
lagának fénye kiolthatatlanul tündököl az emberiség égboltján.

Vajon ki ez a Gyermek? Az egyszerű 
ácsmester, József és Mária fia? Ki ez a 
Gyermek, akire már csecsemő korában 
véres kardok leselkednek, és földönfu-
tóként menekül Egyiptomba? Ki ez a 
Gyermek, aki 12 éves korában megszé-
gyenítette az írástudók bölcsességét? Ki 
ez a Gyermek, aki csak engedelmességé-
vel emelkedik ki a többi közül? Kicsoda 
Jézus?

Ha megkérdeznénk most kortársainkat, 
sokan zavarba jönnének, és hirtelenjében nem tudnának, mit vá-
laszoljanak. Egy szupersztár! – mondanák egyesek. Mondabeli 
hős, s legendás alak, dadognák mások. Bölcs tanító, vallásos zseni, 
forradalmár. Ezek a Jézust csak felszínesen ismerők válaszai.

De ma már az embereknek nem olyan brosúraszerű vála-
szokra van szükségük, amiket a felszínesen ismerők adnak, ha-
nem olyanokra, amelyet egyedül az adhat, aki egyedül illetékes 
a kérdésre válaszolni.

Ezért az igazi, s helyes választ keresők, a Krisztus által alapí-
tott egyházhoz fordulnak, mert tudják, hogy csak tőle kaphat-
ják meg a helyes választ, amely tömören így hangzik: Jézus az 
Isten Fia, a megígért Messiás!

Őt küldte az Isten, hogy szent embersége legyen az az út, ame-
lyen elindulhatunk, nem a világűr meg-hódítására, hanem az 
Isten országa, a szeretet, az igazságosság és a béke országa felé!

Igaz, hogy Jézus Krisztus már több mint 2000 éve eljött a 
földre, de mi emberek, sokak szemében úgy tűnhet, hogy még 
el sem indultunk igazában ezen országba vezető úton.

S valóban! Csak nagyon keveset valósítottunk meg Jézus 
Krisztus tanításából. És igencsak sok olyasmit tettünk, ami ép-
pen tagadása az ő tanításának.

És csak rövid ideig tart karácsony. Mi, mégis próbáljuk meg 
a lehetetlent, 365 napig tartóvá tenni a karácsonyt. Lehet, hogy 
ez nem is lehetetlen, hanem egy egyedülálló, történelem adta 
nagy lehetőség! Amellyel nem élni, jóvátehetetlen bűn lenne.

Nekünk, kötelességünk újra karácsonyivá, örömtelivé vará-
zsolni honfitársaink életét is, hogy legyen már végre békesség e 
hazában minden családban, minden jóakaratú embernek!

Áldott, boldog ünnepeket kívánok!
Kelemen István, plébános

Az Edelényi Római Katolikus Egyházközség hitvallása
Krisztus által alapított, Szent Péter utóda által vezetett egy-
házunk edelényi római katolikus hívei a kereszténység nagy 
családjának tagjai. Elődeink ennek fényében élték meg hitü-
ket. Krisztus és az egymás iránti szeretetük tette családiassá, 
erőssé összetartozásukat. A mindennapok őrlőmalmában 
nem engedték, hogy a körülmények győzzenek: ők győztek 
mindig a körülmények között, segítve egymást, példát adva a 
felnövekvő nemzedéknek – nekünk.

Hálás szívvel emlékezem meg Edelény városának plébánosai-
ról, Ast Ferenc esperes atyáról, Moldován János esperes úrról, 
akinek ezúton is köszönöm hivatásom útjának egyengetését, 

Farkas István tanácsos úrról, Kovács Antal esperes úrról, akik 
áldozatos szolgálatukkal a híveket segítették a mindennapok 
sokszor göröngyös útján.

Köszönet elődömnek, Kovács László esperes atyának is, akitől 
2017-ben, hazaérkezve szülővárosomba, átvettem a stafétabotot.

Elődeim munkáját folytatva, immár együtt járjuk az üdvös-
ség felé vezető utat. Ezen az úton nem feledkezhetünk meg őse-
ink örökségéről, a keresztény hitről, amely az értékrendektől 
elszakadó világunkban képes megőrizni bennünket igaz em-
bernek, kereszténynek, megtartva minket az üdvösség útján.

Az edelényi Jézus szíve templomunk, mint közös otthonunk 
biztosítja a legbensőségesebb találkozást, ahol ünnepi öröm-
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mel ülhetjük körül a közös asz-
talt, az oltárt, amelyen minden 
szentmisében megelevenedik 
előttünk az utolsó vacsora ese-
ménye, benne Krisztus urunk  
csodája: a kenyér és a bor szí-
nében jelenvalóvá, lelki táplálé-
kunkká válik.

Hitünk növekedését, az ösz-
szetartozás erejét biztosítja to-
vábbá csütörtökönként délután 
fél 6-kor kezdődő szentségimá-
dásunk, az imacsoportjaink imája, közös ünnepeink, a zarándo-
kútjaink, más felekezetű testvéreinkkel az ökumenikus találko-
zók, valamint a császtai búcsú és a keresztúti ájtatosság. A jövő 
generációjának, a felnövekvő nemzedéknek az Isten felé vezető 
utat a hittanórák, a közös programok és táborok egyengetik.

Ha a statisztikai adatokat is megvizsgáljuk, akkor örömmel 
láthatjuk, hogy az elmúlt években a keresztelések és az esküvők 
száma szépen növekvő tendenciát mutat.

Szeretettel biztatom a szülő-
ket és a fiatalokat (a majdani 
szülőket is), hogy merjenek 
nyitni a minket szerető, a se-
gítőkegyelemmel megajándé-
kozó, üdvösséget adó Istenünk 
felé, hogy Szent Fia által ala-
pított egyházunknak edelé-
nyi Jézus Szíve templomában 
részesülhessenek azon isteni 
ajándékokban, értékekben, 
amelyek életünket teljessé, a 

reménytelenség sötét óráiban a 
remény lángját erősítő és az élet 
viharaiban helytállást biztosító 
erővel bír.

Együtt utazunk az egyház 
hajóján: ezen a hajón Jézus 
velünk van. Ez a hajó mindig 
biztonságot ad, és ez a hajó a 
legnagyobb, legveszélyesebb vi-
harokban sem fog elsüllyedni, 
mert az örök élet dicsőséggel 
övezett partjai felé tart. Szere-

tettel várunk erre a hajóra!
Államalapító Szent István királyunk ünnepén, 2019. augusz-

tus 20-án Molnár Oszkár polgármester úr kezdeményezésére, 
ünnepi szentmise keretében dr. Ternyák Csaba egri érsek atyá-
val, dr. Orosz Atanáz görög katolikus püspök atyával, valamint 
a lengyel vendégeinkkel együtt városunk védőszentjévé válasz-
tottuk Szent II. János Pál pápát. Az ő életpéldája, templomunk-
ban elhelyezett vérereklyéje szavak nélkül is hirdeti: nekünk 

nem falakat, hanem hidakat 
kell építenünk egymás felé. Biz-
tató szavai segítsenek minket 
egy szebb, szeretettel megélt 
mindennapok felé: „Felszólíta-
lak benneteket, hogy soha, de 
soha ne adjátok fel reményt, 
soha ne kételkedjenek, soha ne 
fáradjatok el, és soha ne bátor-
talanodjatok el. Ne féljetek.”

Kelemen István
esperes, plébános

Gondolatok a jászol felé
Naponta tapasztaljuk a világ, a tudományok, a különféle 
társadalmi berendezkedések, a közösségi kohézió, sőt magá-
nak az embernek a gyengeségét. A valóság úgy mutatja meg 
magát, ahogyan kérdezzük. Nem luxus-e karácsonyból csak 
egy idilli alkalmat csinálni? Nem hasonlítunk-e ahhoz, aki 
bővízű tiszta forráshoz ér, s csak egy kortyot fogyaszt, a kula-
csát pedig üresen viszi tovább?

Legfájóbb látni az ember identitásválságát, s hogy egyes erők 
tovább mélyítik azt. Még a gyermekkorom társadalma is bi-
zonyos értékeket megkérdőjelezhetetlennek tartott. Ma szin-
te már minden biztos pontot támadás ér. Mi lesz így velünk? 
Olyanok vagyunk, vagy leszünk, mint 
Heidegger híres tanításában a hajó, 
amely akkora tömegű vasból készült, 
hogy iránytűje nem tudja kijelezni az 
Északi-sarkot, s csak maga körül fo-
rog… Fel kell végre fedeznünk, hogy 
az igazi értékek átívelnek múlton, je-
lenen és jövőn…

A betlehemi barlangistállóban egy 
szegény családot látunk különösebb 
társadalmi elismertség nélkül. A kará-
csonyi üdvözlőlapokról ránk köszönő 

békét sem élvezhetik sokáig, mert Heródes haragja elől mene-
külni kell. Józsefet és Máriát az egymás iránti szeretet és bizalom 
minden nehézségen átlendítette. Nem kellene erejükből merí-
teni, hogy a család ellenes támadások leperegjenek rólunk? „A 
család idegen test a posztmodern Gazdaságtársadalom kaval-
kádjában. Nem víz, nem só, nem oldódik. Szét lehet darabolni, 
de oldódni, azt nem. Kötőanyaga nem a tudomány, a verseny, 
vagy a pénz, hanem az isteni Törvény” (Czakó Gábor). Igaza van 
a neves írónak, de szavai nem tagadják, inkább implicite hor-
dozzák, hogy az értékek védelmében tennünk kell!

A napokban úgy köszöntem el néhány fiatalembertől, hogy 
Isten veletek! – Ha Ő velünk, ki ellenünk! – jött a válasz Pál 

apostol szavai alapján. Jó volt hallani! 
Karácsony igazi örömhíre pontosan 
ez, amit Kr.e. 700 évvel Izaiás prófé-
ta jövendölt: „Velünk az Isten!” Ma 
társasjátékokhoz gyakran adnak kis 
homokórát, ami méri, mennyi időnk 
van. Jézus születésével a pici homok 
felülre került, és soha nem pereg le… 
Eljött, hogy az isteni élet részese le-
gyek… Kell ennél több?

Marincsák László
parókus
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Az Edelényi Görögkatolikus Egyházközség élete
Igaz a mondás, hogy lakva is-
merhető meg az ember. Nem az 
egyházközségre vonatkozik ez, 
de úgy gondolom, arra is. Az 
tudja, hogy mit jelent görögka-
tolikusnak lenni, s egyházunk 
edelényi közösségéhez tartoz-
ni, aki köztünk van, velünk éli 
át gyönyörű szertartásainkban 
az üdvösségünk történetének 
legjelentősebb eseményeit, 
mindennapjait hagyománya-
inkat megőrizve járja, s közös-
ségépítő programjainknak is 
részese.

Kr. e. az 500-s években Nebukadnezár Babilonba hurcolta 
Isten népét. A zsidóság e fogságban vágyakozva emlékezett a 
jeruzsálemi templomra, s egyáltalán őseik lakhelyére. – Egy 
kicsit így vagyunk mi is világjárványtól terhelten, különböző 
járványügyi előírások által korlátok közé szorítottan: óhajtjuk, 
hogy szabadon, félelem nélkül élhessük át mindazt, amiben 
korábban részünk volt.

A választott nép vágyakozásával gondolunk vissza nemcsak 
azon szertartásainkra, amikor még maszk nélkül, s zsúfolásig 
megtölthettük a templomunkat, hanem a különböző rendez-
vényeinkre: családi napokra, nemzetiségi gastro fesztiváljaink-
ra, farsangi báljainkra, patchwork-tanfolyamainkra. Felvillan-
nak a Kárpátaljai kirándulásunk képei, vagy éppen a Pécsen 
és környékén átélt események elevenednek meg. Nagyon szép 
hétvégét töltöttünk házaspárokkal Egerben, de ugyancsak fe-
lejthetetlenek a balatoni diák– és családos táboraink. Az utób-
bi években Máriapócsra nemcsak, mint búcsúi zarándokok 
érkeztünk, hanem egyházközségünkben sokan megtapasztal-
hatták, mit jelent 10-15 fős kisebb csoportban, valóban szak-
értő tréner segítségével gyarapodni lelkileg az Istenszülő kegy-
képénél.

Márciusban volt 10 éves a 
Szent Kereszt Szeretetszolgálat, 
amelynek 11 dolgozója házi se-
gítségnyújtást végez a rászorulók 
körében. Alkalmazottjaink rend-
szeresen részt vesznek szakmai 
és lelki továbbképzéseken, hogy 
kellő hozzáértéssel, s a hitből me-
rített többlettel végezzék munká-
jukat. Bízunk benne, hogy az el-
látottak valóban megelégedéssel 
gondolnak a szolgálatunkra.

Templomunk elsősorban az 
edelényi görögkatolikus hívek 
otthona, de többször adott helyt 

olyan rendezvénynek, amely távolabbról is hívta és várta az 
imádkozni akarókat. A máriapócsi 1715. évi könnyezés 300. 
évfordulóján az Istenszülő kegyképe a mi templomunkban is 
járt, s a csodatevő kép előtt mondhattunk köszönetet égi édes-
anyánk imáiért. Több napon keresztül a templomunkban já-
rulhattunk a Missziós kereszt elé, amely bejárva a Kárpát-me-
dencét a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való 
felkészülést volt hivatott segíteni.

A 2010. évi árvíz után több nagyobb beruházás is történt a 
közösségünkben. Új parókiával gazdagodtunk, s az addig lel-
készlakás céljára szolgáló épületrészt közösségi házzá alakítot-
tuk. Napelem kiserőművet telepítettünk, templomunkon ener-
getikai felújítást végeztünk, ahol állagmegőrző munkálataink a 
napokban fejeződnek be. Mindezért hála a Mindenható Isten-
nek, s köszönet minden támogatónak! Naponta imádkozunk 
értük: „… ezen szent hajlék alapítóiról és jótevőiről … emlé-
kezzék meg az Úristen az Ő országában…”

Élve e cikk írásának lehetőségével megragadom az alkalmat, 
hogy az egyházközségünk nevében minden olvasónak szere-
tetteljes, békés, szent karácsonyt, és Isten áldásával megkoro-
názott boldog új esztendőt kívánjak.

Marincsák László, parókus

Az Edelény-Borsodi Református Egyházközség
Az Edelény-Borsodi Református Egyházközség a történelmi 
jelentőségű és nagy múltra visszatekintő Borsod településré-
szen helyezkedik el, az Árpád-kori Borsodi Földvár tőszom-
szédságában.

A reformáció gyors terjedése a mi környékünket is meghó-
dította. Az 1540-1550-es években Borsod, Abaúj, Zemplén 
és Heves megyében mindenütt, ahol a földesúri akarat nem 
szegült ellene, elterjedt. Ismeretünk van arról, hogy a szend-
rői Bebek nevezetű főúri család támogatta birtokain a refor-
mációt. Mivel az ő tulajdonukban volt Edelény és Borsod is, 
így biztosan tudhatjuk, hogy itt is kialakult ebben az időben a 
református egyház. Arról is van adat, hogy 1598-ban a Borso-
di Egyházközség az edelényinek volt a filiája. Gyülekezetünk 
templomairól tudjuk, hogy 1719-ben épült fatemploma, majd 

1789-1791 között épült meg a ma is használatban lévő, későba-
rokk stílusú, tégla alaprajzú, sík famennyezetű, egyhajós temp-
lomunk.

Famennyezete 1792-ben készült, 100 táblából áll. A fameny-
nyezet, a két tájképes karzat, az 5 padelő és a szószék kvalitásos 
munka. Szép népi faragású szószék – koronája, amely 1791-
ben készült, a legszebbek közé tartozik a vidéken.

Angster típusú orgonáját 1906-ban készíttette gyülekeze-
tünk akkori főgondnoka, Szekrényessy Árpád, megboldogult 
felesége, Lossonczy Albine emlékére.

Hála Istennek van, aki megszólaltatja ma is ezt az orgonát, 
gyülekezetünk kántora, Szalovszky Zsófia személyében, aki 
egykori lelkipásztorunk, néhai Nagytiszteletű Németh József 
unokája. Külön hálát adunk mindenható Urunknak a nemze-
dékről nemzedékre való megtartó szeretetéért. Családjukhoz 
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kapcsolódik egyik szép 
gyülekezeti pünkösdi 
istentiszteletünk, ami-
kor Nagytiszteletű Úr 
lányát, Nagy Lajosné 
sz. Németh Ildikó né-
nit köszönthettük kö-
zöttünk gyülekezetünk 
és családja körében 80. 
születésnapján.

Velük együtt és ál-
taluk is szeretnénk ezt 
a szép szokást mások 
figyelmébe ajánlani, 
hogy szabad Isten előtt 
nem csak házasságot 
kötni, keresztelési, 
konfirmációs fogadal-
mat tenni, hanem sze-
retnénk, ha mások is követnék a példát, és születésnap, házas-
sági évforduló alkalmával is szívesen vesszük, ha ilyen kéréssel 
és igénnyel is fordulnak hozzánk. Lehet és szabad a gyülekezet 
közösségében ünnepelni, az istentisztelet keretében is családi 
ünnepeket, mert ez is lehet részünkről hitvallás és példaadás.

Gyülekezetünk egyházfenntartói létszáma 140 fő körül van, 
akik közül ebben a vírusos időszakban jelenleg visszafogottabb 
létszámban, átlagosan 25 fő van jelen istentiszteleteinken. Ün-
nepek alkalmával azonban átlagosan 50 fő, illetve karácsony-
kor akár 100 fő is részt vesz az istentiszteleten.

Lelkipásztorunk, Kovács Bernadett Emese 2018. október 
11-én került megválasztásra. Előtte néhai Nagytiszteletű Bákai 
Imre 27 éven át volt gyülekezetünk hűséges lelkipásztora, aki 
nyugdíjba vonulása után is templomba járó, megbecsült tagja 
volt közösségünknek. Sajnos betegsége által magához szólí-
totta a mi Urunk, 2021. februárjában. Özvegye kívánságának 
megfelelően szerény búcsúztató szertartás után szülőfalujában, 
Börvelyben helyeztük nyugalomra, a feltámadás és örök élet 
reménységével és hitével. Életére nagy hálával és szeretettel 
emlékezünk Isten előtt és áldott emlékét megőrizzük.

Lelkipásztorunk mellett a szolgálatokban segíti őt gyüle-
kezetünk jelenlegi gondnoka Nagy Béla, a Borsodi Általános 
Iskola nyugalmazott igazgatója, történelem – és földrajztanár, 
aki korához képest rendkívül kitartóan és fiatalokat megszé-
gyenítő munkabírással tartja rendben a hivatalban rábízotta-
kat. Presbitériumunk 12 főből áll, akik mellett gyülekezeti tag-
jainkra is mindenben számíthatunk.

Körzetünkhöz tartoznak a Damaki- és a Hegymegi Refor-
mátus Egyházközségek, akik önálló gyülekezetekként működ-
nek, de Lelkészi Hivatalunkat közösen tartjuk fenn.

Vasárnapi istentiszteleteink 11 órától kezdődnek, viszont ezen 
kívül is vannak alkalmaink az egymással és Istennel való találko-
zásra, akár kötetlenebb formában is. Bevezetésre kerültek a bib-
liaórák, külön a fiatalabb és az idősebb korosztálynak, melynek 
időpontjairól a vasárnapi istentiszteleteken és az Edelény-Bor-
sodi Református Egyházközség Facebook oldalán is lehet tájé-
kozódni. Emellett szükség esetén személyes beszélgetésre is van 
lehetőség időpontot egyeztetni a lelkipásztorral, illetve jelezni 
számára, ahol igény van látogatásra, beteg-úrvacsorára alkalom 
adtán. Kapcsolatunk van a Koch Róbert Kórházzal és a Finkei 
Idősek Otthonával is, ahol havonta áhítattal szolgálunk, amikor 
nincs vírushelyzet miatt lezárás, korlátozás.

A Borsodi Reformá-
tus Temető is egyház-
községünk tulajdona, 
melyet igyekszünk 
méltóképpen rendben 
tartani, őrizve az itt 
nyugalomra helyezett 
néhai lelkipásztoraink 
emlékét is. Az Edelé-
nyi Önkormányzat 
anyagi támogatására 
is számíthattunk az 
elmúlt években, ami 
nagy segítséget jelen-
tett számunkra. Hálá-
sak vagyunk érte.

Gyülekezeti tagja-
ink akkor is összefog-
nak, ha munkáról van 

szó, de szeretünk közösen szabad programokon is együtt lenni. 
Szerveztünk az idén gyülekezeti szalonnasütést, bográcsozást 
is a Borsodi Tájház udvarán. Pályázati támogatás segítségével 
kirándulni is voltunk.

A 2020-ban Sárospatak, Vizsoly, Gönc útvonalon járhat-
tunk, 2021-ben pedig Erdély csodálatos helyeire is ellátogat-
tunk. Hatalmas segítség, hogy pályázataink megírását egy 
kedves gyülekezeti tagunk Isten dicsőségére magára vállalta. 
Neki köszönhetően sikeresen pályáztunk templomunk külső 
felújítására is, de reménykedünk benne, hogy az orgona fel-
újítására beadott pályázatunk is sikeres lesz. A Tiszáninneni 
Református Egyházkerület támogatásából pedig parókiánk 
teljeskörű felújításon mehet keresztül. Az Abaúji Református 
Egyházmegye támogatását, odafigyelő szeretetét, gondoskodá-
sát is érezzük. Így sok öröm és áldás ér minket, nemcsak szem-
mel láthatóan, épületeink megújulásában, hanem lelkiekben 
is, sok csodának lehetünk részesei. Alkalom adtán szívesen 
járunk egyházkerületi és egyházmegyei konferenciákra, ren-
dezvényekre. Legutóbb Nagytiszteletű Kusnyír László Esperes 
Úr esperessé szentelésének hálaadó alkalmán vehettünk részt 
együtt Mérán.

Igyekszünk a történelmi egyházakkal minél több közös al-
kalmon részt venni, építeni az egyébként is jó kapcsolatain-
kat városi ünnepségeken is. A Házasság Hetét a korlátozások 
mellett is megtartottuk. Egyházi ünnepeinken kívül nemzeti 
ünnepeinkről is mindig megemlékezünk a templomunk előtti 
kopjafánál. Gyülekezetünk gondnoka szokott színvonalasan 
felkészülni és ünnepi beszédet tartani, melyben mindig kitér 
nemzeti ünnepeink helyi történéseire is. Hála Istennek, gyü-
lekezetünk egyetemi szinten képzett kántora pedig vállalta az 
énekkar megszervezését, kézben tartását, mely szintén nagy 
áldás közösségünk számára.

A gyermekek gyülekezetünkbe való bekapcsolódását is na-
gyon fontosnak tartjuk, életkortól függetlenül. Egyik legszebb 
személyes élményünk volt, amikor egy kedves fiatal pár, akik 
házasságkötésük kapcsán váltak gyülekezetünk aktívan részt-
vevő tagjává, Isten előtti őszinte hálával jöttek, és hozták el 
kisbabájukat is az első anyáknapjakor, amit családként átéltek. 
Csoda látni és érezni a szavak nélküli bizonyságtételeket is, 
amikor az Isten iránti hála a személyes részvételben megmu-
tatkozik. Jó látni családokat együtt jönni, korosztálytól függet-
lenül együtt lenni, Isten nagy családjaként is a közösségben. 
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Az Edelény-Belváros Református Egyházközség
Az Edelény-belvárosi Református Egyházközség nagy múltra 
tekinthet vissza. Temploma a XIV. század első felében épült 
gótikus stílusban. A nyugat- európai reformáció hamar el-
terjedt Edelényben is. Már 1580-ban önálló református egy-
házközség működött itt. A korábbi római katolikus templom 
maradt az összegyülekezés helye. Így van ez mind a mai napig. 
Természetesen az évszázadok során sok változtatás történt raj-
ta. Az akkor élt nemzedék szükségesnek tartotta a bővítést. Ez 
1696-ban történt meg. Ekkor készült el a fagalériás torony is, 
ahol a harangokat helyezték el. Korabeli feljegyzések szólnak 
a szorgalmas, templomukra figyelő, érte tenni akaró emberek 
törekvéseiről.  Mennyi fáradozás, áldozatvállalás, munka árán 
tudták megőrizni ezt az épületet az elődök olyan hosszú időn 
keresztül, hogy a ma élő reformátusok ugyanúgy itt tudják 
imádni Istent, tudnak összegyűlni az Ő nevében. 

Az itt működő lelkipásztorok, akik rövidebb, vagy hosszabb 
ideig, vagy akár egy emberöltőn át pásztorolták a gyülekezetet, 
itt hagyták a lenyomatukat. Igyekeztek tanítani az embereket 
Isten Igéjére, akaratának betöltésére és a példás, tiszta életvi-
telre. A nehéz történelmi időkben pedig bátorították és buzdí-
tották őket, reményt adtak a túlélésre, kitartásra. Mások épít-
keztek, renováltak, mert erre volt szükség. A mai lelkészlakás 
1905-ben épült. Azóta sok változáson, korszerűsítésen ment 
át, a kor igényének megfelelően. 1970-ben a régi magtár helyén 
gyülekezeti terem épült. A hétközi alkalmak helyszíne 2013-
ban megújult, komfortosabb lett. 2002-ben a templom melletti 
ingatlanon levő iskola épületét visszakapta az egyházközség, 
felújíttatta és gyülekezeti házat alakított ki belőle. 2005-től 
2016-ig minden nyáron itt tartottuk az öt napos, gyermek 
evangélizációs alkalmat, 45-50 fő részvételével.

Tiszteletben tartjuk az ősök, elődök emlékét is. Temető 
fenntartók vagyunk. A gyülekezet, az emberek adományából 
finanszírozza a beruházásokat. A ravatalozónkat kétszer kel-
lett megépíteni. Az első 2005-ben készült. Ezt 2008 nyarán egy 
szélvihar romba döntötte. 2010-ben újat kellett építeni.

1990 óta a gyülekezetben szolgáló mindenkori lelkipász-
tor havonta egy alkalommal, vasárnap délután istentiszteletet 
tart a helyi kórház kápolnájában. A presbitereink az alkalmat 
megelőzően a betegeket hívogatják és segítik eljutni a kápol-
nába, hogy ott ökumenikus, felszabadult légkörű, interaktív 
istentiszteleten vegyenek részt. A beszélgetésekben ők is és a 

szolgálattevők is új reményt kapnak, mert az élő Ige működik a 
szükséghelyzetben lévő, megnyílt emberek között.

Hangsúlyt kap a gyermekek felé való szolgálat. 2011. szept. 
1-el a Görög Katolikus Egyház lett a korábbi önkormányzati 
általános iskola fenntartója. A hittan, bibliaismeret, egyháztör-
ténelem oktatásban ez új lehetőségeket nyitott. Ma több mint 
kétszáz gyereket tanítunk heti 2 órában, 16 csoportban, heten-
te 32 óraszámban. Talán emiatt többen konfirmálnak. Van egy 
óvodai csoportunk is. A hónap első vasárnapja családi vasárnap, 
amikor a hittanos gyerekek és szeretteik részt vesznek az isten-
tiszteletünkön.

A hitében fejlődni akaró, Isten Igéje után szomjazó, keresi 
az Úrral a kapcsolatot, örömmel találkozik a hittestvéreivel, és 
vállal szolgálatot az Isten dicsőségére.

Szívem vágya, hogy a rám bízott reformátusok betöltsék Is-
tentől kapott rendeltetésüket. A gyülekezet jövőjére nézve él 
bennem a remény, amit a Jeremiás könyve 29. részének 11. és 
13. verse tartalmaz: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek 
– így szól az Úr: – békességet és nem romlást tervezek, és végül 
megadom nektek, amiben reménykedtek. Megtaláltok engem, 
ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.” 

Szűcs Ferenc
református lelkipásztor

Gyermekeink számára óvodás kortól nyári napközis tábort is 
szerveztünk a parókia területén. Nagy öröm volt látni, hogy a 
részt vevő gyermekek közül többen is eljöttek a vasárnapi is-
tentiszteletre, ahol együtt elénekelhettük a héten tanult dalokat 
a templomban a gyülekezet előtt. Gyermekeinkkel minden év-
ben megünnepeljük a templomban az anyáknapját is, ugyan-
akkor a gyermekekről sem feledkezünk meg, gyermeknapkor. 
Karácsony Szentestéjén pedig közös szerepléssel tesszük velük 
együtt szebbé az ünnepet. Amikor lehetséges, adventi kézmű-
ves foglalkozást is tartunk. Ilyenkor mindig segítségünkre van-
nak a lelkes szülők, akik között óvónők, tanárnők is vannak.

Területünkön kevesebb fiatal él, ezáltal a konfirmációra 
sincs nagy jelentkezés, de Isten megtanított minket minden 
egyes embernek és léleknek is örülni, értékelni, számontartani, 

ahogy ő maga is számontart minket, még a hajunk szálát is. 
Külön öröm számunkra, hogy láthatunk olykor új, hozzánk be-
térő embereket. Vannak olyanok is, akik csak egyszeri alkalom 
miatt érkeztek, és gyülekezeti tagjainkká váltak. Jóleső érzés, 
hogy többen is felnőttként konfirmáltak gyülekezetünkben, 
vállalva a felkészítő alkalmakat, melyek családias légkörben 
nagyon gyorsan teltek el. Felbecsülhetetlen öröm tapasztalni, 
érezni a visszajelzések alapján, hogy a mi szerető közösségünk-
ben jó együtt lenni, és jó visszatérni, ide tartozni. Bízunk Isten 
további áldásaiban, tudva, hogy megáldja minden munkánkat, 
amit az Ő dicsőségére végzünk.

(Írta: Kovács Bernadett Emese, felhasználva Nagy Béla 
Gondnok Úr jegyzetét a történelmi vonatkozások tekintetében)
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Városfejlesztés és közösségépítés
Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső műkö-
dése az elmúlt években a jogszabályi környezetnek köszön-
hetően megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más 
szintre. A közigazgatás rendszerébe bekerültek a járások, 
az oktatás szervezésébe a Tankerületi Központok, illetve 
Edelény több nevelési, oktatási intézménye a Miskolci Egy-
házmegye fenntartásába került. Ezzel egyidejűleg az önkor-
mányzatok feladatrendszerében más jellegű, a helyi, telepü-
lési feladatok és az ehhez kapcsolódó központi elképzelések 
végrehajtása, ennek megszervezése került előtérbe. Nagyobb 
hangsúlyt kaptak az európai uniós, illetve hazai forrásokból 
megvalósuló beruházások.

A mögöttünk álló néhány év településfejlesztési szempont-
ból talán az eddigi legmozgalmasabb időszakot jelenti, hiszen 
nagyösszegű fejlesztési támogatás érkezett városunkba, amely 
lehetővé teszi több olyan beruházás megvalósítását, amely akár 
már évtizedek óta problémát jelent az itt élők számára. Az el-
telt időszakban városunk látványos fejlődésen ment keresztül, 
amelyekről folyamatosan tájékoztattuk a város lakóit.

Az elmúlt esztendő jelentősebb megvalósult és jelenleg is fo-
lyamatban lévő beruházásai:
• A Császta-szőlőhegyen meglévő külterületi földutak felújí-

tása valósult meg majdnem 1900 méter hosszban. Ebből a 
meredekebb szakaszokra aszfaltburkolat, a történelmi pin-
cesorra kiskockakő burkolat lerakása történt meg.

• A Császta-szőlőhegyet érintő másik nagyléptékű beruházás 
keretében hamarosan megkezdődik az ide tervezett Bányá-
szati emlékmúzeum és interaktív bányajáratnak a kivitelezé-
se, ami mellett tematikus pihenő és játszópark, illetve fogadó 
épület építése is megvalósul.

• Egy további szőlőhegyre, az Istenhegyre vonatkozóan is si-
keresen pályáztunk, ahol 500 méter hosszban az odavezető 
zártkerti út újra aszfaltozása készülhet el 2022 tavaszán. 

• Egyedi Kormányhatározatnak köszönhetően lehetőséget 
kapott városunk egy új sport- és kulturális központ építé-
sének előkészítésére, tervezésére, mely a következő években 
megvalósulhat. Ezzel az itt lakók egy régi álma válhat valóra, 

hiszen a komplexumban helyet kap várhatóan sport, szaba-
didő és közművelődési funkció is egyidejűleg. 

• Megállapítható, hogy 2021-re elérte önkormányzatunk, hogy 
minden, a fenntartásában működő óvodai és bölcsődei épület 
megújult, vagy fejlesztése még jelenleg is zajlik. Ezek során a 
feladatellátási helyek külső-belső rendbetétele mellett kiemelt 
hangsúlyt kapott az egységek megújuló energiával történő el-
látása (napelemes rendszerek, hőszivattyús fűtés).

• Megújult az István király útján található volt Panzió épülete, 
amely már évek óta kihasználatlanul állt, de egy beruházás-
nak köszönhetően újra közösségi célú épületként folytatja 
működését. 

• Szintén régi igény mutatkozott az egykoron szebb napokat 
látott Bányászklub felújítására, amely egy sikeres pályázat-
nak köszönhetően új életre kel. Ennek az intézménynek fon-
tos szerepe lesz a felzárkóztatásban és az új sport- és kulturá-
lis központ építése alatt az Ifjúsági Ház kiváltásában. 

• Jelentős fejlesztéseket értünk el az elmúlt években a Városi 
Sport- és Szabadidő Központban, de további feladatok vár-
nak még ránk itt is. Kialakításra került egy központi épület, 
amely helyet ad öltözőknek, ricochet és aerobik teremnek, 
büfének és kiszolgáló helyiségeknek. Emellett a sportpályá-
kat is folyamatosan próbáljuk fejleszteni, egyre szélesebb kö-
rét kínálva a sportolási lehetőségeknek. 

A minél jobb feltételek megteremtésével elérhető, hogy a város 
sportolói felkészültebben és eredményesebben tudják Edelény 
hírnevét öregbíteni a különböző versenyeken, bajnokságokon, 
rendezvényeken. Az elért eredmények a példa erejével ösz-
tönzőleg hatnak a felnövekvő nemzedék sportba való bekap-
csolódására. Az élsport az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésére, 
személyiségformálására, valamint a testi-lelki jólétére pozitív 
hatást gyakorol.
• A 27-es főút Egres városrészi bevezető szakasza mellett lé-

tesülő iparterületen, folyamatosan épülnek ki a közművek. 
Továbbra is várjuk a befektetőket amellett a 4 gazdasági szer-
vezet mellett, akik már ezen a helyen kívánnak tevékenysé-
get folytatni. Szintén itt készül el várhatóan 2022 nyarára a 
vállalkozásokat segítő inkubátorház is.
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ÖNKORMÁNYZAT

• Szintén 2022 tavaszán valósul meg egy több utcát és járdát 
(Hársfa utca, Tóth Árpád út, István király útja, Vasútállo-
máshoz vezető út, Akác utca, Juhász Gyula utca, Vörösmarty 
utca, Bocskai István utca, Gábor Áron út, Dózsa György út, 

Kenderföldi út melletti járda) érintő komplex felújítási prog-
ram, aminek során szinte a város összes városrészét érintő-
en újulnak meg szakaszosan vagy teljes hosszban utcáink és 
járdáink. 

A folyamatban lévő és lezárt beru-
házások mellett további fejlesztési 
elképzelések megvalósítását tervezi 
önkormányzatunk pályázati források 
felhasználása mellett. Többek között:
• újabb területek bevonása iparterület 

bővítése céljából, ahová újabb betele-
pülőket tudunk bevonzani

• A Császta-szőlőhegy közösségi terei-
nek továbbfejlesztését

• Ivóvíz- és szennyvízhálózat korsze-
rűsítését

• A jelenleg zúzottköves belvárosi par-
koló kiépítését

• A Diana Cukrászda és KISZ lakások 
közötti terület rehabilitálását és köz-
célú hasznosítását.

Az infrastrukturális fejlesztések mel-
lett kiemelt szerepet szántunk az el-
múlt években a közösségépítésnek, 
amelynek érdekében pályázati forrá-
sokból különböző rendezvények, prog-
ramok szervezésére, lebonyolítására 
került sor, melyek tárgyi feltételeit a 
pályázatokból biztosítottuk:

• Az elmúlt két évben 10 turnusban 
szerveztünk nyári napközis tábort több, 
mint 200 gyermek bevonásával
• Város- és városrészi napok kerül-
tek megszervezésre
• Települési növényültetések és köz-
területek rehabilitációja valósult meg
• Az oktatási intézmények bevoná-
sával sport- és egészségnapokat, pre-
venciós és tudásmélyítő vetélkedőket, 
előadás sorozatokat bonyolítottunk le.

• Jelenleg is működik több civil szervezet a városunkban, 
akikre jellemző, hogy társadalmi szükségletek ellátásában 
hiánypótló szerepet töltenek be, és a különböző szükségletek 
kielégítése, közösségi feladatok ellátása révén aktív résztve-
vői városunk kulturális és sportéletének. Fontos a szerepük, 
mert közösségszervező erőként jelennek meg, képesek moz-
gósítani az embereket, érdekeltté teszik őket abban, hogy 
foglalkozzanak közvetlen környezetük, így Edelény dolgai-
val. Nagyon színes a paletta, sokféle tevékenységet folytat-
nak. Találunk a sport; a kultúra; illetve a szabadidő, hobbi 
területén működő szervezetek.

Az önkormányzati pályázati rendszer fejlesztése lehet az 
egyik út a civil szféra finanszírozása érdekében. Partnerként 
kell rájuk tekintenünk, hiszen a civil szervezetek által elnyert 
támogatások a városban fejtik ki pozitív hatásukat, mint ahogy 
ez az elmúlt időszakban is történt, amikor több szervezetet is 
segített önkormányzatunk az anyagi erőforrásait figyelembe 
véve.

Önkormányzatunk folyamatosan szervez számukra kirán-
dulásokat, szabadidős és kulturális programokat, szűréseket, 
rendezvényeket.
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Az Edelényi Járási Hivatal tevékenysége
Az Edelényi járás területéhez a kezdetektől és jelenleg is 45 
település tartozik. Székhely települése Edelény. Másik városa 
Szendrő. Jelenlegi lakosság száma 33 000 körülinek mondha-
tó. A települések nagy része hátrányos helyzetű, sok a szoci-
álisan rászoruló lakos.

Az Edelényi Járási Hivatal szervezeti egységeit az elmúlt 9 
évben több szervezeti és hatásköri változással járó fejlődési fo-
lyamat érintette. 

Jelenlegi szervezeti egységei és munkavégzési helyei, illetve 
osztályvezetői:

• A hivatal vezetője: dr. Hudák Zita 
Edelény, Borsodi út 26

...........................................................................................................
• Hivatalvezető helyettes: dr. Antal Eszter 

Edelény, Borsodi út 26
...........................................................................................................
• Kormányablak Osztály 

Edelény, Borsodi út 26. és Szendrő, Hősök tere 1.  
osztályvezető: dr.Antal Eszter

...........................................................................................................
• Hatósági és Gyámügyi Osztály 

Edelény, Bányász út 2. • Edelény, István király útja 52. 
osztályvezető: dr. Jancsó-Bak Anikó

...........................................................................................................
• Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

Edelény, Belvárosi út 1. • Ózd, Gyújtó tér 1. 
osztályvezető: dr. Farkas Imre

...........................................................................................................
• Foglalkoztatási Osztály 

Edelény, István király útja 51. 
osztályvezető: Győrfi Ádám

...........................................................................................................
• Népegészségügyi Osztály 

Edelény, István király útja 52. 
Kazincbarcika, Egressy B. út 34. • Ózd, Gyújtó tér 1. 
osztályvezető: dr. Király Mária

...........................................................................................................
A Földhivatali Osztály jelenleg Edelény városban működik 

vezetője dr. Lukács Renáta, de  a Kormányhivatal szervezeti 
egységébe tartozóan Földhivatali Osztály 2. az elnevezés. 

Kormányablakok kialakítása során 2015-ben a járásban 
Edelényben indult kormányablak, azonban hamarosan meg-
nyitásra kerül a szendrői okmányiroda átalakításával a szend-

rői kormányablak is. Az osztály munkatársai rendszeresen 
helyszíni ügyfélszolgálatot is végeznek a járás településein 
Kormányablakbuszon. Örömmel tölt el minket, hogy  Bor-
sod-Abaúj -Zemplén Megye második KAB buszának átadásá-
rára  Edelényben került sor, 2021. október 27-én, ünnepélyes 
keretek között.

Az általános illetékességi szabályokon túl az Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetve a Népegész-
ségügyi Osztály a Kazincbarcikai-, az Ózdi- és a Putnoki járás il-
letékességi területén  110 településen- látja el hatósági feladatait. 

A járási hivatal valamennyi osztálya működését meghatá-
rozta az elmúlt évek járvány okozta többletfeladat ellátása, de 
a COVID-19 járványból eredőeken túl komoly feladatnöveke-
dést eredményezett az afrikai sertéspestis is. 

Központi kormányzati foglalkoztatási programok, illetve a 
folyamatban lévő Uniós Programok (GINOP, TOP) alapján a 
város és a járás munkerőpiaci és foglalkoztatási helyzetének 
javításához tettünk erőfeszítéseket. Közreműködtünk a Helyi 
foglalkoztatási együttműködési program tevékenységében. 
Tennivaló még maradt, hiszen jelenleg  a regisztrált álláske-
resők száma 2377 fő.

A Járási Hivatal munkatársai rendszeresen részt vesznek 
véradáson, sporteseményeken, városi ünnepségeken és ado-
mánygyűjtési akciókban.

Valamennyi osztály a lakosságot szorosan érintő feladatot lát 
el, de a szétszórt elhelyezkedésük révén, talán a régi szakigaz-
gatási néven maradtak meg a köztudatban és nem a jelenlegi 
elnevezésükkel. 

Nem is ez a fontos, hanem inkább az ügyek eredményes, 
gyors és szakszerű intézése a cél, az elégedettség növelése mel-
lett. E célnak megfelelni szándékkal és elhivatottsággal végzi az 
Edelényi Járási hivatal 103 kormánytisztviselője a munkáját a 
mindennapokban.
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Megújulóban az Edelényi Rendőrkapitányság
Edelényben 1943 után először a polgárőrség alakult meg, 
amely először „népőrség”, „polgári népőrség” néven jelent 
meg. A polgárőrség tagjainak fizetése, egyenruhája nem volt. 
Kezdetben egy községi pecséttel ellátott fehér karszalagot vi-
seltek civil kabátujjukon. A rendőrség szervezése nem volt füg-
getlen a polgárőrségtől, hanem abból nőtt ki. A helyi és járási 
rendőrség szervezését Kulbács (Kondorosi) Gyula irányította, 
majd ő lett a járási rendőrkapitány, aki még régi egyenruhájá-
ban szervezte Edelény községben és a járásban a rendőrséget, 
községről-községre járva toborozták az embereket. 

1945 első hónapjaiban a polgárőrségből szervezett rendőr-
ség megkapta a L’Huillier-Coburg kastély egyik épületszárnyát. 
1945. február 10-én a községi jegyző tett jelentést az Edelény 
községben létesült Rendőrségről. A legénység 25 főből állt, va-
lamint 6 fős volt a bűnügyi nyomozó osztály. A polgárőrség és 
a rendőrség a kezdeti időben a helyi közigazgatás alá tartozott. 
Az 1950-es évektől kezdődően az Edelényi Rendőrkapitányság 
részére a Községi Tanács biztosította a Borsodi út 26. szám alat-
ti épületet, ahol a rendőri állomány tevékenykedett. Az épület 
pincéjében volt elhelyezve a rendőrségi fogda. 1991 júliusában 
kapta meg az Edelényi Rendőrkapitányság a jelenlegi épületet, 
mely korábban az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) 
Járási Pártbizottságának volt az épülete. Jelenleg a Rendőrkapi-
tányság két osztállyal: bűnügyi és rendészeti, valamint három 
alosztállyal: közrendvédelmi, közlekedési és igazgatásrendészeti, 
valamint a Szendrői és a Bódvaszilasi Rendőrőrssel végzi tevé-
kenységét. A Szendrői Rendőrőrs 1991-ben, a Bódvaszilasi Ren-
dőrőrs 1995-ben alakult. (Forrás: Edelény 30 éve város c. könyv)

MEGÚJULTUNK
Az Edelény Rendőrkapitányság épületeinek energetikai 

korszerűsítése KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 pályázat alapján 
2020. decemberében kezdődött.

A projekt kivitelezési munkái 2021. november 11-én befe-

jeződtek, amelynek keretében megtörtént a külső nyílászárók 
cseréje mintegy 340 m2 nagyságban, megtörtént a külső hom-
lokzatok utólagos hőszigetelése 1150 m2 nagyságban, a fűtési 
rendszer és hőleadók teljes cseréje. Az ablakok 3 rétegű foko-
zott hőszigetelésű műanyag ablakok, az ajtók alumínium szer-
kezetűek lettek. A homlokzati hőszigetelése, valamint a fűtési 
rendszer korszerűsítése során új acéllemez radiátorok kerültek 
elhelyezésre szénacél csővel szerelve. A hőtermelés céljából 2 
db kondenzációs gázkazán került beszerelésre.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG TEVÉKENYSÉGE
A rendőrkapitányság az Alaptörvényben, a rendőrségről 

szóló törvényben, egyéb jogszabályokban és közjogi szervezet-
szabályozó eszközökben meghatározott feladatait az Edelényi 
Járás területén látja el.

Ezen feladatok közül – többek között – kiemelkedik a bűn- 
és balesetmegelőzési tevékenység, melynek során a fokozottan 
veszélyeztetett célcsoportokat (fiatalok, idősek) célozzuk meg.

Az elmúlt időszakban a „Házhoz megyünk!”, Egy iskola egy 
rendőr!”, „D.A.D.A.”, „EllenSzer”, „Látni és látszani!” programok, 
valamint bűn-és balesetmegelőzési előadások, osztályfőnöki 
órák, vetélkedők keretében láttuk el tanácsokkal az érintetteket.
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Az Edelényi Rendőrkapitányság épülete a felújítás után.

Hálás köszönet
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A KÓRHÁZI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ÁLDOZATOS MUNKÁJÁÉRT

Edelény város Vezetése, Önkor-
mányzata és a városban, kistérség-
ben élők nevében ezúton fejezem 
ki hálánkat és köszönetünket az 
Edelényi Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet, valamint a vá-
rosban található egészségügyi 
intézmények valamennyi orvosá-
nak, egészségügyi dolgozójának, 
munkatársának az embert próbáló 
helyzetben való helytállásért, ál-
dozatos munkájukért. 

Békés, boldog karácsonyi ünne-
peket és egészségben gazdagabb 
Új Esztendőt kívánok valameny-
nyiüknek. 

Molnár Oszkár
polgármester

KÖSZÖNET

Fehér köpeny, karikás szemek
Fáradt a kéz, a láb is remeg.
Pihennél, de nem lehet
Ez hivatás, s tiszta lelkiismeret.

Reményről mesélsz, suttogsz ne-
künk
Hitet adsz, hogy majd újra 
jól leszünk.
Te látsz gyógyulást, s találkozást a 
csenddel
Köszönet, hogy vagy! 
S hogy segítesz két kezeddel.

Bertram
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Szent Miklós 
nyomdokában

Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, 
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 2011 szeptemberétől 
került a görögkatolikus Miskolci Egyházmegye fenntartásá-
ba. Elődje az 1. sz. Általános Iskola volt, ami 1995-ben Szabó 
Lőrinc nevét vette fel. Az addig is már magas szintű pedagógi-
ai munkát végző intézmény tovább erősödött, köszönhetően a 
fenntartó, a város és Magyarország Kormánya támogatásának. 
Intézményünkbe jelenleg 724 általános iskolai tanuló jár. Két 
tagintézménnyel gazdagodtunk az évek folyamán: az Oltalom 
Tagóvódánkban 156 gyermek felelős nevelése zajlik, míg Ra-
kacaszenden óvoda és iskola biztosítja a hátrányos helyzetű 
település gyermekeinek a magas színvonalú nevelést, oktatást.

Nem küzdünk a gyermeklétszám csökkenésének problémá-
jával. Köszönhető ez annak, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a 
tehetségek gondozására éppen úgy, mint a hátrányos helyze-
tű tanulóink felzárkóztatására. Tantestületünk tagjai jó peda-
gógiai érzékkel és empátiás képességekkel, innovatív oktatási 
módszerekkel igyekeznek a gyermekekben rejlő lehetőségeket 
feltárni, tehetségüket kiművelni. 

2014 májusában az első körben megújult épületet dr. Orosz 
Atanáz püspök atya szentelése után Soltész Miklós államtitkár 
úr adta át, majd 2018-ban Kásler Miklós miniszter úr a további 
bővítés átadója volt. Így ma a modern iskolaépület 3 tornate-
remmel, sportmászófallal, asztalitenisz és gyógytestnevelési 
teremmel is rendelkezik. A tantermeink modern külsőt kaptak 
és sok-sok új taneszközzel gazdagodtunk.  

Közvetlen közelünkben épült fel a járási tanuszoda, amely-
ben heti két órában biztosítjuk az úszástanulás lehetőségét, 
minden évfolyamon. Az iskolai játszó- és sportudvarok is 
megújultak. Három játszóterünk biztonságos gumiborítást ka-
pott, ahol integrált játékeszközök is találhatóak a fogyatékkal 
élő gyermekek számára. 

Intézményünkben minden feltétel adott ahhoz, hogy gyer-
mekeink vonzó, motiváló tanulási-tanítási környezetben 
tanulhassanak. Főbb erősségeink: nyelvoktatás, matemati-
kai-logikai kompetencia fejlesztése, természettudományok, 
sport. Igyekszünk iskolánkba innovatív ötleteket, módszereket 
hozni, megismertetni ezekkel tanárt és diákot egyaránt. Kol-
légáinkat szakmai és módszertani továbbképzésekre küldjük, 
melyek eredményeképpen változatosabb tanítási eszközökkel, 
inspiráló, játékos környezetben tudjuk hatékonyabbá tenni a 

tanulási-tanítási folyamatot. Tanulóink országos szintű verse-
nyeken is kiváló eredményeket érnek el. 

A pedagógiai programunkban is számos újítás kapott helyet, 
például alsó tagozatban LEGO módszerrel oktatjuk a matema-
tikát (MoreToMath), illetve első osztálytól robotikát is tanítunk 
gyermekeinknek. Robotika oktatás A  LEGO® Education  egy 
komplett oktatási rendszer, amit a „játékon, mint alkotó tevé-
kenységen keresztül történő tanulás” elvét követve fejlesztettek 
ki. Programozott robotok tervezése, és megvalósítása motorok, 
szenzorok, kerekek, fogaskerekek segítségével. Két dimenziós 
tervek (tervrajzok) megértése és abból a 3D modell megépítés.

A padlórobotok mellett a LEGO WEDO 2.0 valamint a 
LEGO Mindstorms robotok is segítik az aktív ismeretszerzést. 
Iskolánk a LEGO Education magyarországi mintaiskolája.

Felső tagozatban a 3D nyomtatás rejtelmeibe is beavatjuk ta-
nítványainkat. A STEAM oktatás terén az Óbudai Egyetem bázi-
siskolája vagyunk. A kreativitás, az együttműködés és a kritikus 
gondolkodás hangsúlyának köszönhetően a STEAM módszerek 
megoldásai erősítik a tanulók bizalmát és fejlesztik a felnőtt-
korban hasznos készségeket, (kreativitás, kritikus gondolkodás, 
együttműködés, kommunikáció, manualitás, térlátás). 

Igyekszünk minél többféle új és hasznos pedagógiai módszert 
alkalmazni. Két tanítási nyelvű iskola vagyunk. Tanítványaink 
nagy része szerzett komplex, angol középfokú nyelvvizsgát. 

Az irotai projektközpontban a hagyományos természetköze-
li tevékenységeket ismerhetik meg tanulóink. Itt, egy non-for-
mális tanulási környezetben szerezhetnek új ismereteket gyer-
mekeink. Ez a tér a szociális kompetenciák fejlesztésére is 
kiválóan alkalmas. 

A kollégáink által a továbbképzéseken, a bel- és külföldi ta-
nulmányutakon megszerzett (Dánia, Belgium, Anglia, Wales) 
tapasztalatokat, átadjuk a határon túli magyar ajkú oktatási 
intézményeknek (Felvidék, Erdély, Vajdaság). Az anyaországi 
társintézmények pedagógusait is fogadjuk, mivel az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye vagyunk, valamint iskolánk egyike a 
8 magyarországi matematikai tudásközpontnak. 

Büszkék vagyunk a művészeti iskolás tanítványainkra is, 
akik néptáncot, hangszeres zenét és képzőművészetet tanul-
hatnak pedagógusaiktól.

Egyházmegyénk és iskolánk sportegyesülete több sportág-
ban (atlétika, kézilabda, asztalitenisz, judo, ritmikus gimnasz-
tika, sportmászás) biztosítja az egészségmegőrzés és fejlesztés 
lehetőségét.Lovas fogadópontunkon tanulóink a lovaglás mel-
lett az érzékenyítés élményét is elsajátíthatják.

Barta József
igazgató
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Kötődés
Gimnáziumunk egy öreg diák szemével

Hivatalosan 1962. szeptember 1-én kezdődött. Ekkor történt 
ugyanis, hogy az edelényi középiskola első növendékei meg-
jelentek a településen. Azóta tart Edelény és a helyi középis-
kola kapcsolata és közös története, amelynek közvetlen vagy 
közvetett módon, hosszabb vagy rövidebb ideig mindannyi-
an részesei voltunk, vagyunk és leszünk.

Hosszú és változásokban bővelkedő volt az elmúlt közel hat 
évtized a gimnázium életében. Többször változott a neve, sok-
szor módosult a képzés struktúrája, maga az épület is folyama-
tosan bővült és szépült, s persze a népszerűsége és a tanuló-
létszáma is folyamatosan hullámzott. Egy valamiben azonban 
nem változott Edelény középiskolája: a maga egyszerű és nem 
hivalkodó módján folyamatosan lehetőséget biztosított és biz-
tosít a környéken élők gyermekei számára, hogy tudással, él-
ményekkel és értékekkel gazdagodjanak.

Több ezren vagyunk azok, akik bár eltérő időben, de kö-
zépiskolai emlékeinket itt gyűjtöttük össze: izgalmas tanórák, 
felejthetetlen tanárok, élménydús (felvillanyozó vagy épp le-
hangoló) felelések, könyvtári beszélgetések, különböző ünne-
pi események, áhitatok és liturgiák, városi és iskolai kulturális 
műsorok, kitörölhetetlen táborok, terepgyakorlatok és kirán-
dulások, bálok és diáknapok, szerenádok, ballagók és ban-
kettek, csínyek és turpisságok, egyéni és csoportos „lógások”, 
barátok és szerelmek. Így van ez a mai napig, csak a szereplők 
változnak évről évre. Az új diákok új élményeket szereznek, új 
színt visznek a mindennapokba, s immár ők róják azokat az 

utcákat a városban, amelyeket egykor az első „nagy feltűnést 
keltő diáksapkás gimnazisták” jártak be. 

A kötődés egy képesség, amely érzelmeken alapul. Egy fo-
lyamat, ami hosszú ideig tart, amíg kialakul, de ha ez megtör-
ténik, akkor ez a kapcsolat megnyugvást, örömöt és biztonsá-
got jelent a kötődő fél számára. Bevallom, én kötődöm. Elég 
régóta és elég erősen. Tagadhatatlan: szeretem az iskolámat.  S 
nevezhetjük bárhogyan az Edelény szívében álló középiskolát, 
tudom, hogy a város lakói – függetlenül attól, hogy itt tanul-
tak-e vagy sem – ugyanúgy a település szerves és fontos része-
ként tekintettek és tekintenek a kétszintes épületre és „lakóira”. 
Mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy Edelény 
város a jövőben is büszke lehessen középiskolájára!

Gyarmatiné Vécsei Tímea
Szent János Görögkatolikus Gimnázium, 

Szakgimnázium, Technikum és Kollégium

„Nyitott Ajtó mindenki előtt”
Bemutatkozik az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási intézmény

• Az intézmény főbb működési terü-
letei és a feladatellátás helye:
Óvoda: Lak, Ady E. út 1. Óvoda, 
általános iskola: Edelény, Bányász 
út 27/a. Általános iskola, szakképző 
iskola, szakközépiskola, szakgimná-
zium (esti), gimnázium (esti), kollé-
gium: Edelény, Szentpéteri út 35.

• Létszámadatok (2021. október 01.) 
Óvoda: 74 fő. Általános iskola: 128 
fő. Szakképző iskola: 170 fő. Szakkö-
zépiskola: 67 fő. Szakgimnázium: 67 
fő. Gimnázium: 120 fő

• Fenntartónk a Nyitott Ajtó Baptista 
Központ (Miskolc, Béke utca 6.). Képviselője: Bódis Sámuel.
Az óvodánk Edelényben és Lakon 2–2 csoporttal működik.

Az általános iskola két épületében, minden osztály 1–1 évfo-
lyammal van jelen.

A szakképző és szakközépiskolai évfolyamainkon divatsza-
bó, szociális gondozó és ápoló, kőműves és hegesztő szakmák-
ban szerezhetnek szakképesítést.

Szakgimnáziumunkban az érettségivel rendelkezőknek pe-
dagógiai asszisztens képzés folyik.

Gimnáziumunkban a szakmával 
már rendelkezők 3 év alatt juthatnak 
el az érettségiig.

A kollégium sajátossága, hogy nem 
csak bejáró tanulókat fogad, hanem 
az Edelényben élő leghátrányosabb 
helyzetű általános iskolások hetes 
bentlakását biztosítja. A kollégium 
diákjainak száma: 24 fő 

Az intézményben integrált neve-
lés-oktatás keretein belül szervezzük 
a sajátos nevelési igényű tanulók ok-
tatását. 

Az intézmény sajátos nevelési 
igényű tanulóinak száma: 28 fő. Tanulóink hátrányos, halmo-
zottan hátrányos helyzetűek, zömében roma származásúak. 
Kezdettől fogva minden szolgáltatásunk ingyenes számukra.

Két művészeti iskola van jelen: képzőművészetet és hangsze-
res zenét (hegedű és cselló) tanulnak a gyermekek.

Majdnem mindenki „Alapítványi Iskolaként” vagy „Egresi 
Iskolaként” ismer bennünket.

Banka István
igazgató
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Borsodi Általános Iskola Edelény
A Borsodi Általános Iskola Edelény város egyetlen állami 
fenntartásban működő intézménye, ahol Edelény, Abod, Ba-
lajt, Damak, Ládbesenyő és Szendrőlád általános iskoláskorú 
diákjai tanulnak. Az edelényi gyermekek zömmel a város pe-
remkerületéből járnak be hozzánk. Tanulócsoportjaink 1-6. 
évfolyammal bezárólag iskolaotthonos, így mindennapjaink 
nem csak a tanítási órákról szólnak, hanem együtt játszunk, 
sportolunk, együtt étkezünk napjában háromszor, együtt ké-
szítjük el a házi feladatokat, felzárkóztatunk, tehetséget gon-
dozunk.

Hogy milyen az iskolánk? Kollégáim s az itt tanuló diákok 
véleménye alapján remek. A hozzánk járó diákoktól elvárjuk 
a rendszeres munkát, a tisztességet, az emberséget, a segítő-
készséget, az őszinteséget, a helytállást, s eredményeink ezen 
a téren nem rosszak. Szándékosan nem a kiváló tanulmányi és 
versenyeredményeket említettem, bár azok is vannak, főként a 
sport terén. Két évvel ezelőtt Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
kis iskoláinak versenyében ELSŐ helyezést érdemeltük ki a di-
áksport eredményeink alapján. Sajnos a Covid járvány azóta 
sok mindent felülírt.

Nálunk diáknak és felnőttnek is megengedett a tévedés, a 
hibázás joga, ha abból okulnak. Tanórán kívüli programok-
kal, kirándulásokkal, táborokkal, színház- és mozilátogatással, 
koncertekkel, sportrendezvényekkel színesítjük a mindenna-
pokat, mert ezek nélkül lélekromboló robot lenne csak az isko-
lai munka. De az őszi – téli időszakban szombaton is kinyitjuk 
az iskolát diákjainknak, ha sportolni, mozogni szeretnének. 

Persze mi is megvívjuk a mindennapok harcát a kötöttséget 
nehezen tűrő diákokkal, az elfogult szülőkkel, bár nagy ered-
mény, hogy egyre többször vallunk közös nézetet az iskoláról, 
nevelésről. 

Az iskola jelenlegi épülete több ütemben bővült, ennek el-
lenére ma már elmondhatjuk, hogy felújításra szorul. 13 tan-
teremben 210 tanuló kerül elhelyezésre az 1-8. osztályokban, 
akikkel 20 pedagógus foglalkozik. Szaktanári ellátottságunk 
100%-os. 

2018-ban felújításra kerültek a tornaterem és kiszolgáló he-
lyiségei, valamint kialakításra került egy sportudvar, kézilab-
dapálya, strandröplabda pálya, távolugró és sportjátékok tele-
pítése is történt.

Hernádi Attiláné
intézményvezető

A felújított tornaterem, sport udvar átadása

„Tök jó nap” az idősekkel

I. helyezésért járó serleg átvétele  
a Megyei Önkormányzat dísztermében
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30 éves a Borsodi Tájház 
Idén pünkösdkor éppen 30 éve került átadásra a Borsodi Táj-
ház első épülete. Az idők során a mellette álló másik két épü-
lettel és portával bővült a tájház, amely mára egy mini-skan-
zenné nőtte ki magát. Csodálatos, ma már alig-alig fellelhető 
eszközöket, értékeket őriznek a falak. 

Az egykori vezetők nagyon jól felismerték a múltbeli értékek 
megőrzésének, a felnővő generációkkal történő megismerte-
tésének fontosságát. Ma, 30 év elteltével már méginkább rit-
kaságnak számítanak a kiállításokon szereplő tárgyak, haszná-
lati eszközök, díszítőművészeti elemek, népi alkotások. A régi 
épületek állagának megóvása nem kis feladat, folyamatos oda-
figyelést igényel. Sajnos manapság a felújítás, karbantartás is 
sokba kerül. Az önkormányzat a közelmúltban nyújtott be egy 
pályázatot a legkritikusabb állapotban lévő Szatmáry- Horkai 
ház és a hozzátartozó nyárikonyha felújítására. Bízunk benne, 
hogy sikerrel jár a pályázat. A Múzeumok Éjszakája edelényi 
rendezvényén sikerült egy kiállítással megemlékezni a Borsodi 
Tájház létrehozásáért és folyamatos bővítéséért, fejlesztéséért 
oly sokat tevő egykori helytörténészről, népművészről, könyv-
tárosról Laki-Lukács Lászlóról. Köszönet illet mindenkit, aki 
közreműködött az egykori alapításban és a későbbi fejleszté-
sekben, működtetésben. Slezsák Imre bácsi, egykori könyv-

tárigazgató a születésnél bábáskodott. Laki-Lukács Lászlónak 
köszönhető többek között a tájházban található két egyedül-
álló komplex kiállítás is a Kachelmann textilgyűjtemény és a 
Hodossy-gyűjtemény.

Hadobás Pál, intézményünk névadójának a tájházban ta-
lálható retró televízió- és rádiógyűjteményt köszönhetjük. Az 
idősebb generáció tagjai fiatalkorukban még találkozhattak 
egy-két akkor csúcstechnikát képviselő televízióval, rádióval, 
magnetofonnal. A mai fiatalok rácsodálkoznak ezekre az esz-
közökre, hiszen az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött a 
technika, de akkor ezek fontos kellékei voltak a mindennapi 
életnek, tájékozódásnak. 

Fényképezővel a nagyvilágban
A nevem Dovákné Hencs Anna, itt születtem a városban. 
Mindig érdekelt a világ megismerése, hisz édesapám ölében 
ülve kiskoromban együtt „olvastuk” a térképet. Ezért lettem 
földrajz- rajz szakos tanár, nyugdíjas éveimben világutazó. 

Láttam sivatagot és esőerdőt, felmentem az Eiffel-toronyba, 
izgultam Dél-Afrikában a szafarin, megérintett Bali misztiku-
ma, sétáltam a Kínai Nagyfalon, imádkoztam a Jeruzsálemi Si-
ratófalnál, repültem a Himalája felett holdvilágos éjjel és Grand 
Canyonban napsütésben, bementem a piramisba Tutanhamon 

fáraóhoz, fentről láttam a Nazca vonalakat Peruban. Las Vegas, 
New York és Tokió elsodort forgatagával, Washington Arling-
toni temetőjében magyar sírokat koszorúztam. Gyönyörűek, 
érdekesek, életre szólóak az utazásaim. Nagyon sok volt ta-
nítványomat megfertőztem ezzel a szenvedélyemmel. Egyi-
kük már 135 országban megfordult. Tette mindezt úgy, hogy 
hajón vállalt munkát, összekötve a kellemest a hasznossal. Én 
59 országot láttam eddig. Nemcsak átutazóban (azokat nem 
számolom) mindenhol eltöltöttem jó néhány napot. Útjaim 
során igyekeztem minél több helyi látványosságot megismer-
ni és a séták, városnézés közepette igyekeztem a helyiekkel is 
kapcsolatot teremteni, bepillantani mindennapjaikba. A sors 
ezen nagy ajándékát szeretném megosztani az érdeklődő em-
berekkel. Nagyszerű lehetőséget nyújt ehhez a városi könyvtár 
által éppen (Készakarva vagy véletlenül?) beindításra kerü-
lő „Barangolás a nagyvilágban” sorozat. Az útjaimat magam 
dokumentálom, magam fényképezem. (Kivéve ahol én is ott 
vagyok a képen.) Többezer szebbnél szebb fotó gyűlt össze az 
évek során és sok-sok élmény, érdekesség van a tarsolyomban, 
a „puttonyomban”. 

Ha érdeklik Önöket a nagyvilág nevezetességei, érdekességei 
tartsanak velem, én szívesen mesélek, és közben vetítek is.

Dovákné Hencs Anna
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Bemutatkozik az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
„A legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” (Johann Wolfgang von Goethe)

„KÉZ A KÉZBEN, A KÖZÖSSÉG EREJÉVEL”
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 4 épületben 9 óvodai 

és 3 bölcsődei csoporttal működik. Intézményünk engedélye-
zett férőhelye 234 fő. 

A belvárosban található I-es épületünk 4, II-es épületünk 2 
óvodai csoportnak ad otthont. Ez utóbbiban 3 bölcsődei cso-
portunk 38 férőhellyel biztosítja a dolgozó szülők gyermekei-
nek a szociális ellátását.

Városunk társadalmi összetételéből adódóan egyre több 
a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
száma. Jelentős többségük – lakhelye szerint – az egresi III-
as, illetve a finkei IV-es épületünkbe jár. Az egresi városrészen 
egy, a finkei városrészen két csoportban folyik az oktató-neve-
lő tevékenység.

Az I-es, III-as, IV-es épületeink felújí-
tása pályázat útján sikeresen megvaló-
sult. Jelenleg a II-es épületünkben zajlik a 
korszerűsítés. Hamarosan elmondhatjuk, 
hogy minden épületünk modern, az EU-s 
szabványoknak megfelelő körülményeket 
biztosít a bölcsődés és óvodás gyermeke-
ink számára. 

A magasan kvalifikált, szakmailag el-
kötelezett kollektívánk számára fontos, 
hogy intézményünk sikeresen működjön, 
programjaink színesek legyenek, és hogy 
az örömforrás mellett elősegítsék a gyer-
mekek sokoldalú személyiségfejlődését.

2013-ban csatlakoztunk a Népha-
gyományőrző Óvodapedagógusok 
Egyesületéhez. Célunkat, hogy gyer-
mekeinket megismertessük nemzeti ér-
tékeinkkel, hagyományainkkal, hitval-
lásunknak érezzük, s ennek érdekében 
a népi hagyományok gazdag tárházából 
válogatunk, amit programjaink híven 
tükröznek. 

2007 óta működik az intézményünk 
pedagógusaiból álló bábcsoport, illet-
ve létrejött egy citerazenekarunk is. 
Úgy gondoljuk, hogy mindazt, ami az 
erősségünk (néphagyomány-éltetés, 
bábjáték, zenélés) nem szabad intézmé-
nyünk falai közé rejtenünk, hanem ki 
kell vinnünk a városba, s minden gyer-
mek és családja számára elérhetővé kell 
tennünk. 

Legfontosabb partnereink a szülők. 
Olyan szülőbevonási stratégiát igyek-
szünk kialakítani, amelyek során va-
lamennyi csoportunkban a szülőket is 
megmozgató közösségi élet alakuljon ki. 

Meglévő partnerkapcsolataink erősíté-
se, elmélyítése érdekében városunk kü-
lönböző intézményei által szervezett pro-
jektekben is tevékenyen részt veszünk. 

• Koch Róbert Kórház – családi nap
• Edelényi Hegyek Közössége – Bormustra, Császtai Búcsú
• Városi Önkormányzat – Sütőtök Fesztivál
• Lengyel – Ruszin Nemzetiségi nap 
• Damak – Damaki falunap
Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyek 

gyermekeink, a szülők, a fenntartó, a társintézmények és a civil 
szervezetek pozitív visszajelzésit eredményezik.

Modern, tudásvágyó, innovatív pedagógusokból álló kö-
zösségünk nem csak keresi, de mindent meg is tesz mindezek 
megvalósulása érdekében.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadá-
sa.” (Jean Jaurés)
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Oltalom Tagóvoda mindennapjai
Mottónk: „Tisztellek Téged, fontos vagy Nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.” 

A Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Oltalom 
Tagóvodája 1980-ban nyitotta meg kapuit hat csoporttal, s a 
felújításoknak köszönhetően, egy korszerű, jól felszerelt óvo-
da várja a gyermekeket. 2013 szeptemberétől fenntartónk a 
Görögkatolikus Egyházmegye.

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alter-
natív pedagógiai program alapján végezzük nevelő- fejlesztő 
munkánkat. Bátorító pedagógiánkban az érzelmekre építünk, 
a gyermekek tevékenységét, alkotókészségét szem előtt tartva.

Személyes példánk közös élményeink, ünnepeink adják ne-
velésünk alapját. Olyan nevelni tudó és akaró pedagógusok ha-
tározzák meg óvodánk arculatát, akiket összeköt a közös hit, a 
katolikus közösségtudat. Olyan erkölcsi értékek felé nyitjuk ki 
a gyermekek szívét, amelyre később építeni lehet. 

Az egésznapi tevékenyégünket átszövi a játék. Hangulatos 
játéksarkok, változatos játékeszközök, számos fejlesztőjáték 
biztosítja az önfeledt játszást. A tanulást is játékba integráljuk, 
tapasztalatokra, élményekre, benyomásokra alapozzuk. 

Esztétikai élményeket, művészi értékű zenei, irodalmi alko-
tásokat, csodákkal teli meseélményeket közvetítünk gyerme-
keink számára. 

Magas fákkal övezett tágas udvarunk, színes játszóterünk 
segíti a szabadban 
eltöltött önfeledt 
gyermeki játékot. 

Ünnepeinket át-
hatja a magyar nép-
szokások megélése. 
Óvodánkban bibliai 
perceket tart óvo-
dalelkészünk, aki 
élményszerűen is-
merteti meg a gyer-
mekekkel a keresz-
tény szellemiséget, 
ünnepeket, bibliai 
történeteket. 

Tehetséggondozás 
keretében drámajá-
tékra, zenei fejlesz-

tésre, játékos 
tornára, népijá-
tékokra, alkotó 
vizuális tevé-
kenységre és a 
környező világ 
f e l f e d e z é s é re 
van lehetőség. 
Szakvizsgázott 
pedagógusaink 
működtetik a 
tehetséggondo-
zó műhelyeket. 

Szülői igény alapján idegennyelvvel (angol) ismerkedhet-
nek a gyermekek, ill. gyermek fociban, sakkfoglalkozásokon 
és judo edzéseken való részvételre van lehetőség óvodánkban.

Intézményünk sószobával is rendelkezik, melyet egész év-
ben működtetünk. Kedvelt hely a gyermekek számára: gyógyít, 
feltölt, relaxál.

EREDMÉNYEINK
• 2008-tól Forrai Katalin díjas Művészeti Modell Óvoda let-

tünk, amire nagyon büszkék vagyunk.
• 2013-tól a tehetséggondozás eredményeként, a Nemzeti Te-

hetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
lett óvodánk. 

Fontosnak tartjuk a városunkkal való partneri együttműkö-
dést, az ünnepeken, városi eseményeken való részvételt. 

Rendszeres látogatói vagyunk a gyermekek számára szerve-
zett programoknak a könyvtárban és a művelődési házban. 

Kedvenc kirándulóhelyünk a Tájház, ahol a népi értékek 
gyűjteményét, a város hagyományait megismertetjük a gyer-
mekekkel. A varázslatos kastélysziget és annak kertje felszaba-
dult élményekkel teli tapasztalatszerzést, kikapcsolódást biz-
tosít számunkra. Többször szerveztünk Kastélykaland címmel 
interaktív mesejátékot a kastély kertjében óvodásaink részére. 

Nagy örömet jelent számunkra, hogy szépen fejlődő, szépü-
lő, városunk értékeit beépíthetjük nevelő tevékenységünkbe, 
részesei lehetünk, átörökíthetjük gyermekeinknek kis város 
élhető miliőjét. 

INTÉZMÉNYEK
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Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ története
Edelény város szívében büszkén magaslik az Edelényi Szo-
ciális Szolgáltató Központ székhelye, valamint három telep-
helye, amelyek a város központjában, a finkei-, valamint az 
egresi városrészen találhatóak. Az első szolgáltatás az Idősek 
Otthona volt, amely 1968. november 08-án nyitotta meg ka-
puit 101 férőhellyel, Krajnyák Pálné vezetésével. A Szolgál-
tató Központ fennállása óta folyamatosan kiváló kapcsolatot 
ápolt a település intézményeivel. 

Az intézmény komplexum által nyújtott szolgáltatások tel-

jes körűen kiterjednek minden szociális segítségnyújtásra; így 
személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásra 
(ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás); és nappali el-
látásra (idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás); gyermekjóléti alapellátásra 
(család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 
központ, biztos kezdet gyerekház); egészségügyi alapellátásra 
(család és nővédelmi egészségügyi gondozás); valamint egész-
ségügyi szolgáltatás keretében otthoni szakápolásra.

A közel hatvanéves működés során számos fejlesztésre és 
újításra került sor. Az intézmény 2005-től a szociális alapel-
látás egyesítésével egy integrált központtá vált. 2015. október 
6. napján átadásra került a város központjában a teljeskörű-
en felújított Alapellátási Központ. A fejlesztések közül talán a 
legkiemelkedőbb a 2016-ban 
pályázat útján megvalósuló 
apartmanház bővítése, amely 
további kilenc férőhelyet biz-
tosított az idős lakók számára. 
Ezen túl a meglevő épület tel-
jes felújítását, illetve energeti-
kai fejlesztését jelentette. 

Az intézmény számos ren-
dezvénnyel és programmal 
színesíti a lakók mindennap-
jait, valamint az egyes évfor-
dulókról nagyszabású ünnep-
ségekkel emlékezik meg. A 
szervezett programok mindig 

kötődtek az egyházi, állami ünnepeinkhez és a népszokások-
hoz. Ezen események alkalmával a lakókkal közösen, rövid 
műsorokkal készülnek, illetve vendégeink a település óvodásai, 
iskolásai, s emellett különböző kórusok rendszeresen előadá-
sokkal kedveskednek ellátottjainknak.

A 2019-ben kitörő világjárvány hatalmas kihívás elé állí-
totta a dolgozókat és az ellátottakat. Annak ellenére, hogy 
2020 őszéig sikeresen védekeztek, sajnos ekkor az otthont is 
elérte a járvány második hulláma. Az összehangolt és fegyel-
mezett munkának köszönhetően viszonylag rövid idő alatt a 
vírust sikerült leküzdeni. A különböző korlátozó intézkedé-
sek megviselték, s jelenleg is megviselik lakóinkat, hiszen az 
addig megszokott életvitelük jelentősen megváltozott. Jelenleg 
a kapcsolattartást különböző alternatív eszközökkel biztosítják 
mind a hozzátartozókkal, mind városunk intézményeivel, va-
lamint az egyházi személyekkel.

A folyamatos nehézségek és küzdelmek ellenére, az intéz-
mény központ példaértékű eredményeket mutat fel, amely 
kiemelkedő működésének, elkötelezett munkavállalóinak, va-
lamint újító szemléletű vezetésének köszönhető. Sikerességét a 
szolgáltatások felvételére történő hosszú várakozási lista is mu-
tatja. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ megyeszerte 
komoly megbecsülésnek örvend a szociális szférában. 
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A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működéséről
Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy néhány gondolatban is-
mertessem a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. műkö-
dési területeit, az elmúlt évben elvégzett feladatait. A cég 
tevékenységét röviden bemutatni nehéz, mivel az elég szer-
teágazó, még ha sokak számára a városban ez nem is látszik. 

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., Edelény Város Ön-
kormányzatának 100%-os tulajdonú cége. A cég fő profilja a 
városüzemeltetési feladatok ellátása az alábbi területeken: 

Városüzemeltetési feladatok (köztisztaság, parkok, utak, jár-
dák). Önkormányzati ingatlanok és bérlakások üzemeltetése. 
Állattartó telep üzemeltetése Damakon. Gyepmesteri telep 
működtetése Múcsony külterületén. Vásár szervezése. Közfog-
lalkoztatási programok bonyolítása.

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk ellátni a feladatainkat, 
hiszen a gépparkunk sajnos elavult és főkén az önkormányza-
ti források határozzák meg – persze a saját bevételek mellett-, 
hogy milyen feladatok elvégzésére jut forrás. A városüzemel-
tetési feladatokat főként közfoglalkoztatottakkal látjuk el, akik 
között szinte már alig van szakember. Ugyanakkor úgy gon-
doljuk, hogy az elmúlt években több téren is léptünk előre, és 
bízunk abban, hogy ezt a városban lakók többsége is így érzi. 

A közfoglalkoztatási programokban 2021. évben a következő 
feladatokat végeztük el. A helyi programban felújítjuk a minden-
ki által csak „szederházként” ismert mezőgazdasági tárolót. Ami 
kapott egy új tetőt, lecseréltük a nyílászárókat, a villamoshálózat 
teljes felújításon esik át, az épület kap egy külső szigetelést és 
belülről pedig javítjuk, színezzük a falakat. Ugyanezen program 
keretein belül mintegy 12 db buszmegálló balesetveszélyes pe-
ronfelülete újult meg, amik főként a helyi járatokat érintik. Új 
burkolatot kapott a „Kincsemmel” szemben lévő buszmegálló, 
a Miklós Gyula úton kettő és egy a Borsodi úton is. A rendel-
kezésre álló források erejéig több városrészben is igyekeztünk 
eltüntetni kátyúzással az útburkolati hibákat.

Zúzott kővel járhatóvá tettük, javítottuk a Kis-Császtára 
vezető utat, a Nagy-Császta vadászházig vezető részét, a Sá-
pi-hegy tetejére vezető utat, a Finkei-szőlőhegyre vezető út egy 
részét és a bányatavak melletti út egy rövid szakaszát.  Számos 
helyen rendeztük az útpadkát is városban.

Több helyen felszámoltuk az illegális hulladék lerakatokat, 
de sajnos az is igaz, hogy vannak olyan területek, ahol „újra-
termelődik”. Szedtünk össze hulladékot a tájház alatt, a Borso-
di Földvár környékén, a Császta több részén, a Sápi-hegyen, 
a Finkei-szőlőhegyen, a Katona József út végén. Amellett, 
hogy az illegálisan lerakott hulladék szennyezi a környezetet 
az elszállítása anyagilag is nagy terhet jelent mind az önkor-
mányzatnak, mind pedig nekünk. Szemléletformálási céllal 
több helyen a hulladéklerakást tiltó táblát raktunk ki, illetve 
a városban a buszmegállókba, közterületekre „Ne szemetelj” 
feliratú táblákat helyeztünk el. Hogy a belvárosban csökkent-
sük az eldobott szemét mennyiségét még több hulladékgyűjtő 
edényt helyeztünk ki. Szombatonként, a nyári hónapokban 
későn délután is takarítjuk a várost, de a fejekben sajnos nem 
tudunk rendet tenni.

Hosszú idő után sikerült majdnem teljes egészében felszá-
molni a székhelyünk és a sportpálya közötti területen az oda-
hordott törmelék halmot, amiben még 2010. évi árvízből ma-

radt átereszeket és bontott anyagot is találtunk. Azóta pedig 
már 11 év telt el.

Üzemeltetjük a régi római katolikus temetőt, és megállapo-
dás alapján fűkaszálási és szemétszállítási feladatokat látunk el a 
belvárosi református temetőben, illetve a borsodi temetőben is.

A mezőgazdasági program keretén belül 2021. évben ter-
mesztettünk és értékesítettünk 14.318 kg burgonyát, 495 kg 
vöröshagymát, 113 kg lilahagymát, 15 kg fokhagymát, 48 kg 
zöldborsót, 700 kg zöldbabot és 32.000 kg citromfüvet. 

A termelt tojás darabszáma a tavalyi 67 ezerrel szemben év 
végére elérheti akár a 100.000 db-ot is. Hízott sertésből mint-
egy 12 darabot értékesítettünk. 

Azért is fontos, hogy miből mennyit tudunk termelni, mert 
a bevételeinket a közfoglalkoztatásban megtermelt javak érté-
kesítésével egészítjük ki. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
bevétel, 2021. évben elérheti a 9 millió forintot is, amely meg-
haladja a korábbi évek bevételeit.

Egyéb feladataink mellett elbontottuk a földvár alatt lévő ro-
mos épületet és a régóta bontásra ítéltetett „kolónia” épületét is.

A vásárokat minden hónap harmadik csütörtökén szervez-
zük, ami a helyi és környékbeli lakosok körében is nagy nép-
szerűségnek örvend.

A gyepmesteri telepre az éven közel 100 kutyát szállítottunk 
be. A beszállított ebeket gazdásítottuk, altatásra nem került sor. 
A telep bővítése elengedhetetlen ahhoz, hogy az erre vonatko-
zó elvásároknak meg tudjunk felelni. Folyamatos kapcsoltban 
állunk civil szervezetekkel annak érdekében, hogy 2022. év ta-
vaszán egy szélesebb körű lakossági tájékoztatást és prevenciós 
programot tudjunk megvalósítani.

A város parkjait folyamatosan gondozzuk. A virágos felüle-
teken évente több ezer tő egynyári virágot ültetünk el, de az 
elkövetkezőkben az évelő növények is nagyobb hangsúlyt kap-
nak majd.

A Forradalmak terére megálmodtunk egy gyermekeknek 
szóló Mikulás díszletet és világítást, amit évről évre bővítünk.

Úgy gondoljuk összességében sikeres évet zárunk és bízunk 
abban, hogy munkánk idővel a városképen is megmutatkozik 
majd, és sokak megelégedésére szolgál.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Esztendőt 
kívánok magam és kollégáim nevében!

Csabai Gyula
ügyvezető
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Az Edelényi Férfikórus
Az Edelényi Férfikórus hosszú és sikeres szervezkedés ered-
ményeként 1979. január 29-én alakult, s a járási székhely 
lakóinak szinte minden rétegét képviselték a közös éneklés 
iránt fogékony érdeklődők köréből. Volt köztük bányász, 
mérnök, pedagógus, orvos, üzem- és pénzintézet vezető, 
sofőr, ÁFÉSZ és KTSZ alkalmazott, s folytathatnánk még a 
sort. 

Az első kóruspróbán harminchat helyi férfi gyűlt össze, ahol 
a kórus vezetésére Vaszilkó Ferenc pedagógust kérték fel, aki 
huszonnégy évig látta el ezt a feladatot. Majd 2003 óta (18 
éve) a lelkes, dalos kedvű férfiakat Juhász Andorné Marika, az 
akkori 1. Sz Általános Iskola ének szakos tanára irányítja, aki 
nagy szeretettel igyekszik összetartani a csapatot. 

A férfikórusnak zongorakísérői is voltak: Vertig Éva, Rő-
czei Ferenc, Balázs Attila, Kalocsai Lilla, s az utóbbi hat év-
ben Tiszolczki László. A kórus elnöke a 2020 decemberében 
elhunyt Toma István volt.

A lelkes csoportnak a kezdetektől fogva az Edelényi Műve-
lődési Központ ad otthont, s volt és jelenlegi vezetői szervezték 
a kórus fellépéseit., utazásait, s minden támogatást megadtak 
számukra.

A kezdeti célokat, hogy helyi rendezvényeken sikeresen sze-
repeljenek, hamar túllépték. Már az alakulás évében nagyszá-
mú közönség előtt léptek fel sikerrel a járási és megyei rendez-
vényeken, ünnepségeken. 

Megalakulásuk után egy évvel már „Ezüst koszorús” minősítést 
szereztek Sárospatakon az országos minősítő hangversenyen. 

A lelkiismeretes munka, a próbákon való aktív részvétel 
meghozta a további sikereket, hiszen a kórus újabb Ezüst- és 
több Arany koszorús minősítést is kapott. 

Ezek a férfiak nagy utat jártak be az elmúlt évtizedekben, 
s számos megyei és országos rendezvényen, fesztiválon vettek 
részt. Csak néhány a sok helyszín közül: Budapest, Nyíregyhá-
za, Debrecen, Miskolc, Ózd, Sárospatak, Szerencs, Sátoraljaúj-
hely, Nyírbátor, Újfehértó, Tiszaföldvár, Gyula, Ajka, Tatabá-
nya, Rudabánya, Siófok, s nem utolsó sorban több alkalommal 
házigazdaként szerepeltek az Aggteleki Nemzetközi Barlang-
hangversenyen.

Számos alkalommal kaptak meghívást Szlovákia, Kárpátalja, 
Erdély magyar lakta településeinek rendezvényeire is. 

Városunk képviselőtestülete 1998. október 23-án „PRO 
URBE EDELÉNY” emlékplakett kitüntetésben ismerte el ki-
magasló kulturális tevékenységüket.

A bányász hagyományok ápolásáért, őrzéséért, a bányász 
dalostalálkozókon való színvonalas szereplésükért 2015-ben 
a Bánya-Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete MŰVÉ-
SZETI NÍVÓDÍJ elismerésben részesítette a kórust és annak 
vezetőjét.

Az alapításkori 36 fős létszám, a 40 éves működés során a 
természetes mobilitás, az életkor előrehaladása, betegségek, 
elhalálozások következményeként fogyott a jelenlegi 15 fős 
létszámra. A lelkes csoport ma is rendszeresen fellép a város-
környék és a bányász dalostalálkozók rendezvényein, s immár 
20 éve az Edelényi Hegyek Közössége által szervezett Borszen-
telésen, Borversenyen és a Császtai búcsún.

Bár a kórus létszámban erősen megfogyatkozott, de ma is 
lelkesek. A kórus tagjait már nemcsak a közös éneklés öröme 
tartja össze, hanem az évtizedes barátság is.

Az edelényi Hagyományőrző Népdalkör bemutatása
A Hagyományőrző Népdalkör elődje a Pávakör 1974. feb-
ruár 04-én tartotta az első összejövetelét, az edelényi Járási 
Könyvtárban. A könyvtárból a régi kultúrházban, majd a 
gimnáziumban, később a felépült Ifjúsági Házban találkoz-
tak a dalolni vágyó edelényiek és környékbeliek.

A Pávakör vezetője 13 éven át Béres János gimnáziumi tanár 
volt, majd Kalocsai István vette át a kör vezetését, de néhány év 
után egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta a körvezetői felada-
tokat ellátni. Ekkor kisebb szünet következett be a népdalkör 
életében, majd 1991-ben Slezsák Imre az akkori könyvtárigaz-
gató újjászervezte a dalolni vágyókat, már Hagyományőrző 
Népdalkör néven. A csoport vezetője, a már 1986 óta tag Dobi 
Zoltánné lett, aki azóta is vezeti a dalos csoportot.

A népdalkör hetente, keddi napokon próbál a művelődési 
központban. 

A pávakör megalakulásakor azt tűzte zászlajára, hogy őrzi 
a hagyományokat, népdalokat gyűjt, terjeszt és énekel, vala-
mint színesebbé teszi a rendezvényeket, ünnepségeket. Ez a 
célkitűzés ma is aktuális, hiszen gyakran lépünk fel ünnepsé-
geken, dalos találkozókon, s tanulunk újabb és újabb dalokat. 
Az együtt éneklés öröme, a közönség szórakoztatása mindany-
nyiunk számára nagyon fontos. Néhány idősebb tagnak ez az 
egyedüli társas összejövetel, ahol az éneklés mellett a világ dol-
gait is megbeszélheti a többiekkel.

Az elmúlt negyvenhét év alatt sok száz dalt tanultunk meg, 
melyeket dalcsokor formában adunk elő. Ez idáig több mint 
80 dalcsokrot adott elő a népdalkör. Hosszú éveken keresz-
tül elsősorban helyi gyűjtésű dalokat énekelt a kör, mely da-
lok összegyűjtésében kiemelkedő szerepe volt Béres János 
tanár úrnak, aki összegyűjtött 189 dalt, s Kiöntött a Bódva 
vize… címmel adott ki a könyvtár segítségével. Az utób-
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bi években gazdagodott repertoárunk, hiszen a helyi da-
lok mellett palóc, székely, dunántúli dalokat is tanulunk. 
Megalakulásunk óta eltelt több mint négy évtizedben 60 tele-
pülésen léptünk fel, több mint 400 alkalommal. Gyakran sze-
repeltünk lakóhelyükön Edelényben, a környező településeken, 
többször Szlovákiában, Budapesten, egyszer Lengyelországban. 

A kör létszáma fennállása óta 11 és 30 fő között mozgott. 
Előfordult, hogy három generáció együtt énekelt a népdalkör-
ben (szülők, nagyszülők, unokák, gyerekek). 

A kör legfiatalabb tagja Dobi Tamás volt, aki 7 éves szüle-
tésnapján kezdett énekelni a körben. A Népdalkör legidősebb 
tagja pedig Pásztor János bácsi volt, aki 82 éves koráig énekelt 
velünk. 

Az alakuló körből sajnos már senki sem énekel velünk, so-
kan elhunytak, vagy egészségügyi állapotuk miatt nem tar-
tanak a körrel. Azért vannak olyan tagok, akik több évtizede 
tagjai a dalos csoportnak.

A legrégebbi tagok: Dobi Zoltánné (1986 óta), Cifrák János-
né (1991 óta), Szintai Istvánné (1999 óta)

Jelenlegi tagok: Dobi Zoltánné körvezető, Bartháné Horváth 
Júlianna, Cifrák Jánosné, Éles Árpádné, Ladányi Zoltánné, 
Kiss Imréné, Rutkó Béláné, Szintai Istvánné, Varga Istvánné, 
Papp Ferencné, Orosz Judit

Hogy magamról mit is írjak? Úgy kerültem a népdalkör-
be, hogy egy tavaszi ünnepen hallottam a Pávakör előadását 
az Ifjúsági Házban, Mivel mindig nagyon szerettem énekelni 
odamentem Béres János bácsihoz, és elmondtam neki, hogy 
mennyire tetszett a műsor, és hogy szeretnék a csoport tagja 
lenni. Ő nagyon megörült a felajánlásomnak, és biztatott, hogy 
járjak el a próbákra. Emlékeim szerint 2 próbán voltam túl, 
amikor sor került az első fellépésre. Úgy emlékszem juniális 
volt Edelényben, a Bódva holtágában, a jelenlegi Katona József 
utca mellett a réten, ahol felléptünk. A kiadvány készítése kap-
csán összegyűjtött képek között találtam olyan képeket, me-
lyek ezen alkalommal készültek. 

Nagyon izgatott voltam, hiszen még nem tudtam biztosan a 
dalokat, de a többiek határozott énekével szépen sikerült a fel-
lépés. Ezt követően egy évig daloltam a körben, első gyerme-

kem megszületéséig, majd szüneteltettem részvételemet. De 
nem csak én, hanem a kör működése is szünetelt néhány évig.  
1991. év tavaszán Slezsák Imre bácsi, az akkori könyvtár igaz-
gató egy balmazújvárosi dalos találkozó felhívására életre hívta 
a volt népdalkört, s új tagokkal kibővítve beneveztünk a da-
los találkozóra. Ezen találkozón a Népdalkör mellett fellépett 
Suszter Jenő is tárogató játékával. Ekkor alakult újjá a Pávakör, 
most már Hagyományőrző Népdalkör néven.

Béres János bácsi folyamatosan biztatott, hogy vegyem át a 
kör vezetését. Én még nem éreztem magam érettnek a feladat-
ra, de aztán egy szikszói fellépés alkalmával János bácsi nem 
tudott velünk tartani, ezért aztán rám bízta a kör vezetését, A 
fellépés olyan jól sikerült, hogy aztán nem volt apelláta, s mire 
észbe kaptam, János bácsi már át is adta a stafétabotot.

Drága János bácsi!
Annyi szeretetet kaptunk Tőled – a kör, jómagam és csalá-

dom-, hogy emléked örökké él bennünk.
A népdalkör szeretetét gyermekeimben is elültettem, hiszen 

mindkét fiunk évekig aktív tagja volt a népdalkörnek. És nem-
csak a gyermekeim, hanem férjem is, aki csak azért lépett ki a 
körből, mert egyedüli férfiként nem illett a női karhoz a hang-
ja, viszont azóta, mint a Borsod Kulturális Alapítvány elnöke 
támogatja a népdalkört.

Igazából az egész család énekelt e kis csapatban, hiszen a 
gyermekeink és a férjem mellett anyósom és édesanyám is 
körtag volt. 

Egy kedves emléket szeretnék megosztani az Olvasókkal.
Egyik próba alakalmával Zoltán fiam azt kérte, hogy a „lice 

madarat énekeljük!” Sehogy nem tudtunk rájönni, hogy mire 
gondol a gyermek, aztán néhány próbával később, amikor a 
Szerelmes dalok dalcsokor Edelényi zöld erdőben nem zörög 
a falevél kezdetű dalát énekeltünk, s oda értünk, hogy csipke 
ágra rászállott egy bús gerlice madár onnan integet… Akkor 
jöttünk rá, hogy melyik dalt is szerette volna énekelni Zolika. 
Azóta minden alkalommal, amikor ezt a dalt énekeljük, felele-
venítjük ezt a kedves történetet.

Dobi Zoltánné
körvezető
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Büszkeségünk a Császta Néptáncegyüttes
Idén kiemelt arany minősítést és különdíjat is elnyertek

Az edelényi Csász-
ta Néptáncegyüttes 
2008 szeptembe-
re óta működik az 
Edelényi  Hadobás 
Pál  Művelődé-
si Központban, a 
Szinvavölgyi Alap-
fokú Művészeti 
Iskola, Edelény 
Városának Ön-
kormányzata és a 
Császta Néptánc és 
Hag yományőrz ő 
Egyesület támoga-
tásával. Az együt-
tes létszáma közel 
80 fő. A táncosok 
4  csoportban ta-
nulnak táncolni. A 
legkisebb csopor-
tunkban, a Csepp Császtában óvodás korú 4-6 éves gyerekek 
ismerkednek a népi gyermekjátékokkal. Ezt követően a ki-
siskolás, Apró Császta csoportban már a 7-9 éves táncosok 
sajátítják el a néptánc alapjait. A zömében felső tagozatos, 
Kiscsásztás táncosaink már magasabb szinten ismerkednek a 
tánctípusok és táncanyagok tanulásával. 

Az utóbbi három évben egy generációváltás történt az együt-
tes háza táján. Az idősebb generáció, akik nevéhez nem keve-
sebb cím, mint az Edelény városától kapott „Pro Urbe díj” va-
lamint a lengyel Zduńska Wolaban megrendezett Nemzetközi 
Versenyfesztiválokon elnyert Fesztiváldíjak kötődnek, átadták a 
stafétát a fiatalabb generációnak. Így most a Császta Néptánc-
együttes középiskolásokból és egyetemistákból tevődik össze, 
akik heti hat órában tanulják és gyakorolják a Kárpát-medence 
területén megtalálható és fellelhető táncokat. Ők az együttes leg-
sikeresebb csoportja, útjukat fesztiváldíjak és arany minősítések 
kísérik. Többször voltak már országos- régiós megmérettetése-
ken, ahonnan mindig szép eredményekkel tértek haza, Edelény-
be. Legutóbb Sátoraljaújhelyen az Örökség Észak- magyarorszá-
gi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon kiemelt 
aranyminősítésben és különdíjban részesültek.

2013-ban létrejött a Császta Néptánc és Hagyományőrző 
Egyesület. Az Egyesület azzal a céllal alakult meg, hogy a sza-
badidő tartalmas eltöltésének alternatívájaként egyre több fiatalt 
tudjon bevonni a Császta Néptáncegyüttes kezdő, haladó, illetve 
utánpótlás csoportjaiba, valamint ezen keresztül a néptáncmoz-
galom tevékenységébe. Nem utolsó sorban, pedig anyagilag is 
támogatást nyújtson az együttesnek és csoportjainak. Az egye-
sületben önzetlenül segédkező kollégák segítségével, az utóbbi 
években több pályázatot is nyertünk, többek között a helyi LE-
ADER projekt keretén belül néptánctáborozáshoz kaptunk se-
gítséget, valamint idén negyedszer nyertünk pályázatot a Csoóri 
Sándor Programban, amely a népi kultúra területén, közösségte-
remtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nem-

zetiségi, határainkon 
túl pedig a magyar 
néptáncos, népzenei 
és népdalköri – szer-
vezeteket, közössé-
geket támogatja. Az 
utóbbi években is, 
nagyon sok anyagi 
és morális segítséget, 
támogatást kapott az 
együttes az edelényi 
és környező telepü-
lések vállalkozóitól, 
valamint Edelény 
Városának Önkor-
mányzatától, amiért 
nem győzünk hálá-
sak lenni. Köszön-
jük! 

Magyarországon 
ma a néptáncot visz-

szatanult hagyományként tartjuk számon. Nem él a régi kere-
tek között, hiszen azok ma már nem is léteznek. Vagyis él még 
egyik-másik eldugott erdélyi faluban, ahová sokan elzarándo-
kolnak rácsodálkozni a hagyományok erejére, megtartó voltá-
ra. És egyre határozottabban újra életre kel köztünk is, mert 
újratanuljuk. Már nem a fonóban éneklünk és táncolunk - eze-
ket a táncházak s a néptánc óra váltotta fel. A lényeg, hogy van 
alkalom újra néptáncot járni, átélni a benne rejlő erőt, szép-
séget és mélységet. Feladatunk, kötelességünk magyar identi-
tásunk őrzése, kultúránk, hagyományaink vigyázása. Ezeréves 
múltunk, ma is élő szokásaink jelentik azt a kulturális tőkét, 
mellyel a világ más népeinek egyenrangú társai lehetünk.

A Császta Néptánc és Hagyományőrző Egyesület elnök-
helyettese, Képesné Girhiny Erika, elnöke és a Császta Né-
páncegyüttes művészeti vezetője Körmöndi Tamás, valamint 
az együttes és csoportjainak művészeti munkatársa Körmön-
di-Namesnyik Enikő.
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Edelényi „Őszikék” Nyugdíjas Klub
„Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek, ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő szépet!”

2012 őszén barátaim, volt kollégáim, ismerőseim körében 
felmerült annak a gondolata, hogy hozzunk létre Edelény-
ben egy olyan rendszeresen működő – állandó helyszínnel, 
időponttal rendelkező – klubot, melynek célja a város nyug-
díjasainak összefogása az egészség, a kultúra, a szabadidő, s 
a tartalmas nyugdíjas évek eltöltésének tervezése, szervezése.

Örömmel fogtam hozzá a szervezéshez, hiszen több mint 
40 éve (38 évig pedagógusként) tevékenykedem a városban, 
sok-sok embert ismerek, s tudtam, hogy nyitott kapukat dön-
getünk. Sokan vannak az érintett korosztályból városunkban, 
akik megőrizték életkedvüket, aktivitásukat, szellemi-lelki fris-
sességüket, s nem szeretnének otthon ülni begubózva, hanem 
eljárnának rendezvényekre, kirándulásokra, s közösségben 
még élénk társadalmi életet szeretnének élni. Meggyőződé-
sem, hogy a nyugdíjasok összetartó ereje, felhalmozódott szel-
lemi tőkéjük, élettapasztalatuk igénybevétele fontos egy tele-
pülés arculatának alakításában is.

Így aztán 2012. október 17-én lelkesen ültünk le kb. 20 fős 
létszámmal az ANTSZ egyik termében, hogy megtervezzük a 
jövőnket. Innen pár hét múlva „kiszorultunk” a helyszűke mi-
att, hiszen egyre többen szerettek volna hozzánk csatlakozni.

2013 januárjától már a Művelődési Központban kaptunk he-
lyet, ahol havonta 2 alkalommal, állandó helyen és időpontban 
találkozunk, s mára már egy közel 100 főből álló aktív közös-
séget alkotunk.

A klubtagokkal megállapodtunk a működés feltételeiről, 
mely szerint politikailag és gazdaságilag nem kötelezzük el 
magunkat, de önkormányzati, társadalmi, felekezeti és civil 
szerveződésekkel szívesen együttműködünk. 

Közösségünk kivételes helyzetben van a programok szer-
vezése, lebonyolítása terén, hiszen sokféle képesítésű, kiváló 
szakemberekből áll a társaság (zömében volt közalkalmazot-
ti és köztisztviselői szférából nyugdíjba vonult társunk), akik 
nagy szakértői egy-egy szakterületnek.

Az eltelt kilenc 
esztendő alatt be-
b i z o ny o s o d o t t , 
hogy érdemes volt 
megalakulnunk, 
szép élmények-
ben volt és van ré-
szünk, és sokat te-
szünk azért, hogy 
tartalmasabbá, kel-
lemesebbé tegyük 
egymás életét.

A teljesség igé-
nye nélkül néhány 
emlékezetes prog-
ram, esemény éle-
tünkből:
• S z á m í t ó g é p e s 

t a n f o l y a m o t 
szerveztünk pá-
lyázat útján 22 fő 

részére a helyi gimnáziumban olyan tagjaink részére, akik 
még nem rendelkeztek  ez irányú ismeretekkel, s így klub-
tagjaink jelentős része előtt új lehetőségeket nyitottunk meg 
a tartalmas nyugdíjas évek eltöltéséhez. 

• Évente 4-5 színházi előadást tekintünk meg Miskolcon és 
Budapesten. Jártunk az Állami Operaházban, a Nemze-
ti Színházban, a Budapesti  Operettszínházban, a Madách 
Színházban.

• Közkedveltek a kirándulásaink, melyeknek célja, hogy elő-
ször megismerjük a közvetlen természeti, történelmi és kul-
turális környezetünket . Meglátogattuk Edelény valamennyi 
nevezetességét,  bejártuk a História-völgyet. Meglátogattuk 
a Bükk hegység, a Mátra és  Zemplén nevezetes településeit, 
műemlékeit. Kirándulást szerveztünk Budapestre, Debre-
cenbe, Egerbe, Szegedre, Ópusztaszerre. Több alkalommal 
elutaztunk Zakopanéba, Kassára, Nagyszalontára, Nagy-
váradra, 3 alkalommal utaztunk el 3-4 napra Kárpátaljára, 
Beregszásztól a Tatár hágóig, Munkácstól a Vereckei hágóig.  
De emlékezetes volt a parlamenti látogatásunk is. 

• Előadásokat szerveztünk egészségügyi, kulturális, környe-
zetvédelmi, helytörténeti, bűnmegelőzési témában szakértő 
előadókkal.

• Részt vettünk és veszünk a városunkban működő szerveze-
tek, intézmények által szervezett megmozdulásokon, prog-
ramokon, előadásokon. 

• Népszerűek a vacsorával egybekötött zenés estjeink, császtai 
és tájházi szalonnasütéseink, kastélykerti sétáink.

• Nagy sikere van az ünnepek előtti készülődéseinknek, kéz-
műves foglalkozásainknak, baráti beszélgetéseinknek, egész-
ségmegtartó tornáinknak, sétáinknak is. (2020 októberében 
a Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirdetett vi-
lággyaloglónapi rendezvényünkkel országos II. helyezést 
értünk el.)
Összegezve az eltelt csaknem 9 év tapasztalatait, szabadidőn-

ket hasznosan és tartalmasan töltöttük el, új barátságok szövőd-
tek, régiek újultak 
meg. Szeretnénk 
ezt továbbra is foly-
tatni, hiszen sok-
sok tervünk van 
még, melyek meg-
valósításra várnak. 
Meggyőződésünk 
továbbra is, hogy a 
nyugdíjazással csak 
az életvitel válto-
zik, az élet megy 
tovább, s tartalmas, 
jól szervezett prog-
ramokkal szebbé, 
változatosabbá te-
hetjük e korosztály 
életét.

Tiszolczki 
Lászlóné

klubvezető
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 Nyugdíjasok Közössége
A nyugdíjasok közössége 1988. november 10-én ala-
kult. Kovács János, mint alapító tag 22 évig – 2010-ig – 
volt a közösség elnöke. Varga Istvánné 2000-től szerve-
zőként, majd 2010-től a nyugdíjas közösség elnökeként 
jelenleg is tevékenykedik. Az évek alatt sok szép él-
ménnyel gazdagodtak a közösség tagjai. Voltak kirán-
dulni Erdélyben, Lengyelországban, Horvátországban. 
A fürdőtúrák nagyon kedveltek a nyugdíjas közösség 
tagjai számára. Különösen nyáron népszerűek az úgy-
nevezett nagymama járatok, ami azt jelenti, hogy az 
unokák is részt vehetnek a fürdéseken. Ez nagy élmény 
a gyermekeknek. Kedvelt fürdőhelyek Mezőkövesd, 
Mezőcsát, Hajdúnánás, Sárospatak, Tiszavasvári, Be-
rekfürdő, Tiszaújváros, Eger. Évente kétszer, tavasszal 
és ősszel vacsorával egybekötött zenés, táncos szórakozási est 
került megrendezésre. Az év végéket decemberben színházlá-
togatással zártuk.

Molnár Oszkár városunk polgármestere 25 éve támogatja a 
Nyugdíjasok Közösségét.

Varga Istvánné

45 éve alakult meg a Miklós Gyula Kertbarát Kör
A baráti közösség 1976. február 25-én alakult 24 taggal az 
edelényi városi könyvtárban. Célja: a szőlő és a kiskerttulaj-
donosok összefogása, a mezőgazdasági szakirodalom meg-
szerettetése, a termelési kultúra fejlesztése. E célokat szakmai 
foglalkozások, gyakorlati bemutatók és tapasztalatcserék, bor-
versenyek rendezésével valósítjuk meg 44 éve. Teszi mindezt 
igényesen, sokszínűen és színvonalasan, elsősorban tagjaink 
felkészült közreműködésével. Idegen előadókat csak ritkán ve-
szünk igénybe. Szoros együttműködésben az Edelényi Hegyek 
Közösségével 30 borversenyt rendeztünk közösen. (az első 10-
et egyedül) Az első borverseny 1989. május 16-án 38 bormin-
tával, a legutóbbi 2019-ben 175 bormintával. 

A névadónk Miklós Gyula (1832–1894) Finke szülöttje, föld-
birtokos, kiváló gazda, 1879-től 15 éven keresztül szőlészeti 
borászati kormánybiztos. Feladata az országban a filoxszéria 
kártételének felszámolása, amely óriási feladat volt. Amerikai 
szőlőalanyra oltott nemes szőlőfajtákat kellett előállítani, ehhez 
az alapfokú vincellérképzést elindítani, karantén intézkedéseket 
tenni, s az egész folyamatot ellenőrizni, államilag támogatni, 
magántőke bevonásával. A Franciaországból elindult járvány 
1890-ben 492 községben 130.000 ha szőlőt pusztított ki.

Mint kormánybiztosnak a filoxéra elleni harc szervezése volt 
az elsődleges feladata sokat dolgozott. Létrehozta a központi 
mintapincét, s a szakszerű borkezelés bemutatására számos 
vesszőszaporító telepet létesített pl. Sajószentpéteren, Szend-
rőn, Tarcalon. 1884-ben kísérleti telepet hozott létre Kecske-
méten, kiváló munkájáért a császártól „Vaskoronarendet”-et 
Királyi tanácsosi rangot kapott. Rengeteget utazott, éjjel-nap-
pal ellenőrzött, tanácsokat adott, tanfolyamokat szervezett, 
gyakorlati bemutatókat tartott. Jelentősebb műveit német 
nyelven is kiadták.

Születésének 155. évfordulójára 1987. november 26-án a 
finkei temetőben a Kertbarát Kör társadalmi munkában készí-
tett síremléket, melyet rendben tartunk és minden évben hálás 
emlékezettel megkoszorúzunk.

1995-től viseljük a nevét és az ő szellemi hagyatékát alkal-
mazzuk tetteinkben. Munkaterv szerint dolgozunk. Foglalko-
zásainkat minden hónap utolsó keddjén tartjuk nyilvánosság 
biztosításával 17 órai kezdettel. 

A kör alapítója Slezsák Imre (1976–2002) Vezetői: Lipták Béla 
(2002–2010), Bűdy László (2011–2013), Pantó Péter (2013–).

Megalakulásunk óta taglétszámunk jelentősen csökkent. Je-
lenleg 11 fő. Törekvéseink ellenére nem sikerült létszámot nö-
velni, pedig tőlünk csak környezetbarát kertészkedést, termé-
szetszeretetet tanulhat bárki és konkrét szakmai ismereteket. 
A hozzánk fordulónak, szakmai irodalmat, előadói anyagokat 
másolatban kiadunk. 

Az utóbbi időben, évente egy alkalommal körünk kirándulást 
szervez, fenntartó intézményünk támogatásával. Szalonnasütést 
és évzáró vacsora estet is tartunk. Ezek családias rendezvények.

Kirándultunk Bódvaszilasra, Rudabányára, Miskolcra (Herman 
Ottó Múzeum), Sárospatakra, Nyíregyházára, a Tisza-tóhoz.

Körünkbe mindenkit szeretettel várunk. Jöjjenek el foglal-
kozásainkra, ismerjék meg munkánkat, mert minket a szak-
maszeretet, a segítés és a jószándák vezérel. Várjuk új tagok 
jelentkezését, fiatalokat és időseket egyaránt!
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45 éves a Lenvirág Díszítőművészeti kör
A szakkör 1976 őszén alakult. 
Első vezetője Vastagh György-
né volt, aki egy évtizeden ke-
resztül nagy szakértelemmel 
irányította az ott folyó mun-
kát. A kör vezetését 1987-ben 
vette át Gál Andrásné népi 
iparművész, aki jelenleg is ve-
zeti, összefogja a téma után 
érdeklődőket. 

Tevékenységük során a mai 
és az egykor Magyarországhoz 
tartozó tájegységek hímzésvilágát örökítik meg munkáikkal, 
melyek az évek során rangos hazai kiállításokra, bemutatókra 
is eljutottak. Kézimunkáikkal több alkalommal képviselték a 
várost, a Bódva- völgyét, a Szerencsen megrendezett „Kalári-
son”, a Néprajzi Múzeumban, a Fügedi Márta Népművészeti 

Egyesület kiállításain. Több 
sikeres kiállítást is rendeztek 
városunkban a tagok mun-
káiból, de bemutatkoztak 
külföldön is, a Felvidéken és 
Lengyelországban. Az idén 45 
éve fennálló csoportot (1976) 
a népművészet iránti tisztelet 
és szeretet, valamint a tagok 
között kialakult barátság tartja 
össze. Gál Andrásné és az asz-
szonyok hetente ma is össze-
járnak a szakkörbe. A járvány 

miatti korlátozások idén nem igazán tették lehetővé jubileumi 
kiállítás megrendezését. A számukra helyt adó intézmény, a 
művelődési központ támogatásával azonban várhatóan a jövő 
tavasszal megrendezésre kerül egy szép kiállítás a tagok mun-
káiból, és a városban még fellelhető textíliákból. 

Együtt a betegség megelőzéséért
A Magyar Rákellenes Liga tagszerve-
zete vagyunk Edelényi Remény Alap-
szervezet néven. 2013. április 13-án 
alakultunk 23 fővel. A jelenleg regiszt-
rált tagjaink száma eléri a 80 főt.  A 
MRL Edelényi Remény Alapszervezet 
fő célja a betegségek megelőzése, a már 
kialakult betegségek szinten tartása, il-
letve javítása. Ehhez magas szintű szak-
mai előadásokat hallhatunk szakmai 
előadóink részéről minden hónapban 
az összejöveteleinken.

Meghívott vendégeink: Onkológus, 
belgyógyász, diabetológus, fül-orr-gé-
gész, háziorvos, pulmonológus, reuma-
tológus, gyógyszerész, fiziotherápiás, 
természetgyógyász, dietetikus, mentős, mentálhigiénés, köz-
egészségügyi felügyelő, védőnő, pszichológus, táplálék kiegé-
szítőkkel foglalkozó szakemberek

Ebből is látható nagyon széles a spaletta nálunk a felvilágo-
sítás terén.

Vannak rendszeres és alkalmankénti rendezvényeink. 
Rendszeres évente megszervezett rendezvényeink:
Legfontosabb számunkra a „RÓZSASZÍN NAP”! Ez a MI 

napunk. Edelény városába ez évben 9. alkalommal került sor 
a megrendezésre. Ezt mi vezettük be Edelényben és azóta is 
csatlakozunk ehhez az országos megmozduláshoz. Ebben az 
évben október 2-án került megrendezésre.

Október a mellrák elleni figyelemfelkeltés hónapja. Ilyenkor 
a Művelődési Központban szakmai előadásokat, szűrővizsgá-
latokat tartunk. Zárásként pedig rózsaszín lufival felvonulunk 
Edelény kijelölt útvonalán. Az Országos Rákellenes Liga ve-
zetősége, miskolci alapszervezeti tagok és Edelény városában 
lakók szívesen látogatják rendezvényünket.

A liga nevéhez fűződik a heti rendszereséggel, csütörtökön 
tartandó 3-1-2 Meridián kínai torna. Jó idő esetén a művelő-
dési ház parkjában, rossz idő estén és télen a művelődési ház-
ban tartjuk. Ehhez a tornához tagjainkon kívül más civil szer-
vezetek tagjai is csatlakoztak.

Gyakran csatlakozunk sok országos MRL által szervezett 
megmozduláshoz.

Megünnepeljük a nőnapot, megalakulásunknak az évfordu-
lóját. Az évenként megrendezésre kerülő „Császtai búcsúban” 
is részt veszünk, és a főzőversenybe is benevezünk.

Karácsony előtt évzáró ünnepséget tartunk.
Alkalmanként részt veszünk Edelény város által szervezett 

kulturális- és sport rendezvényeken. Nagy igény merült fel 
tagjaink részéről országunk nevezetességeinek megismeré-
sére, de fő célunk minél több időt együtt tölteni jó levegőn. 
Kirándulásunk ezek alapján kerül összeállításra. Éves szinten 
4 alkalommal szeretnénk továbbra is ezt megvalósítani. Éves 
programunkban 2-3 színházlátogatás is szerepel.
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Edelényi Hegyek Közössége
Az Edelényi Hegyek Közössége 21 éve kezdte meg a műkö-
dését Virág Tamás elnök úr vezetésével, akkor még Császta 
Hegyközség néven. A hegyközség tagjai Edelény és környéké-
ről verbuválódtak össze, ahol a Nagy-Császta, a Kis-Császta, a 
Középső-hegy, a Ludmilla, a Sápi-hegy és az Isten-hegy szőlős-
gazdái képviseltetik magukat. 

Legfontosabb céljaink között fogalmazódott meg a borter-
melőhely saját arculatának kialakítása, a korszerű művelődési 
módok kialakításának ösztönzése, a gazdák szükségleteihez 
igazodó és elvárható infrastruktúra kialakítása. 

Az első nagy előrelépés az edelényi Nagy-Császtán, a Lud-
milla és Sápi szőlőhegyeken valósult meg a villamoshálózat 
kiépítésével. Ezt követően társadalmi összefogásból megépült 
a császta-hegyi harangtorony. 2006-ban megrendezésre került 
az I. Császtai búcsú, melyre egy fedett kőszínpadot építettek, 
és átadásra került a császtai szőlősgazdát ábrázoló faszobor is. 
2007-ben a II. Császtai búcsú keretében avatták fel a Császtai 
Kálvária részeként a golgotát, majd a következő évben stációk-

kal egészült ki, melyet Dr. Seregélyi István nyugalmazott egri 
érsek szentelt fel. Felújításra került az Uradalmi borház is, mely 
vendégfogadásra is alkalmas. A búcsú mellett további egyházi 
rendezvények is megrendezésre kerültek a hegyen. Ilyen pél-
dául a keresztútjárás, valamint a cursillós egyesület rendezvé-
nye is. 

2020-ban Virág Tamás elnök úr és a vezetőség is lemondott, 
a helyét Afonyi László elnök úr vette át.

Az Edelényi Hegyek Közössége a már hagyományossá 
vált rendezvények mellett– Advent a Császtán, Borszentelés, 
Borverseny, Császtai Búcsú – újabb programokat is szeretne 
megvalósítani. Az idei évben hatalmas sikernek örvendett az 
I. alkalommal megrendezésre kerülő Császtai Bormustra ren-
dezvényünk, valamint az Istenhegyi piknik is.

A gazdák nagy örömére az idén megvalósult a Nagy-Csász-
tán a vízhálózat kiépítése is. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Edelény Város Önkor-
mányzatának a folyamatos anyagi és erkölcsi támogatást.

Edelényi Futók Egyesülete (EFE)
Egy népszerű és sikeres egyesület

Egyesületünk 2017 decemberében alakult 14 edelényi taggal. 
Jelenleg 29-en vagyunk, immár kazincbarcikai, aggteleki és 
mádi futókkal is kiegészülve.

Célunk a sportkultúra, ezen belül a futás népszerűsítése, az 
aktív sport beépítése az emberek mindennapjaiba, valamint a 
sport segítségével felhívni az emberek figyelmét a környezet- 
és természetvédelem fontosságára.

Feladatunk: versenyzési lehetőség biztosítása valamennyi 
korosztály hazai és külföldi, amatőr és profi sportolói számára. 
Céljaink közt szerepel a szabadidő hasznos eltöltésének segíté-
se sportrendezvényekkel, az amatőr- és hobbifutás népszerűsí-
tése, közösségépítés, a testi- és lelki fogyatékkal élők számára 
lehetőség biztosítása közös sportolásra, a futás szépségének 
átélésére.

Évente 10-15 alkalommal közösségi futást szervezünk, emel-
lett 4 fő rendezvényünk van. 
• Az Edelényi Kastélysziget Körök, amelyet az ország egyetlen 

kastélyszigetén rendezzük meg. A távok között mindenki 
megtalálhatja a neki valót a gyermekfutamtól kezdve egé-
szen a félmaratoni távig.

• A Fedrid Császta Trail egy terepfutóverseny, ami a Csász-
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100 éves az Edelényi Football Club
A krónikák szerint 1913. augusztusában került sor az első 
labdarúgó mérkőzésre Edelényben, melyen egy miskolci csa-
pat 3-1-re diadalmaskodott egy edelényiekből verbuválódott 
csapat felett. Az első sportegyesület 1921. március 6-án ala-
kult meg településünkön, Bódvavölgyi SC néven, melynek 
elnöke Skrován Pál lett. 

Az elmúlt évszázad során többféle néven és egyesület kere-
tében működött a labdarúgás Edelényben. Az első egyesület 
megalakulását követően az Edelényi Iparosok Sport Egylete, 
majd az Edelényi BTE (?–1947), az Edelényi ISE (1947–48), 
Edelényi Bányász TK (1948–49), Edelényi Tárna (1949–1951), 
a legendás Edelényi Bányász SK (1951–78, amely 1978-ban 
egyesült a Borsodi Bányásszal, melyből 1979-ben kivált) kere-
tében működött a labdarúgó csapat. Ezt követően sorrendben 
az Edelényi Bányász Sportegyesület (1979, majd egyesült az 
Edelényi Spartacus SE-vel), majd az Edelényi Bányász Spar-
tacus Sportegyesület (1979–1984), Edelényi Bányász Sporte-

gyesület (1984–1992. 01. 15.), Edelényi Városi Sportegyesület 
(1992–2001) 2001-ben sajnos megszűnt a labdarúgó csapat), 
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület (2003–2013), Edelény-

ta-szőlőhegyen és környékén zajlik három távon, egy kutyás 
futammal kiegészítve. 

• A Dreher 24 Bódva-völgyi Maraton, amely 2021-ben im-
már 32. alkalommal rajtolt el, ez az ország egyik legrégeb-
bi maratoni versenye. Egyesületünk a megalakulása után 
megörökölte ezt a versenyt, amelynek 2018-tól vettük át a 
rendezését. Az esemény különlegessége, hogy futóinkat a 
rajtvonalhoz buszokkal szállítjuk, tehát nincs körözés, A 
pontból B pontba futnak a versenyzők. A célkapu a világon 
is egyedülálló, a több száz éves kovácsoltvas kastélykapu.

• A Mikulásfutás egy közösségépítő rendezvény az Edelényi 
kastélyszigeten. Ez nem futóverseny, inkább egy közösségi 
esemény. Aki szeretne futni fut, aki nem, az akár sétálva is 
teljesítheti a távot. Az est hangulatát a fáklyákkal, csillagszó-
rózással és természetesen egy mikulással fokozzuk. Ezen a 
rendezvényen részt vesz mindenki a babakocsis gyermekek-
től az aktívan sportoló fiatalokon át egészen a szépkorúakig.

FUTÓVERSENYEK EDELÉNYBEN
Az Edelényi Futók Egyesülete a járványhelyzet ellenére sze-

rencsére idén már megtarthatta mindhárom rendezvényét.
A III. Fedrid Császta Trailen nemcsak a pálya emelkedőivel 

és a terep nehézségeivel kellett megküzdeniük a versenyzőknek, 
hanem a júniusi hőséggel is. De mindenki jól vette az akadályt, 
és a verseny remek eredményekkel, jó hangulatban zajlott.

Minden futó megismerhette a Császta-szőlőhegy környéké-
nek látnivalóit, de legjobban azok jártak, akik a leghosszabb, 
45 km-es távon indultak, hiszen ők a Rudabányai-tó és a Tele-
kes-völgy szépségei mellett is elroboghattak.

A márciusról augusztusra halasztott III. Vizamo Edelényi 
Kastélysziget Körök is gyönyörű idővel várta a versenyzőket, 
akik ezen a rendezvényen az Edelényi Kastélyszigeten kö-
rözve teljesítik a vállalt távot. Minden versenyszámon nagy 
küzdelem volt a dobogós helyekért, ahogy ez mindig lenni 
szokott. De ami még ennél is fontosabb: a kastélysziget meg-
telt vidám, mosolygós emberekkel, akik jól érezték magukat 
együtt, és ezzel is népszerűsítették a sportos, egészséges élet-
mód fontosságát.

Az Edelényi Futók Egyesületének harmadik versenyére 
szeptemberben került sor, az pedig az ország egyik legidősebb 
maratoni versenye volt, a 31. Dreher 24 Bódva-völgyi Mara-
ton. Ez a klasszikus maratoni verseny A-ból B pontba tart, je-
len esetben Aggtelek mellől az Edelényi Kastélyszigetre, ahol 
az ország talán legszebb célkapuja, a kastély méltán híres ko-
vácsoltvas kapuja várja őket. Persze nemcsak a maratonisták, 
hanem a kisebb távok teljesítői is boldogan fogadták a célban 
az elismerő tapsot és a gyönyörű befutóérmet.

Ahogy idén, úgy jövőre is szeretné az egyesület mindhárom 
versenyét megrendezni, amelyre minden futót, önkéntest, 
drukkert és érdeklődőt is szeretettel várnak majd!
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Városunk sikerágazata a sakk
Az Egyesület 1921-ben alakult az Edelényi Bányász SE Jog-
utódjaként 1992-ben. Sakkszakosztály megalakulása: 1984. 
november 24. Az Egyesület színe: piros-fekete.

A jelenlegi szakosztály vezetői, tagjai: Virág Tamás (ügyve-
zető elnök), Bakó Zoltán (elnök), Galkó Tibor (szakmai veze-
tő), Kristóf Péter – nemzetközi versenybíró, Dr. Barva Attila, 
György Csaba (tagok)

Jelenlegi tagság: 43 fő
• Minősítés szerint: 1 fő nemzetközi mester, 4 fő FIDE mester, 

6 fő mesterjelölt, 3 fő I. oszt,. 8 fő II. oszt., 7 fő III. oszt., 7 fő 
IV. oszt., 7 fő Rajte. Nemek szerint: 7 fő női, 36 fő férfi sak-
kozó. Korok szerint: 17 fő ifjúsági, 21 fő felnőtt, 5 fő szenior.

Jelenlegi csapatbajnokság eredményei

• Felnőtt: NB-II –Barcza Gedeon csoport 12 táblás 1. csapat, 
bajnok esélyes. Megyei csapatbajnokság: 12 táblás, 2. csapat, 
középmezőnyben

• Utánpótlás Ifjúsági: 6 táblás országos 17. hely
• Gyermek: 6 táblás országos 13. hely.

Magyar országos egyéni bajnokok
• Barva Attila (főiskolás fiú, Budapest, 1997, 1998)
• Máté Rita Klára (U18, lány, Paks, 1993)
• Vodila Martin Botond (U18 fiú, Budapest, 2020)
További országos egyéni érmeseink: Galkó Ágnes, Váradi 
Alexandra, Szabó Andrea, Vodila Martin Botond, Szalovszky 
Viktória, Puskás Gabriella, Benedek Zoltán.
• Saját nevelésű, magyar válogatottak: Puskás Gabriella, Bar-

va Attila

Tomor-Lak (2014–2015), Edelényi Football Club (2016-tól 
napjainkig) szervezeti kereteiben indult a labdarúgó szakosz-
tály a különböző osztályú labdarúgó bajnokságokban. 

A 2021/2022-es bajnoki szezonban a Megyei Bajnokság I. 
osztályában szerepelnek a felnőttek és az ifjúsági csapat. Az 
utánpótlás csapataink eredményeire és létszámára nagyon 
büszkék vagyunk. Az előző évi bajnokságban az U-19-es kor-
osztály bajnokságot nyert, az U-16-osok pedig ezüstérmesek 
lettek. A kötelezően előírt csapatokon kívül is versenyezte-
tünk korosztályokat. Összesen nyolc utánpótlás csapattal ve-
szünk részt a különböző bajnokságokban, tornákon. Az U9-
es korosztály a legnépesebb, ahol gyakran 30 gyermek is részt 
vesz az edzéseken. A legkisebbekkel három óvodában foglal-
kozunk, ahol rendszeresen tartunk edzéseket, és a legkiseb-
bekkel is részt veszünk focitornákon. Célunk nem csak az, 
hogy az adott korosztály jól szerepeljen a versenyeken, hanem 

az is, hogy a nálunk nevelkedett fiataloknak sikeres legyen a 
labdarúgó pályafutásuk. Az utóbbi években több olyan játé-
kossal is dicsekedhetünk, akik nálunk nevelkedtek és profi 
szerződést kaptak, mint például Molnár Gábor (DVTK), Kor-
bély Kristóf (DVTK), Nagy Ákos (DVTK), Kalocsai László 
(Nyíregyháza).

Otthonunk az Edelényi Városi Sport- és Szabadidő Központ 
a bajnoki osztály követelményeit magasan meghaladó körül-
ményeket biztosít sportolóinknak (öltöző, villanyvilágítással 
ellátott élőfüves és 2 db műfüves pálya).

A klub működése anyagilag is biztosított volt az elmúlt évek-
ben fő támogatónknak, Edelény Város Önkormányzatának és 
névadó szponzorunknak a Borsodszer Kft-nek köszönhetően. 
Minden évben sikeresen pályázunk a TAO forrásokra, illetve 
reklámbevételeink is vannak, amelyek szintén hozzájárulnak a 
kiegyensúlyozott működéshez.
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• Legjobb 3 helyezésünk a 6 táblás IFI Országos csapatbajnok-
ságon, Budapest: 6. hely (2019); 7. hely (1995); 9. hely (1997)

Eddigi edzőink
• Mester: Dede Ernő FM, Zámbó Zoltán FM, Szűcs Tamás mj.
• Nevelő: Turay Gábor, Galkó Tibor.

Országos Sakk Csapat Diákolimpián elért eredmények
• 2002 – Budapest, 1. hely Lány csapat 5-6 korcsoport.
• 2016 – Szombathely, 2. hely Fiú csapat 3-4 korcsoport.
• 2019 – Szombathely, 2. hely Fiú csapat 3-4 korcsoport.
• 
Felnőtt csapatbajnokságok érmes helyezései
• 2006 – NB-IB aranyérem
• 2007 – NB-I-ben 10. hely és bentmaradás 2007
• 1999 – bronzérem
• 1997 – NB-II aranyérem
• 2011, 2012, 2019 – ezüstérem
• 2013, 2018 – bronzérem

Megyei eredmények
• 15 aranyérem, 11 ezüstérem, 6 bronzérem.

Saját rendezésű nemzetközi sakkversenyek
• Aggtelek Cseppkő Open 20, Chess-Weekend 12 alkalommal.
• Jósvafő Aggtelek Zúzmara Open 1 illetve 4 alkalommal.
• Hajdúszoboszló Chess-Weekend 2 alkalommal.

Sikeres, jelentősebb verseny helyszínek
• Prága, Katowice, Nadlac, Kassa, Wintertur, Rotterdam, 

Várna, Malmedy. Budapest, Szeged, Pécs, Eger, Debrecen, 
Szombathely, Nagykanizsa, Balatonlelle, Zalakaros, Viseg-
rád, Tiszaújváros, Miskolc, Pásztó, Heves, Gyöngyös, Haj-
dúszoboszló, Szolnok, Paks, Makó, Nyíregyháza, Siófok.

Elismerések
• 1997: Sakk Szakosztály – Edelény Város Pro Urbe-díj az NB-

II sakk csapatbajnokság megnyerése után.
• 1998: Barva Attila, Galkó Tibor – A város sportjáért végzett 

kimagasló munkájáért. Edelény Város
• 2000: Galkó Tibor – Magyar Sakkszövetség díja, a Magyar 

Sakkozásért emlékplakett a Cseppkő Openek rendezéséért.
• 2006: Galkó Tibor – B.-A.-Z. Megye Kiváló Sportvezetője a 

megyei sakksport fejlesztéséért, a Megyei Sportszövetség díja
• 2006: Galkó Tibor – Edelény Város Egyéni Pro Urbe-díj – 

Az NB-I-B sakk CSB. megnyerése után
• 2019: Kristóf Péter – Magyar Sakkszövetség Magyar Sakko-

zásért-díj, a kiemelkedő versenybírói tevékenységért.
• Fő fenntartó: Edelény Város Önkormányzata.
• Eddig a legmagasabban jegyzett sakkozó: Ruck Róbert F 

2586 nagymester, olimpiai ezüstérmes.
• Saját nevelésű legerősebb sakkozó: Dr. Barva Attila F 2407 

FIDE mester, ifi válogatott, 2x Főiskolás Bajnok.
• Jelenlegi legmagasabban jegyzett sakkozó: Papp Levente 

2408 FIDE mester, rapid Európa bajnoki ezüstérmes.
• Jelenlegi reménységeink (többek között): Vodila Martin 

Botond, Szuhai Beáta Barbara, Bakó Martin, Szalovszky 
Viktória, Bakó Milán, Flaskó Ádám, Berecz Kristóf, György 
Balázs, Kollár Balázs.

CÉLUNK
Szakmailag és pénzügyileg is stabil NB-I-es csapat megterem-
tése, melyben nagy arányban edelényi fiatal sakkozók szerepel-
jenek a felnőtt címviselők mellett, akik példaképek és fokozzák 
csapatunk erejét. Ennek elérése az utánpótlás nevelés fokozásá-
ban rejlik. Természetesen a hátország, vagyis a 2. csapat is fontos 
számunkra, így ennek fejlesztése is meg kell, hogy valósuljon. 
Eredményeinkkel és rendezvényeinkkel városunk hírnevét sze-
retnénk gyarapítani! 

Galkó Tibor

Budapest, 2019. Országos 6 táblás IFI csapatbajnokság 
Edelényi VSE – 6. hely

Budapest 2020. Magyar Korcsoportos Bajnokság: 
Vodila Martin Botond aranyérem,

Szalovszky Viktória bronzérem, Bakó Martin 10. hely
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Könyv-, folyóirat- és újságkiadás Edelényben
Edelény „a Bódva-völgy kapuja”, járási székhely. Térségbe-
li vezető szerepét a 18. század elejétől fokozatosan vette át 
Szendrőtől, amely várának lerombolása után elvesztette 
korábbi jelentőségét. Híres, napjainkban megújult barokk 
kastélya és a hozzá tartozó uradalom az 1830-as évektől a 
magyar iparfejlődésben is fontos szerepet játszott. Akkori 
birtokosa, a Coburg-Gothai hercegi család cukorgyárat épí-
tett és megindította a rendszeres szénbányászatot a térség-
ben. A 20. szá zadban, különösen annak második felében a 
nagyüzemi széntermelés volt a helyi gazdasági és társadalmi 
élet legfőbb tényezője, bár a mezőgazdaság is sikereket tu-
dott felmutatni. A rendszerváltozás utáni tétova évtized után 
a 2000-es évektől ismét felívelőben van az 1986 óta városi 
rangot viselő település pályája, amit sokszínű és tartalmas 
kulturális élete, növekvő idegenforgalma és a széleskörű fej-
lesztések jeleznek.

A várossá vá-
lás 35. évfordu-
lóját köszöntő 
k i a d v á n y b a n 
nem hagyhat-
juk szó nélkül 
a helyi könyv-, 
folyóirat- és új-
ságkiadást sem, 
amely ebben a 
vonatkozásban 
országos elis-
merést vívott ki Edelénynek. Kevés hasonló méretű település 
büszkélkedhet az ittenihez hasonló gazdag publikációs tevé-
kenységgel. A városban kiadott könyvek jelentős része a mo-
dern technika (az internet) segítségével a legszélesebb körben 
hozzáférhető, kitörve a provincializmus béklyójából.

A helyi könyvkultúra talán a középkorig nyúlik vissza, 
meghonosítói a tanítók és a papok lehettek. A fényes barokk 
kastélyban már bizonyára könyvtár is volt. A 19. századtól a 
lakosság egyre szélesebb rétegei jutottak könyvekhez és olvas-
tak hírlapokat. Később már kisebb könyvtárak is létesültek, 
1952-től pedig nagy elismertségnek örvendő állami (önkor-
mányzati) fenntartású bibliotéka működik a városban, kiváló 
szakemberekkel. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye első járási 
könyvtáraként kezdte meg tevékenységét.)

Ahol a könyv- és olvasási kultúra magas szintet ért el, ott 
előbb-utóbb a helyi kiadványok is megjelentek. E tekintetben 
előnyt jelentett, hogy 1909-től 1944-ig nyomdája volt Edelény-
nek. Blasz Lipót szerény üzemének termékei között az apró-
nyomtatványok mellett kisebb, füzetszerű könyvek is szerepel-
tek. Az első, edelényi kiadású verseskötet 1933-ban jelent meg 
(Viszóczky István: Az élet útjain).

Több évtizedes ugrás következett ezután az említésre érde-
mes helyi publikációk terén. 1973-ban látott napvilágot Sápi 
Vilmos szerkesztésében a helytörténeti szempontból ma is nagy 
jelentőségű és nélkülözhetetlen Edelény múltjából című tanul-
mánygyűjtemény, amely több mint 700 oldalon a település his-
tóriájának szinte minden lényeges kérdésével foglalkozik.

1987-ben kezdődött az edelényi könyv- és folyóiratkiadás 

máig tartó fénykora. Slezsák Imre, a Járási Könyvtár vezetője 
ekkor indította útjára az Edelényi Füzetek című kiadványsoro-
zatot, amelyben napjainkig 41 változatos tematikájú könyv je-
lent meg. Utóbb Laki-Lukács László, majd Hadobás Pál vette át 
a szerkesztési-kiadási feladatokat Slezsák Zsolt hathatós közre-
működésével. Sorozaton kívüli munkák is szép számmal ke-
rültek az olvasókhoz. Valamennyi megtalálható az interneten, 
az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Elektroni-
kus Periodika Archívumban (mek.oszk.hu). A helyi neveze-
tességeket (Borsodi földvár, Borsodi Tájház, Coburg-kastély) 
magyar és idegen nyelvű füzetekben ismertették. Nyugalomba 
vonulása után Edelényben élt dr. M. Takács Lajos egyetemi ok-
tató, aki a könyvtári kiadványok nyelvi szerkesztését, ellenőr-
zését végezte, miközben könyvei is megjelentek.

Könyvtár- és olvasásnépszerűsítő periodikákat is kiadtak 
Slezsák Imre gondozásában (Bód-vavölgyi Könyvtáros, 1959-

64, Edelényi Könyvba-
rát, 1965-66, Könyvtári 
Tájékoztató, 1966-91,). 
A könyvtár egy idő-
ben rendelkezett saját 
sokszorosító-berende-
zéssel, amelyen kiadvá-
nyait elkészíthette.

Az edelényi kulturá-
lis intézmények közé 
tartozó Borsodi Tájház 
égisze alatt 1996-tól 
évente két számmal je-

lentkező periodikát adnak ki A Borsodi Tájház Közleményei 
címmel, amely jelenleg a 43-44. számánál tart. A folyóirat 
Edelény és a Bódva-völgy múltjából és jelenéből közöl hosz-
szabb-rövidebb tanulmányokat, aktuális információkat. Min-
den füzete olvasható az Elektronikus Periodika Archívum 
(epa.oszk.hu) állományában is.

A könyvtár mellett más intézmények, szervezetek és magán-
személyek is adtak ki könyveket Edelényben. Valamennyiük 
felsorolására nincs módunk, csak néhányat említhetünk meg 
közülük. Nagy sikert aratott a Millenniumi Bódva-völgyi ké-
peskönyv (2000) és az Edelény 30 éve város című album. Több 
publikációval jelentkezett az egykori Izsó Miklós Gimnázium 
és a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti Iskola. Magánkiadású verseskötetekről is 
szólhatunk (Dobog Béla, Takács Rita, Tóth Béla). Bákai Imre 
református lelkész prédikációit rendezte sajtó alá. Laki-Lukács 
László szerzőként és szerkesztőként is számos könyvet jegyez. 

Az edelényi sajtótörténet legalább 30 újságot, tájékoztató 
és alkalmi kiadványt ismer, amelyek az 1940-es évek elejétől 
datálhatók, s általában rövid életűek voltak. Ezek részletes is-
mertetésére rövid áttekintésünk keretében szintén nem vállal-
kozhatunk.

Összegzésképpen elmondható, hogy a helyi sajtótermékek 
jelentősen hozzájárultak a város és a járás szellemi-kulturális 
értékeinek feltárásához és közkinccsé tételéhez, különösen az 
elmúlt 35 év tekintetében. Reméljük, hogy ez a tendencia a jö-
vőben is folytatódik.

Hadobás Sándor
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Edelényi kastélysziget

Az edelényi kastély hazánk egyik legjelentősebb barokk épüle-
te. Különlegessége Lieb Ferenc iglói vándorfestő szemet gyö-
nyörködtető rokokó falképsorozata, mely Közép-Európában 
egyedülálló módon maradt meg. A kiállítás mondanivalójá-
nak középpontjába a barokk korban élt hétköznapi emberek 
mikro-történelme került. A kastély legreprezentatívabb helyi-
sége a „nyári ebédlő palota”, melynek padlóburkolatán több 
millió éves fosszíliákat fedezhet fel a kíváncsi szem.

A tárlatvezetések hangulatát „Lieb Ferenc, az edelényi festő” 
című 3D-s, kosztümös kisjátékfilm megtekintése teszi igazán 
egyedivé, hisz sokak számára, olyan maradandó élményt nyújt, 
amellyel eddig még sosem találkoztak. A film a vándorfestő 
Edelényben töltött egy évét mutatja be, részben valós szemé-
lyekre és tényekre építő, részben fantázia-szülte történeteken 
keresztül. A festő a hat festett szoba átadását követően, vázlat-
rajzait lapozgatva feleségének mesél a kastélyban töltött időről.

A rajzok aztán egymás után életre kelnek, bepillantást en-
gedve Lieb Ferenc életének egy-egy pillanatába. Képről-képre 
bontakozik ki a hat festett szoba története, a főszereplők jel-
leme és egymáshoz való viszonya. Megelevenednek a korszak 
ikonikus alakjai és tipikus élethelyzetei, miközben képzeletbeli 
utazást tehetünk a kastély és környezete egykori mindennap-
jaiba. A 3D-s kisjátékfilm M. Tóth Géza, Balázs Béla-díjas ani-
mációs filmrendező munkája. A főszerepben: Rost Andrea.

A történeti terekben zajló kalauzolás alkalmával a vizuális él-
mények összekapcsolódnak. Tárlatvezető segítségével mélyebb 
betekintést nyerhetnek a látogatók az épület fénykorába és a 
barokk kori hétköznapokba. A 3D-s kisfilm mellett rádióri-
portot hallgathatnak 1775-ből, illetve napjaink legnépszerűbb 
közösségi oldalát felhasználva, az építtető utolsó leszármazott-
jának, ifj. Dessewffy Ferenc Facebook profiljának bejegyzésein 
is elcsemegézhetnek vendégek.

Gyűjteményes- és időszaki kiállítások is nagyszerű időtöltést 
biztosítanak az érdeklődők számára. A „Népszuper” egy rádió 
fantázianeve, s egyben a kiállítás címe is, mely megtekintésével 
a vendégek elmerülhetnek a szocializmus időszakában, ahol 
minden tárgynak és dokumentumnak története van. A Tér-
képgyűjtemény fókuszában pedig az egyetemes és a magyar 

térképészet évszázadokat átívelő fejlődése áll. A tárlat arra hív-
ja a látogatót, hogy a fiókokat nyitogatva, az eredeti tárgyak 
esztétikai-történeti értékét ízlelgetve, a hozzájuk fűzött további 
információk nyomán tárgyról tárgyra haladva maga fedezze fel 
a gyűjteményt és e kevéssé ismert médium tudomány- és kul-
túrtörténeti gazdagságát.

Az Edelényi kastélysziget két új időszaki kiállításnak is 
helyt ad: 
• „Csernus Tibor – Egy műterem titkai”, ahol a magyar szár-

mazású, Kossuth-díjas, párizsi festő inspiratív műtermébe 
és jónéhány jelentős alkotásának forgatagába csöppen az ér-
deklődő. A látogatók megismerhetik a szürrealista művész 
egyedi módszereit, különleges látásmódját, egy kép születé-
sét, valamint ízelítőt kaphatnak abból a technikai sokszínű-
ségből, mely a magyar figuratív festészet nagymesterét jel-
lemezte.

• Az „Egy szoknya, egy nadrág… egy kastély!” című kiállítás 
pedig hóbortos képzeletbeli kalandra, filmtörténetre, műtár-
gyakra és fantáziára alapozott kastélybéli játékra invitálja az 
érdeklődőt, ahol a megelevenedő múlt újra játszható a jelen-
ben. A ’30-as, ’40-es évek ikonikussá vált magyar mozipla-
kátjai és enteriőrjei között sétálva bárki részese lehet egy fan-
tasztikus élménynek.
Az Edelényi kastélysziget nagy figyelmet fordít a megrende-

zésre kerülő programok magas színvonalának és sokszínűségé-
nek biztosítására. Így például az Edelényi Futók Egyesületével 
közreműködve az elmúlt években már több százan próbára te-
hették magukat, és körözhettek a kastély 12 hektáros parkjában, 
mindezzel népszerűsítve a sportkultúrát, azon belül a futást. 
A Miskolci Szimfonikus Zenekar klasszikus zenei repertoárja 
pedig évről évre elkápráztatja a kastélyba érkező közönségét. A 
zenei összeállítás minden alkalommal a történelmi múlthoz, 
a helyszín érzelemvilágához kapcsolódik, kihasználva a hely 
egyedi atmoszféráját. A kastély tökéletesen alkalmas helyszíne 
lehet továbbá polgári esküvői szertartásoknak, kulturális prog-
ramoknak, országos és nemzetközi konferenciáknak, szakmai 
találkozóknak, workshopoknak, céges továbbképzéseknek, kis 
létszámú családi rendezvényeknek, szabadtéri rendezvények-
nek, valamint filmforgatásoknak is.
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Minden hely elkelt!
Sikeresek voltak a nyári színházak

Szépszámú közönség előtt ke-
rültek megrendezésre a nyári 
színházak. Biztos a covid miatti 
bezártság, hiányérzet is hozzá-
járult ahhoz, hogy a Borsodi 
Tájház színpadán, – a Déryné 
program jóvoltából ingyenesen 
megrendezésre kerülő – Az ör-
dög című Molnár Ferenc darabra 
több mint 400 fős közönség jött 
össze. Ilyen szép pillanatokért ér-
demes dolgozni a mi szakmánk-
ban. Örömet szerezni másoknak, 
ez ennek a hivatásnak a lényege, 
motorja. Kívánom, hogy éljünk 
át még sok-sok felemelő pilla-
natot az edelényi közönséggel 
együtt. A második nyári színház, 
a Játék a kastélyban, az eső miatt 
a Művelődési Központban került 
megrendezésre. A rossz idő mi-
att itt már kevesebben voltak, de 
az előadás fergeteges volt, amit a 
lelkes közönség vastapssal, több-
szöri visszatapsolással értékelt és 
jutalmazott. 

A várossá nyilvánítás 35. évfordulója alkalmából, az ünne-
pi eseménysorozat részeként sikerült összehozni a helyben élő 
és alkotó képzőművészeket egy közös, csoportos kiállításra. 
Nagyszerű érzés volt egy teremben a falakon együtt látni a helyi 
művészek alkotásait. Szép, „kerek” kiállítás volt, mely kereté-
ben láthattak az érdeklődők szebbnél szebb fotókat, grafikákat, 
festményeket és kerámiákat is. A szervezők köszönetüket fejezik 
ki a kiállítás rendezésében való közreműködéséért Laki-Lukács 
Boldizsárnak és Kohut Zsuzsannának, aki nemcsak a rendezés-
ben nyújtott segítséget, de meg is nyitotta művésztársai közös 
kiállítását. Szintén köszönet illeti meg Gál András Tanár urat, 
aki egy kifejező, művészi plakátot készített erre a nemes alka-
lomra. Köszönjük a főszereplőknek, a kiállítóknak is, hogy az 
első pillanattól kezdve nagyon pozitívan álltak az ügy mellé, és 
bemutatták alkotásaikat az itt élők és egymás örömére. 
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Edelényi Napok 20–21.
Idén is a szokott helyen és a szokott időpontban, Szent Ist-
ván király ünnepéhez kapcsolódóan került megrendezésre 
az Edelényi Városnapok rendezvény. 

Az első napon augusztus 20-án ünnepi szentmisével és az 
új kenyér megszentelésével kezdődött el a programsorozat. 
Ennek keretében megemlékeztünk álamalapító Szent István 
királyunkról és Szent II. János Pál pápáról, Edelény város vé-
dőszentjévé választásának 2. évfordulója alkalmából. A szóra-
koztató rendezvény gyermekprogramokkal (kézműves foglal-
kozás Herczeg Marikával és gyermekkoncert) indult, majd a 
Desperado zenekar, Márió, a harmónikás, Tóth Andi és végül 
az Erika C. Dance School fergeteges táncprodukcióját követő-
en Zoltán Erika adott egy nagyszerű koncertet. A rendezvény-
sorozat második napján, augusztus 21-én városi Folknap várta 
az érdeklődőket. A helyi csoportok nyitották meg a rendez-
vényt, több hónapos kényszerszünet után végre felléphetett a 
most még kedvesebb és értékesebb, világot jelentő deszkára az 
Edelényi Férfikórus, az Edelényi Hagyományőrző Népdalkör 
és a Császta Néptáncegyüttes. Két kiváló énekes duó is fellé-
pet a műsorban, Szécsi Viktória és Vizi Viktor, valamint Denk 
Viktória és Jenei Gábor. A Flash Táncstúdió pörgős műsora 
után a Cozombolis trió latinos műsora, majd Zdroba Patrik, 

az X-faktor 3. helyezettje következett. Az est fénypontja termé-
szetesen a Kormorán együttes koncertje volt. A Kormorán már 
nem először járt Edelényben, de most is nagy sikert aratott. 
Láthatóan jól érezték ők is magukat ebben a baráti közegben, 
és nem spóroltak a műsoridővel sem. Az estet és egyben az 
Edelényi Napokat idén nem tűzijáték, hanem eddig még ke-
vésbé ismert műfaj, különleges Lézer-show zárta. Szerintem 
szép, ünnepélyes volt, és a kutyusokat sem ingerelte. 

Diákmunka
Nálunk a mérleg pozitív

Intézményünkben, a „Hadobás-
ban” jól dolgoztak, nyári feladataink-
ban sokat segítettek a diákmunkások. 
Szórólapoztak, plakátoltak, festettek 
és ha kellett takarítottak, széket pa-
koltak. Fontos, hogy legyen konkrét 
feladatuk, elfoglaltságuk, mert leg-
többjük a diákmunka keretében ta-
lálkozik először a szervezett munká-
val, sokuknak ez az első munkahelye. 
Rendes, jóravaló fiatalok voltak, akik 
igyekeztek megfelelően elvégezni a 
rájuk bízott feladatokat, nekünk pe-
dig jól jött a segítség. 

KULTÚRA
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Fejlesztések, pályázatok a kulturális területen 
Az idei esztendőben sikerült kisebb fejlesztéseket megvaló-
sítani a kulturális ágazatban. Elsőként az idén éppen 30 éves 
Borsodi Tájház nagyon rossz állapotban lévő Borsodi Föld-
várat bemutató makettjét kellett új köntösbe öltöztetni.

Az idő vasfoga annyira megette, élvezhetetlenné tette a 
makettet, hogy teljesen új elemeket kellett készíteni, melynek 
csak az eredeti váza maradt meg. Úgy gondolom a lehetősé-
gekhez és a pénztárcánkhoz mérten jól sikerült a „felújítás”, 
az újrateremtés. Köszönhetjük mindezt két miskolci nagyon 
kedves és segítőkész dekoratőrnek, Szepesi Bélának és Sajó 
Attilánénak, Anikónak. Nélkülük nem valósulhatott volna 
meg ilyen gyorsan és kedvezően ez a fontos felújítás. Szin-
tén a tájházhoz kapcsolódik egy másik felújítási munkálat. 
Külső támogatással sikerült felújítani a művelődési központ 
szabadtéri színpadának elkorhadt, használhatatlan deszkáza-
tát. A felújított színpad a tájház területén került felállításra és 
alkalmassá vált nagyobb szabású táncprodukciók, szabadtéri 
színházi előadások megrendezésére. Idén nyáron már forga-
lomban volt, jól kiszolgálta a színpadigényes programokat. 
Szintén külső támogatásból sikerült közmunkások és diák-
munkások segítségével létrehozni egy kiállítási paravánrend-

szert, amely az edelényi képzőművészek csoportos kiállításán 
debütált, galéria hangulatot biztosítva a kiállított alkotások 
méltó megrendezéséhez. A Nemzeti Kulturális Alap eszköz-
fejlesztési pályázatának segítségével sikerült bebútorozni a vá-
rosi könyvtár fogadóhelyiségét. A környezetbe illő esztétikus 
fotelek és asztalok fogadják a könyvtárba betérőket, valamint 
az ablakokra felszerelt szalagfüggönyök teszik barátságosab-
bá a sokak által látogatott helyiséget, melyek nyáron a sugár-
zó naptól, a nagy melegtől is védelmet nyújtanak. A Csoóri 
Sándor Alap pályázati támogatása révén több alkalomból álló 
táncházi sorozat is megvalósulhat az év hátralévő részében 
és a jövő tavasszal, melyek által értékes programokat tudunk 
rendezni a néptáncot szerető fiataloknak, családoknak.

Az év során jelentős támogatást kaptunk a vidéki színházi 
előadásokat támogató Déryné programtól is (összértéke 
kb. 1,5 millió forint). Az elnyert  támogatás két színvonalas 
bábelőadás és három felnőtt színházi előadás megrendezését 
tette lehetővé, melyeket így díjtalanul adhattuk az edelényi 
közönségnek.

Császtai Búcsú

Az előző évben a pandémia miatt nem került megrendezésre 
a Császtai Búcsú, ezért már nagyon várták az itt élők, az elszár-
mazottak, és a környéken élők az idei rendezvényt. A búcsú 
a várakozásnak megfelelően nagyon jól sikerült, nagyszerűen 
érezték magukat a részt vevő munkahelyi és baráti közössé-

gek, családok. A rendezvény szervezője Edelény Város Önkor-
mányzata és az Edelényi Hegyek Közössége volt. A rendezők 
nemcsak a szervezésből, de az előkészítésből, a megvalósítás-
ból, a munkából is kivették a részüket. Odatették magukat a 
siker érdekében. Gratulálunk a szervezőknek! 
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Így telt az év a kulturális területen
Tavaszi szünet után nyári, őszi, téli programok

Az év elején a tavaszi járványügyi korlátozások miatt nem 
volt lehetőség programok szervezésére, a közönséggel, olva-
sókkal való közvetlen találkozásokra. 

A könyvtárból is csak telefonos vagy e-mailben történő elő-
jegyzés alapján lehetett könyvet „kölcsönözni”. A kiválasztott 
könyvet a könyvtárosok reklámszatyorba tették és az ajtóban 
adták át az olvasóknak. A jó idő beálltával enyhültek, lassan 
megszűntek a korlátozások, bár az 500 fő feletti rendezvé-
nyek estén a védettségi igazolványhoz kötött korlátozás sokáig 
életben maradt, csak a Szent István király ünnepe alkalmából 
megrendezett programok idejére került felfüggesztésre. Az 
500 fő alatti kategóriában azért sikerült sok szép programot 
megrendezni a nyáron, ezekről részletesebben az itt megjele-
nő cikkekben olvashatnak röviden, mert úgy gondolom a fo-
tók magukért beszélnek. Volt tehát edelényi nyári és edelényi 
őszi programsorozat, és elmondhatjuk, hogy ezek elég nagy 
érdeklődés közepette, szép nézőszám mellett kerültek meg-
rendezésre. Szeretnénk az év leghidegebb időszakában, télen 

is programot adni az itt élőknek. A téli programajánlóból 
december, január és február hónapokra választhatnak érdek-
lődésüknek megfelelő eseményt, rendezvényt az érdeklődők. 
Két színvonalas színházi előadás és egy stand up lesz ebben 
az időszakban. Négy nagyobb szabású komplex rendezvény, 
a Klubok-körök karácsonya, az Adventi 4. gyertyagyújtás és 
a Karácsonyi csillagszóró, valamint a Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából megrendezett eseménysor szép programokkal 
várja az érdeklődőket. Régi hagyományok felelevenítéseként 
újra álmodtuk a Téli könyvtári esték sorozatot, mely keretében 
négy érdekes előadás részesei lehetnek az itt élők. A kicsikről, a 
játékoskedvű örök ifjakról sem feledkeztünk meg, ugyanis há-
rom játszóház és három alkalommal játékosok klubja is várja 
az résztvevőket a városi könyvtárban. Köszönjük, hogy velünk 
tartottak, részt vettek programjainkon. Bízom benne, hogy a 
jövő esztendőben is sok, szép, értékes programmal ajándékoz-
hatjuk meg Önöket, és remélhetőleg már a tavaszi időszakban 
is találkozhatunk majd.

Kércsi Tibor

Edelény-35 Várostörténeti Konferencia
A település, Edelény 35 éve nyerte el a városi rangot. Ennek 
emlékére került megrendezésre a sokszínű, kiváló szakem-
bereket felvonultató konferencia a Hadobás Pál Művelődési 
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely szer-
vezésében.

A program résztvevői (még a régen itt élők is) sok új ismeret-
tel gazdagodtak a város és a Bódva-völgye földrajzi és irodalmi 
környezetét illetően. Nagyon gazdag történelmi múlttal is ren-
delkezik a város, hiszen itt állt egykor a Borsodi Földvár, mely 
egy időben a megye központja is volt. A Borsodi Földvár egyko-
ri részleges feltárásáról a legilletékesebb, dr. Wolf Mária régész, 
a feltárás egykori vezetője tartott érdekes és értékes előadást. 
A konferencia résztvevői a helyszínen megvásárolhatták Wolf 
Mária „A borsodi földvár” című kötetét. „Edelény a Rákócziak 
birtokában” címmel hallhattunk sok új ismeretet nyújtó előadást 
dr. Gyulai Éva történész tolmácsolásában. A történelmi emlékek 
mellett érdekes előadást hallhattak a résztvevők a település ipa-
ri múltjáról, az országban egykor az elsők között itt megnyitott 

szénbányájáról és cukorgyárának történetéről is. Mindezt Hado-
bás Sándor helytörténész, nyugalmazott múzeum igazgató kuta-
tómunkája nyomán ismerhettük meg. A Bódva-völgye irodal-
máról, irodalmi színeiről dr. Kelemen Erzsébet helyi gyökerekkel 
rendelkező költő, író, irodalomtörténész tartott értékes, magával 
ragadó előadást. Dr. Bodnár Mónika a Herman Ottó Múzeum 
Néprajzi Tárának Vezetője a Bódva-völgye textilkultúrája és a 
„Laki-Lukács hagyaték” címmel szerepelt a programban. Na-
gyon érdekes és sok szép képpel illusztrál előadást hallhattunk 
dr. Hevesi Attila professzor Úr jóvoltából, aki Edelény és kör-
nyéke természetföldrajzi értékeit, különlegességeit tárta elénk. 
Szintén nagyon érdekes előadással rukkolt elő Koleszár Krisz-
tián helytörténeti kutató, aki Fekete István Szádvári uradalmi 
tiszttartó leveleiből tárt elénk nagyon érdekes részeket. Edelény 
várossá nyilvánításának évére, 1986-ra, a konferenciát megnyitó 
Titkos Sándorné irányította a résztvevők figyelmét. Elmondta, 
hogy milyen büszkék voltak akkor az itt élők arra, hogy várossá 
lett a település. Baráti körben is sokan „örömtüzeket” gyújtottak, 
ünnepeltek. Szép, emlékezetes napja volt ez a településnek.

KULTÚRA
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Magyar kultúra napja 2021
Virtuális Várostörténeti Vetélkedő kicsiknek és nagyoknak

Edelény 2021-ben ünnepli várossá nyilvánításának 35. év-
fordulóját. Szerettük volna a kulturális intézményeink prog-
ramjaival is emlékezetessé tenni az idei évet és hozzájárulni 
az ünnepi megemlékezéshez. Év elején, tavasszal a járvány-
helyzet miatt csak virtuális formában, interneten keresztül 
volt lehetőség „programokra”. A Magyar Kultúra Napja ha-
gyományos megünneplését sem tudtuk a szokott formában 
megvalósítani, ezért a Városi Könyvtár kétfordulós várostör-
téneti vetélkedőt hirdetett két kategóriában, 14 év alattiak-
nak és felnőtteknek.

Az első forduló meghirdetésére mindkét kategóriában 2021. 
január 21-én került sor a Könyvtár honlapján keresztül és írá-
sos formában is. 

A második fordulót február közepén hirdettük meg. A két for-
dulót követően a Nemzeti Összetartozás Napján megrendezett 
program keretében tartottunk eredményhirdetést és a legered-
ményesebb megfejtőket díjazásban részesítettük.
Örülünk neki, hogy sokan részt vettek játékos vetélkedőnkön, 
mind az iskolások, mind a felnőtt lakosság köréből és a tartal-
mas szórakozás mellett városunk múltját is feleleveníthettük.
Ünnepi újságszámunkban közreadjuk a várostörténeti vetél-
kedő felnőtt és gyermek kategóriájának kérdéseit és immár a 
válaszokat is közkinccsé tesszük, hogy az itt élők és az innen el-
származottak, a városhoz kötődők sok értékes információhoz, 
ismerethez jussanak Edelény gazdag múltjából. A legeredmé-
nyesebb megfejtők neveit is közöljük, akiknek ezúton is gratu-
lálunk az eredményes szerepléshez.

Edelény – 35 Várostörténeti Vetélkedő eredménye
Felnőtt kategória

A két fordulóban összesen 63 megfejtés érkezett be, melyből 6 személy hibát-
lanul oldotta meg az összesen 30 pontból álló feladatsort. Voltak olyan felada-
tok, melyek több alkérdésből álltak össze, így ténylegesen közel félszáz kér-
désre kellett válaszolni. Gratulálunk mindenkinek, aki részt vett játékunkban, 
de leginkább azokat kell kiemelni, akik hibátlanul vagy pár hibával oldották 
meg a tősgyökeres Edelényieknek is igencsak fogós kérdéseket. Az alábbiak-
ban felsoroljuk a legeredményesebbeket, akik díjazásban is részesülnek:

1. helyezés (hibátlan 
megfejtők)
Takács Rita, Ducsai 
András, Nagy Béla, 
Sajóvölgyi Gáborné, 
Tiszolczki Lászlóné, 
Gyarmatiné Vécsei 
Tímea,

2. helyezés (2 hiba)
Vajda Zsófia, Üve-
gesné Molnár Emese, 
Üveges Brigitta, Tres-
tyánszki Rita, Kassai 
Gáborné, Varga-Fo-
dor Beáta, Barkai Má-
ria.

3. helyezés (3 hiba)
Maksa Bence, Béres 
Marianna, Zsebik Ka-
talin,

Gyerek kategória
A két fordulóban összesen 112 megfejtés érkezett. 
Legeredményesebb megfejtők, akik díjazásban ré-
szesülnek.

1. helyezés (hibátlan megfejtők)
Mikó Petra, Fazekas Petra.

2. helyezés (1 hiba)
Kresák Botond, Soltész Lili, Szabó Máté István, 
Orbán Olívia, Orbán Daniéla, Fedor Bence, Mol-
nár Benjámin, Molnár András Tamás.

3. helyezés (2 hiba)
Kobzos Máté, Kiss Tamás, Fodor Hanna, Laczkó 
Márk, Haraszti Bernadett Hanna, Demkó Liza.
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Felnőtt kategória
1.  Melyik évből való Edelény első okleveles említése, milyen 

néven? Melyik évből való Borsod első említése?
– 1299-ben, Edelin, Edelyn néven. 1919-ből való.

2.  A település mely híres építészeti örökségének rekonstru-
ált maradványa látható a képen? Hol található?

– Az esperesi templom alapjai. Borsodi Földvár.

3.  A Borsodi Földvárra vonatkozó első híradás a 13. század 
elején keletkezett műben szerepel. Mi a mű eredeti címe? 
Hogyan nevezték a szerzőjét?

– Gesta Hungarorum, Anonymus

4.  Milyen fontos országos pozíciója volt az 1832-ben szüle-
tett Miklós Gyulának?

– Az edelényi választókerület országgyűlési képviselője. Bo-
rászati kormánybiztos

5.  Mikor és milyen céllal kezdődött, majd mikor szűnt meg 
Edelényben a szénbányászat?

– 1938-ban a cukorgyár gőzgépeinek fűtéséhez céljából, 1995-
ben szűnt meg

6.  Mikor alakult meg a Boldvavölgyi Sport Club? Melyik 
évben jött létre az Edelényi Ifjúsági Sport Egylet?

– 1921.március 6-án. 1946.augusztus 25-én.

7.  Melyik épület látható a képen egykori formájában?

– Edelény Városi (Járási) Könyvtár

8.  A város melyik híres épülete látható a képen régi formájá-
ban? Mikor fejeződött be az egykori építése? Mikor nyi-
totta meg kapuit a közelmúltban felújított formájában?

– L’Huillier–Coburg-kastély. 1730-ban fejeződött be az építése. 
2014. március 27-én nyitotta meg kapuit.

9.  Mikor alakult meg a Miklós Gyula Kertbarát Kör?
– 1976. február 25.

10.  Melyik évben tették le az Edelényi Görögkatolikus Pa-
rókia alapkövét?

– 1979-ben

11.  Mikor jelent meg az Edelényi Füzetek című helytörténe-
ti kiadványsorozat első kötete? Ki indította el? Összesen 
mennyi kötete jelent meg?

– Az első kötetet 1987-ben, Slezsák Imre indította el. Összesen 
52 kötete jelent meg.

12.  Ki vezette a borsodi földvár feltárását és mely időszak-
ban zajlott?

– Wolf Mária, 1987–1999 között

13.  Mikor nyitotta meg kapuit a Borsodi Tájház a nagykö-
zönség számára? Melyik évben jelent meg először a Bor-
sodi Tájház Közleményei című kiadványsorozat?

– 1991-ben, 1997-ben

14.  Mikor jött létre a Császta Hegyközség?
– 1999-ben

15.  Ki adta át a millenniumi emlékzászlót Edelény városá-
nak és ki volt a zászlóanya, aki átvette azt?

– Orbán Viktor miniszterelnök adta át Kuzder Gyuláné zász-
lóanyának.

16.  Az államalapítás 1000. évfordulója alkalmából 2001. 
augusztus 20-án avatták fel városunkban Szent István 
szobrát. Hol állt eredetileg és most hol látható?

– Eredetileg Borsodi Földváron, most Forradalmak terén.

17.  Mikor alakult meg az Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub?
– 2012. október 17-én.

18. Számozza megjelenésük sorrendjébe az alábbi (az 
Edelényi Füzetek sorozatban megjelent) köteteket:

(3) Hadobás Pál: Szobrok, emlékművek, emléktáblák Edelény 
környékén. (1) Reviczky Gyula: Edelény, a holtig hű szerető. 
(2) Slezsák Imre: Az élet útjain

Várostörténeti Vetélkedő kérdései és válaszai
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19. Melyek a Borsodi Tájház együttesét alkotó házak nevei?

– Szathmáry-Horkay-ház, Szűcs-Kiss-Szarka-ház, Vadászi-ház

20. Ki látható a képen?
Kalász László, költő

21. Ki látható a 
képen?
– Dr. Kelemen Er-
zsébet, író, költő, 
irodalomtörténész

22. Ki látható a 
képen?

– Szekrényessy Árpád, az edelényi mú-
zeum névadója

23. Ki volt az eredeti tulajdonosa a 
Borsodi Tájházban található ko-
vácsműhelynek? 

–Hodossy Gyula

24. Mely költői csoport tagja volt Kalász László? Sorolja fel 
tagjait!

– Hetek. További tagjai: Ágh István, Bella István, Buda Fe-
renc, Raffai Sarolta, Ratkó József, Serfőző Simon, Kalász 
László

25. Sorolja fel Edelény testvérvárosait!
– Worb, Bad-Sobernheim, Szepsi, Siewierz

26. Hol található a „málenkij robotra” el-
hurcolt edelényiek emléktáblája?
– Családsegítő Szolgálat épületének az ud-
var felőli falán található. (Edelény, István 
király útja 53.)

27. Ki tervezte a 
Forradalmak te-
rén álló 1956-os 
emlékművet?

– Körtvély Sándor, építész

28. Hol található az alábbi alkotás 
és ki készítette?
– Edelényi rendelőintézet épületé-
nek homlokzatán található a kígyót 
vivő sas (Edelény, Deák Ferenc út 6.). 
Nyírő Gyula vörösrézből készült le-
mezdomborítása.

29. Kiről szól az edelényi kastély látogatásakor megtekint-
hető 3D-s film?

– Lieb Ferenc, felvidéki vándorfestőről

30. Kinek a munkája az edelényi kastély kovácsoltvas ka-
puja?

– Mátrai Zoltán, kovácsmester

14 év alatti kategória
1. Milyen néven említették az első írásos források Edelényt?

–Edelin

2. Milyen stílusban épült főúri kastély a Bódva folyó által 
alkotott szigetre?

– Barokk

3. A Borsodi Földvárra vonatkozó első híradás a 13. század 
elején keletkezett műben szerepel. Mi a mű eredeti címe? 
Hogyan nevezték a szerzőjét?

– Gesta Hungarorum, Anonymus

4. Melyik évben létesítettek cukorgyárat Edelényben?
– 1838-ban

5. Melyik műből való az alábbi idézet, ki írta és mi a műfaja?
„A bódva völgyében, Borsod vármegyében / Tornyos úri 
kastély állott vala régen. / Romba dőlt azóta; ámde régi 
helyén / Kis városka épült, úgy hívják: Edelény.”

– Reviczky Gyula: Edelény, a holtig hű szerető, elbeszélő köl-
temény

6. Mi az idézett vers címe és ki az írója?
„Csak akkor leszek a kedvesed, / ha kerek kontyod lesz ne-
ked; / ha mint anyám: első jajomra / gyógyírt találsz min-
den bajomra.”

– Kalász László: Anyámnak kontya van

7. Hol született, hol élt és halt meg Kalász László, József At-
tila-díjas költő?

– Perkupán született, Szalonnán élt és hunyt el

8. Mikor vált Edelény részévé Borsod község?
– 1950-ben

9. Melyik évben kapott Edelény városi rangot?
– 1986-ban

10. Hány száma jelent meg eddig az Edelényi Füzetek c. 
helytörténeti kiadványsorozatnak? Mikor jelent meg az 
első szám, mi a címe?

– 52 szám jelent meg, 1987-ben, címe: Edelény és környéke

11. Mikor nyitotta meg kapuit a Borsodi Tájház a nagykö-
zönség számára?

– 1991 Pünkösd vasárnapján

12. Ki városunk védőszentje?
– Szent II. János Pál pápa

13. Milyen állat látható Edelény címerében?
– Sólyom

14. Milyen gyümölcs szerepel Edelény címerében?
– Szőlő
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Lovasfogadópontot adtak át Edelényben 
A Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség, Edelény 
önkormányzata és a Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és 
Óvoda közös avatóünnepségének a helyi Sportközpont adott 
otthont. Az avatóünnepségen megjelent rangos világi és egy-
házi vendégeket Molnár Oszkár Polgármester köszöntötte.

Az edelényi lovas fogadópont része egy összefüggő hálózatnak, 
amely 1800 kilométernyi lovas turisztikai útvonalat köt össze. 
Csak Észak-Magyarországon több mint 30 megállópontot 
hoztak létre eddig, ahol el lehet szállásolni a lovakat. A pihe-
nőpontokat interneten keresztül lehet majd foglalni. 
Az objektum oktatást segítő eszközként is szolgál mostantól, 
hiszen a lovaglás mellett a lovakról való gondoskodást is meg-
tanulhatják az edelényi iskola diákjai.
„A kormány azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra Magyarország a 
legélhetőbb országok közé tartozzon.” Erről Révész Máriusz, 
az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos beszélt a lo-
vasfogadópont átadóján. – Az élhetőségnek sokféle feltétele 
van, az egészségügytől az oktatáson keresztül – hangsúlyozta 
Révész Máriusz. „Nagyon fontos része az érzületünknek, hogy 
hogyan tudjuk élni a mindennapjainkat. A kormány ennek ér-
dekében olyan területeket támogatott, amire az elmúlt évtize-
dekben nem volt példa.” 
A lovas fogadópontot Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye 
püspöke szentelte meg. Beszédében utalt az esőre mint égi ál-
dásra és utalt egyben az október 6-ai gyásznapra is, az aradi 
vértanúkra emlékezve.

– Azt kívánom ezen a nemzeti gyásznapon, amelyen a lóval 
igencsak jól bánó nemzeti hőseink emlékét is ápoljuk, hogy 
mindazok, akiknek a következő években örömöt tudunk sze-
rezni, akik aktívan kikapcsolódnak majd itt, érjék el tartós 
boldogságukat is az üdvözítő Isten kegyelméből – emelte ki a 
püspök.21.12.08. 20:01
Lóska János, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség 
elnöke a következő mondatokkal méltatta a magyar példaként 
is emlegetett turisztikai fejlesztést: – Egy olyan útvonalháló-
zatot építettünk ki, egy olyan modern turisztikai hálózatot, 
amely a világon egyedülálló. Lóska János kiemelte, hogy a tör-
ténelem során az egész világ tisztelte, elismerte a magyarság lo-
vas tradícióját. – A ló mindig szolgált bennünket: háborúban, 
békében és a mezőgazdaságban egyaránt. A mi feladatunk az, 
hogy átadjuk azokat az élményeket és azt a tudást, amelyek a 
lovakon és a lovagláson keresztül megismerhetőek. Nemcsak 
a lovaglás technikáját, hanem a ló szeretetét, az állatok iránti 
felelősséget, elkötelezettséget is.
Ez az új lovas fogadópont egy olyan értéket hordoz, ami a fel-
növekvő gyermekek, a generációk számára tudást is jelenthet 
– hangsúlyozta köszöntőjében Demeter Zoltán országgyűlési 
képviselő. – Megtanítja a fiatalokat az állatokról való gondos-
kodáson túl a bátorságra, az ügyességre és a kitartásra. Ez a 
helyszín a találkozás és az összetartozás pontja is lesz egyben.

15. Melyik képen szerepel helyesen a címer?

               1.       2.              3.

16. Hol található jelenleg városunkban Szent István király 
szobra?

– A Forradalmak Terén

17. Hol található Szekrényessy Árpád síremléke?
– Az Edelény-borsodi református templom kertjében, a temp-

lom délkeleti végénél található

18. A bányászat mely eszköze 
látható a képen?

– Bányászcsákány
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Veteránok találkozója a Borsodi Tájházban
A Borsodi Tájház területe adott otthont a nyár közepén ha-
gyományosan megrendezésre kerülő Veterán Motorok és 
Autók Találkozójának, ahol szebbnél-szebb veterán autókat 
és motorokat tekinthettek meg az érdeklődők. 

Mintegy félszáz motor és 30 veterán autó vett részt a találko-
zón. A program felvonulással kezdődött, majd a Tájház terüle-

tén folytatódott. Délelőtt gyermekprogramok, majd a délután 
során triál bemutató, hangnyomásmérés, táncbemutató, végül 
környékbeli zenekarok koncertjei, és „Trabarna” idevágó mű-
sora várta a szórakozni vágyókat. Az idei program a korábbi 
évektől is sokkal gazdagabbra sikerült köszönhetően az önkor-
mányzat pályázati forrásból nyújtott támogatásának. Köszön-
jük a hozzájárulást, amely nélkül sokkal szerényebb formában 
tudtok volna megvalósítani a rendezvényt.

Edelényi kutyás délután
Matyi Tibor emlékverseny

Az állátok világnapja alkalmából került megrendezésre szin-
tén hagyományosan az Edelényi Kutyás Délután. Sikerült 
szép időt kifogni, vélhetően az állatok és a természet védő-
szentje, Assisi Szent Ferenc közbenjárása révén. 

Az állatok világnapját a természetszeretetéről ismert, a ferences 
rendet megalapító Szent emléknapján, halálának évfordulóján, 
október 4-én ünnepeljük hazánkban is. A rendezvényt nagy 
érdeklődés kísérte. Mintegy 30 kutyust neveztek be a gazdáik. 
A program fajtabemutatóval, felvonulással „szépségverseny-
nyel” indult. Ekkor hozta meg a zsűri a döntését és rangsorolta 
a résztvevőket. Ezt követően „Az én kutyaiskolám” színvonalas 
bemutatóját láthatták az érdeklődők és Buha Orsolya- táncoló 
kutyájának tapsolhattunk. Az eredményhirdetést, díjátadást kö-
vetően a délután sztárvendége, a Groovehouse adott koncertet. 
A korábbi évek hasonló programjaihoz képest új elemekkel is 
színesedett, gazdagodott az idei rendezvény. Felajánlásokkal 
lehetett hozzájárulni a helyi állategészségügyi telep (kutyamen-
hely) lakóinak az ellátásához. A helyszínen zajló gyűjtés során a 
telep munkatársai fogadták az adományokat. A vártnál is sike-
resebb volt ez az akció. Azon túl, hogy jelentős „élelmiszerado-

mány” gyűlt össze, nagyon sok helyezett felajánlotta a díjazásért 
kapott, kutyaeledelre beváltható utalványát is a menhely lakói 
javára. Szintén új színfoltja volt rendezvénynek az állategész-
ségügyi telepen ideiglenesen állomásozó és elszállásolt kutyák 
virtuális szépségversenye. A versenyzők nem jelentek meg a 
rendezvényen, hanem a korábban elkészített és felnagyított ku-
tya-portrékra lehetett szavazni. A virtuális verseny közönség-
díjasa az ebtelep 22 kutyája közül Mao, az erélyi kopó jellegű 
keverék lett. Egy kutyus mégiscsak jelen volt a telep vezetőjével, 
képviselve társait. Őt úgy hívták, hogy Sharon, a stafforshire ter-
rier. Megérte személyesen részt vennie, mivel a közepes testű ku-
tyák kategóriájában 3. helyezést ért el a fajtabemutató versenyen. 
Nemcsak a városból, de a környékről, a Bódva-völgyéből és Mis-
kolcról is voltak indulók. A közönség szavazata alapján a Bód-
va-völgy legszebb kutyája címet holtversenyben Brúnó-a berni 
pásztorkutya és Brian-a rottweiler nyerte el. A helyből indulók 
közül közepes testű kutya kategóriában első helyezést ért el Ar-
túr, a német vizsla (gazdája Zagraj László) és harmadik helye-
zett lett Sharon. Kistestű kutya kategóriában két helyi díjazott is 
volt. Második helyezett lett Maya- bolognese (gazdája: Korbély 
Zseraldina) és harmadik lett Zsömi az angol bulldog (gazdája: 
Hornyák-Visári Annamária). Köszönet illeti meg a rendezvény 
fő támogatóját Barta Tamás Urat, a sokak által ismert helyi ke-
reskedőt, a Brúnó állateledel és a Barta bútorbolt tulajdonosát, 
aki a kezdetektől támogatója az edelényi kutyás programoknak, 
így idén is segítette a rendezvény megvalósítását. Köszönjük szé-
pen a támogatást és a rendezvényen közreműködők munkáját. 
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„Felemelni e tájat”
Szépkorúak szavalóversenye 

A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely és a B.-A.-Z. Megyei és Miskolc Városi 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége közös rendezésében 
került megrendezésre az edelényi városi könyvtárban a me-
gyében működő nyugdíjas klubok tagjai részére Kalász Lász-
ló emlékére meghirdetett szavalóverseny. 

A résztvevőket Sztankóné Sándor Ibolya Asszony, a Humán-
politikai Bizottság elnöke köszöntötte Edelény város Önkor-
mányzata nevében. A helyi és környékbeli versmondók mellett 
a határ túloldaláról, Nagyidáról is érkezett résztvevő Demkó 
András nyugalmazott mérnök személyében. A programot 
megtisztelte jelenlétével a család nevében ifjú Kalász László, 
a költő fia is. A verseny győztese, első helyezettje az edelényi 
Őszikék Nyugdíjas Klub alapító tagja, Kuzder Miklósné lett, 
aki Kalász László: Nem tudsz, és Szabó Lőrinc: Anyám dalolt 
című verseket adta elő. A zsűri két második helyezést hirdetett: 
Demkó András Nagyidáról és Adámi Ervin Miskolcról értek 
el második helyezést. Dobogós, harmadik helyezett lett Szántó 
Miklósné, aki az Edelényi Rákellenes Liga Remény Alapszer-
vezete színeiben indult. Gratulálunk a helyezetteknek, és kö-
szönjük minden indulónak, hogy versmondásukkal megemlé-
kezhettünk a térség legelismertebb költőjéről Kalász Lászlóról. 
Csodálatos élmény volt az idősebb generáció szájából hallani a 
szebbnél szebb verseket.

Edelényben is volt
Nemzeti Összetartozás Napja 

Idén hagyományteremtés szándé-
kával városunk is bekapcsolódott 
a Nemzeti Összetartozás Napja 
országos programsorozatba.

Az programban versekkel közre-
működött Kövesdi Szabó Mária, 
a Kassai Thália színház művésze. 
Előadásában hallhattuk többek 
között Gál Sándor felvidéki (Buzi-
tai) József Attila díjas költő – Kö-

nyörgés című versét. A művésznő előadásában ez a vers most 
különösképpen megrázó és egyben felemelő érzést nyújtott, 
hallatán a hideg futkosott az ember hátán, mivel a vers íróját, 
Gál Sándort rendezvényünket követő napon helyezték örök 
nyugalomra. Versének sorai ma is nagyon aktuálisak és meg-
fontolandók. A program előadója Mihályi Molnár László Úr 
volt, Edelény határontúli partnervárosából Szepsiből, aki ma 
már nyugalmazott iskolaigazgató-
ként sem pihen. Több versesköte-
te is megjelent és több társadalmi 
funkciót betölt még napjainkban is. 
A szívhez szóló programban kür-
tön közreműködött Dr. Zobai Béla 
kürtművész, a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla zeneművészeti karának 
tanára, és végezetül fergeteges mű-
sorával a Császta Néptáncegyüttes 
oldotta fel a drámai feszültséget. 

Nálunk járt a Tankcsapda
Az országos Őszi Hacacáré rendezvénysorozat keretében 

városunkban nem kisebb név vendégszerepelt, mint a hazai 
rockzene éllovasa, a Tankcsapda. Nagyszabású, színvonalas 
koncert volt, melynek még az időjárás is kedvezett. Köszönjük! 

Kultedeleny.hu
Megújult a „Hadobás” weboldala és logója

Az idei év feladatai között szerepelt a Hadobás Pál Művelő-
dési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
intézményi közös honlapjának és logójának megújítása. 

Aki csinált már ilyet az tudja, hogy nem kis munkával jár egy 
teljesen új honlap kialakítása, fejlesztése és tartalommal való 
feltöltése. A honlap szerkezetének megálmodásakor igyekez-
tünk az átláthatóságra törekedni. A „váz” kialakításához külső 
segítséget vettünk igénybe, egy hasonló nagyságú kisváros jól 
működő és tetszésünket leginkább elnyerő honlapját adap-
táltattuk, de annak tartalommal való folyamatos feltöltését a 
helyi informatikus kollégánk végezte és végzi. Lesznek még ki-
sebb-nagyobb finomítások, de a nehezén már túl vagyunk, és 
szerintem áttekinthetőbb, korszerűbb lett az új honlapunk. Bí-
zom benne elnyeri a használók tet-
szését is és ezáltal könnyebben fog-
nak információhoz jutni. Ha még 
nem tették, kérem tekintsék meg 
új honlapunkat, a kultedeleny.hu 
weboldalt, és a jövőben itt tájéko-
zódjanak programjainkról, melyet 
igyekszünk folyamatosan frissíteni.
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Az Aradi Vértanúkra 
emlékeztünk 

Szép hagyomány a városban, hogy a Forradalmak terén 
található emlékhelynél évről évre megemlékeznek október 
6-án az Aradi Vértanúkról. Így történt ez idén is. A Művelő-
dési Központ által szervezett megemlékezésen a Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola tanulói adtak nagyon szép 
műsort, Kálmán Rita tanárnő felkészítésével. A szomorú nap 
hangulatát a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 
Karának ütőhangszeres hallgatója dobpergéssel idézte fel. Az 
eseményeket Túróczi Bertalan nyugalmazott iskolaigazgató 
megemlékező beszéde tárta elénk nagyon részletesen, sok-
színűen, korabeli beszámolókat is idézve. Ezúton is köszönjük 
a diákoknak és felkészítőjüknek, valamint Túróczi Bertalan 
Úrnak, hogy közreműködésükkel méltóképpen megemlékez-
hettünk a szabadságért életüket áldozó  hőseinkről. 

TAKÁCS RITA: HANGOK
Megszólalt egy gyönyörű dallam,

csend borul rám, hogy tisztán halljam.
Olyan szépen szól az ének,
némán sír bennem a lélek.

Tisztán szólnak a hangok,
csengőn, mint pici harangok.
Szemeim megtelnek könnyel,

együtt sírnak a szívemmel.

És
szeretnék hittel szólni,

lábak elé leborulni,
bántó szóért vezekelni,
jó tettekért útra kelni.

Szeretnék harmatcseppet,
szeretnék langyos szellőt,

melengető napsugarat,
sok-sok szentjánosbogarat.

Szeretnék földet és eget,
mindent, mindent mit lehet.

Szeretnék dalolni veled,
szeretnék dalolni neked.

Elhalkulnak a gyönyörű hangok,
de lelkemben tovább szólnak a harangok.

Gyengéd vágyam életre kel,
és igaz hittel égig emel.

Aki kimaradt
Az EDELÉNY-ART, EDELÉNY-ÉRT csoportos kiállításból 
kimaradt egy a városunkban élő tehetséges fotós Szabó Adri-
án. Specialitása a drón fotózás. 

Csodálatos képeket készített már eddig is madártávlatból. 
Nagyon segítőkész, közvetlen ember, mint a művészek általá-
ban. Nagyon jó a látásmódja, jól kiválasztja azokat a pozíci-
ókat, amelyek a legkifejezőbb képeket eredményezik. Adrián 

tudott a kiállításról, őt is meghívtuk a fotósok közé, de sajnos 
(vagy szerencsére) akkoriban nagyon elfoglalt volt, nem volt 
ideje igényesen kidolgozni, installálni a képeket, de megígér-
te, hogy ha az ideje jobban megengedi szívesen bemutatkozik 
egy kiállítás keretében. Élnénk a lehetőséggel és a jövő évben 
szeretnénk megszervezni számára egy bemutatkozást. Addig 
is kérjük gyarapítsa gyűjteményét, hogy még teljesebb képet 
adhasson a nézők számára a városról. 
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Téli könyvtári esték sorozat
JANUÁR

18. (kedd) 17:00 
� Barangolás a nagyvilágban: Srí Lanka. 
Dovákné Hencs Anna vetítéssel egybekötött élménybe-
számolója

FEBRUÁR
08. (kedd) 17:00
� Fekete Ágnes EGÉSZ–SÉG TRÉNER
Fiatalodjunk és Gazdagodjunk együtt! A világjárvány 
mindannyiunk életére hat, hiszen kilökött minket a biz-
tonságosnak vélt életvitelünkből. A Te egzisztenciádat 
is megrengette? Aggódsz magad és szeretteid egészsé-
géért? Kívülről várjuk a segítséget, vagy kezünkbe vesz-
szük az irányítást? Ne légy áldozata a helyzetnek! Dar-
vin szavaival: „Nem a legerősebb marad életben, nem 
is a legokosabb, hanem aki a legjobban tud alkalmaz-
kodni.” Elmondom a módszerem, mellyel testi, lelki és 
anyagi stabilitást teremthetsz életedben.

22. (kedd) 17:00
� Barangolás a nagyvilágban: Észak Amerika Nemzeti 
Parkjai. Dovákné Hencs Anna vetítéssel egybekötött él-
ménybeszámolója

Játszóházak a könyvtárban

JANUÁR

08. (szombat) 10:00 – Naptár készítése

FEBRUÁR

05. (szombat) 10:00 – Farsangi álarc és arcfestés

Egyéb könyvtári rendezvények

JANUÁR

11. (kedd) 17:00
� Homo ludens – játékosok klubja, Hideg Imre játékmes-
ter vezetésével
Szellemi és ügyességi vetélkedő játékos kedvű felnőt-
teknek és családoknak.

20. (csütörtök) 14:00
� Az emlékezés virágainak elhelyezése a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából

20. (csütörtök) 17:00  
 � A Tájházi közlemények legújabb számának bemutatása 
(A 2021-ben megrendezett Edelény–35 várostörténeti 
konferencia anyaga.) Bódva-völgye irodalmi emlékei – 
Hadobás Sándor előadása 

FEBRUÁR

15. (kedd) 17:00
� Homo ludens – játékosok klubja, Hideg Imre játékmes-
ter vezetésével. 

Szellemi és ügyességi vetélkedő játékos kedvű felnőt-
teknek és családoknak.

A Művelődési Központ rendezvényei

19. (vasárnap) 15:00–18:00   Gyertyagyújtás kb.16:00
� Adventi 4. gyertyagyújtás a város Karácsonyfájánál
Köszöntőt mond: Molnár Oszkár polgármester. 

Zenei közreműködők: Miskolci Harsona Kvartett és ba-
rátai; Kováts Marcell népzenész; Flash Táncstúdió; 
Orosz Tímea és Farkas Tamás a Budapesti Operettszín-
ház művésze. Gasztronómia: hurka, kolbász, csülök,  
gyros, kocsonya, mákosguba, gesztenyepüré, forralt bor, 
karácsonyi tea. (Rendezvény ideje alatt helyben és akár 
elvitelre is!)

20.20. (hétfő)  (hétfő) 16:3016:30
��  KARÁCSONYI CSILLAGSZÓRÓ KARÁCSONYI CSILLAGSZÓRÓ 
családi családi program kicsiknek és nagyoknak program kicsiknek és nagyoknak 
•  Kalamajka Bábszínház•  Kalamajka Bábszínház: A kismalac : A kismalac és a farkasok
•  Guliba Társulat: „Csípd meg, fogd meg, eredj utána”            
•  Karácsonyi táncház – Orosz Sándorral és a Tényleg 

Zenekarral. Táncházvezetők: Körmöndi Tamás és Kör-
möndi-Namesnyik Enikő.

•  Kézműves foglalkozások Dovákné Hencs Anna és a 
Könyvtárosok közreműködésével (karácsonyi díszek 
készítése)

JANUÁR

21. (péntek) 13:00 – Diák ea., 17:30 – Felnőtt ea.
� Színházi előadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából
• Hedry Mária- Zrínyi Ilona, monodráma
•  Majzik Edit, Jászai Mari-díjas művész előadásában

22. (szombat) 15:00
� Táncház a Magyar Kultúra Napja alkalmából

FEBRUÁR

18. (péntek) 18:00  
� Rock Farsang
Házigazda: Vibrátor zenekar

24. (csütörtök) 19:00 
� Stand up comedy LIVE 
Orosz Gyuri, Somogyi András, Maczkó Ádám

Téli programajánló




