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INGYENES!
A FELSŐZSOLCAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAPJA
A magyar forradalom és szabadságharc kezdete volt annak, amiben ma élünk – mondta
beszédében Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Mint mondta, az ’56-os forradalom kezdete volt
az embertelen magyar diktatúrának a megenyhülése, kezdete volt annak 1989-es bukása, és kezdete
volt a Szovjetunió széthullásának is.
(Az október 23.-i helyi ünnepségekről a 2. oldalon)

Emlékezés ’56 hőseire
Madárlesen a zsolcai óvodások
CIKK A 8. OLDALON

Főszerepben
a sütőtök és a krumpli
(Képes beszámoló a zsolcai tökfesztiválról a 7. oldalon)

Háromszáz diák részvételével rendezték meg a hatodik
Gyermek és Ifjúsági Országgyűlést az Országházban a
gyermekek világnapja alkalmából; a gyerekek többek között az oktatásról és a terrorveszélyről tettek fel kérdéseket
az illetékes államtitkároknak.
Két zsolcai diák (képünkön)
is kérdezhetett a Kövér László
Házelnök által vezetett ülésen.
(Bővebben a 6. oldalon)

DIÁKPARLAMENT
AZ ORSZÁGHÁZBAN

A gyász napja
JEGYZET AZ 5. OLDALON
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Az ’56-os forradalom évfordulójára
emlékeztek Csöbör Katalin: Október 23.-a az egységes Európa
A hagyományos Turul futással
vette kezdetét az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján a megemlékezés Felsőzsolcán.
Hűvös, ködös időben indultak a négy
település, Arnót, Felsőzsolca, Onga és
Szikszó futói a Turul emlékműhöz, ahol
Dr. Madzin Tibor, Onga város
p olgár mestere
idézte fel ünnepi beszédében a
hatvan évvel ezelőtt történteket,
majd Dr. Mengyi
Roland országgyűlési képviselő emlékezett a
hősökre. A kulturális műsort
követően a négy
település vezetői

közösen koszorúzták meg a Turul
emlékművet.
A Kegyeleti Parkban álló kopjafát október 23-án délután több százan, köztük nagyon sok kisiskolás
gyerek vette körül. A 20. századi
magyar forradalom 60. évfordulóján a megemlékezés Pisák Bence tárogató játékával kezdődött, majd a himnuszt
a Csomasz Bass Band zenekar játszotta
az éneklőknek.

létrejöttének kezdete volt

A magyar forradalom és szabadságharc kezdete volt annak,
amiben ma élünk – mondta beszédében Csöbör Katalin térségünk országgyűlési képviselője.
Mint mondta, az ’56-os forradalom kezdete volt az embertelen
magyar diktatúrának a megenyhülése, kezdete volt annak
1989-es bukása, és kezdete volt
a Szovjetunió széthullásának
is. De tulajdonképpen forrása
volt a német egyesítésnek is, és
kezdete volt az egységes Európa

létrejöttének is. Ezért mondjuk, hogy 1956
Európa minden népének az ünnepe. Albert
Camus, igen éppen egy francia, aki talán
először ismerte fel a magyar forradalom

világtörténelmi
jelentőségét. Alig fél évvel a
fegyverek letétele után,
1957. március 15-i beszédében azt mondta,
hogy egy nemzet
sem tett annyit
az igazságért és a
szabadságért, mint
a magyarok 20
évre visszamenve.
– mondta beszédében a képviselő
asszony.
A csengő hangú Melegh Zsóﬁa
szavalata,
valamint a Rozmaring
és a Férﬁ Népdalkör
citerával kísért közös
éneklése után a város
vezetői, az intézmények
és civil szervezetek képviselői koszorúztak a
Kegyeleti Parkban álló
a 1956-os kopjafánál.
Az ünnepség végén felcsendült az 1956-os emlékév hivatalos dala, az
Egy szabad országért, melyet két világhírű
zeneszerző, Desmond Child és Andreas
Carlsson alkottak és magyar sztárok énekelnek.
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Október 19-e: a Magyar-Bolgár Barátság Napja
Szeptember végén mind a magyar országgyűlés, mind a bolgár parlament
elfogadta Varga Szimeon magyarországi
bolgár parlamenti szólószó azon javaslatát, hogy október 19-e legyen a Magyar-Bolgár Barátság napja.
Bulgáriában október 19-én tartják az ország védőszentje, Rilai Szent János ünnepnapját, akinek a maradványait tartalmazó
ereklyét, III. Béla magyar király Szóﬁa elfoglalása után Esztergomba szállíttatta. A szentet az esztergomi érsek több alkalommal,
nyilvánosan is megtagadta, emiatt a legendák szerint megnémult, és csak azután tudott újra megszólalni, hogy megérintette az
ereklyét és bűnbánatot gyakorolt. III. Béla

Demeter-nap:
a bolgár kertészek ünnepe
Hálaadó szentmisével,
pad avatással, koszorúzással és kortárs képzőművészeti kiállítással ünnepelte a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a Demeter napi
bolgárkertész ünnepet. A
megemlékezésen részt vett
a parlament bolgár szószólója és a bolgár kulturális intézet igazgatója is. A zsolcán nyílt
tárlat bepillantást engedett a bolgár kortárs művészet legjavába.
Az idén 14 éves Zsolcai Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat mögött tevékeny múlt áll. Kulturális és gasztrónómiai programok mellett városunkban és testvértelepülésünkön, Draganovoban
is szobrot állítottak, ólomüveg ablakot készíttettek
a görögkatolikus templomba, idén pedig egy padot avattak a kastély előtt álló emlékműnél. A korábbi draganovoi polgármester, Peter Szuvandjiev
által készített és a zsolcaiaknak ajándékozott pad
megszentelése a rossz időjárás miatt most ugyan
Magyar-Bolgár Barátság Napja október
19. Csodatévő Rilai Szent János szimbolizálja a magyar-bolgár barátság napját.
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló
kezdeményezésére a magyar Országgyűlés
és bolgár Nemzetgyűlés határozatai alapján
október 19. hivatalosan a magyar-bolgár
barátság napja. Bulgáriában október 19-én
tartják az ország védőszentje, Rilai Szent
János ünnepnapját, akinek a maradványait
tartalmazó ereklyét III. Béla magyar király
Szóﬁa elfoglalása után Esztergomba szállíttatta. A legenda szerint, a szentet az eszter-

ezt látva az ereklyéket aranyba és ezüstbe
foglaltatta és 1187-ben visszavitette Szredec
városába, a mai Szóﬁába. A Magyar-Bolgár
Barátság napján Felsőzsolca bulgáriai testvértelepülésén, Draganovoban Neli Groskova polgármester asszony és Jonkovné Tócsev Katalin koszorúzták meg a néhány éve
felavatott kertész emlékművet. Tócsev Katalin Miskolcon született, de bolgár férjével
több mint négy évtizede él Draganovoban.
A magyar-bolgár barátság napja alkalmából
Dr. Erdő Péter bíboros kétnyelvű emléktáblát avatott fel az esztergomi Bazilikában. A
táblát, amelyen Csodatevő Rilai Szent Jánost
ábrázoló bronz dombormű látható, a magyarországi bolgár közösség állította. Az ünnepségen a zsolcai bolgárok is jelen voltak.

elmaradt, de az emlékműnél idén
is sokan koszorúztak.
A kastélyban Olga Popova a
Bolgár Kulturális Intézet igazgatója nyitotta meg a kortárs bolgár
képzőművészeti kiállítást. A tárlat nem csak a különböző technikával, de a más-más művészeti
szemlélettel dolgozó, Bulgáriában is népszerű képzőművészek
alkotásait vonultatta fel. A megnyitót Zsekov Mónika hegedűművész különleges hangzású muzsikája tette emlékezetessé.
A zsolcai bolgárok Demeter napi rendezvénye iránt országszerte nagy volt az érdeklődés, amit mi sem jelez jobban, mint hogy a
parlament bolgár szószólója, Bolgár Kulturális Intézet több munkatársa, egy kiállító művész, valamint a debreceni és a dunakeszin
élő bolgárok kis csoportjai is ellátogattak városunkba.

gomi érsek több alkalommal, nyilvánosan is
megtagadta, ami miatt megnémult, és csak
azt követően nyerte vissza beszédkészségét,
hogy bűnbánatot gyakorolt és megérintette a szent ereklyét. III. Béla ezt látva az
ereklyéket aranyba és ezüstbe foglaltatta és
1187-ben visszavitette Szredec városába,
a mai Szóﬁába. A Magyar-Bolgár Barátság napján Felsőzsolca bulgáriai testvértelepülésén, Draganovoban Neli Groskova
polgármester asszony és Jonkovné Tócsev
Katalin koszorúzták meg a néhány éve felavatott kertész emlékművet. Tócsev Katalin

Miskolcon született, de bolgár férjével több
mint négy évtizede él Draganovoban. A
magyar-bolgár barátság napja alkalmából
Dr. Erdő Péter bíboros kétnyelvű emléktáblát avatott fel az esztergomi Bazilikában. Az
avató ünnepségen részt vett Dr. Gaál Endre
nagyprépost úr, Soltész Miklós államtitkár,
Dr. Muszev Dancso a bolgár országos önkormányzat elnöke, valamint Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló. Az ünnepi
beszédeket követően Dr. Gaál Endre atya a
táblát megszentelte. Az ünnepségen a zsolcai bolgárok is részt vettek.
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TISZTELGÉS
A FÁKNAK
AZ ERDŐK HETE ALKALMÁBÓL

A négy hárs és a kiserdő
Településünk egyik látványos, és meghatározhatatlan korú
fa-együttese a környezetéből kiemelkedő négy öreg hársfa, hátterében a kiserdővel, amely a Kassai, Ongai és Bólyai utcák kereszteződésében áll, s összehajló ágaikkal egy régi római katolikus kőkeresztet védelmeznek. A famatuzsálemek, amely ma a kiserdővel
alkotnak egységet, a múlt század első évtizedeiben még magukban álltak, a Szilvás és Kenderföld településrészek határát jelölték,
amelynek akkoriban kelet felé a lakott település széle is volt, ez
mára természetesen már megváltozott.
Mindig érdekelt mikor állították elődeink a kőkeresztet, s ültették
a fákat. A két esemény valószínűleg egybeesett, ugyanis a keresztet
védelmező, négyszög alakban épített vaskerítés négy oldalára szimmetrikusan ültették a facsemetéket, amelyek nagyra növekedve
már megbontották a kerítés betonalapzatát. A kereszt talapzatára
Bibliából vett idézeteket írattak fel készítői, amely mára már töredékes, helyenként alig olvasható. Említést érdemel, hogy építtetői
akkoriban nem találták fontosnak közölni az utókorral az állítás
Immár hetedik alkalommal rendezte meg – a hagyományőrzés jegyében– az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
a szüreti felvonulást, melyhez ez évben
is csatlakozott az Önkormányzat is. A
menet a Bárcay kastély elől indult, élén a
hagyományos szőlő haranggal, melyet a
Zsolca Táncegyüttes ﬁataljai vittek. Őket
követték a Zsolca táncegyüttes tagjai,
majd a feldíszített lovas kocsin az emődi
Tehéntánc Együttes. A kocsi után testvértelepülésünk, Magyarkanizsa Népdalköre,
majd a Rozmaring Női népdalkör hangos
nótaszóval vonult a sorban. A kisbíró, már
hagyományosan, Hogya Zsolt volt, aki
szenzációsan látta el feladatát.
A menet több helyen megállt, ahol a táncosok és énekesek szórakoztatták a kapuba kiálló embereket, és a menettel együtt
vonulókat. A József A. utcánál a menet
elejére állt a Csomasz Brass Band fúvószenekar, és a Mazsorettek, akik tovább színe-
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időpontját és az állíttató nevét. Tartok tőle, hogy manapság már egyetlen helyi lakos sem tudja ezekre a választ.
A korukat nem sikerült kiderítenem, annak ellenére, hogy
az elmúlt évtizedek során számos polgártársunktól igyekeztem megtudni. A megkérdezett, többnyire idős emberek válasza az volt, hogy ők mindig ilyennek látták azokat.
Jelenleg az Összetartozás terének adnak látványos és
tetszetős hátteret, itt áll az átépített, 1919-es Tanácsköztársaság, postásokból és vasutasokból verbuvált csapatának Felsőzsolcánál, a Cseh inváziós csapatok ellen vívott csatájában elesettek emlékműve, valamint a Trianon
emlékmű. Az itt kialakított park kicsi, de nagyon szép,
virágokkal díszített, folyamatosan rendben tartott, az itt
elhelyezett padokon kellemes elüldögélni azoknak, akiket nem zavar a csomópont forgalma. Este kandeláberek
lámpái hangulatosan meg is világítják, vonzó szigetecskéje városunknak.
Korai gyermekkoromban, – a negyvenes évek végéről
és az ötvenes évek elejéről van szó-, településünk e kis
szeglete egyáltalán nem így nézett ki. A parkocska helyén sáros
partjaival egy kacsaúsztató tó ált itt az év legnagyobb szakában,
amely csak a legmelegebb nyári hónapokban száradt ki, de esőzések után újra megjelent. A helyben lakók ide hajtották ki kacsáikat,
libáikat, s csak este terelték haza őket.
A kiserdő csupán az elmúlt évtizedekben került telepítésre, a négy
hárs magában állt, a mögötte kialakított labdarúgópályán és annak
füves környékén tehenek legelésztek. Máig emlékezetes látvány volt
számomra, mikor egy alkalommal „házi liba csapat” repült el felette,
ami ma szinte hihetetlennek tűnik. A hársfa-együttes mindig is énekesmadarak kedvelt szaporodó helye volt, manapság balkáni gerlék
és székácsgalambok is költenek itt. A korábbi években virágzásuk
idején sokan gyűjtöttek róla teának való hársfavirágot.
A terület nedves altalaja is hozzájárulhatott, hogy a fák szinte
változatlan állapotban vészelték át a száraz, csapadékszegény időszakokat, és értek meg matuzsálemi kort, mindeközben a kőkereszt
rászorult egy-egy karbantartásra.
Egyszer talán egy helytörténész veszi a fáradságot, és megkísérli
feltárni a fa-együttes és kőkereszt szültésének időpontját.
Bredács László

Szüreti felvonulás és bál Felsőzsolcán
sítették a felvonulók sorát a sportpályára
menet. Közben az énekkar tagjai pogácsával kínálták a nézelődőket. A sportpályán
Siska András jóvoltából borral, musttal,
pálinkával a GAMESZ felajánlásával pedig kecskesajttal kínálták a résztvevőket.
Itt minden szereplő csapat adott egy
rövid műsort, majd Dr. Tóth Lajos polgármester úr meggyújtotta a tábortüzet,
az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek”
jegyében. Az este jó hangulatú énekléssel,
beszélgetéssel telt.
Másnap, szombaton este folytatódott a
szüreti bállal a hagyományőrzés.
A bálra, amit a Pokol Csárda különtermében tartottunk, 93-an fogadták el
meghívásunkat, és érezték jól magukat.
A jó hangulatról Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház primadonnája és

Jenei Gábor színművész gondoskodott!
A talp alá valót Töttös István zenész és társa szolgáltatta.
A ﬁnom vacsorát követően kezdetét vette a tánc. Éjfélkor tombolanyereményeknek örülhettek a résztvevők. A vigadalom
hajnalig tartott.
Itt szeretné az Egyesület megköszönni
az Önkormányzat, a GAMESZ támogatását, az Óvodáknak a szervezést, hogy sok
gyerek jött el a rendezvényre, és minden
résztvevőnek, szereplőnek a színes programot, részvételt, támogatóinknak pedig a
nyújtott segítséget.
Reméljük, mindenki jól szórakozott!
A krónikát lejegyezte
Pásztor József, az egyesület titkára
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űvös novemberi szélben hullajtják leveleiket a fák. A temető néma fejfái között csend
honol. A gyertya apró lángja táncot jár a
szélben. Meghatottság és tisztelet hatja
át ilyenkor a lelkünket. Emlékek kavarognak bennünk, régóta nyomasztó, ki
nem mondott gondolatok fogalmazódnak meg.
Halottak napján kicsit megállunk, és
elgondolkozunk. Honnan jöttünk? Hol
állunk most? Hová tartunk? Mit és kit
veszítettünk, mi lenne, ha még köztünk
lenne? Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal áll az ember a sírok előtt. A legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István
nagycenki nyughelyének bejáratánál
ezt olvashatjuk: „Voltunk, mint ti, lesztek,
mint mi.” A mondat kíméletlenül komor
és őszinte, de azt a sorsot fogalmazza
meg, amelyben mindannyian egyenlők
leszünk.
Halottak napján egy kicsit újra átéljük
a gyászt, a veszteséget, a kicsinységünket, a sebezhetőségünket. Ez olyan nap,
melyet áthat a hit, a remény és a szeretet
mellett a szomorúság, a bánat is. Ezen
a napon visszatekintünk a múltba. Keressük emlékeinket, felidézünk arcokat,
érintéseket, hangokat, hangulatokat.
Sokszor újabb szomorúságot, fájdalmat,
feltépett sebeket jelent ez a nap. Én mégis azt mondom, tegyük fel a kérdést:
mennyire fontosak azok, akik élnek?
Mert ez a nap tanítson minket a szeretetre. Nem az elméleti, általános szeretetre, amely keblére öleli az egész
világot, hanem a gyakorlatias, cselek-
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HALOTTAK NAPJA
vő szeretetre, amely azt
vizsgálja: mit teszünk és
mit tudnánk még tenni
családunkért, szerelmünkért, barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért. Kerüljük ki a hamis
illúzió csapdáját, amelybe
oly könnyű beleesni, ha
azt gondoljuk magunkról, hogy az egyetemleges szeretet érzése jár át
minket. Ne feledjük: akit
szeretünk, annak minden
nap jár tőlünk egy jó szó, egy mosoly,
egy simogatás. Nem kerül semmibe. De
mindenki gazdagabb lesz tőle, az is, aki
adja, és az is, aki kapja. Halottak napján gondoljunk arra, hogy cselekvően
szeretni csak az élőket lehet. Szeressük
azokat, akik körülöttünk élnek, mert
csak addig tehetünk bármit is értük,
amíg velünk vannak, amíg élnek.
Ha nem volna halál, fogalmunk se
lenne, miről szól az élet. Életünknek a
halál ad formát és keretet. Az élet pedig értelmet, mindennek – így a halálnak is. Mindenki magában hordja a
végtelenség lázas, megvalósíthatatlan
vágyát, mindenki külön mindenség a
mindenségben, és mindenki és minden
megsemmisül egyszer. Porból vagyunk
és porrá leszünk. Növények, állatok, emberek, csillagok, egész világok – mind

megelevenednek, aztán
meghalnak, hogy átalakuljanak. És soha nem tér
vissza ugyanaz a lény, legyen akár állat, akár ember, akár csillag!
Az ember két világ polgára egyszerre, lelkének
gyökérszálai az éghez kötik, lábával pedig sáros földi utakon botorkál. Mert
az élet és a halál már csak
ilyen, kettős fogalom, az
egyik nem létezik a másik
nélkül. Az ember tehát éljen jól, amíg
tud, és haljon meg jól, amikor muszáj.
A nyirkos sírköveken nem a mécsesek
keltenek meleget, hanem a fölöttük álló
emlékezők, akik élnek, őriznek emléket,
fájdalmat, nevetést, ölelést – s most, az
ő szeretetük melege teszi elviselhetővé
a gyász rideg tényét.
Mert elfogadni tudni a másik halálát
annyit jelent, mint elfogadni egy soha
viszont nem látást, egy hang, egy gyengédség elvesztését, melyek hordozói
voltak a kapcsolatnak, s belenyugodni
a közösen elképzelt jövő szétfoszlásába,
az örökös és végleges hiányba.
ogynak a fények, feltámad a szél,
és a hűvös novemberi alkonyon
milliónyi mécses pislákoló fényében a zsolcai temető fölött ágyazni
kezd az éjszaka.

F
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Háromszáz diák részvételével rendezték meg a hatodik Gyermek és
Ifjúsági Országgyűlést az Országház
Felsőházi termében a gyermekek világnapja alkalmából; a gyerekek többek
között az oktatásról és a terrorveszélyről tettek fel kérdéseket az illetékes államtitkároknak.
Két zsolcai diák is kérdezhetett a Kövér
László Házelnök által vezetett ülésen. Vajdasági testvértelepülésünk Magyarkanizsa
diákjai is részt vettek az ülésen, egy diák
tőlük is kérdezte az államtitkárokat.
A magyarországi településekről és a határon túlról érkező 8 és 18 év közötti tanulókat a rendezvény házigazdája, Kövér László,
az Országgyűlés elnöke, valamint Edvi Péter, a szervező Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat elnöke fogadta, majd megkezdődött a „parlamenti ülés”,
amelyen a diákok tették
fel kérdéseiket az illetékes államtitkároknak és
szakembereknek, majd
gombnyomással szavaztak is a válasz elfogadásáról. A 29 kérdésre
adott válaszból volt néhány, amelyet a gyerekek nem fogadtak el, így
például Rétvári Bencének a sótlan menzakosztról szóló indoklását, valamint Hollik
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Diákparlament az Országházban
„NEM!” SZAVAZAT A SÓTLAN MENZAKOSZTRA
István KDNP-s képviselő magyarázatát arról, hogy miért hiányzik rengeteg képviselő a parlamenti ülésekről.
A gyermekek világnapja megünneplésére az Országgyűlés és a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat hirdetett pályázatot, amelyen 8–18 éves gyerekek küldhették be, hogy milyen kérdést intéznének
a miniszterekhez, ha képviselők lennék. A
legjobb pályázatok beküldői vettek részt a
Gyermek és Ifjúsági Országgyűlés ülésén.
A Parlamenti látogatás végén a Országygyűlési Őrség díszőrségi bemutatót tartott
a gyerekeknek.

„Egy éjszaka könyvtárral – könyvtárban”
Könyvtárunk számára már hagyománnyá vált, hogy csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. Az idén 25 gyerek jókedvétől volt
hangos péntek éjszaka a könyvtár. Nyári
táborunk óta ifjú könyvtárlátogatóink
csak ezt az éjszakát várják. Ilyenkor átengedjük számukra a könyvtárat és azt szeretik is birtokba venni. Az est folyamán a
sokszínű programokon keresztül lehetőségük van betekintést nyerni a könyvek
birodalmába. Kreativitásuk ösztönzésé-
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re öt csoportban ügyességi, kézműves
kötetlen vetélkedőn is részt vesznek az
éjszaka a diákok. Függetlenül az elért helyezéstől a reggeli ébresztő után mindenki ajándéktárgyban részesül. A sokszínű
program biztosítéka, maga a hely varázsa. Egy kastélyépület, felfedezni vágyó
gyermekek hada, ez garantálta a sikeres
programot. Évről-évre a következő jelmondattal zárunk:
Jövőre, veled, ugyan itt!
Fehér Katalin könyvtárvezető
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TÖBB MINT GASZTRONÓMIAI PROGRAM

Sütőtök és Krumpli Fesztivál
Felsőzsolcán
Kupakgyűjtés
a hejőcsabai Mátyás Zsóﬁ
gyógyulásáért
Az idén 15 éves fennállását ünneplő Nagycsaládosok Egyesületének
Felsőzsolcai Szervezete ismét Sütőtök és Krumpli Fesztivált szervezett a Hősök terére. A program
részeként fellépett a Csomasz Brass Band és a mazsorett tánccsoport, a Zsolca Táncegyüttes utánpótlás
csoportja, az óvodások és
a debreceni Country Linedance Klub.
Az 5. Sütőtök és Krumpli
Fesztiválon, bemutatkoztak
a helyi őstermelők, volt kézműves vásár, virágkertészet.
A lovas szekéren káposzta savanyítás
zajlott, a háttérben a gyerekek pótkocsiról ugrottak a szalmába. Finom
ételek is készültek, krumpli lángos,
tócsni, babgulyás. Felsőzsolca Város
Önkormányzatának támogatásával
idén is igazi kulturális és gasztronómiai programot igyekeztünk szervezni – mondta Lászka Béláné NOE
Felsőzsolcai Szervezetének elnöke, aki
hozzátette: nagy öröm számunkra, hogy a városból és környékéről is egyre többen érdeklődnek a fesztivál programjai iránt és
a jótékonysági kupakgyűjtési akciónkba is nagyon sokan bekapcsolódtak.
A felsőzsolcai mazsorett tánccsoport erre az alkalomra egy
különleges koreográﬁával is készült. Miközben sült a lángos
és a tócsni, a sátorban Oravecz Péter gyümölcs faragó alkotott.
A mesterséget külföldön tanulta és ez alkalommal is minta nélkül dolgozott.
A közönség láthatta a Zsolca Táncegyüttes utánpótlás csoportját
is. A Dancing Boots Country Line Dance Klub Debrecenből ér-

kezett Felsőzsolcára. A tánccsoport első alkalommal lépett fel városunkban. Az amerikai
stílus mára már az
egész világban elterjedt, így Magyarországon is több
linedance formáció
működik. Szilágyi
Gábor
tánctanár,
a debreceni csoport vezetője szerint ez kortól és
nemtől független kikapcsolódási lehetőség.
A felsőzsolcai nagycsaládosok minden évben
szerveznek jótékonysági kupakgyűjtést. Idén is a
hejőcsabai Mátyás Zsóﬁnak adták át a kupakokat. A
család utánfutóval érkezett, de szükség is volt rá, hiszen még az autó
csomagtartójába is került a több zsáknyi kupakból. Ezzel az adománnyal Zsóﬁ kezeléseit tudja ﬁnanszírozni a család.

Az Aranyanyu különdíjasa:
Eszter nővér
Idén már 6. alkalommal adták
át a Richter Aranyanyu Díjat. Az
elismerés alapítói, a Richter Gedeon Nyrt. és Rácz Zsuzsa író a
díjazottak történetén keresztül
szeretnék láthatóvá tenni az oktatásban, az egészségügyben és a
szociális szférában dolgozó nőket,
akik sokszor a háttérben, minden
elismerés nélkül végeznek felbecsülhetetlen értékű munkát.
A Ridikül Magazin különdíjával együtt idén is kilenc nő vette át a díjat. A Ridikül Magazin 2016-ben is különdíjat ajánlott fel, melyet Görög Athéna
főszerkesztőtől a legtöbb jelölést kapó Mágoriné Sinka Eszter
körzeti nővér vette át.
Eszter Felsőzsolcán él, de Miskolcon dolgozik egy háziorvosi rendelőben. Nem ismer lehetetlent, ha a betegekről van szó.
Munkája után még meglátogatja az idős pácienseit, bevásárol,
főz nekik, vagy éppen kitakarít, ha arra van szükség. A felsőzsolcai árvízben ő is érintett volt, ekkor értette meg, milyen az,
ha valaki mindenét elveszíti. Azóta valóságos adományhálózatot épített ki, lelkesedése, fáradhatatlansága reményt ad mindenkinek – olvasható az Aranyanyu weboldalán.
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A legfontosabb
tudnivalók
a kéményseprésről

Cél: környezettudatos magatartásra nevelés

Madárbarát jelzőre
pályázik
a felsőzsolcai óvoda
A Zöld Óvoda cím
elnyerése után, a Madárbarát jelzőre is pályázik
a Felsőzsolcai Napközi
Otthonos Óvoda. Ennek első lépése, hogy a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Bükki csoportjának alelnöke Somoskői Péter a Sajó
parton ismertette meg a gyerekekkel a madárgyűrűzést. Csonka Ferencné az óvoda vezetője szerint ez
a program annak a szemléletnek a folytatása, amit tavaly kezdtek el a Zöld
Óvoda pályázattal. Fontosnak tartják, hogy a gyerekeket környezettudatos
magatartásra neveljék apró lépésenként.
A Zöld Óvoda keretében gyógynövény- és fűszernövénykertet hoztak létre.
Az ott kihajtott metélőhagymát rávagdalják a kenyérre, a gyerekek már tudják, hogy a citromfüvet nem csak zacskóban, készen lehet megvenni, hanem begyűjtik és leszárítják. Madárgyűrűzéskor az óvodás programnál két
cél is elérhető. Egyfelől tudományos cél a madár befogása, megjelölése. Így
a madár mozgása, vonulása megﬁgyelhető, életkoráról információ kapható.
Másfelől az óvodások
számára különleges
élmény, hogy élőben
láthatják a madarakat,
a madárgyűrűzést. A
madarak táplálékot,
búvóhelyet találnak
a zsolcai Sajó parton,
ahol főleg a poszáták,
bokorlakó madarak,
magevő
madarak,
pintyfélék mozognak.
A fákon ragadozó madarak is megtalálják
élőhelyeiket.

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a
megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
– A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési
időszakkal.
– A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit.
– Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök
esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a
katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy
értesítőt. Ha a a megadott időpontban nem találja otthon a
kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a
sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül
egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető
a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat
(körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő
elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába
nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között
megrendelt kéményellen őrzés ért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen
a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a
9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.0014.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenvsenres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt.
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése
során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő
készpénzt fogad el.
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GLADICS GYULA
KŐMŰVES
VÁLLALKOZÓ
Felsőzsolca, Hunyadi út 5.
kőművesmunkák
burkolás
szigetelés
gipszkartonozás
térkövezési munkák minőségi
kivitelezése.
ÉRDEKLŐDNI:
30/322 00 33 telefonon.
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Három győzelem, egy döntetlen, egy vereség
Tovább folytatta remek szereplését a
Felsőzsolca labdarúgó csapata a bajnokságban.
Az Újpest elleni Magyar Kupa mérkőzés
után két mérkőzést játszott a csapat szeptemberben. Először a Bőcs csapatát fogadták, és
egy két piros lapot hozó mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak. A félidei egy gólos
előnyt a második játékrészben tovább növelték a ﬁúk, így a hajrában kapott gól ellenére
is 4-1 arányú győzelmet arattak. A gólokon
Kőműves /2/, Bodnár és George osztoztak.
Egy héttel később a rajton beragadó, de jelentős játékerőt képviselő Bogácshoz látogattak Sándor Zsolt tanítványai. Az első játékrészbeli gyors gólváltás után, egy, a mérkőzés hajrájában szerzett góllal nagyon fontos
három pontot szerzett a csapat. A mérkőzés
hőse, a két gólt szerző Orosz Tamás volt.
Következhetett az ősz rangadója, a két veretlen csapat csatája. A tavaszi sajóbábonyi
meccshez hasonlóan az M4 Sport stábja ismét városunkba látogatott. Ország-világ láthatta a megye pillanatnyilag két legjobb csapatát, akik egy igazi csatát varázsoltak a futballpályára. Gól nem esett a kilencven perces
ütközet során, azonban férﬁas, küzdelmes
mérkőzést láthatott a mintegy ötszáz néző.
A nagy csata után egy igazi átalakult, ﬁatal
együttes látogatott a zsolcai katlanba. A hazai pályán azonban ezen a nap nem termett
babér, a hajtós vendégek elvitték a három
pontot. A szépítő gól szerzője Boczki volt.
Javításra kiváló lehetőség volt a bajnokságban borzalmasan teljesítő, nagy múltú
MVSC elleni hazai bajnoki találkozó. A csa-

pat ismét visszatért a győzelmi ösvényre, és
a hajrában bedarálta ellenfelét. A 4-1 arányú
sikerből Orosz /2/, Boczki és Geoge vette ki
góllal a részét.
A csapat tíz forduló után huszonöt ponttal, jobb gólkülönbségének hála első helyen
áll a bajnokságban. Utánpótlás csapataink
közül U19-eseink rapszodikusan szerepelnek, hiszen tíz meccs után öt győzelem, egy
döntetlen, négy vereség a mérlegük, ami
jelenleg a bajnokság hetedik helyére elég.
Az U16-osok öt mérkőzésen egyetlen győzelmet arattak, így a bajnokság utolsó előtti
helyén szerénykednek.
Hajrá Zsolca!
Megyei I. osztály 2016/2017
1. forduló: 2016.08.14. 17.00 Karcsa – Felsőzsolca
0-1
2. forduló: 2016.08.21. 17.00 Felsőzsolca – Tokaj
3-0
3. forduló: 2016.08.27. 17.00 Szendrő – Felsőzsolca 0-2
4. forduló: 2016.09.04. 16.30 Felsőzsolca – Onga
2-1
5. forduló: 2016.09.10. 16.30 Tiszakeszi – Felsőzsolca 1-4
6. forduló: 2016.09.18. 16.00 Felsőzsolca - Bőcs
4-1
7. forduló: 2016.09.24. 16.00 Bogács - Felsőzsolca 1-2
8. forduló: 2016.10.02. 15.00 Felsőzsolca - Mád
0-0
9. forduló: 2016.10.09. 15.00 Felsőzsolca - Bánhorváti 1-2
10. forduló: 2016.10.16. 14.30 Felsőzsolca - MVSC
4-1
11. forduló: 2016.10.22. 14.30 Sajóbábony - Felsőzsolca 0-1
12. forduló: 2016.10.30. 13.30 Felsőzsolca - Ózd
2-2
13. forduló: 2016.11.05. 13.00 Szerencs - Felsőzsolca 0-4
14. forduló: 2016.11.12. 13.00 Edelény - Felsőzsolca 4-1
15. forduló: 2016.11.20. 13.00 Felsőzsolca - Encs

HIRDESSEN
a Zsolcai Hírmondóban
és a ZsolcaTV Képújság
oldalain!
Együttes, több heti
megrendelés esetén
jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés:

info@zsolcatv.hu

 Közélet

2016 október

Zsolcai Hírmondó

ONGAI SZESZFŐZDE
augusztus 20-án megkezdte
folyamatos üzemelését

NÁLUNK A VALÓDI KISÜSTI
PÁLINKA RÉZ RENDSZERBEN,
KÉTSZERES LEPÁRLÁSSAL
KÉSZÜL.
Bérfőzési díj szeszadóval
1550 Ft/liter 50 fokos pálinka
Iratkozni
hétfőn és szerdán 8–13 óráig,
pénteken 13–18 óráig
a helyszínen is, vagy

06-30/362-7110,
06-30/853-2181
napközben bármikor

HIRDESSEN
A ZSOLCATV és a
ZSOLCAI HÍRMONDÓ

REKLÁM
FELÜLETEIN
Bővebb felvilágosítás
a Szerkesztőség elérhetőségein
kérhető!

w w w. z s o l c a t v. h u
i n f o @ z s o l c a t v. h u
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