
 

Hadobás Pál 

EDELÉNYI ÚJSÁGOK ÉS ALKALMI KIADVÁNYOK 

A helytörténet szemponljából fonlosnak tarlom, hogy a váro
sunkban egykor megjelent és napjainkban megjelenő újságokat és 
alkalmi kiadványokat számbavegyem. A két világháború közölt 
működött Edelényben a Blasz-féle nyomda (habár ez egy vissza
emlékezés szerint csak erős jóindulallal nevezhelő nyomdának), 
mégsem készüll ebben az időben újság, csak könyvek, képes
lapok, plakálok, meghívók kerüllek nyomlalásra. 

Az alábbiakban a diákok állal készílell „újságlól", az üzemi, 
iskolai kiadványokon keresztül, minden Edelényben napvilágot 
látolt kiadványl bemulalok, amely a könyvlár hclylörténeli gyűj
teményében megtalálható. 

1. Edelényi újság ( 1941- 43 ?) 

Megjelenik helenle egyszer, hirdeli a fejléc az 19-13. május 15-
én megjelent 17-es számon. Harmadik évfolyamként hirJeli, 
mégsem ismerünk löbb számot az A/ 4-es , a gépirólap kél olda
lára géppel írt, középiskolás(ok) állal szerkeszlelt és készílell új
ságból. Főszerkeszlő: Weinberger Kurt. 

2. Magyar fiúk (1943-? ) 

A/S méretű, 4 oldalas, gépelt, középiskolások állal készílelt 
kiadvány. Szerkesztik: Harsányi Gyula, Harsányi Ádám és Lan
tos István. Két száma van a könyvlár gyújleményében. Az egyik 
fejlécén a Diákfolyóirat alcím is szerepel. 

3. Népfőiskolai tudósító (1946- 47) 

Edelényben 1946-47-ben népfőiskolát szerveztek Edelény és a 
környék fiataljai részére. Lelkes szervezője volt dr. Borsovai Len
gyel Gyula edelényi ügyvéd. Ebből az alkalomból jelent meg az 
újság dr. Borsovai Lengyel Gyula szerkesztésében, és a hallgatók 
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által írt cikkeket közölte. Nem tudjuk, hány száma jelent meg 
összesen, az A/4-es, 4 oldalas, gépelt újságnak, mi négy számát 
ismerjük. 

4. Bódvavölgyi könyvtáros (1959-1964) 

Az edelényi könyvtár hosszú időn keresztül, mint járási 
könyvtár, területi feladatot is ellátott, és ilyen minőségében fon
tosnak tartotta a községi könyvtárakkal és fenntartó szerveikkel, 
a tanácsokkal való rendszeres kapcsolattartást, melynek eszköze 
volt ez a kiadvány. A/4-es, változó oldalszámú volt, és 11 száma 
jelent meg 1959 és 1965 között. Az első tíz szám a Járási Tanács 
stencilgépén, az utolsó (a tizenegyedik) pedig a Megyei Könyvtár 
Rominor offszet gépén készült. Példányszáma változó volt: 140, 
150, az utolsó 280 példányban készült. Felelős kiadó: Slei:sák Im
re, a Járási Könyvtár vezetője. 

5. Edelényi könyvbarát (1965- 66) 

A változó oldalszámmal (17, 20 stb.) és példányszámmal (300, 
400) megjelent A/4-es méretű kiadványra így emlékszik vissza 
Slezsák Imre nyugalmazott könyvtárigazgató, az egykori felelős 
kiadó: 

.1963. december 22-én nagyot lépett előre Edelény könyvtárügye, 
felavattuk az azóta is nagy forgalmat lebonyolító közművelődési könyv
tárat. A korábbi szűkös, jobbára csak a könyvek kölcsönzésére alkalmas 
könyvtárépület után a tágas, vonzó épületben lehetőség nyílott korszerű 
könyvtári munkára, rendezvények, író-olvasó találkozók, baráti összejö
vetelek, művelődő közösségek szervezésére. Olvasóink nagy érdeklő
déssel támogatták kezdeményezéseinket, nőtt az olvasók száma, ren
dezvényeinken megtelt a könyvtár. Egyre nagyobb szükségét éreztük az 
olvasókkal, a község lakosságával való kapcsolattartás érdekében va
lamiféle rendszeresen megjelenő nyomtatott orgánum létrehozásának. 

Ennek sokszorosítási feltételei akkor teremtődtek meg a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtárban egy Rominor A/4-es offszet sokszorosító 
munkába állltása révén. Nagy ügybuzgalommal indítottuk be a lehető
ségünket, tehetségünket próbára tevő vállalkozásunkat, az EDELÉNYI 
KÖNYVBARÁT megjelentetését, a megyei könyvtár technikai segítségé
vel. A könyvtári tájékoztatás, a helyismeret, a helytörténet, a helyi szel
lemi értékek bemutatását szolgáló kiadványnak szántuk. Minden tekin-
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tetben .önerős" vállalkozás volt ez, a közlemények megírásától, azok 
közvetlen, a sokszorosítógépre felkerülő alumíniumlemezre írógéppel 
történő gépelésén át a szöveg fényképekkel, kézi rajzokkal való díszíté
séig, illusztrálásáig. 1965-ben öt, 1966-ban egy példány jelent meg. 

Mind tartalmilag, mind formailag előnyére változott, fejlődött a lap, 
bővült a szerzőgárdája és igény is volt rá, mégis csak hat számot érhe
tett meg. Figyelmen kívül hagytam ugyanis a kiadásra vonatkozó rendel
kezéseket. E szárnybontogatáshoz, lapmegjelentetéshez nem volt enge
délyünk. Az illetékesek elzárkóztak kérelmünk támogatásától, így a Tá
jékoztatási Hivatal megjelenést tiltó, fenyegető levele következtében a 7. 
számot már nem mertem megjelentetni. 

Az akkori sajtótörvény értelmében évente csak három száma jelen
hetett volna meg engedély nélkül. Ilyen kevés számmal nem értük volna 
el a kiadvány célját, az olvasókkal, a lakossággal való rendszeres kap
csolattartást. Lehetőség volt viszont tájékoztató jellegű programfüzet 
rendszeres, havi megjelentetésére. Ezért korábbi nagy és szép tervein
ket részben feladva kompromisszumként, folytatásaként az Edelényi 
Könyvbarátnak, megjelentettük a Könyvtári Tájékoztatót." 

6. Edelény versenyhíradó (1965); 
Edelényi bányász versenyhíradó (1965- 66); 
Edelényi bányaüzem verseny híradó (1967) 

Az A/4-es méretű, sokszorosított, változó oldalszámú kiad
vány 26 példánya van a könyvtár helytörténeti gyűjteményében 
bekötve. Nagyobbrészt az üzem vezetői, adminisztratív dolgozói 
írták, szerkesztették, és a vállalat miskolci központjának sokszo
rosító üzemében díszítették és készítették. A lap az Edelényi Bá
nyaüzem akkori gazdasági, politikai, társadalmi életének hü tükre. 
A példányszám és a felelős szerkesztő nincs feltüntetve, és nem 
tudjuk, hogy készült-e több példány még. 

7. Községfejlesztési verseny-híradó (1965); 
Községfejlesztés (1966- 68); 
Híradó (1969-70) 

A változó oldalszámú, A/4-es kiadvány a Járási Tanács sten
cilgépén készült. Csak a Híradó számain tünteli fel a felelős ki
adót, szerkesztőt, példányszámot, engedélyszámot, a szerkesztő
ség címét és a szerkesztöbizollságot az alábbiak szerinl: 
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Szerkesztőbizottság: Dr. Vodila Barna, Dr. Barkóczy Tamás, 
Varga Ferenc, Implom János, Slezsák Imre, Juszkó István. 

Felelős szerkesztő: Dr. Vodila Barna, a Járási Tanács VB titkára. 
Felelős kiadó: Dr. Barkóczy Tamás, a Járási Tanács Tk. fóea. 
Szerkesztőség: Edelény, Lenin út 52. 
Engedélyszám: Ill ./400/s/1/69/Bp. 
Megjelent: 260 pld. 

A Járási Tanács területei feladatai között jelentős helyet fog
lalt el a községek fejlesztése és ennek érdekében a lakosságtól be
szedett községfejlesztési alap növelése, minél eredményesebb fel
használása, és ezzel együtt a társadalmi munka eredménynövelő 
szervezése. 

Ennek érdekében a községek közölt versenyt hirdettek és a 
legjobb eredményt elérőket jutalmazták. E cél szolgálatára hozták 
létre a kiadványt, mely a fenli cimeken jelent meg. Kilenc számát 
őrizzük bekötve. 

8. Az edelényi bányaüzem 10 éves munkája 
1956-1965 (1966) 

Az A/4-es, 27 lapos kiadvány lapjainak csak egyik oldalán 
van szöveg. Nincs impresszuma, csak az első lap hátoldalára ír
ták rá kézzel: Szerkesztette: Bertalan József, 1966 augusztus hó. 

A kiadvány előszavából megtudjuk azt is, hogy 1964-tól 
FONTOSABB MŰSZAKI-GAZDASÁGI MUTATÓK címen rend
szeresen jelentettek meg egy kiadványt, melyből sajnos nincs a 
gyűjteményünkben. 

9. Könyvtári Tájékoztató (1966-1992); 
Kulturális Hírmondó (1992-1993); 
Edelényi Műsor (1994-től) 

A változó oldalszámmal és példányszámban megjelenő A/5-
ös méretű kiadvány az elmúlt harminc év alatt sokat változott. 
Kezdetben stencilezett formában készült, majd a következő lé
pésként sokszorosítógépen a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv
tárban, végül az edelényi könyvtár technikai fejlődésének kö-
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szönhetően ma már számítógépes szövegszerkesztőn és a könyv
tár házinyomdájában készül. 

A Városi Rendezvények Háza és Könyvtár rendezvényein kí
vül, sok érdekes információval is szolgál a havonta megjelenő ki
advány. Félévenként Sajtófigyelő címmel mellékletként jelenik 
meg az újságokban Edelényröl megjelent írások bibliográfiája, 
májusban az Edelényi Hét műsorfüzete. 
Felelős kiadó: a Városi Könyvtár igazgatója. 
Szerkesztők: Slezsák Imre, 1992. októberétől Laki Lukács László. 

10. Tsz Híradó (1968-69, 1972) 
Az edelényi "Alkotmány" Termelőszövetkezet 
tájékoztató ja 

A könyvtár helytörténeti gyűjteményében hét számát őrizzük 
bekötve a ma már felszámolt, darabjaira hullott, valamikor 
jónevű termelőszövetkezet híradójának. 1968. 1. évf. 1., 2., 3. 
szám, 1969. 2. évf. 1., 4., 5. szám és 1972. 3. évf. 3. sz. 

A lap A/4-es méretű, változó oldalszámú, setncilezett formá
ban jelent meg, a felelős kíadó és szerkesztő feltüntetése nélkül. 

11. Körzeti könyvtáros (1969- ? ) 

Egy példánya van a gyűjteményben. Három lapos, A/4-es 
méretű, stencilezett kiadvány. A Járási Könyvtár jelentette meg, a 
körzeti könyvtárak tájékoztatása céljából. Ezek a könyvtárak köz
vetlen a járási könyvtárhoz tartoztak, a községek Edelény társ
közséeei voltak, valanünt a különböző üzemekben és intézmé
nyekben lévő fiókkönyvtárak is idetartoztak. 

12. 20 éves az edelényi "Alkotmány" 
termelőszövetkezet (1970) 

1970-ben ünnepelte a mára már darabjaira hu!Jolt termelő
szövetkezet fe1má!Jásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból 
jelent meg az A/5-ös, 71 oldalas könyv, amely a Borsod megyei 
Nyomdaipari Vá!Jalatnál készült 1500 példányban. Török Alfréd 
írta, a fényképeket Laczó József készítette, és Hartman Bálint, a 
tsz elnöke volt a felelős kiadó. 
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13. Edelényi bányaüzem 1966-70 ( 1971) 

Az A/ 4-es, számozatlan oldalú kiadvány a III. ötéves terv 
eredményeit propagálta. Impresszuma a következőket tartalmazza: 
Kiadja: Az Edelényi Bányaüzem Vezetősége, a Bányászklub és 

FMKT szervezete. 
Összeállitotta: Gonda György 
Grafikon: Spóner Sándor 
Rajzolta: Ruszin Romuluszné 
Készült: A BSzV Sokszorosító Üzemében 1971-ben, 300 példányban. 
(FMKT = Fiatal Mérnökök, Közgazdászok és Technikusok; BSzV 
=Borsodi Szénbányák Vállalat.) 

14. Bódva-parti lapok (1971) 

Az Edelényi Gimnázium újságja volt. Két számát ismerjük, 
melyek 1971 júniusában (1. évf. 1 . sz.) és decemberében (1. évf. 2. 
sz.) jelentek meg. Nem tudjuk, hogy több száma jelent-e meg az 
A/ 4-es méretű, változó oldalszámú, az Edelényi Bánya üzemnél 
stencilezett lapnak. Impresszuma a következőket tartalmazza: 
A Bódva-parti Lapok: az Edelényi Gimnázium iskolaújságja 
Diákszerkesztő: Varga András 4. a. 
Tanárszerkesztő: Varga István 
A kiadásért felelős: Bojtor István igazgató 
1971. 1. évfolyam 1. szám 

15. Az Izsó Miklós Gimnázium diákújságjai 

1982 novemberében megjelenik egy 17 oldalas, A/4-es mére
tű, stencilezett kiadvány IRKA-FIRKA címmel, melynek szer
kesztői utószavában a következőket olvashatjuk: „Ez volt az első 
újság, amelyet a Fonyó Sári alapszervezet (KISZ, a szerző) szer
kesztett, de reméljük, hogy nem az utolsó. Ha minden igaz, az új
ság félévenként fog megjelenni." Hogy igaz volt-e? - nem tudjuk, 
mert az lrka-Firkából csak ezt az egy számot ismerjük. A gimná
zium 1983-ban veszi fel Izsó Miklós (1831-1875) szobrászművész 
nevét. 
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1983. április 15-én ÍME Ml 3. a. címen lát napvilágot a leg
újabb diáklap. Az A/4-es, oldalszámozás nélküli, stencilezett lap
ban olvashatjuk a „Használati utasítás" végén: Ára: 3,- Ft, Gyártja 
az 1. M. G. keleti szárnyán lévő osztályteremben székelő lelkes 3. 
a. tagjainak tábora. Edelény, 1983. április 15. 

Az újság borítóján kívül nyolc lapos, csak az egyik oldalán 
van szöveg. Ez a diák önkormányzati napokra készült, tehát egy
szeri kiadvány, mint a következőkben ismertetettek is. 

1985-ben TÜSKE címmel jelenik meg egy A/4-es méretű, 
stencilezett, tíz oldalas újság a negyedikes évfolyam munkája
ként. Nem tünteti fel az évet, azt csak az akkori negyedikesek ne
veiből tudtuk megállapítani. Nincs impresszuma sem. A címol
dalon a címen kívül még ez áll: TANÁRAINK, TANULÓINK 
FIGYELMÉBE!!! 

TELERIZSA címen többször is jelent meg újság. Az első 1987. 
IV. 2-3. dátummal. Stencilezett, A/5 méretű, 11 oldalas. 1988. lfl 
31. - IV. 1. dátummal jelenik meg a következő A/5 méretben, de 
a géppel írt 16 oldalas újság már gyorsmásolóval készült. Még 
ismerünk egy 12 oldalas, A/5 méretű, géppel írt, sokszorosított 
Telerizsát 1992. IV. 8-9. dátummal. 

1993. március 25-én jelenik meg az IZSÓ TIMES A/5 mére
tű, 14 oldalas, számítógépes szövegszerkesztővel készült, sokszo
rosított újság. Az impresszumában az alábbiakat olvashatjuk: 
Szerkesztette: Krajnyák Éva 4. b. 
Rajzokat készítette: Magyar Noémi 4. b. 
Az egészet kijavítgatta: Tóth Dóra 
Mindezeket összcrendczgettc: Krajnyák Tibor 

Készült az Izsó Miklós Gímnáziumban IBM PC Windows 
Write-tal. 

Megjelenik 1994. ápr. 20-22-én BARESZ HÍRADÓ címen 
egy A/5 méretű, 12 oldalas, számítógépes szövegszerkesztővel 
készített, sokszorosított újság a 4. a. osztály szerkesztésében, és a 
4. b. osztály szerkesztésében egy A/ 4-es, 12 oldalas számítógépes 
szövegszerkesztővel készített, sokszorosított újság A TE LAPOD 
címen. Ennek impresszumában, többek közölt, a következőket 

olvashatjuk: 
Megjelenik az Izsó-napokra 
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Főszerkesztő a IV. b. osztály 
Vezető szerkesztők: Lázár Krisztina, Marton Réka, 

Koleszár Krisztián 
A sokszorosítás a Városi Könyvtárban készült. 
1995. márc. 28-án az Izsó Napokra jelenik meg a NEW IZSÓ 

TIMES. A/ 4-es méretű, 10 oldalas, számítógépes szövegszerkesz
tővel készített, sokszorosított újság. A 4. a. szerkesztette. A sok
szorosítás a Városi Könyvtárban készi.ilt. 

Újabb diákújságokat nem ismerünk. 

16. Edelényi műsor (1982-1985); (1986-1989) 

Az A/5 méretű, sokszorosított, kartonborítóval ellátott kiad
vány az Edelényi Művelődési Központ és Ifjúsági Ház rendezvé
nyeiről tájékozlatla a város lakosságát. Az intézmény stencilgé
pén, majd Rominor nyomdagépén készi.ilt. Háromféle borítója 
volt. Mindhármat Mezey István grafikusművész tervezte. Változó 
oldalszámú volt, a példányszám és a felelős kiadó feltüntetése 
nélkül jelent meg. 

17. BORSOD (1986: 4 szám, 1988: 3 szám, 1989: 9 
szám, 1990: 8 szám) 

1986 szeptemberében az Edelényi Művelődési Központ és If
júsági Ház megjelentetett egy négy oldalas újságot (napilap for
mátumban) BORSOD néven, abban bízva, hogy ez majd állandó 
újságja lesz a városnak. A még ebben az évben megjelenq három 
számot (október, november, december) a Nyomozz velü~! című 
városmozgató játékhoz kapcsolódva adták ki a Ruhagyár, a bá
nya és a tem1előszövetkezet támogatásával. Ezek is a Borsodi 
Nyomdában készültek, de már hat oldal terjedelemben. Az ifjú
sági ház és az üzemek dolgozói írták, Szegófi Péter szerkesztette 
és az ifjúsági ház igazgatója, Hadobás Pál volt a felelős kiadó. 

A következő é vben nem jelent meg a lap, és 1988-ban is csak 
három számot tudtak megjelentetni. 

1989-hen új fejlécet lcrvezteltek, és jelentős támogatást kaptak 
a városi tanácstól. Kuratóriumot hozlak !élre a lapkiadáshoz, 
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azon üzemek és intézményektől deleeált tagokkal, melyek anya
gilag támogatták a kiadást. A 7. számtól A/ 4-es méretű és 12 ol
dalas lett az újság, és a B. A. Z. megyei Közművelődési Módszer
tani Központban készült. 

1990-ben még si_került nyolc számot kiadni, de a gazdasági és 
politikai változások nem kedveztek az újság további megjelente
tésének. 

A szerkesztője volt még Baranyi Ferenc is, majd egy háromta
gú szerkesztőbizottság működött Baranyi Ferenc, Lukács László 
és Nagy Athla közreműködésével. 

18. Bűnbak (1987) 

Alkalmi kiadvány, mely humoros írásokat és rajzokat tartal
maz. Az Edelényi Művelődési Központ és Ifjúsáei Ház adta ki, 
A/4 méretben, 48 oldalon. Költségeit a benne lévő reklámok fe
dezték. Főleg miskolci szerzők írták. 

19. Emlékmű (1991. Március 15.) 

A Hősök terén álló, 1930-ban készült első világháborús em
lékmű eredeti állapotába történt visszaállítása és a második vi
lágháború edelényi áldozatai névsorával történt kibővítése utáni 
avatóünnepség alkalmából készült a kiadvány. Az Edelényi Vá
rosszépítő Egyesület és a Művelődési Központ és Ifjúsági Ház ad
ta ki, Lukács László és Slezsák Imre szerkesztésében. A/4-es mé
retű, 12 oldalas. Lapterv: Dekorsoft Kft., Miskolc, Melmda út 2. 
Készült a Hejőmenti MGTSZ nyomdájában. 

A városi önkormányzat Emlékmű Bizottságának tagjai: 
Baranyi Ferenc, Lukács János, Lukács László, Nagy Attila, Varga 
András. 

20. Edelényi hírmondó ( 1991) 

A Szabad Demokraták Szövetsége edelényi szervezetének 
ügyvivő testülete volt a szerkesztője és kiadója az A/ 4-es méretű, 
változó oldalszámú újságnak, mely néhány szám után megszűnt. 
Felelős kiadó: Moh1ár Oszkár. 
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21. Híradó (1991) 

Az alcímek jól mutatják az újság célját: Önkormányzati Hírek; 

A polgármesteri hivatal tájékoztatója. Az A/ 4-es méretű, 6 olda
las kiadványt Lukács Árpád állította össze és Bóta Imre készítette 

el számítógépes szövegszerkesztővel, és végül a hivatal sokszoro
sítógépén másolták. Néhány szám után megszűnt. 

22. Suli saláta (1992-1996) 

Az 1. Sz. Általános Iskolában (1996-tól Szabó Lőrinc Általános 

Iskola) készült diákújságnak öt száma jelent meg 1992-1994 kö
zölt, ismereteink szeriJ\l Czipa Alexandra szerkesztésében, s négy 

száma a könyvtár helytörténeti gyűjteményében megtalálható (1., 

2., 3. és 5.), Két száma van a gyűjteményünkben 1996-ból 
(március, április), ezeket Vattay Zita és Kiss Zsófia szerkesztette. 

Az első újság vállozó oldalszámú, A/ 4-es mérelú, sokszorosított, 

géppel és kézzel írt, a második A/ 4-es, sokszorosított, számító

géppel szerkcsztelt és kézzel írt, 14 oldalas. 

23. Telinform (1993-tól) 

1991-ben jött létre a Városi Televízió az Edelényi Művelődési 

Központ és Ifjúsági Ház keretén belül. 1993-ban önálló intézmény 
lett, és a technikai fejlődéssel párhuzamosan indult be a képújság 

Baranyi Ferenc szerkesztésével. A hírek és hirdetések rendszeres 

cseréjével folyamatosan működik. 

24. Izsó Miklós Gimnázium 30 

A gimnázium fe1mállásának 30. évfordulója alkalmából jelent 

meg a 123 oldalas A/5 méretű könyv 500 példányban. Dr. M. Ta

kács Lajos igazgató állította össze volt tanárok és diákok írásai-
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nak felhasználásával. A könyv tartalmazza az addig végzett diá

kok és az iskolában Lanítolt és Laníló tanárok névsorát. A könyv a 
városi könyvtárban készült. 

25. Edelényi Napló (1993-1994) 

Néhány lelkes fiatal indította el a lapot az Edelényi Városszé
pítő Egyesület kiadványaként, vállalkozók anyagi támogatásával. 

Az edelényi Városi Könyvtár elektronikus kiadványszerkeszt6jén 
és sokszorosító műhelyében készült az A/ 4-es, nyolc oldalas lap. 

Főszerkesztője Smik Ferenc volt. Néhány szám után megszűnt. 

26. Edelényi Valóság (1996-tól) 

A V ALUV A Kft. kiadásábart jelenik meg Edelény legújabb új

ságja. A 16 oldalas, A/ 4-es ~~retú lap a kazincbarcikai Szalézi 
Don Bosco Szakképző Iskola nyomdaüzemében készül. 1996-ban 

a mutatványszám jelent meg, 1997-ben havi rendszerességgel ke
rült az olvasók elé a lap. 1998-ban már a harmadik évfolyama in
dult az újságnak. A harmadik évfolyam harmadik számától 

Edelényi és Bódva-völgyi Valóság. 

27. A Borsodi Tájház Közleményei (1997-től) 

A város legújabb periodikája a tervek szerint félévente jelenik 
meg folyamatos számozással. Első számát a VI. Edelényi Hét 
megnyitóján vehette kezébe az olvasó. Edelény és a városkörnyék 
helytörténeti folyóiratának szerepét kívánja betölteni a Városi 
Rendezvények Háza és Könyvtár kiadásában megjelenő füzet. 

Felelős kiadó Laki Lukács László, a VRHK igazgatója, szerkeszti 

Hadobás Pál és Laki Lukács László. Változó oldalszámú, A/5 

méretű, számítógépes szövegszerkesztővel készült, sokszorosított 
kiadvány. 
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28. Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola 
Évkönyve 1996/97. 

A több mint 30 éve fe1rnálló középiskolának ez az első év

könyve. Tanárok, voll és jelenlegi diákok írták az 57 oldalas, A/5 

méretű füzetet, mely a szerkesztő Kardos Sándor igazgató tervei 
szerint minden évben meg fog jelernti. A gimnázium számítógé
pes szövegszerkeszlőjén készüll és a városi könyvtárban került 
nyomtatásra. 

29. Nefelejcs szirmok (1998-tól) 

Az edelényi Nefelejcs Óvoda jelenlelle meg 1998 februárjában 

az A/ 4-es, 16 oldalas, sokszorosíloll kiad ványl. Nincs fellünletve 

sem a kiadó, sem a szerkesztő. Megjelenésével kapcsolatban sem 
közöl semmilyen információt. Borítója műnyomó papír, színes 

nyomallal, tűzés helyett kél lyukon világoskék szalaggal átkötve. 

Gyermekverseket, feladatokat, gyermektornát stb. közöl. Az 

anyag többség.él más kiadványokból vették ál. 

30. Diáknews(ó) (1998-tól) 

1998. február 11-én jelent meg a Diáknews( ó ), az edelényi 

Szabó Lőrinc Általános Iskola diákjainak havilapja, amint a cún

lapon is olvashatjuk. Az A/5-ös 12 oldalas újság címlapjáról még 

az alábbiakat is megtudjuk: I. évfolyam 1. szám, ; Főszerkesztő: 
Harcsáné Zsemkó Csilla, Szerkesztők: Bajusz Orsolya, Bodnár 

Renáta, Bohács Péter, Papp JudiL, Sógor Roland, Tóth Eitikő, Vas

kó Zsuzsa; Ára: 50 Ft. 

Azt nem közli, hogy kinek a szánútógépén szerkesztik, hol 

sokszorosítják, ki a felelős kiadó és hány példányban készül. 
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