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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

„A szakadó eső da-
cára…” 1848. március 
15-én a radikális pesti 
ifj úság maga mögé ál-
lított sok ezer embert 
Pest-Budán, hogy egy 
nemzetként emeljék fel 
szavukat, és békét, sza-
badságot, egyetértést kö-
veteljenek. A 12 pontban 
megfogalmazott köve-
telések és a Nemzeti dal 
talpra állást, összefogást 
sürgető verssorai forradalmat indítottak 
Magyarországon. Mert „a lelkesedés olyan, 
mint a görögtűz: a víz nem olthatja el.” – írta 
Petőfi  Sándor, a forradalom lánglelkű költője 

naplójában.
„A szakadó eső 

dacára” 2016. már-
cius 15-én Felső-
zsolcán a Hősök 
terén a „Legyen 
béke, szabadság és 
egyetértés” nemzeti 
kívánsággal kezdő-
dött az 1848/49-es 
forradalom és sza-
badságharc 168. év-
fordulója alkalmá-
ból rendezett vá-

rosi koszorúzási ünnepség. Sokan gyűltünk 
össze a téren, hogy tisztelettel emlékezzünk 
a bátrakra, felidézzük 1848. március 15-e 
eredményeit, melyek örökre emlékezetessé 

teszik ezt a napot a 
magyar történelem-
ben. Csöbör Katalin 
választókerületünk 
országgyűlési kép-
viselője ünnepi be-
szédében kiemelte: 
4̓8/49 hősei példát 

mutatnak a ma em-
berének is, amikor 
Európának és benne 
Magyarországnak 
meg kell védenie ha-

tárait, történelmi és 
kulturális értékeit. 

Az irodalmi mű-
sort – melyben köz-
reműködött Kram-
csák Jánosné óvoda-
pedagógus, Hogya 
Zsolt pedagógus, Er-
dősy Dániel egyetemi 
hallgató, Danyluk 
Anna, Hogya Bog-
lárka, Nagy Dorottya 
gimnáziumi tanulók 
– a Rozmaring Nép-
dalkör és a Felsőzsol-
cai Férfi  Népdalkör 
huszárnótákkal szí-
nesítette. 

Mezei Marianna

Emlékmű-történelem

Az emlékmű az 1949-es áthelyezés után              (Farkas Pál archívumából)

Zsolcai csata emlékműve az erede-
ti helyén 1867-ben. Az országban 
a másodikként itt emeltek emlék-
művet az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseinek.

Az emlékmű 2000-ben, a Kis-Sajó-
ból kiemelt eredeti Mária Terézia 
híd pillérével.

Tisztelet a bátraknak!
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 Március elején mindig ket-
tős ünnepet ülnek a bol-
gárok. Egyfelől a tavasz-
köszöntő, a martenyica 
ünnepe, másfelől a félezer 
éves török uralom alóli fel-
szabadulás ünnepét. 

A fővárosban, az ombuds-
mani hivatalban rendezett 
ünnepségen Soltész Miklós 
egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkár emlékeztetett 
arra, hogy idén ünnepli a bolgár közösség 
a Bolgár Ortodox Egyház magyarországi 
működésének 100 éves évfordulóját. Kitért 
arra is, hogy az Országgyűlés a magyar és 
a bolgár miniszterelnök találkozójának al-
kalmával megfogalmazódott kívánalmak-
nak és a kétoldalú akaratnak megfelelően 
határoz október 19-ének a magyar–bolgár 
barátság napjává nyilvánításáról. A határo-
zati javaslat szerint a bolgár törvényhozás 
ugyanerre készül. „A két ország közötti ba-
ráti kapcsolat elmélyítését, a bolgár-magyar 
keresztény kapcsolatok építését, a gyökere-
inkre való emlékezést és hitünk megőrzését 
ösztönzi a határozati javaslat” - olvasható az 
indoklásban, amelyből kiderül: az október 
19-i időpont Bulgária védőszentjének, Cso-
datévő Rilai Szent János nevéhez köthető. 

Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyaror-
szágon élő nemzetiségek jogainak védel-
mét ellátó ombudsmanhelyettes kiemelte, a 
magyarországi bolgárok „összetartó és igen 
állhatatos közösséget” alkotnak, amelynek 
példája bizonyítja, hogy „érdemes jól élni és 
túlélni a történelem viharait”, példát mutat-
va ezzel a többi nemzeti közösség és a több-
ségi társadalom számára is. Az ombudsma-
ni hivatalban rendezett kiállításon a Felső-
zsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Major Ádámné gyűjteményéből a 
földműveléshez használt eszközöket láthat-
tak az érdeklődők.

Felsőzsolcán a Pokol Csárda Rendezvény 
termében ünnepeltek a zsolcai bolgárok. A 

testvérvárosunkból, Dragano-
voból érkezett  videó üzenetek 
megtekintése után A bolgár 
népviselet mágiája címmel 
Kupenova-Rónai Tánya, a 
Néprajzi Múzeum nyugdíjas 
munkatársa, a Zornica Bol-
gár Egyesület elnöke tartott 
előadást.  A bolgár népviselet 
részét képezte az emberek éle-
tének mind a hétköznapok-
ban, mind az ünnepek idején. 
Különféle ruházatot viseltek 
az emberek születéskor, há-

zasságkötésük idején és halálukkor. A ruhák, 
akárcsak a nyelvezet és a népzenék egy spe-
ciális kultúrát hoztak létre, mely magába fog-

lalja a nemzet tör-
ténelmi fejlődését 
is. A szófi ai Népraj-
zi Múzeumban ta-
lálható ruhák leg-
többje a 19. század 
eleje – a 20. század 
vége közötti idő-
szakból származik, 
ez az időszak mi-
kor a legszínesebb, 
legváltozatosabb 
népviseletek ké-

szültek. A bolgár népviselet azonban a meg-
újulás során kezdett valamelyest megváltoz-
ni. A városi területeken a helyi hagyományos 
viselet helyébe új formatervezés lépett, amely 
nagyban befolyásolta a későbbi oszmán és 
nyugati divatot. Ezen változások először a 
férfi , majd a női viseletekben is megmutat-
koztak, sőt fellelhetőek voltak a társadalmi 
rétegek közötti különbségek is. A trák terüle-
teken történtek meg leghamarabb a változá-
sok az 1920-as években, a távoli területeken, 
ahol az élet viszonylag változatlan maradt, a 
ruhák sem sokat módosultak. A ruhák kie-
gészítőjeként gyakran láthatunk régi, kopott 
fém ékszereket, különleges textíliákat, me-
lyek egyedülállóak a kultúrában és a nemzeti 
történelemben is. Az előadás mellett egy fotó 
kiállítás is bepillantást engedett a gazdag 
bolgár népviseletbe. 

Üdvözlő levél Bulgáriából
Jó Napot testvérváros Felsőzsolca, Magyarország!
Mint a bolgár hagyományoknak őrzőjeként, köszöntöm 

Önöket 1878. március 3., Bulgária felszabadulásának és 
Nemzeti ünnepének alkalmából. 

2008-ban a Felsőzsolcai Bolgár Önkormányzatnak köszön-
hetően írtuk alá Draganovoval a testvérvárosi kapcsolatokról 
szóló együttműködést. Szeretném megerősíteni támogatáso-
mat a bolgár magyar-barátság iránt.

Neli Groskovának hívnak, születtem 1978. április 3-án Dra-
ganovoban, ahol felnőttem, dolgozom és jelenleg is élek. Új képviselője vagyok a poli-
tikai életnek Draganovóban. Az emberek úgy ismernek, mint a Szociális Ház igazga-
tója, ahol a hátrányos helyzetű felnőtt emberekkel foglalkoznak.

Karrierem kezdete nem volt csillagos pillanat, inkább lépésről-lépésre menetelés 
lépcsőfokonként.

2002-ben mint ápoló kezdtem el dolgozni, végzettséget szereztem 2006-ban mint 
szociális dolgozó, majd 2011-ben kaptam bizalmat, mint igazgató. Szakmai tapaszta-
latom a humán és szociális szférában nagyon sok türelmet igényel minden területen.

Draganovóban mint a „GERB” párt színeiben 2015-ben megválasztott polgármes-
ter és lakosai nevében szeretném ma köszönetünket nyilvánítani Önöknek a közre-
működésükért, a jótetteikért, feltétel nélküli odaadásukért a bolgár tradíciók és ha-
gyományok megőrzésében.

Falunk hosszú történelemmel rendelkezik, és mi leszünk, azok akik tovább írják ezt 
a történelmet.

Köszöntöm Önöket bolgárokat az ünnep alkalmából.
Neli Grosková

polgármester, Draganovo

BOLGÁRMAGYAR BARÁTSÁG
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A tavasz a természet megújulásának 
ideje. Milyen szemet gyönyörködtető 

érzés látni a friss zöld mezőt, a rügyfaka-
dást, amikor életre kel a természet. Ahogy 
a természetnek, nekünk embereknek is 
szükségünk van megújulásra, egy kis 
rendrakásra az életünkben.

Sokat lehet hallani, hogy a magyar állam-
nak is „rendet kellett tennie” a különféle 
törvények, rendelkezések területén, hogy 
beléphessünk az unióba. Tehát itt az ideje, 
hogy szembenézzünk önmagunkkal, rend-
be tegyük az életünket. A régi katekizmus 
tanította, és az Egyház ma is tanítja, hogy 
legalább Húsvét táján nézzük át az életün-
ket, tegyünk rendet a benső dolgaink között, 
végezzük el a szentgyónásunkat. A mai em-
ber inkább pszichológust keres, annak önti 
ki a szívét, hogy ő adjon tanácsot a belső 
problémáink megoldásához. Mégis szomo-
rú statisztika alakul ki, a lélekbúvárok sze-
rint. Az emberek kilencven százaléka állan-
dó stresszben él, ami befolyásolja viselkedé-
sét, családjával való kapcsolatát, egyszóval 
az egész életét. Apáink, nagyapáink idejében 
voltak kimondatlan törvények, morális pa-
rancsok, hagyományok, amelyek meghatá-
rozták a mindennapjaikat, az életüket. Ide 
tartozott a vallás is. Sajnos mára elvetettünk 
minden szabályt, sokan kinevetik az Egyház 
adta tanításokat, lassan kiürülnek a temp-
lomaink, és azt látjuk, hogy az ember egyre 
nehezebben tudja megoldani a problémáit. 
Sajnos szétesnek a családjaink, gyermekeink 
nevelése is sok kívánnivalót hagy maga mö-
gött és ez mind újabb és újabb problémákat, 
„stressz-helyzeteket” teremt az életünkben. 

Fontos ennek így lenni? Nem lenne egy-
szerűbb kialakítani magunkban a benső 
békét? Az Egyház ezt hirdeti kétezer éve. 
Ilyenkor Húsvét táján fokozottabban fel-
hívja az emberek fi gyelmét arra, hogy van 
oka és lehetősége mindenkinek arra, hogy 

boldog legyen. Nem kell más hozzá, csak 
rendet rakni az életemben, amit elrontot-
tam helyrehozni. 

Sokszor csodálkozom azon, hogy min-
den kor embere kutatta és kereste, hogy 
hogyan lehetne boldog az élete, és mégis 
nagyon sokan a boldogtalanságot, békét-
lenséget választják. 

Olyan nagy szégyen talán, hogy bocsána-
tot kérek a haragosomtól? 

Nem egyszerűbb megbocsátani minden-
kinek, hisz mi magunk is állandó megbo-
csátásra szorulunk?

A megújuláshoz, újrakezdéshez mindez 
nélkülözhetetlen. Így és csak így alakítha-
tod ki magadban a boldogságra való képes-
séget, hiszen Isten számára, amikor meg-
teremtett ez volt a legfontosabb. Ő azért 
teremtett, alkotott meg téged, hogy boldog 
legyél, és Ő ehhez minden segítséget meg-
ad, neked csak el kell fogadnod. Ő életre hív. 
Ezt ünnepli az Egyház húsvétkor! Legyőzte 
a halált és meghívott az életre, amely való-
ban boldog lehet már itt a földön is. 

Ehhez azonban valamire szükségünk 
van: nem felejthetjük el, hogy csak az ta-
pasztalhat meg valamit a Feltámadás örö-
méből, aki „meghalt” önmagának, nem a sa-
ját akaratára, hanem a mellette élőre fi gyel. 
Az egész emberi élet arról kellene, hogy 
szóljon, hogy boldoggá tegyünk másokat. 
Aki csak a saját boldogságára törekszik azt 
gőgös embernek nevezzük. A lélektan is azt 
tanítja - csak megjegyzem, hogy az Egyház 
és maga Jézus is ezt tartja a legfontosabbnak 
-, hogy az ember a másikban teljesedhet ki, 
saját boldogságát akkor éri el, ha mást akar 
boldoggá tenni. 

Ezeket a gondolatokat szeretném meg-
osztani minden kedves testvérrel. Az idén 
lesz ötödik éve, hogy ide helyezett az Ér-
sek Atya, és most, hogy lehetőséget kap-
tam arra, hogy a Zsolcai Hírmondóban  
írhatok, ezért szeretnék még egy kis aján-
dékot átadni minden olvasómnak. Ezek a 
gondolatok nem tőlem származnak. Én is 
kaptam, ezért ha valakinek ismerős, attól 
elnézést kérek. 

Kérek mindenkit: Próbáljátok megtenni 
és biztos, hogy boldogabbak lesztek! 

Így kívánok mindenkinek szép és boldog 
Húsvétot és egészséget, Isten áldását a mun-
kához.

Ernő Atya

NEM KÖNNYŰ
– Bocsánatot kérni
– Újra kezdeni
– Elfogadni a tanácsot
– Bevallani a tévedéseket
– Szembeszállni egy gúnyos mosollyal
– Jótékony célra adni
– Állandóan próbálni – próbálni
– Gondoskodónak lenni másról
– Kikerülni a tévedéseket
– Tanulni a tévedésekből
– Felejteni és megbocsátani
– Gondolkodni és utána cselekedni
– A kicsiből a legnagyobbat csinálni
– Visszatartani az indulatokat
– Felismerni a saját tévedésünket
– Felismerni a jót, ami előttünk van

DE MEGÉRI!!!

HÚSVÉT, MINT AZ EMBER
MEGÚJULÁSNAK IDEJE

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS AZ ÓVODÁBAN
Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe a keresztény egyház legnagyobb és legfontosabb ün-

nepe. A Szent Miklós Görögkatolikus Óvodában az ünnepi készülődés nem csak a tavasz-
várásról, a tojásfestésről és a locsolkodásról 
szól, hanem a nagyböjt idején a gyermekek 
megismerkedhetnek Jézus életével, taní-
tásával és csodatételeivel. A nagyböjti fel-
készülés csúcspontja virágvasárnap, azaz a 
Húsvét előtti vasárnap.

Az óvodás gyermekek barkaágakkal éne-
kelve vonultak be a templomba, emlékez-
ve Jézus Jeruzsálembe való bevonulására. 
A liturgia végén a Nap csoport gyermekei 
az irgalmas szamaritánus (Lk. 10,25-37) 

példabeszéd történetét adták elő, Ferenc pápa által hirdetett irgalmasság éve 
kapcsán, majd mindenki megszentelt barkaággal tért haza.
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Télbúcsúztatás „óvodás-módra”
 Hagyomány már a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában a tél-
búcsúztató. A Kiszebáb égetéssel szimbolizált télkergetőt idén is 
megtartottuk az intézmény Park úti és Szent István úti óvodájában 
egyaránt.  A farsangi mulatságok, jelmezes vetélkedők, vidámságok 
után a tél temetése fontos állomása éves munkatervünknek, illetve 
szorosan kapcsolódik azon pedagógiai törekvésünkhöz, hogy óvo-
dásainkat minél több olyan népszokással ismertessük meg, amely 
elődeink életét jellemezte. 

A hagyomány szerint a kiszebáb, illetve annak elégetése megsza-
badítja az embereket minden bajtól, ezért a télűzés falusi emberek 
körében régen igen elterjedt volt.

E jeles napot óvodánkban hosszas készülődés előzte meg, a gyere-
kek télűző - tavaszváró versekkel, énekes játékokkal ismerkedtek. A 
felnőttek elkészítették szalmából a Kiszebábot. 

Az udvarra vonulva zajkeltő eszközökkel, hangos dobolással vette 
kezdetét a télűzés. „ Haj, ki kisze haj, kivisz-
szük a betegséget, behozzuk az egészséget, 
haj kisze haj…” rigmusokkal riogattuk a 
telet, majd tavaszváró versekkel, népi da-
los-játékokkal hívogattuk a tavaszt. 

A közös ének és játék örömöt, vidámságot 
csalogatott óvodásaink arcára, ezért amikor 
az addig megcsodált Kiszebáb lángra lob-
bant, lelkesen kiáltozták: „Ég a kisze, láng-
gal ég, bodor füstje felszáll, / Tavaszodik, 
kék az ég, ragyog a napsugár. / Mire füstje 
eloszlik, a hideg tél szétfoszlik. / Mindjárt 
kitavaszodik.”

Bízunk benne, hogy olyan ügyesek vol-
tunk, olyan hangosak, olyan „félelmetesek”, 
hogy ijedtében a tél messzire szalad, olyan 
messzire, hogy csak nagysokára tér vissza 
hozzánk.

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
– ismételten csatlakozott Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által

létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz –

MEGHIRDETI A HELYI „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK”
CÍMŰ PROGRAMOT/VERSENYT

Várjuk minden felsőzsolcai
zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő 

jelentkezését!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2016. április 25.
Jelentkezési lap elérhető és leadható:

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár,
Felsőzsolca Szent I. u. 2.

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:

A KERTEK MEGTEKINTÉSÉRE 2 ALKALOMMAL KERÜL SOR
ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉS ALAPJÁN.
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2015-ről még nem tudjuk, hogy hogyan 
kerül be a történelembe. Azt viszont érez-
zük, hogy Robert Schuman sokat idézet 
mondása valósággá válhat: „Európa vagy 
keresztény lesz, vagy nem lesz.” Ez az év a 
nemzet, a haza és a keresztény Európa szel-
lemi próbája volt.

A Csengey Dénes Polgári Körben hó-
napról-hónapra összegyűlünk és megvitat-
juk az aktuális történéseket. Megpróbáljuk 
megérteni a világban zajló eseményeket. 
Az év migráns áradata és az ebből kinövő 
politikai értelmezések felborították a hét-
köznapok rendjét. Háborúk, éhség, me-
nekültek, terrorizmus, globális környezeti 
problémák, válságok az egyik oldalon és 
fény, ragyogás, dicshimnusz, pazarlás, PC 
kommunikáció stb. a másik oldalon. Így 
aztán a rendezvények árnyékában a mig-
ránsválság és az arra adandó sokféle válasz 
kisajátította a beszélgetések témáját.

Az év a Bárczay kastélyban az Erdély- 
Csángó föld kiállítással kezdődött. Szécsi 
Zoli megmutatta nekünk a gyönyörűséget. 
Elgondolkodtunk a tágabb hazán. Egyben 
láttuk a nemzetet. És láttuk, hogy minden 
kincsünk oda, ha nem fogjuk mi magunk 
megőrizni.

Jól szórakoztunk a Civil bálon. Mert ál-
dott a sok kéz.

József Attila születésnapja mindig meg-
rázó élmény. Mert a hihetetlenül szegény 
sorból felemelkedő költő zászló, mely lo-
bog és „nem középiskolás fokon” tanít. Azt 
gondoljuk ebből a költészetből nőttek ki 
Csengey Dénes sorai az eljött „mezítlábas 
szabadság”-ról. 

A Rákóczi Szövetséggel buszos kirándu-
lást szerveztünk Recskre. Elmentünk, hogy 
tisztelegjünk és belelássunk az elnyomó Rá-
kosi rendszer munka és átnevelő táborába. 
Őrök és áldozatok. Hatalmasok és parányok. 

Közben megálltunk Kisnánán, Sirokon és 
Egerben. Álltunk a várak fokán néztük, aho-
gyan lobogtatja a zászlót a szél. Láttuk a völ-
gyet és láttuk a tatárt, a törököt, a labancot és 
a ruszkit. Láttuk a „felnégyelt hazát”. Ott volt 
velünk a múlt és a jelen. Láttuk a szpáhi ro-
hamot, hallottuk az „Allah akbár” kiáltáso-
kat. Eszünkbe jutottak Márai Sándor sorai:

„És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végkép nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”

Védtük Európát Kelet felől egy évezre-
den keresztül. Minden hiábavaló volt?

Miért is koszorúzunk március idusán, 
június 4-én, október 6-án, október 23-án? 

Miért utazunk Kassára, Borsiba, Kö-
römbe, Muhiba, Aradra, Mohácsra? Mit is 
üzen Ópusztaszer? 

Miért is várjuk az Ádventet és gyújtjuk 
a gyertyákat hétről-hétre? Miért is szól a 
déli harang? 

Csengey Dénes Polgári Kör

„„HA EGER ELESIK…”HA EGER ELESIK…”

Pályázati kategóriák:
a)  Borsod-Abaúj –Zemplén megye és határos 

szlovákiai megyék – természeti – turiszti-
kai-, épített örökségről készült fotókkal

b) Portrék
c) Kreatív képek
Egy pályázó maximum 3 db képet küldhet 

be (színes vagy fekete-fehér). Fájl formátum 
JPG, a képfájlok elnevezése tetszés szerin-
ti lehet. A beküldött fájlok minimális mérete 
egyenként 5 MB. A beküldött képek az alap-
vető képjavítást meghaladóan (kontraszt, telí-
tettség, fényerő, gradációs görbe, színegyensúly 
stb.) utómunkák végzése engedélyezett. Vágás 
engedélyezett!

Az indulás feltétele, hogy a beküldött felvé-

telek a pályázó saját felvételei, ezért korlátozás 
nélkül, szabadon rendelkezik azok valamennyi 
szerzői jogi felvételével.

A pályázatokat 2016. február 15.–május 10-e 
között az eszakborsodifotop2016 @gmail.com 
e-mail címre kell feltölteni a kitöltött és aláírt 
nyilatkozattal.

A nyertes pályázók, illetve a kiállítandó pá-
lyaművek alkotói külön értesítést kapnak. 

A fotópályázat kiállításának megnyitója 
2016. május 21-én a Sajószentpéter Művelődési 
Központban kerül megrendezésre.

A pályázati felhívás részletes tájékoztatója az 
alábbi linken érhető el:

http://sajomente.hu/II_eszak_borsodi_foto-
palyazat

II. ÉSZAKBORSODI FOTÓPÁLYÁZAT
Pályázati felhívás

Vállalkozók
tájékoztatása
a CSOK-ról

2016. március 
17-én Alakszainé dr. 
Oláh Annamária, a 
Felsőzsolca Takarék 
elnök-ügyvezetője 
és Dr. Tóth Lajos, 
Felsőzsolca város 
polgármestere kö-
zös szervezésében tartottak tájékozta-
tót a CSOK aktuális helyzetéről a helyi 
vállalkozók számára.

Ingyenes
jogi és pszichológiai

tanácsadás
Tisztelt felsőzsolcai lakosok!
A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató 

Központban ingyenes jogi és pszicho-
lógiai tanácsadás vehető igénybe!

Előzetes időpont egyeztetés:
Személyesen:

3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32.
Telefonon: 383-520



Közélet 2016 márciusZsolcai Hírmondó

Tájékoztatás zöldhulladék gyűjtéséről
Április hónapban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 

mind a Zöldhulladék (zöld), mind a szelektív hulladék (sárga) gyűj-
tőzsákot térítésmentesen biztosítja a MiReHuKöz a lakosság részére. 

A zsákokat:
     a hulladékszállító járművön, 
     a Miskolc, József Attila u. 53. szám alatti ügyfélszolgálaton, 
     a hulladékudvarban lehet igényelni.
A zöldhulladékot kizárólag a MiReHuKöz Nonprofi t Kft . logó-

jával ellátott Zöldhulladék Gyűjtőzsák feliratú zsákokban kerül-
nek elszállításra. A nagyobb méretű faágak kötegelve helyezhető-
ek el, a nem kötegelt ágakat nem szállítják el.

dr. Rónai István s.k.
aljegyző

Felhívás óvodai jelentkezésre
Értesítem a város lakosságát, hogy

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján

az önkormányzati fenntartású nevelési intézménybe történő 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁT  
2016. május 9. és május 20. 

730 és 1600 óra közötti időpontban tűzte ki.
Jelentkezni a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda

Park út 3. szám alatti székhelyén,
illetve a Szent István út 43. szám alatti telephelyén lehet

a jelentkezési lap kitöltésével.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen,
és vigye magával:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját. 
–  Az óvodai jelentkezést végző szülő (törvényes képviselő) személyi iga-

zolványát, valamint lakcímkártyáját.
– A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat.
–  Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, szakértői vélemény be-

mutatása szükséges.
–  Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló 

dokumentumokat.
–  Amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy részére 

napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumo-
kat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).

Felhívom a Tisztelt Szülők fi gyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek

hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS ELMULASZTÁSA

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST VON MAGA UTÁN.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül dönt az in-
tézmény vezetője. Az óvodai döntés ellen a szülő – a közléstől számított 15 
napon belül – eljárást indíthat. A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az 
óvodai felvételi kérelem tekintetében. A kérelmet Felsőzsolca Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének címezve, de az intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani

Dr. Tóth Lajos s.k
Felsőzsolca Város Polgármestere

Gyere te is és FUSS velünk 
A TOBORZÓ ORSZÁGFUTÁS

FELSŐZSOLCAI szakaszán!
2016. április 19-én (kedden)

TERVEZETT ÉRKEZÉS MISKOLCRÓL: 
7:45 órakor a Felsőzsolca táblához 

8:00 órakor megemlékezés a Hősök terén, 
a váltófutás folytatása Onga település irányába.

VÁRJUK A LAKOSSÁG CSATLAKOZÁSÁT!
A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információ az alábbi telefonszámon kérhető: 46/327-245

A rendezvény fővédnöke: Dr Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere.
Védnökei: Dr. Benkő Tibor vezérezredes, í Honvéd Vezérkar főnöke

és Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

A VÍZ VILÁGNAPJA

A Víz Világnapjára emlékezve 2016. március 6-án került sor a ju-
bileumi XX. Víz Világnapi Nemzetközi Úszóversenyre Miskolcon, 
a Kemény Dénes Városi Sportuszodában.

A szervezők kérésére Dr. Tóth Lajos polgármester meghívta Ma-
gyarkanizsa igazolt úszóit is. Testvértelepülésünkről 12 úszó vett 
részt a versenyen, akik közül többeknek is sikerült saját legjobb 
idejét megjavítania. A legjobbaknak járó elismeréseket az olimpiai 
bajnok Kovács Ágnes adta át.
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16. forduló: 2016.02.28. 14.00   Az FVSC a Sátoraljaújhely
                                               visszalépése miatt szabadnapos
17. forduló: 2016.03.06. 14.30
                                        Bogács Thermálfürdő – FVSC (0-0)
18. forduló: 2016.03.13. 14.30   FVSC – Bánhorváti (5-0)
19. forduló: 2016.03.20. 15.00   FVSC – Szerencs (2-0)
20. forduló: 2016.03.27. 16.00   MVSC – FVSC (1-2)
21. forduló: 2016.04.03. 16.30   FVSC – Edelény FC (1-0)
22. forduló: 2016.04.09. 16.30   Sárospatak – FVSC 
23. forduló: 2016.04.17. 17.00   FVSC – Encs 
24. forduló: 2016.04.23. 17.00   Ózd – FVSC 
25. forduló: 2016.05.01. 17.00   FVSC – Nagybarca 
26. forduló: 2016.05.07. 17.00   Bőcs – FVSC 
27. forduló: 2016.05.15. 17.00   FVSC – Sajóbábony 
28. forduló: 2016.05.21. 17.00   Onga – FVSC 
29. forduló: 2016.05.29. 17.00   FVSC – Mád 
30. forduló: 2016.06.04. 17.00   Tokaj - FVSC 

Vége a téli álomnak, megkezdődtek
a küzdelmek a megyei I. osztályú 

labdarúgó bajnokság tavaszi szezonjá-
ban.

Az első körben rögtön szabadnapos volt 
a csapat a Sátoraljaújhely visszalépése miatt, 
ezt kihasználva pedig egy mini tornát ren-
dezett az FVSC. Eredetileg a Nógrád megyei 
Cered csapatával játszott volna edzőmeccset 
a csapat, de idő közben egy felkérésnek ele-
get téve csatlakozott az erdélyi FK Bereck 
csapata is. Az egymás közötti játék során 
már élesben is lehetett látni, hogy Sándor 
Zsolt edző mit is szeretne a tavasszal a pá-
lyán látni.

A szurkolók az újoncokat is szemügyre 
vehették, konstatálva azt, hogy hasznos 
csapattagok lesznek. Télen érkezett az FV-
SC-be Nagy Dávid az Emőd csapatából, 
Mészáros Balázs Bőcsről, Lukács Marcell 
pedig az MVSC-től. Visszatért az együt-
teshez a korábban itt már éveket eltöltő 
Bereczki Roland, valamint felkerült az 
ifj úsági csapatból Kupcsik Dávid. Ők is 

szerepet kaptak az első tétmeccsen, ahol a 
jó erőkből álló Bogács ellen egy gólnélküli 
döntetlen született. A beszámolók alapján 
igazságos az eredmény, fontos pontot szer-
zett a gárda.

Egy héttel később a hazai premier is el-
érkezett, a nevek alapján masszívnak tűnő 
Bánhorváti látogatott Felsőzsolcára. A ven-

déglátás azonban 
nem volt könyörü-
letes, hiszen a nagy 
szélben megrendezett 
mérkőzés fölényes, 
5-0-ás eredmény-
nyel zárult. Az FVSC 
játékosai esélyt sem 
hagytak ellenfelük-
nek a pályán, végig 
csak az ő akaratuk 
érvényesült és a sok 

helyzet közül ötöt ki is használtak. A gólo-
kon Kőműves /2/, Dávid /2/ és Bodnár osz-
toztak. U19-es csapatunk Bogácson 3-2 ará-
nyú vereséget szenvedett, azonban a Bán-

horváti ellen ők is gólfesztivált rendeztek 
és 5-1-re kiütötték ellenfelüket. Gólszerzők 
Tamók /2/, Iváncsik, Mayer és Boschánszky. 
Gratulálunk!

A megyei I. osztály 2015/2016 szezon ta-
vaszi sorsolása:

(U19-es csapatunk mérkőzése a felnőtt 
mérkőzés előtt két órával kezdődik.)

LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Bravúros hazai győzelemBravúros hazai győzelem

In memoriam Major Kálmán
Örökre beírta nevét Felsőzsolca város sakktörténetébe

Végleg eltávozott közülünk Major Kálmán, a Szent István Általános Iskola taná-
ra, igazgatóhelyettes. Kálmán bácsi köztiszteletben álló ember volt, akit tiszteltek 
kollégái, tanítványai és mindazok, akik ismerték szűkebb és tágabb környezetében. 
Kálmán bácsi két dolgot nagyon szeretett, a gyermeknevelést, a tanítást, amelyet 
hívatásának választott és a sportot. Fiatalabb korában a Tiszavasvári Sport Egyesü-
let kézilabda, majd röplabda játékosa volt, később igazolt sakkozó lett. Felsőzsolcán 
tanítványai nagy szerencséjére sikerült ötvöznie hivatását a sakkszeretetével. 1989 
évben sakkszakkört szervezett az iskolában. Az iskola vezetése látva a gyermekek 
nagy lelkesedését, támogatta munkájában, sakk-készleteket vásároltak. A szakkör-
nek rövid időn belül olyan nagy lett a varázsa, hogy a gyermekek megtöltöttek egy 
iskolatermet, sőt alig várták a szünetet, hogy azt is sakkozással töltsék. Kálmán 
bácsi játékszeretete átragadt rájuk, játéktapasztalatából is egyre többet igyekezett 
átadni nekik. 

Az örömmel végzett folyamatos agytornának, felkészülésnek meglett a jutalma, 
ütőképes fi ú- és lánycsapatokat sikerült kialakítania, melyek éveken keresztül sorra 
aratták a győzelmeket. Ezek a sikerek elsősorban a miskolci, illetve a megyei ver-
senyeken születtek, de 1992 évben sikerült a csúcsra is feljutniuk. A Kaibás Éva, 
Vitelki Edit, Tótok Hajnalka és Fehér Judit összeállítású csapat a Budapesten meg-
rendezett Úttörő Olimpia döntőjét is megnyerte. Ez a siker olyan népszerűvé tette 
a csapatot, hogy szerte az országban számos sakktornára kaptak meghívást, ahol 
rendre bizonyították kitűnő felkészültségüket. Az iskolai sakkcsapatok mindaddig 
sikeresen szerepeltek, míg Kálmán bácsi 1995-ben nyugdíjba nem vonult, illetve 
még két évig, míg visszajárt a sakkfoglalkozásokra. Kálmán bácsi a gyermekek által 
elért sikerekről úgy vélekedett, hogy azok a sakkszerető szülők érdeme, akik biztat-
ták, segítették őket otthon. Saját szerepét mindig szerényen elhallgatta.   

Major Kálmán 1994/1995-ben a Felsőzsolca Városi Sportclub benevezett egy 
hattáblás miskolci sakk-bajnokságba, amelynek első tábláján játszva, csapata leg-
eredményesebb játékosa volt. 

Nyugodj békében Kálmán bácsi, emlékedet megőrizzük.
Bredács László 
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