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jegyzo@edeleny.hu

Feladó: Németh Attila <nattila48@freemail.hu>
Küldve: hétfő 2021. november 29 10:01
Címzett: jegyzo@edeleny.hu
Tárgy: javaslat

Tisztelt Jegyző Úr! 
Az új Városi Sport és Kulturális Központ építésével kapcsolatban , a következő javaslatokat szeretném tenni , amely 
kizárólag a Sportcsarnokra vonatkozik. Az épület formáját elipszis alakúnak képzelem el , kb. 500 főt befogadó 
nézőtérrel. A nézőtér fölötti galériával , amelyen 1 méter szélességű műanyag borítással ellátott futósáv lenne . A 
játéktér méretei a kézilabdapálya szabványának megfelelően , de kosárlabda és kispályás labdarúgásra is alkalmassá 
lenne kialakítva . Négy , egyenként 30 m2-es sportöltöző , 15m2 -es játékvezetői öltöző , 20 m2-es raktár , 50m2-es 
fitneszterem és 1db szauna mely a Csarnok bevételéhez hozzájárulna .  
Főleg a hűvösebb időszakban a galérián lévő futósávval együtt komplex edzéslehetőséget biztosítana. 
A Football Club egy téli időszakban , az utánpótlás korosztályok részére rendezett tornákkal -korosztályonként 6-10 
csapat részvételével -jelentős bevétellel tudná segíteni a csarnokot. 
Bevételt jelenthetne egy amatőr labdarúgó torna megszervezése , természetesen nevezési díjakkal. 
Köszönöm , hogy leírhattam véleményemet Németh Attila Edelényi FC elnöke 
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Melléklet az előterjesztéshez
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jegyzo@edeleny.hu

Feladó: Futók Edelényi <edelenyifutok@gmail.com>
Küldve: szerda 2021. november 24 8:30
Címzett: jegyzo@edeleny.hu
Tárgy: Re: Javaslatkérés az új városi sport- és kulturális központ megvalósításának 

előkészítéséhez

Tisztelt Dr. Vártás József jegyző Úr! 
 
Az edelényi futók, az Edelényi Futók Egyesülete tagjai és saját magam nevében is köszönöm, hogy lehetőséget 
biztosítanak javaslatok tételére. 
 

 szeretnék javasolni egy olyan tárgyalótermet, szobát, ahol az edelényi civil szervezetek taggyűléseket 
rendezhetnek, megbeszéléseket tarthatnak (EFE, ETKE stb.) 

 sajnos egyesületünknek nincs tároló helyisége, a sátrakat és egyéb egyesületi dolgokat a tagoknál tároljuk, 
nekünk nagy segítséget jelentene egy raktárhelyiség esetleg az alagsorban 

 az edelényi futók álma is megvalósulhatnak egy rekortán futópálya létesítésével: 

Például Debrecenben a Nagyerdei stadion szerves része a futókör. 

Az Országos Futópálya-építési Program  folytatódik. Az elmúlt két évhez hasonlóan a Miniszterelnöki Kabinetiroda aktív 
Magyarországért felelős kormánybiztosa szövetségünk szakmai segítségével 2022-ben is jelentős összeggel fogja 
támogatni új futópályák építését, írja a szeosz.hu. 

A Program célja magyarországi városokban 800-1000 méter közötti, vagy legalább 1000 
méter hosszúságú rekortán borítású futópályák kialakítása a szabadidősportolók számára. A Miniszterelnöki 
Kabinetiroda az összköltségek legfeljebb 50%-át vállalja át támogatás formájában. A beérkező szakmai anyagok alapján a 
Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége dönt a pályázatokról. 

A SZEOSZ-nak az Edelényi Futók Egyesülete tagja! 

Én már érdeklődtem. Egy ilyen futókör kb. 80 millió forint, melyből a SZEOSZ 50%-ot támogat, a másik részt a városnak 
kell hozzátenni. Sajnos egyesületünk nem képes 40 milliót összegyűjteni.  

 edzőterem kialakítása, mely ingyenes edzési lehetőséget biztosít egyesületünk tagjai számára 
 sajnos a városunkban nincs zárt kutyafuttató, esetleg a komplexum park részében egy zárt kutyafuttató 

kialakítása agility pályával 

Tisztelettel: 
Puskás Béla 
Edelényi Futók Egyesülete 
+36-209-583-574 
 
<jegyzo@edeleny.hu> ezt írta (időpont: 2021. nov. 24., Sze, 4:24): 

Tisztelt Elnök Asszony/Úr! 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 
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Molnár Oszkár polgármester úr megbízásából mellékelten megküldöm az új városi sport- és kulturális központ 
megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó javaslatkérő levelét. 

  

Javaslattételét előre is köszönjük! 

  

Tisztelettel:  
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jegyzo@edeleny.hu

Feladó: Etke <etke2013@gmail.com>
Küldve: vasárnap 2021. november 28 18:24
Címzett: jegyzo@edeleny.hu
Tárgy: Javaslattétel

Tisztelt Molnár Oszkár polgármester úr! 
 
Köszönjük, hogy lehetőséget kapunk az új szabadidő központ megvalósulásának tervezésében. Egyesületünk az Edelényi 
Futók egyesületével egyeztetve arra a javaslattételre jutott hogy, tervezésnél figyelembe vennék egyesületünk igényét. 
Szeretnénk ha helyet kapna az új létesítménybe olyan helyiség, amiben egyesületeink működését elősegítő 
rendezvényeket, közgyűléseket, megbeszéléseket tarthatnánk.  
 
Tisztelettel: Galvács Imre  
                    Edelényi Természetjáró és Kerékpáros Egyesület elnöke 
                    Puskás Béla 
                    Edelényi Futók elnöke 
 
 



 

 

_________________________________________________________________________________ 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Örömmel vettem megkeresését, mely szerint az Edelényben épülő új multifunkciós létesítmény  

tervezéséhez kéri észrevételeimet. 

Mint a Hagyományőrző Népdalkör vezetője a kulturális eseményeket szolgáló részhez kívánok 

hozzászólni. 

A népdalkör –hasonlóan más körökhöz- próbájához egy olyan helység szükséges, amely a 

lehetőségekhez mérten hangszigetelt, nem zavarva ezzel a próbával egy időben zajló egyéb 

rendezvényeket. A helység mérete 15-20 fő befogadására kellene, hogy alkalmas legyen. 

Az új dalok tanulásához szükségünk lenne egy zongorára.  

A színházterem kialakításával kapcsolatosan az alábbi észrevételeket teszem: 

- A jelenlegi színházterem öltözői csak a nézőtéren keresztül megközelíthetők, zavarva ezzel az 

előadást, mivel a következő fellépő, csak az aktuális produkció végeztével tud az öltözőbe 

jutni. Javaslom az öltözők színháztermet nem érintő megközelíthetőségének kialakítását is. 

- Az öltözők száma igazodjon a tervezett események várható terheléséhez. 

 

Tisztelettel: 

Dobi Zoltánné 

körvezető 

Edelény, 2021. november 26. 
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jegyzo@edeleny.hu

Feladó: jozsef nagy <njudo001@gmail.com>
Küldve: vasárnap 2021. november 28 17:10
Címzett: jegyzo@edeleny.hu
Tárgy: Re: Javaslatkérés az új városi sport- és kulturális központ megvalósításának 

előkészítéséhez

Molnár Oszkár Polgármester 

 

Tisztelt Polgármester úr ? 

 

8 éve tartok judo eszéseket Edelényben a Szent Miklós Görögkatolikus iskolában és a Borsodi iskolában. Majd minden 
évbenen Országos Bajnok és helyezetek kerültek ki az edelényi gyerekek közül. (idén hárman, egy Arany és két Ezüst) 
Helyileg ezt kimagasló eredménynek vélem (az ország kb120 judo SE közül kb 30, helyen vagyunk), ennek ellenére csak 
vágyaimban gondolom, hogy a tervezett Sportközpontban önálló JUDO Edzőteremre tarthatnánk igényt, hiszen a mi 
sportolóinknak (25-30 fő) csak délutáni időpontokban vannak edzései.  

A Judo Edzőtermet a Szent Miklós iskolában lett volna (lenne) érdemes megvalósítani, hiszen ott reggeltől estig minden 
nap hasznosan- a tanulók mozgáskoordinációjának, ügyességének, kondíciójuk- fejlesztésére és judo versenyzői tudásuk 
javára lehetne használni. (Számos iskolában – főleg ahol 2-3 tornaterem van és eredményes judo versenyzők-judo 
edzőtermet alakítanak ki, hiszen judo összetett gyakorlatai fejlesztik leginkább a gyermekek mozgáskészségét) 

A felépülő Sportközpontban a labdajátékok kaphatnának teret, hiszen az edelényi iskolákban (a Sz.M.iskolában három 
tornaterem is van de egyik sem alkalmas labdajátékokra , mert rekortán borítású, ill. egy talán, de az 
pimpongasztalokkal van tele, a Borsodi iskola tornaterme kicsi, Sz. J. iskola tornaterme kicsi) 

Talán lehetett volna szerencsésebben koordinálni az iskolák sportlétesítményeit a város igényeihez, ha azok az 
önkormányzat hatáskörében maradnak. Most nem kellene azon meditálni, hogy párhuzamos létesítményekre költ a 
város (az ország) több száz milliót. 

 

Fentiekben leírtak talán túlságosan szubjektivnak látszanak, de szomorúsággal tölt el, hogy 8 év sikeresnek gondolt edzői 
tevékenységem után a covid korlátozások miatt nem edzhetünk a Sz.M. iskola ( az állam több száz millió forintjából 
létrehozott) egyik tornatermében sem s Miskolra vagy Sajókeresztúrba kell utazni, hogy edzeni tudjunk. 

 

Tisztelettel: Nagy József JUDOJO Edelény SE elnök-edző 

 
 

Személyes adatainak v édelme  
érdekében a Microsoft Office  
megak adályozta a kép  
auto matiku s letöltését az  
internetről.

 

Mentes a vírusoktól. www.avast.com  

 
<jegyzo@edeleny.hu> ezt írta (időpont: 2021. nov. 24., Sze, 4:24): 

Tisztelt Elnök Asszony/Úr! 
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Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

  

Molnár Oszkár polgármester úr megbízásából mellékelten megküldöm az új városi sport- és kulturális központ 
megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó javaslatkérő levelét. 

  

Javaslattételét előre is köszönjük! 

  

Tisztelettel:  

 

  

  

  

  



Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

Köszönjük szépen a megkeresést, javaslat kérést. 

Óvodánk az elmúlt években is igényelte és a jövőben is igényelné a sport és kulturális központ 

által nyújtott lehetőségeket. 

 

Többször bonyolítottuk le rendezvényeinket a Művelődési Ház falai között. 

Programunk „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program. A művészeti 

nevelésünk három nagy területe az irodalom, a zene és az alkotó képzőművészet. E művészeti 

területek képesek az emberi gondolatokat, érzéseket művészi szinten kifejezni, melyek nagyon 

erősen hatnak a gyermekek érzelmeire. Élménypedagógia segítségével törekszünk arra, hogy 

minél több eseményen, programban vegyenek részt óvodásaink. Biztosítjuk ezáltal a gyermek 

esztétikai élmények iránti szükségletét. 

 

o Örömmel veszünk részt, ha lesz lehetőség a kulturális központban bábszínházi és 

mese előadáson. 

o Hagyományainkhoz híven a farsangi bál megszervezéséhez is ideális helyszín 

számunkra. Óvodánkba átlagosan 160 gyermek jár, a szülőkkel együtt a tágas 

teremben jobban meg tudjuk szervezni ezt a rendezvényt. 

o Akkreditált tehetségpont vagyunk, a tehetséggondozás keretében tehetséggálát 

szervezünk. A színpadi szereplés, a gyermeki egyéniség bemutatása 

személyiségfejlesztő hatású. 

o Szintén a tágas terem adottságai miatt szerveznénk húsvét és karácsony előtt kreatív 

kézműves játszóházat óvodásainknak és szüleiknek, ahol közösen tevékenykednek. 

o Óvodai szakmai egyesületünknek konferencia megszervezéséhez ideális helyszín 

lehet. 

o Sport-, gyermek-, családi napi események megszervezése. 

o Szülők-nevelők bálja. 

o Városi rendezvényeken részt veszünk, szerepelünk. 

 



Ezen eseményeken kívül bizonyára adódhat még számos olyan lehetőség, amelyen szívesen 

részt vihetnének intézményünk gyermekei, pedagógusai. 

Nagy előny számunkra, hogy közel és könnyen megközelíthető helyen van óvodánktól a sport 

és kulturális központ helyszíne. 

 

 

Edelény, 2021. november 29.    

Tisztelettel: Molnár-Gálné Marcinkó Emese  

  tagintézmény-vezető 
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jegyzo@edeleny.hu

Feladó: Szent János Görögkatolikus Gimnázium <szentjanos.gimnazium@gmail.com>
Küldve: hétfő 2021. november 29 12:58
Címzett: Dr. Vártás József
Tárgy: Re: Javaslatkérés az új városi sport- és kulturális központ megvalósításának 

előkészítéséhez

Tisztelt Jegyző Úr! 
 
Köszönjük megkeresését az építendő új városi sport- és kulturális központ megvalósításának előkészítésével 
kapcsolatban. 
Tantestületünk véleményének kikérése után, a következő javaslatok születtek: 
Az új központban javasoljuk, hogy kapjon helyet: 

 20X40-es kézilabda pálya,(két oldalon lelátóval) 
 500 fős színházterem (korszerű színpad technikával felszerelt) 
 multifunkciós terem, mely alkalmas pl. sakk-verseny, kézműves foglalkozások, családi programok stb. 

lebonyolítására) 
 gyógytestnevelés vagy aerobic foglalkozásra megfelelő tornaszoba) 

Tisztelettel és köszönettel:  
Flaskó Attiláné 
 
<jegyzo@edeleny.hu> ezt írta (időpont: 2021. nov. 24., Sze, 4:24): 

Tisztelt Elnök Asszony/Úr! 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

  

Molnár Oszkár polgármester úr megbízásából mellékelten megküldöm az új városi sport- és kulturális 
központ megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó javaslatkérő levelét. 

  

Javaslattételét előre is köszönjük! 

  

Tisztelettel:  
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Tárgy: Javaslat 

 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Nagy örömmel olvastuk a levelét, melyben javaslatot kér a különböző városunkban 

működő, civil és sport szervezetektől az új Sport és Kulturális Központ igényeinek felmérésére. 
Nagyon fontosnak tartjuk az együtt gondolkodást. 

Jelenleg a Császta Néptáncegyüttes 4 csoportban dolgozik, a teljes létszáma 84 fő. 
Számunkra nagyon fontos az, hogy Edelény egy olyan város legyen, ahol a sport mellett a 
művészet és a kultúra is magas színvonalon működjön avagy működhessen. Célunk a 
tanítványaink megtartásán túl a Császta Néptáncegyüttes fejlesztése és minősítése, 
tanítványaink létszámának bővítése, ruhatárunk és kellékeink perspektívájának tágítása, 
eredmények elérése és Edelény városának kulturális és művészeti „központtá” válása.  
Céljaink közé tartoznak, megyei, régiós és országos néptáncos rendezvények, versenyek 
szervezése, a különböző országos szakmai szervezetekkel való összefogás révén, mint pl: 
Örökség Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület vagy Martin György Néptáncszövetség. 
Ahhoz, hogy ezek a célok teljesülhessenek szükséges egy olyan épület, ami mind 
felszereltségben, mind megfelelő számú helységekben bővelkedik, s ezáltal rá is térnénk az 
általunk tett javaslatokra, tanácsokra.  

Szükségét érezzük egy, legalább a Miskolci Művészetek Házával egyenlő nagyságú 
színházteremnek. Véleményünk szerint a színpad minimális méreteinek meg kellene felelnie a 
10 x 16 méternek, ezen felül megfelelő hajópadlóval és balettszőnyeg fedéssel kell rendelkeznie 
ahhoz, hogy ez a színpad tényleg megfelelő legyen mind színházi társulatnak, mind zenei és 
táncos előadásnak egyaránt. Ezen felül a színpad oldalanként legalább három- négy takarással 
rendelkezzen, valamint a függöny mögött a két oldal átjárható legyen. A színpadnak mind a 
nézőtér felől, mind az előtérből megközelíthetőnek kell lennie. A színpadnak rendelkeznie 
kellene állandó fénytechnikával, ami olyan robotlámpákból, hagyományos fényvetőkből, led-
es fényvetőkből, fejgépekből és derítőkből áll, amint a központi vezérlőből lehet irányítani és 
szabályozni, valamint színezni. Ezek mellet szükség van minőségi hangtechnikára, ami 
tartalmazza a színházterembe beépített, valamint a színpadra fixen beépített és beépíthető 
monitor hangfalakat.  Ezen felül elengedhetetlen a színházak fő kelléke az elektromosan 

CSÁSZTA NÉPTÁNC ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ 
EGYESÜLET 

 
Székhely: 3753 Abod, Kossuth Lajos út 2. 

Levelezési cím: 3529 Miskolc, Sályi István utca 13. 2/1. 
Tel/fax: +3620/9345522 

E-mail: csasztaneptancegyuttes@gmail.com  
kormonditomi@gmial.com 



szabályozható függöny. Javasolnánk, hogy az épületnek legyen egy külön művészbejáró része, 
ami az előadókat egyenesen a hasznos térbe vezeti. A művészbejáróról megközelíthető legyen 
a színpad (pakolás szempontjából), valamint a színpad mögött szükséges elhelyezni az 
öltözőket is. Egy ekkora színházteremhez nagy, tágas öltözők szükségesek. Tapasztalataink 
szerint legalább négy nagyobb öltözőre van szükség, ahol legalább 30 fő elfér öltözőnként. 
Valamint ezeken kívül körülbelül három-négy kisebb művészöltözőre lenne szükség. Minden 
öltözőnek rendelkezni kellene megfelelő nagyságú tükrökkel, amelyek felső fényt kapnak, 
mosdókkal, zuhanyzókkal, akasztókkal és székekkel. A nézőtérnek ilyen paraméterek mellett 
szükséges a 450-500-as férőhelyet biztosítania, ami vagy rögzített ülésekből vagy falba épített 
mozgatható lelátókból áll. Érdemes lenne elgondolkodni a többszintes ültetésen is (karzat vagy 
erkély).  

Az épület színházi részének a nagy színháztermen kívül rendelkeznie kell legalább három 
nagyobb gyakorló teremmel, ami lehet több funkciós is, mint például kiállító terem, 
konferencia-terem stb... A Császta Néptáncegyüttesnek nagyon-nagy segítség lenne, ha ebben 
az épületben egy úgynevezett külön szekciót kaphatna. Ez alatt egy olyan helységet értünk, ami 
egy külön bejárattal rendelkezik, és két próbatermet foglal magába, amihez öltözők és ruhatár 
(viselettár) társul. Nem szerencsés, ha a színházi produkciókat zavarják a táncosaink 
mászkálással esetleges kiabálással és a próbateremben történő hangoskodással. Egy nagyobb 
és egy kisebb próbatermet gondolunk, ami úgy szintén hajópadlóval és balettszőnyeg borítással 
van ellátva, méreteik minimum 12 x 18 méter, magas belmagassággal, hogy a tánc során adódó 
dobások, emelések kivitelezhetők legyenek. A kisebb terem pedig 10 x 12 méter. A termeknek 
tartalmazni kellene egy falra szerelt tánc tükröt, ami a földtől a plafonig ér, továbbá megfelelő 
hangtechnikát. Ezen kívül, ha lehet két öltözőt is javasolnánk, amiben a táncosok fel tudnak 
készülni az órára, valamint egy kisebb tanári öltözőt. Ezeknek az öltözőknek a felszereltsége 
megegyezne a színházi öltözőkkel annyi kivétellel, hogy szekrények beszerelése is szükséges 
lenne, amiben a táncosok tárolni tudják ruháikat, kellékeiket. Érdemes lenne elgondolkodni a 
próbaterem galériás kialakításában mert, így megfelelő belmagasság mellett nagy helyet 
tudnánk megtakarítani egy viselettár létrehozásához. A viselettár mérete 8 x 10 méter, 
felszereltsége pedig rudas állványozást biztosítson.  
 
Köszönjük, hogy kíváncsiak voltak a véleményünkre és ez által leírhattuk javaslatainkat és 
kéréseinket. Bízva a további közös gondolkodásban és együttműködésben, 
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