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I N G Y E N E S ! I N G Y E N E S ! 
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

MÁRCIUS 15.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc kezdetére, a márciusi if-

jakra emlékeztek országszerte nemzeti ünnepünkön, március 15-én. 
Felsőzsolcán, ahol az országban másodikként állítottak emlékművet 
a szabadságharc hőseinek, az ünneplők kokárdával a szívük fölött a 
kora délutáni órákban idén is több százan gyűltek össze a Hősök te-

rén. A gyülekező zenét a Csomasz Tóth 
Kálmán Református Alapfokú Művészeti 
Iskola felsőzsolcai fúvószenekara szol-
gáltatta. A Himnusz közös éneklésével 
vette kezdetét a megemlékezés, amelyen 
Danyluk Anna fi atal diák Petőfi  Sándor 
Föltámadott a tenger című versét sza-
valta. A színpadon őt követte városunk 
kórusainak közös előadásában, citera kí-
sérettel megszólaló népdalcsokor össze-
állítás. A megemlékezésen térségünk or-
szággyűlési képviselője, Csöbör Katalin 
mondott ünnepi beszédet. „167 év után 

is szabaddá és erőssé válhatunk, szabad országgá, amely képes nagy 
célokat maga elé kitűzni és képes azokat meg is valósítani. Szabad or-
szággá, amely képes a saját lábán megállni, leküzdi, rendezni az adós-
ságait és csatlakozik a büszke, sikeres nemzetekhez.    Szabad országgá, 
amely megállítja a magyarság fogyasát, sőt gyarapodásnak indítja 
azt.” – fogalmazott a szónok. Az ünnepi beszédét követően Csöbör 
Katalin Dr. Tóth Lajos polgármesterrel és dr. Pataki Anett jegyzővel 
közösen koszorúzta meg 
az emlékmű talapzatát. 
Őket követték a politikai 
pártok, civil szerveztek, 
a város intézményeinek 
vezetői, akik szintén elhe-
lyezték a megemlékezés 
virágait. A ragyogó napsü-
tés igazi tavaszi hangula-
tot adott az ünnepségnek, 
amelyen színpadra állt a 
Zsolca Táncegyüttes is. 
A megemlékezés zárásaként a zsolcaiak is egy emberként szavalták 
az országgal a Nemzeti dalt. Szente Vajk színész, rendező és Németh 
Kristóf, a Játékszín igazgatójának ötlete volt, hogy a nemzeti ünnepen 
közös szavalásra hívják az embereket, majd összefogva meghirdették 
a Mi március 15-énk című kezdeményezést. Országszerte több mint 
négyszáz önkormányzat jelezte csatlakozását, a becslések szerint 40-
50 ezren szavalták egy időben a Nemzeti dalt.

Tizenegy éve hagyományt 
teremtett az Együtt Felső-
zsolcáért Egyesület Zsolcán a 
nőnapi rendezvények meg-
szervezésével. Dr. Tóth Lajos 
polgármester kezdeménye-
zésére az ünnepség három 
éve már városi nőnapi köszöntő, hiszen az önkormányzattal
közösen szervezi, rendezi a civil szervezet.

Idén március 8-án a Pokol Csárda rendezvény termében a Csil-
lagfény tanoda hatodik osztályos diákja, Takács János mondott 
verset a színpadon, így köszöntve városunk lányait, asszonyait. 
A fi atal diák önzetlen munkájáért egyébként a Képviselő-testület 
márciusi ülésén polgármesteri köszönet oklevélben részesült.  

A zsolcai ünnepségen Zajacz Ernő plébános, az Együtt Felső-
zsolcáért Egyesület tagja mondott ünnepi köszöntőt, majd a 
polgármester és a civil szervezet férfi  tagjai virággal köszöntöt-
tek minden jelen lévő hölgyet. A délután hátraévő részében a 
miskolci születésű, temperamentumos előadóművész Simonyi 
Ferenc olasz slágerekkel, musical dalokkal és magyar nótákkal 
szórakoztatta a hölgyekből álló közönséget.

Nőnap

A Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság kezdeményezésére 
immár második alkalommal szerveztek Petőfi  Napot a Csillag-
fény tanoda-programban résztvevő diákoknak. A tanulók ezzel 
emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc esemé-
nyire a Bárczay-kastélyban.

Árvízi összefogás emlékpark létrehozására
az adományokat az alábbi bankszámlaszámra várjuk:

54500112-10031951

F e l h í v á s
Tisztelettel várunk olyan 2-4 soros verseket (akár saját szerzeményeket is), 

amelyek méltóak az árvízi emlékmű táblájára. Kérem, hogy az idézeteket 

2015. április 7-ig küldjék el az info@felsozsolcaph.hu e-mail címre.

Széchenyi Sándorné
az Összefogás Emlékpark Bizottság elnöke
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FELSŐZSOLCA  150 MILLIÓS TÁMOGATÁS
EGY ÚJ FELZÁRKÓZTATÁSI PROGRAMRA

 Közel 150 millió forint európai uniós támogatást nyert Felsőzsolca vá-
ros önkormányzata a „Komplex telep-program” című pályázati kiírá-
son, az Új Széchenyi Terv keretében. Felsőzsolca városvezetése 2012-
ben nyújtotta be pályázatát a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
„Komplex telep-program” című  pályázati felhívásra, konzorciumi part-
nerségben a Türr István Képző és Kutató Intézettel, valamint az Együtt 
Felsőzsolcáért Egyesülettel. A pályázat (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0049) 
sikeres elbírálását követően, idén augusztusban megtörtént a támogatási 
szerződés megkötése is. A 2014. október 14-én lebonyolításra került nyi-
tó rendezvénnyel kezdetét vette a „Komplex telep-program Felsőzsolca 
városában” elnevezésű projekt.

A projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hát-
rányos helyzetű polgárok társadalmi felzárkózásának és integrációjának támo-
gatása. A program keretein belül, szegregátumként azonosított terület Felső-
zsolcán a Kazinczy Ferenc utca – Táncsics Mihály utca – Béke utca – Zöldfa utca – Kossuth Lajos utca – Kertekalja utca által határolt városrész. 
Az említett területen megközelítőleg 1130 roma származású lakos él - jelentős hányaduk nem rendelkezik nyolc osztályos általános iskolai vég-
zettséggel. A szegregátumban élő lakosság képzettséggel rendelkező része pedig elavult szakképzettség birtokában van. A felsoroltak következ-
ményeként kiugróan magas a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező, nem adózó, segélyre szoruló, nehéz körülmények között élő emberek 

aránya. A szegregált lakókörnyezetből adódó problémák nem csak az ott élő lakosságot érintik, 
az egész település érdeke és eltökélt célja ezen helyzet pozitív irányba történő megváltoztatása. 
Ezen cél realizálásának érdekében Felsőzsolca önkormányzata a komplex telep-program lefo-
lyása alatt, a célcsoport számára lehetőséget biztosít az általános iskola befejezéséhez, illetve 
olyan képzettség megszerzéséhez, amellyel növekszik a munkahelyeken történő elhelyezkedési 
lehetőségek aránya. Ezen túlmenően a projekt kiemelt célja, hogy a célcsoport tagjai mind fi zi-
kailag, mind mentálisan munkaképes állapotba kerüljenek, elsajátítsák a mindennapi élethez, 
a többségi társadalommal való együttéléshez szükséges alapvető ismereteket. Ezek biztosítá-
sához szociális-, közösségfejlesztési-, oktatási-, egészségügyi- és képzési- programelemek ke-
rülnek megvalósításra. Az említett programelemek megvalósulásának ad majd teret a projekt 
részeként a szegregátumban kialakítandó „Csillag Szolgáltató Pont”, valamint a Szent István 
utca 21. szám alatt megépülő „Csillagház-Cserhaj Szolgáltatóház”. A Csillag Szolgáltató Pont 
higiéniás, szociális szolgáltatásokat, illetve életvezetési tanácsadást nyújt majd az érintettek 
számára. A Csillagház-Cserhaj Szolgáltatóház pedig a jövőben közösségi teret biztosít a ren-
dezvényeknek, illetve a program megvalósításához kapcsolódó humán szolgáltatásokhoz.

2015. január 29-én a Felsőzsolcai Városházán az egyházi és civil szervezetekkel közös szak-
mai konferencia került megrendezésre. A projekt időtartama alatt évente egy alkalommal 
kerül sor az „Egyházi és civil kerekasztal” – mondta Chlepkó Tamás projektmenedzser, aki 
hangsúlyozta, a találkozó célja, hogy a résztvevők közösen értékeljék a humán szolgáltatások 
eredményeit, valamint javaslatokat tegyenek az egyes elemek erősítésére, változtatására. 

A szakmai rendezvény következtetései visszacsatolást jelentenek az esetmenedzserek által el-
készített egyéni fejlesztési tervekben foglalt tevékenységek végrehajtására  – mondta 
Brosch Andrea, szakmai vezető, aki szerint fontos, hogy a szakmai tevékenységek 
felülvizsgálatakor a szükség szerinti módosításokat végrehajtsák. Ezzel elősegítve a 
település életébe történő sikeres integrációt.

A komplex telep-program keretein belül egy olyan elkezdett úton halad előre 
Felsőzsolca, amelynek végső célja egy élhetőbb, modernebb, fejlettebb kisváros lét-
rehozása. A korábbi években elindított felzárkóztató programok céljai jelentős ha-
sonlóságot mutatnak a jelenlegivel - azzal a különbséggel azonban, hogy most a vá-
rosvezetés kiemelt fi gyelmet fordít arra, hogy 
az idei évben megvalósuló felzárkóztató prog-
ram résztvevői azon lakosok közül kerüljenek 
ki, akik valóban hajlandóságot mutatnak a 
közös cél elérésére.
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Harmadik alkalommal rendeztek bált a 
felsőzsolcai civil szervezetek a Pokol Csár-
da különtermében. A hagyományokhoz 
híven ez alkalommal sem maradhatott el 
a nyitótánc. A Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola tanulói nyitották meg 
a bált bécsi keringővel, felkészítő tanáruk 
Zilay Rózsa Zita volt. A nyitó tánc után 
Forgács Péter felsőzsolcai görög katolikus 
kántor lépett színpadra, zongorán kísér-
te őt Flach Antal a miskolci Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola tanára. A 
vacsora után a születése óta Monokon élő 
Újvári Marika nótaénekes alapozta meg a 
jó hangulatot és többen már az előadása 
közben táncra is perdültek. Hazafi as, a ma-
gyarságról szóló dalokat is szívesen énekli, 
de közel áll a szívéhez az egyházi zene, ma-
gyar népdal, magyar nóta és operett sláge-
rek. Újvári Marikát már többször hallhatta 
a felsőzsolcai közönség. A magyar nótát 
édesanyja szerettette meg vele, és a művészi 
pályán is ő indította el.

A civil bálon a magyar kultúra találkozott 
a távol keleti kultúrával, hiszen a Miskolci 
Egyetemen működő kínai Konfuciusz Inté-
zet diákjai is részt vettek a farsangi mulatsá-
gon. Felsőzsolcán több mint 
30 civil szervezet működik, 
a városi kulturális élet szer-
vezői és résztvevői, színfolt-
jai ezek a közösségek.

Szécsi Zoltán nemzetfényképész 
kiállítása

Erdélyről és Csángóföldről 
címmel nyílt kiállítás a Felső-
zsolcai Közművelődési Inté-
zet és Városi Könyvtárban. Az 
alkotó Szécsi Zoltán nemzet-
fényképész szerint fi gyelem-
felkeltés a magyarság érté-
keinek és különböző arcainak 
bemutatása. 

Ezekkel a képekkel egy érzést 
szeretnék átadni, nem törekedvén a valóság szépítésére, csak egyszerűen felébreszteni
a vágyat – mondta Szécsi Zoltán. Erdélyről és Csángóföldről, Csángó szokásokról,
temetkezési módjukról és népviseletükről feleségével, Krajcsovics Erika által készí-
tett képeket láthatták az érdeklődők. A kiállítást Sólyom Ferenc csángókutató nyitot-
ta meg. A felvételek erdélyi útjaikon készültek, elsődlegesen gyermekeinek mesélték
el milyen az erdélyi táj. A globalizálódó világban értékmentés Szécsi Zoltán munkás-
sága, képekkel, arcokról, vidéki házakról, erdélyi tájról. Zupkóné Fekete Zsuzsan-

na tanár saját 
és gyűjtött ké-
zimunkáit is 
megtekinthet-
ték az érdeklő-
dők.

Amikor felvettük a Csengey Dénes Polgári Kör nevet valószínűleg 
ennek a két szónak az ellentmondása mögötti keserű felismerés is 
nagy szerepet játszott. Emlékezünk Dénes rendkívüli okos monda-
taira, különösen arra, amelyet 1989. március 15-én a Magyar Tele-
vízió székháza előtt mondott „Európába, de mindahányan!”

A Felsőzsolcai Polgári Kör megalakulása óta hónapról-hónapra 
összejön és az idézett mondatok szem előtt tartásával próbálja ér-
telmezni az elmúlt időszak eseményeit és tervezni a jövőt. Parány 
erejével igyekszik valamit hozzátenni ahhoz a munkához, melyet el 
kell végezni, hogy a célok el ne vesszenek szemünk elől.

Így volt ez 2014-ben is. A Polgári Kör tevékenysége most is színes 
volt. Tagjaink aktívan részt vettek az év választási küzdelmeiben 
és nagy szerepet vállaltak a konzervatív jobboldal helyi sikereiben. 

Munkánkat több csoportra lehet osztani:
  Havi összejövetelek (a hónap első keddje): kötetlen beszélgeté-

sek az aktuális eseményekről, aktuális feladatok ismertetése, egy-
egy téma kivesézése, felkészülés az előttünk álló feladatokra stb. 

  Városi rendezvényeken való aktív közreműködés: Koszorúzá-
sok, megemlékezések, kiállítások, sportnap, városnap. Tagjaink 
a helyi rendezvényeken kívül részt vesznek a miskolci és más 
városok rendezvényein is.

  Országos rendezvényen való részvétel: Békemenetek

  Kirándulások: Diósgyőri vár, Máriapócs, Herman Ottó Múze-
um, Bükkszentkereszt

  Önképzés: számítógépes tanfolyam a helyi könyvtárban
   Civil szervezetek támogatása: CÖF megalakítása Zsolcán a 

Polgári Kör segítségével történt.
  Tárogató a Zeneiskolának: Tárogató beszerzésében anyagi segít-

ségnyújtás az iskolának.
  Egyházak tevékenységében való aktív részt vétel: a kör tagjai 

mélyen elkötelezettek a helyi egyházak támogatásában és az 
egyház körüli tevékenységekben való munkálkodásban. 

A klubélet nem lenne igazi, ha ezek mellett nem szakítanánk időt 
egymásra. Jó hangulatú névnapi megemlékezések, kitűnő sütemé-
nyek, parádés borok és pálinkák oldják a nyelvet, emelik a hangu-
latot és mélyítik a barátságot. Ezeken az eseményeken többnyire 
ott vannak a családtagok is. Ez segíti a generációk párbeszédének 
kialakulását és a szellemiség továbbélését.

Célunk a polgári Magyarország megerősödése. Ezért fogunk dol-
gozni 2015-ben is. Reméljük a Bárczay-kastély szép kiállítóterme 
az idén is sok emlékezetes beszélgetésnek lesz otthona. 

Azt gondoljuk, beszélgetünk még a „mezítlábas szabadságról” 
egy ideig.

Felsőzsolca, 2015. március 9.
Csengey Dénes Polgári Kör

Nincs ellentmondás: „mezítlábas szabadság”

Civil bál
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 Nagyszabású gálaműsorral ünnepelte 
a Zsolca Táncegyüttes fennállásának 
25. évfordulóját a Rendezvények Házá-
ban. Az 1989-ben alakult néptánccso-
port tagjaival ez alka-
lommal színpadra lép-
tek a Magyar Állami 
Népiegyüttes tánco-
sai is. 

A 25 éves Zsolca 
Táncegyüttes gálamű-
sorában a Farkas At-
tila művészeti vezető 
munkássága alatt tanult 
koreográfi ákat elevení-
tette fel, majd Ágfalvi 
György és Lévay And-
rea a jelenlegi művé-
szeti vezetők által készí-
tett koreográfi ákat láthatta a közönség. 

Az 1989-ben alakult néptánccsoport ala-
pítói olyan helyi fi atalok voltak, akik előtte 
formációs csoportot alkottak. Az együttes 
első vezetői környezetünkben megtalál-
ható hagyományokat, fellelhető táncokat 
állították színpadra. Munkájuk eredmé-
nye, hogy a megyében is megismerték a 
csoportot. A 25 éves jubileumi műsor al-
kalmával is  egy fi ktív utazás részese volt a 
közönség, melyben bejárhatta a történelmi 
Magyarország dialektus területeit.

A két legjelentősebb időszakot idézték 
meg a színpadon, azt a kettőt, amelyik ta-
lán a legtermékenyebbnek bizonyult a 25 
év alatt.

Az egyik, amikor Farkas Attila művé-
szeti vezető munkájával 1996-2005-ig 
tartó kilenc év alatt az együttes az első 
jelentős sikereit érte el a hazai és külföl-
di színpadokon egyaránt. Ebből a korból 
két koreográfi át állítottak színpadra, az 
egykori táncosok közreműködésével egy 
szatmári és egy lőrincrévi táncrendet. 

Ebben az időben kezdett el táncolni az 
együttesben a jelenlegi művészeti vezető 
Ágfalvi György, aki párjával Lévay Andre-
ával 2010 óta vezeti az együttes munkáját.

A 25 éves formáció most először sze-
repelt egy színpadon a Magyar Állami 
Népiegyüttessel. A Zsolca Táncegyüttes 
művészeti vezetői már több éve a táncol-
nak a nemzetközileg is elismert Magyar 
Állami Népiegyüttesben.

Egy együttes életében 25 év hosszú idő-
nek tűnik, hiszen megsokszorozódnak az 
emlékek az ott táncoló emberek egyéni-
ségének sokasága miatt.

A 25 éves rutin és a számtalan megta-
nult koreográfi a ellenére is sokat készült a 
táncegyüttes a nagyszabású gálaműsorra.

Az együttes koreográfi ái híven tür-
közik azokat a tradíciókat, melyek a pa-
raszti hagyomány útján, annak megőrző 
és megtermékenyítő hatásának eredmé-
nyeként jöttek létre az évszázadok alatt. A 
formáció feladatának tartja a magyar nép 
táncainak széles körben történő megis-
merését, megismertetését, határainkon 
belül és túl, illetve a velünk élő nemzeti-
ségek táncainak bemutatását, valamint az 
utánpótlás nevelést is.

7 testvérváros,
14 nap,

1230 km  
Magyarkanizsa Önkormányzata idén 
megszervezi az I. Barátság Kerékpártúrát, 
melynek útvonala érinti városunkat is.

A túra kezdete: 2015. augusztus 9. (vasár-
nap), Magyarkanizsa, városháza elől. A túra 
vége: 2015. augusztus 22. Magyarkanizsa. 
A magyarkanizsai Természetjáró Egyesü-
let az idei évben először szervezi meg az I. 
Barátság Kerékpártúrát, melynek útvonala 
érinti Magyarkanizsa testvértelepüléseit 
Magyarországon és Szlovákiában egyaránt. 
Felsőzsolcára Egerből 2015. augusztus 16-
án vasárnap érkeznek a túra résztvevői, 
másnap Királyhelmecre indulnak, ahonnét 
a pihenőnap után augusztus 19-én szerdán 
érkeznek vissza Felsőzsolcára. Részletek és 
jelentkezés a http://baratsag-kerekpartura.
blogspot.hu weboldalon.

Fúvós találkozóra készülnek
KLIK Kemecsei Tankerület DOC Pál  Gyula Alapfokú Művészeti  Iskolája, a Szivár-

vány Közművelődési és Szabadidős Egyesület és a Demecseri Fúvószenekari Egyesü-
let  április 11-én rendezi meg a VI. Demecseri Fúvószenekari Találkozó és Minősítő 
találkozót. A Zsűri tagjai lesznek Dohos László Liszt Ferenc-díjas karnagy, nyugalma-
zott főkarmester, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke, egyetemi tanár, 
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének kitüntetettje, Fejes Márton karnagy, 
Bartók Béla díjas zenekari harsonaművész, zenetanár és Bán László  karnagy, a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökségének tagja, fúvós-hangszerelő. A demecseri 
találkozón részt vesz a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú művészeti Iskola 
felsőzsolcai fúvószenekara is. 

25 ÉVES
A ZSOLCA TÁNCEGYÜTTES

Farsang a Szent István 
Katolikus Általános

Iskolában
A Szent István Katolikus Általános Iskola 

a Rendezvények Házában tartotta farsangi 
bálját. A nyitótáncot követően az iskola közel 
170 tanulója állt a közönség és a zsűri elé öt-
letesebbnél ötletesebb jelmezekben. A farsang 
a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a 
nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, 
amelyet a vidám lakomák, bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemeznek. A mulatság a 
nyolcadik osztályosok nyitótáncával kezdő-
dött. A nyitótánc után az iskola hagyomá-
nyaihoz híven a diákok felkérték szüleiket 
egy közös táncra. A produkciókat hosszas 
felkészülés előzte meg. Az első osztályosok 
napfényben táncoltak színes esernyőikkel. 
Földre szálltak az angyalok, körtáncot jártak a 
kisördögök, menetrend szerint érkezett a sze-
relemvonat, kalózokat bűvöltek el táncukkal a 
sellők idén színes, humoros, ötletes produkci-
ókkal készültek a diákok tanáraikkal együtt.

Itthon – Otthon
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JÁTSZVA TANULTUNK
FELSŐZSOLCÁN

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2014. 
április 1-től 2015. március 31-ig valósította meg a TÁMOP-3.2.13-
12/1-2012-0529-es azonosító számú pályázatát. A pályázat kereté-
ben tanórán kívüli szakkörök megvalósítását vállalta az intézmény. 
A felsőzsolcai oktatási intézményeken túl együttműködő partner 
volt még az ongai Görgey Artúr Általános Iskola is.

Az óvodás, iskolás gyermekek sok-sok színes programon ke-
resztül fejlesztették tudásukat az eltelt egy év alatt. Az óvodás korú 
gyermekek egy versmondó versenyen való szerepeléssel zárták a 
pályázatot. Akadtak köztük olyanok, akiket a kézművesség vará-
zsolt el, így ők egy kézműves kiállításon mutatták be Felsőzsolca 
közönségének a pályázati idő alatt elkészített alkotásaikat. Az is-
kolás gyermekek színjátszó és néptánc szakkörökön keresztül 
fejlesztették társas készségüket és mélyültek el hagyományaink 
ápolásában. Ezen gyermekek egy Néptánc Fesztivál és Színjátszó 
Találkozó keretében adtak számot a pályázat keretében elsajátított 
tudásukról. A márciusban megtartott rendezvények, találkozók 
Felsőzsolca, Onga és Miskolc környékéről összesen 290 gyermeket 
mozgattak meg.

Reméljük lesz még lehetőségünk, ilyen tartalmas, 
színvonalas projekt megvalósítására.

Fehér Katalin
projektmenedzser
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Az izraeli OMEN vállalattal közösen 
kidolgozott, a Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Alap fi nanszíro-
zásával megvalósuló projekt célja egy 
újrahasznosítható, megnövelt fajlagos 
szilárdságú autóalkatrész és gépipari 
alkatrész kifejlesztése súlycsökkentett 
autóipari, illetve LED lámpa hűtőbor-
da alkalmazások számára.

Az Aluinvent Zrt. (Magyarország) és az 
Omen High Pressure Die Casting nyomá-
sos öntöde (Izrael) súlycsökkentett alumí-
niumhab alapú öntvények fejlesztést tűzte 
ki célul. A fejlesztés innovatív megoldású, 
növelt fajlagos szilárdságú, súlycsökken-
tett és újrahasznosítható könnyűfém önt-
vények gyártását teszi lehetővé elsősorban 
az autóipar számára, de eredményeként 
más gépipari öntvények, pl. LED lámpa 
hűtőborda is előállítható.

Innovatív vállalkozásként az Aluin-
vent Zrt. felsőzsolcai kísérleti üzemében 
az alumíniumhabok fejlesztése és gyár-

tása mellett nagy hangsúlyt fektet azok 
alkalmazás technológiájának kidolgozá-
sára, prototípus termékek fejlesztésére is.
A projekt során az előzetes technológi-
ai eredményeikre alapozva vizsgálják az 
alumíniumhab önthetőségi paramétereit 
és a formahabok öntésének és megmun-
kálásának lehetséges módjait. A nyomá-
sos öntészeti folyamatok szimulációjá-
nak segítségével kidolgoznak egy eljárást 
alumíniumhab betét anyagok nyomásos 
öntészeti eljárással történő körbeönté-
sére, és vizsgálják a kialakuló öntvény 
szerkezeti és funkcionális tulajdonságait. 
A fejlesztés eredményeként meghatáro-
zott prototípus termék egy összetett szer-
kezetű, alumíniumhab bennmaradó mag-
gal rendelkező, könnyített alumínium önt-
vény alkatrész lesz az autóipar számá-
ra. A projekt újdonságtartalmát mutatja, 
hogy eddig még nem sikerült a piacra 
juttatni alumíniumhab öntvényeket, vi-
szont az Aluinvent Zrt. által fejlesztett, 
az adott alkalmazási területek sajátos 

igényeinek megfelelően tervezhető, ho-
mogén tulajdonságokkal rendelkező és 
sorozatgyártható alumíniumhabok egye-
dülálló jellemzőinek köszönhetően a pro-
jekt keretein belül ez a cél megvalósítható. 
A kifejlesztett alkatrészek iránt már most 
számos multinacionális cég részéről je-
lentős érdeklődés mutatkozik.

A projekt társadalmi hasznosulását 
jól mutatja, hogy a feltárt piaci lehetőség 
nagyságrendileg összemérhető Magyar-
ország teljes alumínium öntvény gyártá-
sának méretével. A projekt a Széchenyi 
2020 program keretében a Magyar Állam 

53 144 362 Ft 
támogatásával valósul meg.

ALUINVENT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Innovatív, súlycsökkentett
autó- és gépipari alkatrészek

kifejlesztése a cél

Mit jelent
magyarnak lenni?

Nem hallgathatom el, s alig-
ha titkolhatnám, mély megha-
tottsággal állok itt, Önök előtt. 
Személyes vallomással kell kez-
denem, mégpedig azzal, hogy 
magyar vagyok, magyarnak szü-
lettem. De mit is jelent magyar-
nak lenni? Magyarnak lenni hit. 
Hit a magyarság hivatásában. Hit 
abban, hogy az Isten akar velünk 
valamit, és hogy a magyarság ké-
pes megvalósítani ezt az Isteni 
feladatot. Számomra az, hogy ma-
gyar vagyok: szeretet, együttérzés, 
átfogása, átölelése, mindannak ami magyar. Szerintem a magyarság 
nem csupán származás vagy identitás kérdése, hanem egy, a lelkem 
legmélyebb bugyraiban előtörő érzés, ami önálló akarattal rendelke-
zik. Wass Albert szavaival szeretném zárni a rövid beszédemet:

„Megtörni nem fogok, itt éltem, itt halok,
Áldom az Istent, hogy magyar vagyok.”

Filipenko Krisztina

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár

szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

Költészet Napi Megemlékezésére
2015. április 10-én 17 órától

a Bárczay-kastély földszinti kiállítótermébe.

Idézzük meg együtt
Reményik Sándor és József Attila szellemét

a zene segítségével!

KÖZREMŰKÖDNEK:    Orosz Gábor népzenész,  
      Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai
      Szervezete által megrendezett
      Költészetnapi Verseny
      kiemelkedő versmondói. 

Mindenkit szeretettel várunk!
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Farsang 2015
A mi iskolánk, a Kazinczy Ferenc Református Általános Isko-

la február 6-ára szervezte a farsangi mulatságot. Minden osztály 
lázasan készülődött, péntekre már izgalommal teli hangulat volt 
a jellemző. Osztályunk, a 7.a osztály  igazgató úr kérésére egy ke-
ringővel készült. A nyitótánc  sikere nem csupán a mi érdemünk, 
hanem köszönettel tartozunk felkészítőnknek, Zilay-Rózsa Zita 
tanárnőnek. Polgármester úr is  elismerését fejezte ki produkci-
ónkat látva, s egyben  felkért minket a Civil Bál megnyitóján való 
fellépésre. Az elegáns báli ruha és a modern, könnyed keringő új 
élményekkel gazdagította iskolánk tanulóit.

A keringő után sorban következtek az osztályok jelmezes pro-
dukciói.  A színes gumimaciktól a pöttyös túró rudikon át egészen 
a retro korszakig láthattunk produkciókat. A hangulat egyre job-
ban fokozódott, melynek csúcspontját az UV fényben megeleve-
nedő strucc-tánc jelentette. 

Az egyéni jelmezes felvonulást követően indult a tánc, móka, 
kacagás! A jó zene lázba hozott mindenkit, a fi nom házi sütemé-
nyek megédesítették az estét. Aki pedig szerencsésen választott 
tombolát, vicces ajándékokat nyerhetett. 

 A jó hangulatban gyorsan telt az idő, s kicsit fájó 
szívvel vettük tudomásul, mikor véget ért az idei far-
sangi rendezvény.

Köszönjük!                                Készítette: Csontos Lili

Burgonyát oszt 
a Szeretetszolgálat

Hatvan tonna burgonyával segítette a rászorultakat Szendrőn, 
Felsőzsolcán és Biharkeresztesen a Magyar Református Szere-
tetszolgálat (MRSZ). A kiszállítás folyamatos, hamarosan újabb 
településekre juttatnak el adományt.

A Magyar Református Szeretetszolgálat útjára indította burgo-
nyaadományozási akcióját, melynek keretében eddig három hely-
színen – Szendrőn, Felsőzsolcán és Biharkeresztesen – osztottak ki 
hatvan tonna krumplit az egyházmegyék és a kerületi MRSZ ko-
ordinátorok segítségével a gyülekezetek rászorultjai, gondozottjai 
körében. Az adományozás a Magyar Református Szeretetszolgálat 
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködésének eredmé-
nyeként történik. A három helyszínen ötven gyülekezet, intézmény 
részesült az adományból, s kétezer családnak osztották ki az élel-
miszert. A következő hetekben újabb szállítmányok követik a már 
megérkezetteket az ország több pontján.

Közben egy másik, termelői felajánlás révén az észak-magyaror-
szági régióba is eljuttatnak több mint húsz tonna burgonyát. Ezt a 
Szentkirályi Református Egyházközség egyik tagja adományozta a 
Szeretetszolgálatnak.

Március 8-án, nagyböjt har-
madik vasárnapján Orosz 
Atanáz püspök áldotta meg 
a görögkatolikus templom 
felújított hittantermét a 
borsodi kisvárosban. A Mis-
kolci Apostoli Exarchátus 
híradása.

Szent Liturgia keretében ál-
dotta meg Orosz Atanáz a 
Nagyboldogasszony-templom 
felújított hittantermét Felső-
zsolcán. „A helyszín készen áll, 
de a munkának nincs vége, hiszen em-
berekkel kell azt megtölteni” – mondta 
Gulybán Tibor esperes parókus az Em-

beri Erőforrások Minisztériuma, a helyi 
önkormányzat és a hívek támogatásával 
megújult hittanterem megáldásán. Az 

ünnepi alkalmon részt vett Za-
jacz Ernő, a helyi római katoli-
kus templom plébánosa is.

A Szent Liturgián Forgács Pé-
ter vezette az énekes szolgála-
tot, akit Orosz Atanáz püspök 
felolvasóvá avatott az ünnepi 
alkalmon. „A kántor egyik fel-
adata a Szentírás felolvasása,
így segítve a híveket eljutni Jé-
zus Krisztus elevenítő kereszt-
jének titkához, valamint példa 
lehet minden keresztény csa-
ládapának és családanyának is, 

akiknek szintén lehet egyfajta »felolva-
sói« hivatása saját családjában” – fogal-
mazott a főpásztor.

Megújult a hittanterem Felsőzsolcán
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Bulgária török uralom alóli felszabadulásának alkalmából ün-
nepséget szervezett a felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkor-
mányzat a Pokol Csárdában.

A San Stefanóban 
1878. március 3-án 
megkötött orosz-tö-
rök béke értelmében 
Bulgária felszabadult 
az ötszáz évig tartó
török elnyomás alól. 
Ez a nap 1988-tól hi-
vatalos ünnep, 1990 
óta pedig nemzeti ün-
nep Bulgáriában. 

A Felsőzsolcán diaszpórában élő bolgár közösség minden év-
ben megemlékezik erről az eseményről. Nádi Gyula alpolgármes-
ter köszöntőjében elmondta, hogy a felsőzsolcai bolgár közösség 
által szervezett rendezvények a város kulturális életének színfolt-
jai. A messzi távolból Draganovo Felsőzsolca testvértelepülésé-
nek polgármestere video üzenetben köszöntötte a zsolcaiakat 
és a bolgár közösséget. A rendezvényen Dóczi Violetta a bolgár 
hírek főszerkesztője osztotta meg ünnepi gondolatait. Bozsikné 
Dr. Mengyel Katalin történész kutatásai során a Miskolcra és 
környékére bevándorló bolgárok történetével foglalkozott, követ-
keztetése szerint a bolgár kertészek nem véletlenül  választottak 
ipar-várost letelepedésük színhelyéül.

Az ünnepségen a tavaszt is köszöntötték a résztvevők, hiszen a  
Baba Marta napját Bulgáriában március 1-jén ünneplik. Ezen a 

napon martenicát hordanak, ami a melegebb idő-
járást és a jólétet szimbolizálja.

Ilyenkor gyakran a következőt mondják egy-
másnak: Csesztita Baba Marta vagyis Boldog 
Baba Martát!

Ünnepelt
a zsolcai bolgár közösség

Óvodai farsang
A Szent István utcai és Park utcai óvodákban a báli szezon 

részeként farsangi mulatságot tartottak, minden csoport 
műsorral készült, a gyerekek jelmezt öltöttek. Jó hangula-
tot teremtett ez alkalommal is a Csiribiri Együttes. Talán 

mondhatjuk, hogy a felső-
zsolcai óvodások legvártabb, 
legkalandosabb programja a 
farsangi télbúcsúztató mu-
latság, feladva a leckét ezzel 
a szülőknek is. Színpom-
pás jelmezek, véget nem érő
futkározás, ügyességi fel-
adatok jellemezték a báli 
szezon részeként szervezett 
farsangi délutánt. A gyerekek és a szülők 
fantáziájának semmi sem szabhat határt,
ötletes megoldásokkal készültek a kezdet-
ben biztosan megoldhatatlannak tűnő jel-
mezcsodák.

Kitört a tavaszi fociláz
A téli felkészülés után újra tétmeccsen bizonyíthatnak

az FVSC labdarúgói
A fi úk pedig meg is tették ezt, hiszen ott folytatták ahol novem-

berben abbahagyták. Az első tavaszi fordulóban Sárospatakon 
nyertek 4-0 arányban (gólszerzők: Halder 2, Sikur, Lengyel), majd 
hazai pályán 3-1-es siker az MVSC ellen. (gsz.: Lengyel, Halász, 
Berecz). A jó széria Mádon is folytatódott, a jó erőből álló hazaiak 
ellen Sikur és Varga góljával magabiztosan nyert a csapat 2-0-ra. 
Az első nem várt megingás a Nagybarca ellen következett be, a ki-
esés ellen küzdő vendégek elvittek egy pontot Zsolcáról. Az ered-
mény: 1-1 (gsz.: Sikur). Reméljük ez csak egy botlás volt és a csapat 
visszatalál a győzelem útjára. Az FVSC tizenkilenc forduló után 3 
pont előnnyel vezeti a tabellát. 

A következő mérkőzések:

22. forduló 2015.04.11. 16.30 Felsőzsolca – Encs

23. forduló 2014.04.18. 17.00 Tállya – Felsőzsolca

24. forduló 2014.04.26. 17.00 Felsőzsolca – Sátoraljaújhely

25. forduló 2014.05.02. 17.00 Sajóbábony – Felsőzsolca

26. forduló 2014.05.10. 17.00 Felsőzsolca - Bogács

HIRDESSEN 
 a Zsolcai Hírmondóban

és a ZsolcaTV Képújság
oldalain!

Együttes, több heti 
megrendelés esetén jelentős 

kedvezményt kap!

ajánlatkérés:
info@zsolcatv.hu
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Haltelepítés a Berki tavon
Engedély váltható: az AUCHAN áruház üzletsorán található 

MEDUZA HORGÁSZBOLT-ban.
Tel.: +36-30-978-23-82 és Felsőzsolcán +36-20-551-21-96

Kiszebábégetés
A régi népszokást felelevenítve a felsőzsolcai Szent István utcai 

óvodában idén is kiszebábégetéssel búcsúztatták a telet. A gyere-
kek mondókákkal,énekekkel, zajkeltő eszközökkel űzték el a telet. 
A kiszebábégetés több mint 1évtizedes ha-
gyomány az óvodában, az év egyik megha-
tározó programja.

Március 15-én, a Magyar Sajtó Nap-
ján indítottuk el a ZsolcaTV Mobil Apps 
1.0 alkalmazás Android változatát. A két 
évtizedes múltra visszatekintő, jelenlegi 
formájában majdnem napra pontosan tíz 
éve működő televíziónk újabb mérföld-
köve ez. 2011-ben nyitottunk a web2 felé, 
a közösségi médiák (Facebook, Youtube) 
után úgy érezzük itt az ideje a mobil tar-
talomszolgáltatás elindításának is. A smart 
(okos) eszközök (okostelefonok, tabletek) 
penetrációja mára olyan szintet ért el, hogy 
egyértelmű utat jelölt ki számunkra. Mobil 
alkalmazásunk a zsebébe viszi a híreket, 
információkat. Üzenetet fogadhat, nézheti 
élő adásunkat, visszanézheti videóinkat, de 
akár Ön is küldhet nekünk üzenetet! A vá-
rosban működő vállalkozások számára és 
persze vásárlóik számára klubkártya rend-

szert kínálunk. Az alkalmazás ingyenesen 
letölthető weboldalunkról és a Google Play 
áruházból, nem kell mást tennie. Az 1 MB-
os applikáció kevés memóriát foglal készü-
lékén és nem terheli nagyon adatforgalmát 
sem. Képes üzeneteinket akkor is megkap-
ja, ha épp nem csatlakozik a nethez. Amint 
visszatér a mobil internetre vagy wifi  kör-
nyezetbe kerül, a készülőkére megérkeznek 
a legfrissebb híreink. A ZsolcaTV Mobil 
Apps 1.0 most még csak Android rendsze-
reken érhető el, de reményeink szerint egy-
két héten belül az iOS verzió is letölthető 
lesz az Apple Storeból. Töltsék le, ismerjék 
meg a működését, hasz-
nálják a ZsolcaTV Mobil 
Apps 1.0-át Önök is. A vá-
rosban, a városról – most 
már a zsebükben is!

Bemutatjuk
a ZsolcaTV mobil alkalmazást

Platthy Idára emlékeztek
A Szathmáry Király Ádám 

Kulturális Társaság szervezé-
sében   Platthy Idára emlékez-
tek március 23-án a Kossuth 
utcai családi kriptánál. Plat-
thy Ida szülei Dőry Krisztina 
és Platthy Imre a felsőzsolcai 
kastély építői, vallásos szel-
lemben, nagy műveltségű 
emberré nevelték lányukat. 
Így lett Felsőzsolca 19. száza-
di történelmének kiemelkedő 
jelentőségű személyisége, aki 
189 évvel ezelőtt 1826-ban 
született– emelte ki beszédé-
ben Alexa Gábor református 
lelkipásztor. A kripta bejára-
tánál álló emléktábla alatt Putz József a Szathmáry Király Ádám 
Kulturális Társaság elnöke és a református gyülekezet képviselői 
helyzeték el a megemlékezés koszorúit.
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