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A F E L SŐZ S O L C A I  K É P V I S E LŐ - T E S T Ü L E T  L A P J A

Emlékezés

a doni áldozatokra
Felsőzsolca Város Önkormányzata fontosnak tartja az 

emlékezést, ennek jegyében január 13-án a hősi halált halt 
áldozatok előtt tisztelegtek a történelmi egyházak képvi-
selőivel a Kegyeleti Parkban. A csípős hideg és a hóesés 
ellenére a déli harangszó idején sokan gyűltek össze a régi 
temetőben egy főhajtásra, imádságra és koszorúzásra. 

(Beszámoló a 3. oldalon)

Az idén január 15-22. között zajlott le az Ökume-
nikus Imahét. A kezdeményezéshez a felsőzsolcai 
gyülekezetek is csatlakoztak.
(Az egyházak jeles eseményéről a 4. oldalon írunk.)

Ökumenikus Imahét

Autószentelés
(Tudósítás a 6. oldalon)

TISZTELT
FELSŐZSOLCAI 

POLGÁROK!
Egy-egy esztendő vége és egy 

új kezdete között nincs szünet, 
nincs üres idő. Mi, emberek te-
remtünk magunknak pillanatnyi 
lehetőséget a vissza- és az elő-
retekintésre. Szükségét érezzük 
annak, hogy megálljunk, számba 
vegyük azt, amink van és megál-
modjuk, megtervezzük, amit sze-
retnénk. Ez a jelen pillanata. A je-
lenen keresztül vezet az idő útja a múltból a jövőbe. A múlt 
tanulságot, a jövő pedig lehetőséget rejt a jelenben.

Így van ez akkor is, ha az előttünk álló időszakot alakító 
feltételek folyamatos mozgásban vannak. Minden esz-
tendő, melybe belépünk közösen, egy újabb esélyt, egy 
újabb lehetőséget jelent mindannyiunk számára. Aki ré-
szese a felsőzsolcai mindennapoknak, tudnia kell, hogy 
egész évben számíthatunk egymásra bajban és örömben 
egyaránt. Választott és felelősséggel viselt vállalásaink fo-
lyamatos munkát, helytállást követelnek a családban, a 
munkahelyeken és a lakóhelyünkért tevékenykedő civil 
szervezetekben egyaránt. De épp ezek azok az értékek, 
melyeket jó szívvel és szeretettel kívánok 2017-re váro-
sunk minden lakosának: megértő és gondoskodó csalá-
dot, stabil és fejlődésorientált munkahelyeket, valamint 
nyitott szívű és lelkes barátokat.

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete ne-
vében kívánok mindenkinek egészségben gazdag boldog 
új évet.

Dr. Tóth Lajos

polgármester

TESTÜLETI NAPLÓ 
(Cikk a 2. oldalon)
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 Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 évben január 18-án 
tartotta első ülését. 

Elsőként az önkormányzat intézményeiből 2016 évben nyugdíjba vonult dolgozó-
kat köszöntötte Dr. Tóth Lajos polgármester. Bideczki Jánosné a Felsőzsolcai Polgár-
mesteri Hivatalból, Horkai Istvánné a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodából ment 
nyugdíjba.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak esemé-
nyeiről szóló polgármesteri jelentésben a polgármester tájékoztatást adott arról, hogy 
2016. december 29-én aláírta Felsőzsolca város ivóvíz víziközmű ellátására vonatkozó, 
15 évre szóló koncessziós szerződést az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízmű-
vek Zrt.-vel. A szerződés szerint az ÉRV Zrt. évi 15.050.000.-Ft koncessziós díjat fi zet 
az önkormányzatnak. Ezt az összeget az ivóvízvezeték karbantartására, felújítására 
fordítják. A szerződés részeként a Kacsa közben ivóvíz gerincvezeték kiépítéséről kö-
tött vállalkozási szerződést az önkormányzat az ÉRV Zrt.-vel, a gerincvezeték üzem-
be-helyezésének végső határideje 2017. december 31. 

A jelentésből megtudhatták, hogy a 7-es buszjáratról. a támogatás összegéről vég-
leges egyeztetésre került sor, majd az önkormányzat nevében a polgármester aláírta a 
szerződést Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterével. 

Dr. Tóth Lajos polgármester január 2-án mindkét alpolgármestert polgármesteri 
biztosként feladattal bízta meg 2017. évre. Nádi Gyula alpolgármester a várossá válás 
20 éves évfordulójának megünneplésére, Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület 
tagjai közül választott alpolgármester, a GAMESZ felügyeletére kapott felhatalmazást. 
A polgármester a rendkívüli hóhelyzet kapcsán dicséretben részesítette a hóeltakarí-
tásban résztvevő dolgozókat és vezetőket. Demeter Ervin kormánymegbízott úr el-
ismerését fejezte ki a város vezetésének, hiszen a környező településeket végigjárva 
megállapította; hogy a felsőzsolcai utak jól járhatóak, a havat megfelelően eltakarítot-
ták. Külön köszönetét fejezte ki a polgármester azoknak, akik önkéntesen segítettek 
és közreműködtek a hóeltakarításban, kiemelte a Kosztek családot és Nagy Zoltán 
képviselt urat. 

A napirendek között a Képviselő-testület megtárgyalta a Felsőzsolcai Polgárőr 
Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót Agócs Ferenc polgárőrparancs-
nok előterjesztésében. Döntött a Képviselő-testület a 2017. évi igazgatási szünetről, 
az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról, elfogadta a Felsőzsolcai Köz-
művelődési Intézet és Városi Könyvtár 2017. évi munkatervét, jóváhagyta a pol-
gármester szabadsága ütemezését, módosította a Feladat-ellátási Szerződést az ön-
kormányzat és a Dr. Somogyi Magdolna által képviselt Márk Humán Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társaság között. A módosítással Dr. Somogyi Magdolna háziorvos 
rendelése az alábbiak szerint változik: 

     Hétfő: 800–1200 óra 
     Kedd: 1400–1730 óra 
     Szerda: 800–1200 óra 
     Csütörtök: 1230–1630 óra 
     Péntek: 730–1030 óra

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozá-
sában a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásának 
lefolytatásához járult hozzá és felhatalmazta a polgármestert, hogy a szükséges lépé-
seket tegye meg az eljárás megindításához. 

Tulajdonosi hozzájárulást adott a Képviselő-testület a Felsőzsolcai Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére, melyet az Egri Fő-
egyházmegye pályázat keretében kíván megvalósítani. 

A Képviselő-testület munkaterv szerinti következő ülésére 2017. február 15-én ke-
rül sor.

TESTÜLETI NAPLÓ 
Korona Takarék
Három borsodi és két Heves megyei ta-

karékszövetkezet egyesült tavaly év végén. 
A Borsod Takarékba olvadt a Felsőzsolca 
és Vidéke, az Eger és Környéke, az AGRIA 
Bélapátfalva és a Szendrő és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, az új pénzintézet neve pedig 
Korona Takarék Takarékszövetkezet lett. A 
BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet, 
mint befogadó, valamint a Felsőzsolca és 
Vidéke, Eger és Környéke, az AGRIA Béla-
pátfalva, a Szendrő és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, mint beolvadó szövetkezeti hite-
lintézetek egyesülését a Magyar Nemzeti 
Bank H-EN-I-935/2016. számú engedélyező 
határozata alapján a Cégbíróság KORONA 
TAKARÉK Takarékszövetkezet néven, 2016. 
december 31. napjával a cégjegyzékbe beje-
gyezte. Az egyesült Takarékszövetkezet 2017. 
január 1. napjával megkezdte tevékenységét.

A KORONA TAKARÉK Takarékszövet-
kezet az Ön által ismert munkatársakon 
keresztül, a megszokott kirendeltségi kör-
nyezetben továbbra is biztosítja a pénzügyi 
szolgáltatások teljes körét. Az egyesülés tech-
nikai lebonyolítása, azaz az egyesült takarék-
szövetkezetek informatikai rendszerének, 
az Internetbanki (Euro-eBank, Homebank) 
rendszerek, valamint a számlaforgalmi SMS 
szolgáltatás migrációja, sikeresen megtör-
tént. A KORONA TAKARÉK Takarékszö-
vetkezet 2017. január 4-én 57 kirendeltség-
ben a szokásos nyitva tartás mellett meg-
kezdte az ügyfélforgalmi munkáját.

Az egyesülés következtében felmerülő 
esetleges technikai problémákért szíves el-
nézésüket kérjük. Az Önök tájékoztatása 
érdekében központi telefonos ügyfélszol-
gálatunk a 06 21 24 24 551 telefonszámon 
hívható. Amennyiben további információra 
van szüksége, kérjük látogasson el a www.
koronatakarek.hu honlapra vagy érdeklőd-
jön kirendeltségeinkben. Munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésére. 

ÚJ ROVATOT
INDÍTUNK!

Kérjük szöveggel és képpel küldjön 
email-t az alábbi címekre, aki szeret-
né ingyenesen megjelentetni újszülött 
gyermeke érkezésének örömhírét, va-
lamint gyászhirdetését.

SZÜLETÉS ESETÉN:
kozenkerkezett@zsolcatv.hu

GYÁSZ ESETÉN:
gyaszoljuk@zsolcatv.hu
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 A II. Világháborúban Miskolc 
védelmében Felsőzsolcának és 
a közeli kistelepüléseknek nagy 
szerepe volt. A kitartó védvo-
nalnak köszönhetően egy-két 
hétre megmerevedett a front. 
Harcok folytak ugyan, de na-
gyobb támadásra nem került 
sor. Felsőzsolca körzetében ez 
az állóharc 10 napra tehető. 
Viszont az orosz csapatok no-
vemberben ezt a védelmi gyűrűt 
bevették, melynek következté-
ben közel kétszázan vesztették 
életüket Felsőzsolcán. 

Felsőzsolca Város Önkormányzata fontosnak tartja az emlékezést, 
ennek jegyében január 13-án a hősi halált halt áldozatokra emlékez-
tek a történelmi egyházak képviselőivel a Kegyeleti Parkban. A csí-
pős hideg és a hóesés ellenére a déli harangszó idején sokan gyűltek 
össze a régi temetőben egy főhajtásra, imádságra és koszorúzásra. 

A magyar történelem legnagyobb véráldozattal járó ütközete zaj-
lott le a Don folyónál. Ahol a második magyar hadsereg 1943 janu-
árjában kétszáznyolc kilométeres harcvonalat védett. Nem megfelelő 
fegyverzettel, felszereléssel, hiányos téli öltözetben, de töretlen biza-
kodással. Így elemezte egy háborús veterán, Fábián Ferenc a szovjet 
áttörésre mínusz 30-35 fokos hidegben várakozó magyar katonákat. 

A rendkívüli hideg mellett, egyéb 
nehézségekkel is meg kellett küz-
deniük honvédeinknek. A köny-
nyített felszereléssel rendelkező 
magyar katonai egységeket olyan 
frontszakaszra helyezték, ahol 
egy sokkal jobban felszerelt, ne-
héz fegyverekkel és légi támoga-
tással rendelkező haderő is komoly erőpróbára számíthatott volna. 
Tovább nehezítette a helyzetet a tény, hogy katonaságunk még soha 
nem harcolt a magyar határoktól ennyire távol történelmünk fo-
lyamán. A sokszorosan túlerőben lévő szovjet rohamoknak egy-két 
napig tudtak csak szervezetten ellenállni a magyar katonák. Mégis 
részben az ő hős ellenállásuk akadályozta meg a szovjet hadvezé-
rek által kitűzött stratégiai célok elérését. A Vörös Hadsereg nem 
tudta átkarolni a Don-kanyar német alakulatait, így azok megme-
nekültek a Sztálingrádhoz hasonló gyilkos katlan csatától. Nagy 
ára volt ennek. A kétszázezer fős II. Magyar Hadsereg pusztulása, 
a magyar történelem legnagyobb veszteséggel járó ütközete lett. A 
máig egymásnak ellentmondó adatok szerint kilencvenháromezer 
és száznegyvenezer fő közé teszik az elszenvedett veszteségeinket. 
Az áldozatok nagy számának egyik oka az, hogy az erős légitámoga-

tással rendelkező szovjet csapatok 
valóságos vérengzést hajtottak vég-
re a menekülő csoportok között. 
A vadászgépek rendszeresen végig 
géppuskázták a visszavonuló me-
net oszlopokat. A doni katasztrófa 
az egyik legsúlyosabb vereségként 
vonult be a magyar hadtörténetbe 
és a második világháború magyar 
történetének meghatározó eleme 
lett az emlékezetben. Hősként kell 
tekinteni az áldozatokra, akiknek 
talán legnagyobb tragédiája, hogy 
hazájuktól, szülőhelyüktől, család-
juktól oly távol kellett meghalniuk. 

A Kegyeleti Parkban, a régi temetőjében 
felállított II. Világháborús hősi emlékműre 
eredetileg 166 zsolcai neve került fel, majd 
későbbi kutatások tükrében további 9 név-
vel bővült a háború áldozatainak névsora. 
Az emlékművet Varga Éva szobrászművész 
készítette. Az emlékművön ugyan az 1990. 
szerepel, az a dátum, amikor elkészült. Fel-
avatására azonban 1991-ben került sor, 
egy időben a szovjet csapotok távozásával.

Emlékezésre szólított a déli harangszó

TISZTELGÉS A HŐSÖK ELŐTT

A KEGYELETI PARKBAN
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 Idén az Ökumenikus Imahét 2017. ja-
nuár 15-22 között zajlott le, a kezdemé-
nyezéshez a felsőzsolcai gyülekezetek is 
csatlakoztak. 

Az imahét anyagát a németországi ke-
resztyén testvérek állították össze, amely-

nek a központi 
igéje így hangzik: 
„…Krisztus szere-
tete szorongat min-
ket…” (2Kor 5,14-
20). A zsolcai temp-
lomokban minden 
korábbinál többen 
vettek részt az öku-
menikus istentisz-
teleteken. A római 
katolikus templom-
ban Gulybán Tibor 
görög katolikus 

parókus, 
a görög 
templom-
ban Alexa 

Gábor református lelkész hirdetett igét és 
tartott prédikációt. A református templom-
ban Zajacz Ernő plébános betegsége miatt 
Gulybán atya zár-
ta az Ökumenikus 
Imahét zsolcai ren-
dezvény sorozatát.
A templomokban a 
hívek szeretetven-
dégséggel kedves-
kedtek egymásnak. 
Február közepén a 
családok hete prog-
ramjában újabb 
közös, ökumenikus 
rendezvényt tarta-
nak a történelmi 
egyházak képviselői 
Felsőzsolcán.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Zarándokok
a múlt nyomában

A Felsőzsolcai székhelyű „Megbéké-
lésért Polgári Szövetség” a Szovjetunió-
ba hurcolt politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékéve alkalmából 
„rendhagyó történelemóra” – utazást, za-
rándoklatot – szervezett 2016 október 
12-15 között Verőce-Felsőzsolca-Kolozs-
vár-Barcaföldvár-Gelence-Foksány-Gyi-
mesbükk-Maros völgye-Szászrégen-Ko-
lozsvár-Felsőzsolca útvonalon. (Az elhur-
colások útvonala lakókörnyezetünkből 
szinte minden esetben Miskolc-Sze-
rencs-/Debrecen/-Kolozsvár-/Barcaföld-
vár/ -Brassó-Focsani volt.)

Fehér Tibor
elnök
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HIRDESSEN
 a Zsolcai Hírmondóban

és a ZsolcaTV Képújság
oldalain!

Együttes, több heti 
megrendelés esetén

jelentős kedvezményt kap!

ajánlatkérés:
info@zsolcatv.hu

Gábor Dénes-díj a zsolcai kutatónak

Tizenhárom tudóst, kutatót, fejlesztőt és feltalálót tüntettek ki kiemelkedő teljesítményének elis-
meréséül a Gábor Dénes-díjjal 2016. december 22-én az Országházban. A díjazottak között van a
Felsőzsolcai Ipari Parkban működő Aluinvent Zrt. alelnöke, a kutatási igazgatója, Dr. Babcsán Nor-
bert mérnök-fi zikus (a Magyar Anyagtudományi Egyesület tagja is).

A fi atal kutató az alumíniumhabok fejlesztésének, széles körű elterjesztésének és üzemszerű gyár-
tásának területén elért kiemelkedő tevékenységéért kapta meg a Gábor Dénes-díjat.

AZ ALUMÍNIUMHABOK FEJLESZTÉSÉBEN,
SZÉLES KÖRŰ ELTERJESZTÉSÉBEN ÉS ÜZEMSZERŰ GYÁRTÁSÁBAN

VÉGZETT KIEMELKEDŐ TEVÉKENYSÉGÉÉRT KAPTA

Ingyenes Jogi Tanácsadás
Dr. Bolla István
ügyvéd

ingyenes jogi tanácsadással áll Felsőzsolca város polgárai részére
rendelkezésre, a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A fogadóórák időpontja: szerdai napokon 15:30 perctől 17:00 óráig

A tanácsadás kiemelten a következő jogterületek körében vehető igénybe:
– családjogi ügyek
– ingatlannal kapcsolatos szerződések és problémák
– hagyatéki, végrendeleti problémák
– fogyasztói szerződések
– büntetőjoggal kapcsolatban felmerült kérdések

Előzetes bejelentkezés: 06-30-3888-223 – drbollaistvan@gmail.com

 Egy sikeres pályázat keretében lehe-
tőségünk nyílt 2016. december 18-án 
Budapestre utazni, ahol az Operaház-
ban, a hagyományos karácsonyi mese-
balettet, Csajkovszkijtól A diótörőt 
nézhettük meg a Magyar Nemzeti Bal-
ett társulatától.

Felsőzsolcáról egy 19 fős külön járatú 
busszal vágtunk neki az útnak, az útikölt-
séget a Kazinczy Ferenc Református Álta-
lános Iskola állta. A gyermekgálát az MKB 
Bank és a Gyermekmentő Szolgálat már 
19. éve szervezi meg. Az előadásra az or-
szág különböző részeiből és a határon túl-
ról meghívott 1200, többnyire hátrányos 
helyzetű gyermek látogathatott el. Felső-
zsolcáról még nem sikerült erre a rendez-
vényre eljutni. A kiválasztott gyermekek 
közül sokan nemhogy az Operaházban, 
de Budapesten sem jártak még életükben. 

A gyerekeket az előadás előtt és a szünet-
ben arcfestés, lufi  hajtogató bohóc, hótün-
dérekkel való találkozás, kakaó, szendvics, 

gyümölcs és édesség várta, a darab végén 
pedig ajándékokkal tömött hátizsákokkal 
távozhattunk az Operaházból. Szívet me-
lengető érzés volt látni, ahogy a gyerekek 
hol tátott szájjal, hol mosolyogva csodálták 
a ház szépségét, és elragadtatva tapsoltnak a 
mesebalett láttán. Az igazi karácsonyi han-
gulatot idéző előadás csodálatos muzsikája 
és látványa gyermeket és felnőttet egyaránt 
lenyűgözött. A program befejeztével pár 
perc séta után megcsodálhattuk a méltán 
híres Adventi vásárt előbb a Bazilika előtt, 
majd a Vörösmarty téren. A hidegtől és az 
élményektől kipirult arccal szálltunk föl a 
buszra, indultunk vissza Felsőzsolcára.

 A Diótörőt látták a Kazinczys gyerekek

Milánóban énekel
a zsolcai lány

A felsőzsolcai születésű Béres Tímea, több mint tíz éve él 
Olaszországban. A dalénekes, zenetanár és zeneszerző jelenleg 
a milánói Collegio San Carloban tanít és mellette fellépéseket 
vállal. Jól ismeri már a milánói zenekedvelő közönség. Az ün-
nepekre hazalátogatott családjához.

– Mindig nagyon jó hazajönni, Felsőzsolcán jártam általá-
nos iskolába. Itt kitűnő tanáraim voltak, szeretettel emlékszem 
vissza a tanáraimra, diáktársaimra – mondta kérdésünkre.
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A vízkeresztet követően 
január 8-án a Nagycsalá-
dosok Országos Egyesüle-
tének Felsőzsolcai Szerve-
zete autószentelést tartott 
a történelmi egyházak 
részvételével. A rendkívüli 
hideg időjárás ellenére a 
Rendezvények Háza mel-
letti parkoló megtelt a csa-
ládok gépkocsijaival. Alexa 
Gábor református lelkész-

ként a családokat, a gép-
járművek vezetőit áldotta 
meg, Zajacz Ernő plébános 
és Gulybán Tibor parókus 
pedig egyesével megszen-
telte a járműveket. A zsol-
cán most először tartott 
autószentelést a nagycsalá-
dosok hagyományteremtő 
céllal szervezték, az autók 
tulajdonosai szentképet 
kaptak ajándékba.

Autószentelés FelsőzsolcánAutószentelés Felsőzsolcán

Gyász és kultúra

Üzenet embertől 
emberig

A 2017-es új esztendő programjait a 
Magyar Kultúra Napjára való megemléke-
zéssel kezdte a Felsőzsolcai Közművelődé-
si Intézet és Városi Könyvtár. A hangulatos 
szobabelsővé berendezett földszinti terem 
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. 

Szakáczky Edit elsőkötetes szerző Dra-
hos Judit tanácsadó szakpszichológus se-
gítségével mesélt arról a lelki tusáról, bel-
ső vívódásról, és a közösen megtett útról, 
melynek jelzőtáblái maguk a megszületett 
versek lettek. A Lélelektérkép című kötetbe 
rendezett versekből jó néhányat Dr. Hor-
tai Rita előadásában hallhatott a közönség. 
Veszka Szilvia énekhangjával varázsolta el 
a közönséget. Csajkovszkij és Verdi egy-
egy érzelemdús dalát énekelte. Hankó Ma-
tild kísérte zongorán.

Nemzeti imánk, a Hymnus születésé-
nek másnapján, január 23-án fekete zász-
ló lobogott a közintézmények homlokza-
tán. Ünnepségünkön is gyászszalag fon-
ta körbe a magyar zászlót a falra kitett
Hymnus körül. 

A himnusz valójában nem cím, hanem 
műfaji meghatározás: ünnepélyes, imád-
ságos művet jelent. Mert a legnagyobb
közösségformáló erő a közösen, az egy 
célért elmondott fohász. Nemzetért, ha-
záért…és azokért az áldozatokért: az el-
hunytakért, a szenvedő sérültekért, a
buszbaleset borzalmát megélt túlélőkért,
a megtört szívű gyászoló hozzátartozó-
kért, akikkel sorsközösséget vállaltunk, 
fájdalmukban azóta is osztozunk, mert 
tudjuk, értékek vesztek el – hogy épp a 
Hymnusból idézzek – a „lángtengerben”. 
Egy nemzet gyászolta január 23-án a ve-
ronai buszbaleset áldozatait és kérte kö-
zös imában, hogy:

„Szánd meg, Isten, a magyart,
Kit vészek hányának,

Nyújts feléje védõ kart
Tengerén kínjának.”

Mert a kultúra nem kötetek a köny-
vespolcon, nem betűk a könyvben. Nem 
hangjegyek a kottapapíron és nem csupán 
színek a festőpalettán. Hanem életérzések, 
gondolatok...üzenetek embertől emberig. 
Kapaszkodók az adott közösséghez, társa-
dalomhoz, nemzethez...megmaradáshoz.

Mezei Marianna

 ...mondja a címszereplő a Johanna bul-
vár című darabban, melyet 2017. január 
30-án láthatott az érdeklődő közönség 
Felsőzsolcán.

A Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Ön-
kormányzat és Hadzsikosztova Gabriella 
bolgár származású színésznő többéves is-
meretségének és együttműködésének kö-
szönhetően ezzel a színházi előadással nyi-
totta 2017-es programjainak sorát a felső-
zsolcai bolgárság. Nemzetiségi önkormány-
zatiságuk fennállásának és működésének 
15. évfordulóját ünneplik ebben az évben.

Johanna (Jeanne D´ Arc) alakja és élete 
a 20. század dráma-, zene- és 
fi lmművészetének érzékeny 
témája. Hol politikai céllal 
használták fel, hol alulértékel-
ték történelmi jelentőségét. A 
Malko Teatro vendégjátéka-
ként bemutatott darabban ér-
dekes időutazásnak lehettünk 
tanúi az előadás alatt. A kor-
társ bolgár szerző darabja a 
XV. századi Franciaországban 
játszódik, a később szentté 
avatott Johanna mégis kitű-
nően ért bolgárul. Az előadás 
egyik legfőbb szereplője az 

Úristen (nem csupán a hangja, mint Ma-
dách művében, Az ember tragédiájában), 
aki külső megjelenésével és beszédstílu-
sával  napjainkat idézi, az előadás jellege 
mégis sokban hasonlít a XVIII-XIX. század 
magyarországi vándorszíni társulatok já-
tékára. A darab témaválasztásában nagyon 
mai, ugyanakkor klasszikus, örök érvényű 
kérdésekre keresi a választ adó, mégis egyé-
nileg választható igazságokat, miközben 
komédiáról lévén szó, jócskán van okunk a 
nevetésre is.

A Johanna bulvár igazi felüdülés volt a 
hosszú, hideg télben.

Mezei Mariann

„Szeretném visszaadni
az embereknek a hitüket!”...
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

In memoriam Palotás János

Felsőzsolca – Alsózsolca 3-0
Felsőzsolca – Miskolci Népkert Volán 0-1 
Felsőzsolca – Mezőkövesd 0-1 
Felsőzsolca – DVTK 0-3
Felsőzsolca – Tiszaújváros 1-0 

 2017. január 7-én he-
lyezték örök nyuga-
lomra klubunk a 84 
éves korában elhunyt 
volt labdarúgóját.

A tősgyökeres Palotás 
János fi atalkorától, köz-
vetlenül a második világ-
háborút követően lett az 
egyesület labdarúgója. A 
felnőtt csapatot úja szer-
vezték, s a MADISZ égisze alatt megalakult 
a fi atalokból álló, ahogy önmagukat nevez-
ték mezítlábas csapat. Ezt akár szó szerint is 
lehet érteni, hiszen többen mezítláb, mások 
tornacipőben játszottak. Ennek a csapatnak 
lett a tagja, s tűnt ki átlagon felüli játéktu-
dásával. Két év múlva, alig tizenhat évesen 
meghívták játszani a felnőtt csapatba, amely-
ben védőfeladatot kapott. A csapat ekkor 
a megyei I. osztályban szerepelt, sok kiváló 
csapat társaságában. Palotás János mindvé-
gig centerhalf poszton futballozott, ahol a 
fejelések során nagyszerűen kamatoztatta 
magasságát, és rúgótechnikáját, utóbbihoz 
tartozik, hogy ő volt a csapat leggyakoribb 
pontrúgója. Jól helyezkedett és szerelt, jól 
hárította az ellenfél támadásait földön és 
levegőben egyaránt. Csapattársai értékelték 
kiváló képességeit, korrekt, barátságos ma-
gatartása miatt, pedig megszerették, hama-
rosan „sztenderd” játékosa lett a csapatnak. 
A nagyszámú szurkolói közösségben óriási 
népszerűségnek örvendett, kiváló megmoz-
dulásait nagy ovációval fogadták. 1951. évi 
bajnokságban második helyezést ért el a csa-

pat, amiért egyhetes Balaton-
füredi kiránduláson vehettek 
részt, ami akkor különösen 
nagy megtiszteltetésnek szá-
mított.

1961-ben, sok sikerél-
ménnyel a háta mögött
hagyta abba az aktív lab-
darúgást. A sporthoz való 
vonzódását bizonyítja, hogy 
később a megalakuló Ka-
zincbarcikai röplabdacsapat 

egyik alapítója volt. 
Visszavonulása után Palotás János hosszú 

évekig, mindaddig, míg egészsége megen-
gedte, rendszeresen látogatta a felsőzsolcai 
labdarúgó csapat hazai mérkőzéseit, mindig 
szívesen beszélgetett el a mérkőzésekre kijá-
ró régi szurkolókkal, volt csapattársakkal. Őt 
a klub mindig az emblematikus személyek 
között tartotta számon, és élete végéig szóló 
ingyenes belépőkártyával tisztelte meg. 

Palotás János, nyugodj békében!
Bredács László

U9-es teremtorna
Január 15-én immár második alkalom-

mal került megrendezésre az U9-es újévi 
teremtorna Felsőzsolcán. Matlyák József 
főszervező a hazaiak mellett igen patinás 
utánpótlás nevelő egyesületeket is meghí-
vott, emellett a megye két NB I-es csapata 
is képviseltette magát.

A jó színvonalú tornán a szép számú
közönség izgalmas meccseket, szép gólo-
kat és cseleket, és persze hatalmas védése-
ket is láthatott. Gratulálunk a győztesek-
nek! A felsőzsolcai csapat az ötödik helyet 
szerezte meg.

Képünkön a felsőzsolcai csapat tagjai:
Álló sor balról jobbra: Balogh Csaba, 

Szita Illés, Rácz Milán, Tóth Botond – 
Matlyák József edző.

Alsó sor, balról jobbra: Csáki Krisztián, 
Fábián Balázs, Gilányi Szabolcs, Mezei 
Márk.

A CSAPAT EREDMÉNYEI: 
Január 21-én negyedszer rendezték meg a 

megyei labdarúgó csapatok téli felkészülését 
elősegítő Zsolca Kupát. A szervezők ismét ki-
tettek magukért, hiszen erős csapatokat és jó 
mérkőzéseket láthattak a szurkolók. A Felső-
zsolca két vereséggel kezdte a napot, azonban 
a folytatásban már nem hibáztak és két sima 
győzelemmel az ötödik helyen végeztek. A dön-
tőben az addig gólt sem kapó Edelény megérde-
melten diadalmaskodott. A torna végén díjazták 
az első három helyezett csapatot, illetve egyéni 
elismeréseket is átadtak a szervezők. Gratulá-
lunk a győzteseknek, jövőre találkozunk. 

Zsolca Kupa 2017

Felsőzsolca – Onga 1-3
Sajóbábony – Encs 2-4
Edelény – Szerencs 4-0
Gesztely – Tiszakeszi 3-4
Felsőzsolca – Edelény 0-2
Tiszakeszi – Sajóbábony 0-4
Onga – Edelény 0-1
Gesztely – Encs 4-1
Szerencs – Onga 1-5
Encs – Tiszakeszi 2-0
Gesztely – Sajóbábony 3-7
Felsőzsolca – Szerencs 3-1
7. helyért: Szerencs – Gesztely 2-3
5. helyért: Felsőzsolca – Tiszakeszi 4-0
3. helyért: Onga – Sajóbábony 1-5
Döntő: Edelény – Encs 6-3

EREDMÉNYEK:



Határvadász-képzés
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet

a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába 
Járőrtárs beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi
követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt,
amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést

(OKJ 51 861 03) szereznek.
A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak,

majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén –
a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába

12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A BEOSZTÁSBAN ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú

járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.
A Készenléti Rendőrség határvadász századainak létszámbővítésére toborzócsoport

alakult a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságon.
A toborzás célja, hogy a megye különböző településein megrendezésre
kerülő rendezvényeken személyes találkozást biztosítson a rendőrség

és a képzésre jelentkező célcsoport tagjai között.
A toborzócsoport tagjai várják a rendezvényekre érkező fi atalok kérdéseit.

Az érdeklődők a jelentkezés feltételein túl a rendőri hivatásról,
a munkavégzés feltételeiről, valamint a munkáért járó juttatásokról tettek

fel kérdéseket és komoly elhatározás esetén jelentkezési egységcsomagot vehetnek át.
A toborzócsoport több megyei rendezvényen is megjelenik az

elkövetkezendő hetekben, hónapokban annak érdekében, hogy az
érdeklődők szeszemélyesen is feltehessék kérdéseiket a szakembereknek.

ZSOLCAI HÍRMONDÓ
Szerkesztőség:

Felsőzsolca, Szent István u. 20.
Tel.: (46) 789-052, fax: (46) 789-050

Szerkeszti: 
Felsőzsolca

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft .

Főszerkesztő: 
Németh Csaba

Felelős kiadó:
Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete

Lapunk legközelebb
2017 februárjában jelenik meg.

E-mail: hirmondo@zsolcatv.hu
www.zsolcatv.hu
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Felajánló Összeg Címzett/Cél Határozat száma

Rimán János
(november havi) 69.570.- Ft Felsőzsolcai Polgárőr Szövetség 171/2016.(XII.14.)

Csáki István
(november havi)

15.653.- Ft Bódva-Völgyi Tömegsport Egyesület
172/2016.(XII.14.)

15.653.- Ft Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Iskola

Csáki István
(december havi)

15.653.- Ft Rákóczi Szövetség
173/2016.(XII.14.)

15.653.- Ft CÖF-CÖKA

Nádi Gyula
(december havi) 232.200.- Ft 2017. Újévi tüzijáték 174/2016.(XII.14.)

MEGHÍVÓ
DRÁGA VENDÉGEINK!

Hajlandóak lennétek részt venni
az Alapítványi Bálunkon,

és megtisztelni a jelenlétetekkel? 
Ha igen, akkor muszáj lesz
megjelennetek az alábbi

időpontban és helyszínen:

ALAPÍTVÁNYI BÁL
2017. február 11. 19 óra

RENDEZVÉNYEK HÁZA

Kérünk, az alkalomhoz illő
hangulatban megjelenni!

A belépőjegy ára:
3500.- Ft,

mely egy vacsorát tartalmaz.

Szívesen várjuk tombolatárgyak 
felajánlását, ezzel is támogatva 

Alapítványi Bálunkat.

Park utcai Óvoda

Tiszteletdíj-felajánlás


