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Nő a Partnerség
A 150 fős tanácskozást tartottak március elején Lillafüreden a Nő a Siker Alapítvány
szervezésében. A rendezvényen mintegy 80 női civil szervezet képviseltette magát,
határon innen és túl. Kárpátaljáról, Erdélyből és a Felvidékről is érkeztek hölgyek,
hogy az összefogás jegyében
elmondják tapasztalataikat, javaslataikat és meghallgassák itthoni társaikat.
(Bővebben az 5. oldalon)

TISZTELGÉS
MÁRCIUS 15E
EMLÉKE ELŐTT
„Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak,” – írja Juhász Gyula 1848. március
15-éről. A forradalom napja – március idusa – fölrázta
a szunnyadó erőket, s 169 éve fényt szór minden születő tavasznak. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján – ezekkel a gondolatokkal kezdődött
idén, nemzeti ünnepünkön, március 15-én a megemlékezés a Hősök terén.
(Tudósítás a 2. oldalon)

Amerikai foci
Felsőzsolcáról, élőben
a Digi Sporton
Tavaly ez a két együttes vívta a HFL-döntőt,
akkor a Steelers elképesztő végjátékot követően, Rice utolsó pillanatokban elért egész pályás
touchdownjának köszönhetően győzött 1916-ra, elhódítva ezzel a bajnoki címet. Ezúttal
visszavágásra készült a Cowbells, ám ez ﬁnoman szólva sem ígérkezett könnyű feladatnak
a címvédő otthonában. (Folytatás a 7. oldalon)

A Víz Világnapján
(Cikk a 6. oldalon)
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Március 15-e emléke
örökké él
„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
de az idők végéig megmaradnak,” –
írja Juhász Gyula.
A forradalom napja – március
idusa – fölrázta a szunnyadó erőket, s
169 éve fényt szór minden születő
tavasznak. Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóján – ezekkel a
gondolatokkal kezdődött idén,
nemzeti ünnepünkön, március 15-én
a megemlékezés a Hősök terén.
1848 és 1956 történelmi dátumok igazán
megmutatják milyenek is vagyunk mi magyarok, megmutatja először is, hogy mi egy
békés nép vagyunk – kezdte ünnepi beszédét Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.
Sokat tűrtünk a békéért, azonban ha elfogy
a béketűrésünk, akkor mindent, szó szerint mindent megteszünk azért, hogy változtassunk. Az 1848/49-es szabadságharc
legnagyobb fegyverténye az,
amire a mai napig minden
magyar büszke lehet, hogy a
magyar hadsereg legyőzte az

osztrákokat, pontosabban az egész birodalom nem tudta legyőzni a magyar szabadságharcot. A történészek szerint a magyar
hadsereg ereje a magyar nép egységében
rejlik – tette hozzá Csöbör Katalin, aki történelmi párhuzamot húzott a jelen aktuálpolitikai kérdései és az 1848/49-es forrada-

lom és szabadságharc
eszmeisége között.
Csöbör Katalin beszédét követően a város
vezetői, az intézmények, a pártok és a civil
szervezetek képviselői koszorúztak az emlékmű talapzatánál.
200 évvel ezelőtt, 1817. március 2-án született Arany János. A magyar irodalom egyik
legismertebb alakjának munkássága előtt
tisztelegve a 2017-es esztendőt az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia
Arany
János-emlékévnek

nyilvánította. Az ünnepség irodalmi összeállításában egyszerre emlékeztek a forradalom
emblematikus alakjára – Petőﬁ Sándorra –
és az idén 200 éve született Arany Jánosra.
Kettejük rövid ideig tartó ismeretségére és
síron túl is tartó barátságára.
Az „Olvastam, költőtárs…” című irodal-

mi összeállítás történetmondói Hogya Boglárka és Nagy
Dorottya voltak, Petőﬁ Sándor
szerepében Kiss Bálintot, Arany
János szerepében Erdősy Dánielt hallotta az ünneplő tömeg.
A műsorban tárogatón Pisák
Bence játszott és közreműködött Hogya Zsolt tanár úr is.
Az ünnepségben Orosz Gábor vezette Rozmaring Népdalkör és Felsőzsolcai Férﬁ Népdalkör mellett közreműködött Molnár Attila karnagy
vezényletével a Csomasz Brass Band Felsőzsolca és az Orosz László vezette Zsolca
Táncegyüttes is, akiknek az új, „Föltámadott
a tenger…” című koreográﬁáját most láthatta
először a közönség.
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Mit tettél velünk,
Marcella?
Négy hónapja kezdődött. Mozogni vágytunk asszonyok. Tudtuk, a tél hozza a kilókat, jó lenne közösségben együtt tornászni;
ehhez kértük polgármesterünk segítségét.
Végre megjött a hír: a tornázni vágyók a
Kastélyban gyülekezzenek. Hatan voltunk,
ki polifómot hozott, ki tornacipőt. Leesett
az állunk, mikor tanárnőnk – idősebb, korunkbeli – „hastáncosra” vetkőzött… Tiltakoztunk, nem tévedt-e el, de nem akartuk az „ajándékot” hozót cserbenhagyni. A
mindnyájunknak idegen, de nőies és minden tagunkat megmozgató táncos óra után
vidáman, jól elfáradva aztán úgy döntöttünk, folytatjuk.
Az „asszonycsatorna” szétvitte a városban
a hírt, s a rövid időn belül Felsőzsolca távoli zugából is eljövő asszonyok immár hétfőnként 4 órától – mintegy 20-an, alkalmanként kb. 16-an – kapnak új mozgásos
élményeket Marcellától, aki magával ragadó személyiségével bizonyítja: az idős korban sem kell nőiességünket elveszíteni, s a
mozgás, a vidámság az egészséges élet alapja, idős korban is nélkülözhetetlen!
A kipirult, csivitelő asszonyok azóta is
boldogan „rázzák a rongyot”. Kis közösség
kovácsolódott: az autóval érkező tagok már
egymást fuvarozzák haza tánc után, s azóta
egyéb városi rendezvényeken is együtt vagyunk.
Köszönjük neked Marcella – Hosszáné
Benkő Mária –, hogy új színt vittél az életünkbe, s köszönjük a Közművelődési Intézetünk vezetőjének is, aki látva a program
sikerességét, az Intézet költségvetésébe illesztette 2017. évre ennek fedezetét.
Várszeginé Kiss Katalin

Közélet 

BOLGÁR TAVASZKÖSZÖNTŐ
Tavaszköszöntő ünnepet tartott az idén 15 éves fennállását ünneplő Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat. A Pokol Csárda Rendezvényterme március
2-án zsúfolásig megtelt. Nem csak a zsolcai és a miskolci bolgárok, de sok szimpatizáns is eljött a nemzetiség
tavaszi ünnepére. A bolgárok kettős ünnepet ülnek tavasszal, hiszen nemzeti ünnepük március 3-a, Bulgária
500 éves török rabság alóli felszabadulásának ünnepe

és a Martenica, a tavaszköszöntő ünnep is. A hagyományoknak megfelelően a zsolcai bolgárok most is Martenica-kitűzőkkel kedveskedtek a vendégeknek, sőt az
utcán álló egyik fát is feldíszítették a rendezvényre.
Ez egy régi, pogány hagyomány, mely majdnem változatlanul fennmaradt napjainkig. Az általános közhiedelem szerint a Martenica piros és fehér színeinek viselésével az emberek Baba Marta jóindulatáért könyörögnek. Reményeik szerint így
gyorsabban véget ér a tél, és gyorsabban elhozza a tavaszt. Számos ember egyszerre
több Martenicát is visel. Rokonoktól közeli barátoktól és kollégáktól kapják ezeket. A
Martenicát általában a ruhára tűzve, a gallér közelében, vagy a kar köré kötve hordják.
A hagyomány szerint a Martenicát addig kell viselni, míg az ember egy gólyát vagy
rügyező fát nem lát – mondta Tütünkov-Hrisztov Jordán főiskolai adjunktus, aki a
bolgár-magyar barátság és a közös történelmi szálak mentén végigvezetett előadásában a magyarországi bolgárkertészek történetét is megismertette a hallgatósággal. A
Budapestről érkezett előadó a bolgárkertészek kivándorlásának ismert és elismert kutatója. Az előadást követően a 15 éves jubileumát ünneplő zsolcai bolgár nemzetiségi
önkormányzat tagjai ételkóstolóval várták a vendégeket.

Polgárőr közgyűlés
Éves közgyűlését tartotta március közepén a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület. A zsolcai rendezvényen részt vett
Csóra György, az Országos Polgárőr Szövetség Általános
és Oktatási elnökhelyettese, valamint Borsod-megyei Polgárőr Szövetség elnökét, Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos, a Borsod Megye Rendőrfőkapitányság vezetője is.
Agócs Ferenc, a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület elnöke beszámolójában elmondta, hogy a létszámuk 2016-ban 32 fő volt,
ebből két fő tiszteletbeli tag, 5 fő pedig pártoló tag, akik nem járnak szolgálatban, hárman pedig külföldön vállaltak munkát, így
nem lehetett munkájukra számítani. A fennmaradó létszámmal
oldottuk meg az előttünk álló feladatokat.

A létszám 2017-évben várhatóan bővülni fog, hiszen már
van jelentkező az állományba. A polgárőrök szerint fontos és
hasznos a Szomszédok Egymásért Mozgalom, ami védelmet jelenthet a házalók és a besurranó tolvajok ellen is. A zsolcai polgárőrök az önkormányzati rendezvények és a civil szervezetek
eseményeinek biztosításában eddig is és ezután is közreműködnek majd. A tavalyi évben gépkocsival 1650 órát, gyalogosan
pedig 974 órát töltöttek járőrszolgálatban, többször a rendőrséggel közösen. A járőr kocsi immáron nagykorú, 18 éves, fenntartása, karbantartása sok pénzt von el, ezért idén szeretnének
új járművet vásárolni. Agócs Ferenc megköszönte Dr. Tóth Lajos polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek, hogy a 2016.
évi költségvetésben egymillió forint vissza nem téríntendő támogatást nyújtott az egyesület részére.
A polgárőr közgyűlésen Dr. Tóth Lajos polgármester emléklapot adott át id. Mihalik Ferenc és Papp Bertalan részére.
Szintén oklevelet vehetett át Plósz János, Várhegyi László, Guba
János és Pisla László is.
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Nnap
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület és Felsőzsolca Város Önkormányzata március 8-án köszöntötte a lányokat, hölgyeket, asszonyokat a Pokol Csárda Rendezvénytermében. Ünnepi műsort adott a Verskoncert zenekar,
az Orosz Gábor vezette zsolcai együttesnek hamarosan
megjelenik első CD-je is.
A nőnapi ünnepségen Putz József a Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója köszöntötte a hölgyeket, az
ő beszédét idézzük.
Az első Nő, aki döntően befolyásolja minden férﬁ életét: édesanyánk. Megszületésünkkor gondoskodást, biztonságot, szeretetet kaptunk édesanyánktól. Soha nem felejthetjük el, hogy mit
köszönhetünk édesanyánknak: az életre
szóló szeretetet, törődést.
Gyermekkorunkban édesanyánk mellett
nagyon fontos szerepet játszottak életünkben a nagymamák, akik elhalmoztak bennünket ajándékokkal, szeretetükkel.
Kisgyermekkorunkban, amikor beléptünk az óvodába, az óvónőket annyira szerettük, hogy szavuk fontosabb volt, mint
édesanyánké. Gondoskodásuk meghatározta az óvodában életünket.
Az iskolákban tanítónők, tanárnők segítettek bennünket. Nekik köszönhetjük,
hogy megismertük a közösségi együttélés
elemi szabályait, megtanultunk írni, olvasni,
számolni. Kedvességüket, mosolyukat életünk végéig őrizzük. Sok pedagógus, köztük
én is, példaképül választottak tanítónőket,
tanárnőket. Nekik köszönhetjük, hogy hivatásul a pedagógus pályát választottuk.
Kamaszkorunkban megjelent életünkben az első szerelem. Az első szerelem
azért feledhetetlen, mert ekkor tapasztaltuk meg milyen csodálatos dolog szeretni és szeretve lenni. Máté
Péter dalát idézve, az első szerelem olyan, mint egy álmodás, az
első szerelem legfeljebb egy kézfogás, az első szerelem mégis szebb
a többinél, az első szerelem mindhalálig elkísér.
Az első szerelem után kerestük a nagy Őt, az igazit, akivel az életünket összeköthetjük. Megtaláltuk, megszerettük, elvettük feleségül,
házasságot kötöttünk. Minden férﬁ vágya, hogy boldog házasságban

éljen. A házasságban a feleségünk biztonságot ad, gondoskodást jelenti számunkra.
Minden férﬁ életének egyik legörömtelibb pillanata gyermekének megszületése.
A férﬁak nagyon büszkék ﬁúgyermekükre, de lányaikkal különleges érzelmi kapcsolatot alakítanak ki. A lányaink mindig
tudják, hogy számíthatnak édesapjukra, ezért elhalmoznak kedvességükkel, szeretetükkel. Mi a Nők titka? Úgy gondolom, a nők
kedvessége soha nem múló szeretete, a család összetartása az, ami
őket olyan fontossá teszi életünkben.
Nőnapon minden megjelent lánynak, hölgynek, asszonynak,
anyának, nagymamának ezekkel a gondolatokkal kívántak jó
egészséget, örömet, boldogságot a szervezők.
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Sikerrel zárult a Nő a Partnerség konferencia
Lillafüreden
A 150 fős tanácskozást tartottak március elején
Lillafüreden a Nő a Siker Alapítvány szervezésében. A rendezvényen mintegy 80 női civil szervezet képviseltette magát, határon innen és túl.
Kárpátaljáról, Erdélyből és a Felvidékről is érkeztek hölgyek, hogy az összefogás jegyében elmondják tapasztalataikat, javaslataikat és meghallgassák
itthoni társaikat.
Csöbör Katalin, a Nő A Siker Alapítvány elnöke bejelentette, hogy 200.000 forinttal támogatják a kárpátaljai
Tatár Fruzsinát, aki az Első Kárpátaljai Népi Zenede tagja és több tehetségkutató versenyen is jelentős eredményeket ért el, valamint 300.000 forinttal járulnak hozzá
a miskolci Kiss Ildikó, máltai énekversenyen való résztvételéhez. A konferencia első napján érkezett felajánlásnak köszönhetően, a repülőjegy már biztosított a kislány és kísérője számára. Az
Alapítvány és a rendezvény egyik célja, hogy támogassa a tehetséges,
feltörekvő ﬁatalokat, itthon és a határon túlon is.
Csöbör Katalin elmondta, a párbeszéd sikeresen elkezdődött, ki-

váló előadások hangzottak el és jövőre, a tervek szerint még több
erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági magyar női szervezetet, érdeklődőt várnak majd, hiszen a határok megszűnésével egy sokkal
szorosabb összefogás, együttműködés is körvonalazódik. Sőt, a V4-es
bővítés is elképzelhető a 2018-as Nő a Partnerség konferencián.

ÉRTÉKEK MENTÉN
A MÁRIA RÁDIÓ REGIONÁLIS ADÁSA
A Mária Rádió közösségi médiumként
Borsod-Abaúj-Zemplén megye vételkörzetében örömmel ajánl fel akár rendszeres műsoridőt (16:00-20:00 között)
az önkormányzat számára, illetve közszolgálati és civil tartalmak számára.
A műsoridőt térítésmentesen ajánljuk fel,
melyhez a technikai eszközöket, a szükséges
gyakorlati technikai és rádiózási ismeretek
átadását is biztosítjuk. A műsorkészítést viszont alapvetően a tartalomközlőktől kérjük
önkéntes alapon. Tapasztalataink szerint
egy önkéntes műsorkészítő általában havi
egyszer 30 percnyi adást tud viszonylag zökkenőmentesen elkészíteni.
A Mária Rádió non-proﬁt civil kezdeményezés. Önkéntes szolgálat működteti és kizárólag a hallgatók adományaiból tartja fenn
magát. Teljes mértékben politika- és reklámmentes. A Mária Rádió egy világhálózat tagjaként 11 éve működik Magyarországon.
Küldetése a társadalom lelki-szellemi
megerősítése, segítése értékes emberi példák és kezdeményezések bemutatásával.
A Mária Rádió napi 24 órás adásával
mintegy 3,5 millió embert ér el Magyarországon. 800 aktív önkéntessel rendelkezik.
Katolikus szellemiségű, II. János Pál pápa, XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa áldásával működik, de sem jogi, sem admi-

nisztratív sem anyagi értelemben nem függ
a katolikus egyháztól, hiszen civil, világi kezdeményezés. A Mária Rádió emellett nyitott
minden ökumenikus kezdeményezésre is.
Műsoraiban imádság, keresztény tanítás
és életvezetést segítő műsorok jelennek meg.
Vidéki vételkörzeteiben helyi műsorokat sugároz általában 16:00-20:00 között.
A Mária Rádió kiemelt műsortémái:
– keresztény hit
– család, házasság, gyermeknevelés
– egészséges életmód
– értékközpontú életvitel, pozitív életpéldák, tapasztalatok bemutatása
– társadalmi együttműködés, közösségépítés elősegítése
– pozitív társadalmi kezdeményezések bemutatása
– nehéz helyzetben lévők segítése
A rádióról bővebben a Mária Rádió
honapján (www.mariaradio.hu) A MI RÁDIÓNK menüpontban olvasható.
Aki a fenti szempontok szerint kedvet
érez az önkéntes műsorkészítésre, jelent-

kezzen Osvay Péter regionális műsorfelelősnél a peter@mariaradio.hu címen.
Havi kiadvány a Mária Rádióról
A magyarországi Mária Rádió megjelentet egy nyomtatott havi magazint húsz színes
oldallal. Ezt postai úton küldjük hallgatóinknak, hisz ezen keresztül tájékozódhatnak terveinkről, a rádió által tervezett eseményekről.
Kiadványunkon keresztül lehetőség nyílik
rádiónk működésének támogatására. Magazinunkban számos, csak olvasóink részére
elérhető lehetőséget biztosítunk, mint meghívók, csak a magazinban megjelenő cikkek,
stb. amelyekkel szeretnénk meghálálni hallgatóink érdeklődését, bizalmát a rádiónk iránt.
Szeretnénk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vételkörzetünkben növelni a Mária
Rádió magazinjának megrendelői körét. A
magazin megrendelése ingyenes. Bővebb információ a magazinról, illetve a megrendelés
menetéről a Mária Rádió honapján (www.
mariaradio.hu) A MI RÁDIÓNK / MAGAZIN menüpontban olvasható.
Szeretnénk kérni, kiadványaink, pl. a Tájékoztató füzet terjesztésében a támogatásukat.
Településük önkormányzatán, orvosi rendelőkben, iskolákban, nyugdíjas klubokban, művelődési központokban, s egyéb intézményekben
való esetleges kihelyezését. A tájékoztató füzetet a helyi önkormányzatnak elküldjük.
Kérjük, hogy amennyiben indul régiós
műsorkészítés településükön a Mária Rádió,
s egyben a helyi közösség számára, az erre
vállalkozók segítsenek minket címlistánk
növelésében.
Siklósi Bernadett és Osvay Péter

 Itthon
Közélet– Otthon
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SZAKMAI KONFERENCIA
A VÍZ VILÁGNAPJÁN
A Víz Világnapja alkalmából március 21-én Felsőzsolca adott otthont a Magyar
Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete és az Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság szervezésében rendezett ünnepi konferenciának.
leveleket, elismeréseket. A zsolcai óvodások
és kisiskolások rajzpályázatának zsűrijét a
zsolcai festőművész Bártfai Betty vezette,
aki örömmel és aktívan részt vett a díjak
átadásában is.
A konferencián a Felsőzsolcai Napközi
Otthonos Óvoda Park utcai székhely és
Szent István utcai telephely óvodásainak
műsora mellett az M. Show Drum Együttes dob produkciója szórakoztatta a vendégeket.
A szakmai előadások sorát Kovács Zsuzsanna jegyző nyitotta meg, aki fotókkal
és videóval illusztrált prezentációjában
városunk múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A Pokol Csárda különtermében rendezett ülésen először Vasas István Magyar
Hidrológiai Társaság megyei elnöke köszöntötte a résztvevőket. Dr. Tóth Lajos
polgármester köszöntőjében kiemelte és
megköszönte a szervezőknek, hogy Felsőzsolca néhány éven belül már második
alkalommal adhat otthont „vizes” szakmai
konferenciának.
A Víz Világnapja alkalmából meghirdetett pályázatok eredményhirdetése és díjátadása során több kategóriában adtak át ok-

is beszélt. A jegyző asszony külön kitért
a 2010-es árvíz utáni helyreállításokra és
az azóta történt fejlesztésekre, de szólt a
jövőbe mutató városfejlesztési elképzelésekről is. 55 éve a lakosság szolgálatában
– ezt a címet viselte az ÉRV ZRt. vezérigazgatójának Bakondi Patriknak az előadása. A vízszolgáltatás műszaki részleteit
az ÉRV ZRt. műszaki igazgatója, Molnár
Attila mutatta be. A MIVÍZ Kft. szenynyvízgazdálkodási részlegvezetője, Karády Zsolt
arról beszélt, hogy cégük
Miskolc térségében milyen fejlesztések végzett
a szennyvíz közművek
területén. Csont Csaba
az Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató-helyettes
előadásában összefoglalta
a Felsőzsolca térségében
végzett árvízvédelmi fejlesztéseket.

A Víz Világnapját ünnepelték a zsolcai ovisok is

A Szent István utcai óvodában játékos vetélkedőkkel ismerkedtek a víz védelmével, de videó ﬁlmet is néztek a természetes vizeinkről. A Park utcai óvodában versenyjátékokkal, a víz élővilágához kapcsolódó feladatokkal segítették az óvodapedagógusok a gyerekek
környezettudatos magatartásának megerősödését.
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Megemlékezés
Szathmáry Király Pálné
Platthy Idáról

Amerikai foci
a Digi Sport élő közvetítése Felsőzsolcától
Március 26-án a zsolcai pályán egymás mellett a nagy széllel is
meg kellett küzdenie a csapatoknak, az első negyedben még ehhez
próbáltak alkalmazkodni a felek. A folytatásban aztán már jöttek a
pontok is, Jordan passzát követően A. J. Benson ért el TD-t, majd az
extra is jó volt, így 7-0-ra elléptek a hazaiak.
Habár három perccel a félidő vége lőtt Kántor elkapásának és
Szentirmai hibátlan rúgásának köszönhetően egyenlített a Cowbells, az utolsó másodpercekben ismét megvillant a címvédő, így a
szünetben 14-7 volt az állás a hazaiak javára.
A harmadik etapban Czirók remeklésének köszönhetően ismét egalizált a tavalyi ezüstérmes, ám ezután ismét a Steelers percei következtek, hiszen egy újabb TD-nek és Jónás mezőnygóljának köszönhetően a miskolciak kilenc pontos előnyre tettek szert a záró játékrészre.
Karim Trabelsi ﬁai ugyan mindent megtettek az utolsó játékrészben, ám végül semmi nem jött nekik össze, ugyanis a borsodi gárda
mérkőzés a végére felőrölte ellenfelét, és két újabb touchdownt szerezve végül teljesen megérdemelten győzött 36-14-re.
A mérkőzést ország-világ láthatta, hiszen a Digisport kilenc kamerával élőben közvetítette azt.

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

ajánlatkérés: info@zsolcatv.hu
Bontott tégla (100-150 darab) és zúzott beton

ELADÓ
IRÁNYÁR: 10 ezer forint
TELEFON: 0670-602-6397

„A nagy világszellem megáldotta őt erővel, munkaszeretettel,
okossággal, hittel….Lelkének ereje, szellemének fennköltsége, szívének lángoló hite, egész lényének valami ellenállhatatlan kedves
varázsa, soha nem lankadó munkaszeretete tették őt a magyar
hölgyek példaképévé.” – Kortársai így emlékeztek Platthy Idára,
aki tetteivel rászolgált az elismerésre, az országos hírnévre.
Március 28-án emlékezett idén a Szathmáry
Király Ádám Társaság
Platthy Idára, aki 1826ban született Egerlövőn,
1846-ban Felsőzsolcán
kötött házasságot Szathmáry Király Pállal, s aki
kiemelkedő alakja volt a
magyar szabadság ügyének. Platthy Ida élete
céljának és feladatának
tekintette a rászorulók,
elsősorban a gyermekek és nők megsegítését, a kultúra támogatását. Vagyonából az árva gyermekek felemelése érdekében
létrehozta a miskolci Filléregyletet, mely több száz rászoruló
gyermek iskoláztatását támogatta. Fontosnak tartotta kisdedek,
kisgyermekek nevelését, ezért egyesületet hozott létre, Felsőzsolcán óvodát alapított – ezekkel a szavakkal méltatta Platthy Ida
munkásságát Alexa Gábor református lelkész, aki a ma embere
számára is példamutatónak nevezte az egykori nemesasszonyt.
A nők felemelése érdekében tevékenyen részt vett az
Országos Nőképző
egyesület, munkájában. A nőipariskola
elnökeként
anyagi
áldozatot nem sajnálva csipkeverő tanfolyamot szervezett a
nőknek felsőzsolcai
kastélyában. Platthy
Ida nevéhez fűződik a
Vöröskereszt Egylet miskolci ﬁókjának megalapítása. Támogatta az eperjesi, nagykárolyi tűzvész és a tiszai árvíz károsultjait.
A művelődés, kultúra mecénásaként Platthy Ida miskolci házukban vendégül látta Jókai Mórt és feleségét Laborfalvi Rózát.
Szathmáry Király Pálné Platthy Ida 1886-ban kisdedóvót
alapított Felsőzsolcán azzal a céllal, hogy az óvoda segítse a
magyar nyelv és nemzeti érzület megszilárdítását. Saját telkén
épületet emeltetett, udvarát fásította, óvónőt fogadott.
A kisdedóvó helyén ma Szent István utcában óvoda működik. A Park utcában működő óvoda dolgozói is őrzik Platthy
Ida emlékét. Szathmáry Király Pálné Platthy Ida1895-ben 69
évesen hosszas betegség után hunyt el.
Az idei megemlékezésen az óvodák és mindkét egyházi iskola diákjai is részt vettek.
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Testületi napló
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 8-án tartott ülést 17 napirendi pont megtárgyalásával.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri jelentés keretében a Képviselő-testület engedélyezte a Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat részére a város címerének használatát.
A Képviselő-testület elfogadta a GAMESZ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Kiegészítésként rövid beszámolót
kaphattak a GAMESZ által végzett mezőgazdasági és állattenyésztési tevékenységről, amely a közmunkaprogram keretében
valósul meg. Döntött a testület arról, hogy a József Attila utcán
történjen a LED-es lámpatest cseréje tesztelés céljából.
A testület megtárgyalta és jóváhagyta a Felsőzsolcai Szociális
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és a Felsőzsolcai
Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről, a város
2016. évi szociális helyzetéről és ellátásáról, a Humánpolitikai
Bizottság 2015-2016. évi tevékenységéről, valamint a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről készült beszámolót, majd elfogadta Felsőzsolca város 2017. évi közbeszerzési tervét.
Rendeletet alkotott a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2016. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról, a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati forrás államháztartáson kívüli és belüli átadásáról.
Tárgyalt a 2016. évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által nyújtott támogatások elszámolásáról, amelyet elfogadott és
arról hozott döntést, hogy a szervezetek ﬁgyelmét fel kell hívni
a Pályázati Szabályzatban és a rendeletben előírtak betartására.
A testület határozott Felsőzsolca Város Önkormányzat 2017.
évi Támogatási Alapjának felosztásáról, azt a következő számban tesszük közzé.
A Képviselő-testület az Egészségház kötelező fenntartását követő foglalkoztatás keretében az 1 fő portás, valamint az 1 fő
masszőr munkaviszonyát 2017. december 31-re módosította.
Módosította a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát, hozzájárult a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
épületének infrastrukturális fejlesztése ügyében benyújtandó
pályázaton való induláshoz.
Döntött Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-6
jelű módosításának kezdeményezéséről és határozatot hozott
a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyására és az ehhez
kapcsolódó döntések meghozatalára, illetve a Miskolc Térségi
Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat, valamint a MiReHuKöz Nonproﬁt Kft., mint vagyonkezelő közszolgáltató között 2014. május 6. napján létrejött „Vagyonkezelési szerződés
megkötésére és a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. Számú módosítása vonatkozó okirat” módosítására.
A Képviselő-testület következő ülésére 2017. április 19-én kerül sor.
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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
2017. május 8. és május 19. közötti időszakban
hétfőtől-péntekig 730 és 1600 óráig tűzte ki.
Jelentkezni a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
Park utca 3. szám alatti székhelyén,
illetve a Szent István utca 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 igazolványát, valamint lakcímkártyáját.
– A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat.
– Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, szakértői vélemény bemutatása 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 dokumentumokat (jegyzői határozat
és a szülő vagy szülők nyilatkozata).
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét,
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 intézmény 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 Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, de az
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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Ezt írtuk 17 éve

Pedagógusok
a városért
Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület, a Férﬁ
Népdalkör és Felsőzsolca Város Önkormányzata közösen Pedagógusok
a városért címmel rendezett közösségi estet a Pokol Csárda Különtermében. A felsőzsolcai óvodák és iskolák mutatkoztak be zenés, táncos, prózai
műsorokkal. Az elmúlt húsz esztendő helyi oktatás
történetét Putz József a Szent István Katolikus Iskola igazgatója foglalta össze, aki vezető beosztású pedagógusként dolgozott az elmúlt két évtized
minden oktatási felállásában. Csonka Ferencné az
óvodák történetét elevenített fel, Molnárné Hevesvári Melitta pedig a zeneiskola múltjáról és jelenéről
beszélt. Nagy György és Putz József a református,
illetve a katolikus iskolák elmúlt öt évi munkájáról is szólt, külön megköszönve a polgármester és
a Képviselő-testület döntését, amivel egyházi fenntartásba adta az intézményeket. A színpadon az önkormányzati óvoda mellett a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda Felsőzsolcai Tagintézményének
ovisai is felléptek. Az iskolás gyerekek zenei és prózai produkciói mellett nagy sikert aratott a Kazinczy
Ferenc Református Iskola tanári kórusai is.

VIRÁGKÖTŐK VIZSGÁZTAK
Tizennégyen vettek részt a Felsőzsolcán szervezett 360 órás virágkötő tanfolyamon. A foglalkozásokon Fogarasi Katalin mester virágkötőtől tanulhatták el a szakma fogásait a hallgatók.
Az elméleti képzésben szerepelt a növényfelismerés is, a gyakorlati vizsgán pedig mennyasszonyi csokrot és kegyeleti csokrot
is kellett készíteniük a virágkötő képzés résztvevőinek.

ÚJ ROVATOT
INDÍTUNK!
Kérjük, szöveggel és képpel küldjön
email-t az alábbi címekre, aki szeretné
ingyenesen megjelentetni újszülött
gyermeke érkezésének örömhírét, valamint gyászhirdetését.

SZÜLETÉS ESETÉN:
kozenkerkezett@zsolcatv.hu
GYÁSZ ESETÉN:
gyaszoljuk@zsolcatv.hu
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MAGYARKANIZSAI
ÉLMÉNYÜNK
A felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak
idén is lehetősége adódott a Határtalanul
pályázat keretében a szerbiai Magyarkanizsára utazni.
Kanizsa Felsőzsolca testvértelepülése,
10.000 fős, 98%-ban magyarok által lakott
kisváros. Az első nap – hosszú utazás után
– tettünk egy sétát a városban, megnéztük
a város nevezetességeit, a templomot, a
városházát, a város középkori határát. Az
estét a szállásunkon, egy nagyon igényes,
kényelmes hotelben töltöttük, ahol már
vártak minket a helyi általános iskolás diákok és tanárok, akikkel jót beszélgettünk,
ismerkedtünk.
A második nap délelőttjét Óbecsén töltöttük, egy száz évvel ezelőtt épült kastélyt
néztünk meg, ami ma hotelként működik.
A kastély tornyából csodás kilátás nyílt az
egykor leggazdagabb szerbiai család kétszáz hektáros csodaszép birtokára. Délután Péterváradra látogattunk el, ahol egy
erődöt tekinthettünk meg. A minket kísérő

történelemtanártól
megtudhattuk, hogy
a középkorban a törökök ellen szolgált
védelmül. Az erőd
tetején áll egy óratorony, mely arról nevezetes, hogy fordítva
tették rá a nagy- és
kismutatót, így a mai napig megtévesztheti a gyanútlan látogatót. Újvidék belvárosában is tettünk egy sétát, ahol számos,
gyönyörű épületet láthattunk. A Mária
Neve templom színes tetőszerkezete tetszett legjobban, mert a Mátyás templomra
emlékeztetett. A hosszú, látnivalókban bővelkedő nap után nagyon ﬁnom vacsorát
kaptunk a Tisza parti étteremben.
A 3. nap délelőtt a helyi általános iskolába látogattunk el, ahol részt vehettünk felső
tagozatos tanórákon, majd némi szabadidő
után játékos sportdélutánra tértünk vissza,
ahol volt sorverseny, a ﬁúknak foci és vegyes csapatokban röplabda. Este karaoke

partival kedveskedtek nekünk, ahol mindenki jól szórakozott, majd közös pizzázással zártuk a napot.
A 4. nap reggelén a közeli temetőben emlékeztünk meg a forradalomban elhunytakról. Elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk Szabadkán, sétáltunk egyet a történelmi belvárosban. Szegeden is megpihentünk,
ahol megnéztük a Dómot majd néhány csoportképet készítettünk a Szeged feliratnál.
Sajnos hamar véget ért a négy napos kirándulás, ahol nagyon jól éreztük magunkat.
Hogya Gabi, Juhász Csenge,
Rigó Mária és Oláh Tamás

Tavaszi haltelepítés
a Berki-tavon
A Berki-tó Horgász Egyesület március 16-án haltelepítést
végzett a kezelésükben lévő tavon. Most két mázsa ponty, a tavasz folyamán további két mázsa keszeg és a nyáron még további ponty- és amúrállomány
kerül majd a tóba. A Berki-tavon egyébként egész évben lehet pontyra horgászni!
Az egyesületnek jelenleg 192
tagja van. A horgász engedélyeket már lehet váltani, többek
között az Auchan áruházban is,
a napijegy 2500 forint.

Március 25-e:
Teremtésvédelmi nap
Ternyák Csaba egri érsek teremtésvédelmi nappá nyilvánította március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét.
Ezen a napon, Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepén az egyházi fenntartású intézmények
takarítási, szemétszedési akciót
szerveznek környezetükben. A
teremtésvédelmi nap részeként
az Egri Főegyházmegye fenntartásában álló felsőzsolcai Szent

István Katolikus Általános Iskola diákjai és tanárai, valamint a
felhíváshoz csatlakozó zsolcaiak
szedtek szemetet a Csepnyikben.
A helyi közösségek összefogásával, a belső indíttatást érző önkéntesekhez csatlakozott
Dr. Tóth Lajos polgármester
és Kovács Zsuzsa jegyző is. Az
összegyűjtött hulladékok elszállítását a MIREHUKÖZ vállalta.
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ÉRTESÍTÉS
ÁRAM
SZÜNETEKRŐL
Értesítjük Felsőzsolca Petőfi út 2–48, 1–51,
Hunyadi út 24. lakó és üzemelő fogyasztóinkat, hogy karbantartás miatt az áramszolgáltatást szüneteltetni fogjuk

2017. 04. 11-én 08.00–14.00 óráig,
04. 18-án és 21-én
08.00–15.00 óráig
Értesítjük Felsőzsolca Ongai út 2–56, 1–7,
Bólyai út 7–11, Sport út 8–18, Béke út 1. lakó
és üzemelő fogyasztóinkat, hogy karbantartás miatt az áramszolgáltatást szüneteltetni fogjuk

2017. 04. 10-én, 12-én, 13-án
08.00–14.00 óráig,
04. 18-án 08.00–15.00 óráig
Értesítjük Felsőzsolca Szt. István út, Sajó
út 1–23, Rákóczi út 41-től végéig, 50-től
végéig, Deák út, Bocskai út, Kassai út 1–27,
2–26, Hősök terén lakó és üzemelő fogyasztóinkat, hogy karbantartás miatt az áramszolgáltatást szüneteltetni fogjuk

2017. 04. 06-án 08.00–12.00 óráig
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a
hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket köszönjük.
ÉMÁSZ NyRt. Miskolci Régió
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Sikeres rajt a tavaszi idényben
Elrajtolt a megyei futballbajnokság tavaszi idénye, a Felsőzsolca pedig jó pozícióból
kezdhette el a júniusig tartó versengést.
A második helyen telelő zöld-sárgák első
ellenfele a Tokaj együttese volt. Erre szokták mondani, hogy kezdésnek ideális ellenfél, hiszen a Tisza-partiak a táblázaton
kieső pozícióban állnak. A mérkőzés első
félideje a küzdelemről szólt, a mieink Tóth
Krisztián góljának köszönhetően előnnyel
vonultak pihenőre. A második játékrészben
már kiütközött a két csapat közti különbség,
amely gólokban is megmutatkozott. A télen
érkezett Kovács Szilárd kétszer, míg Bodnár
Dávid egyszer zörgette meg a hazaiak hálóját. Egy héttel később, ideiglenes otthonában,
Edelényben fogadta ellenfelét a Felsőzsolca,
amely szintén egy kiesés ellen küzdő csapat
volt. A ﬁúk ennek megfelelően ötletesen és
gólra törően játszottak, aminek a vége kiütéses győzelem lett. A gólokon Szárnya Zsolt
/2/, Menougong George /2/, Orosz Tamás
és Kovács Szilárd osztoztak. A következő
fordulóban viszont már egy keményebb dió
állt a zsolcai sereg útjába, a szomszédvár
Onga együttese. A bajnoki pontokon kívül a
presztízs is a tét ezeken a rangadókon, amely
mindig is nagy érdeklődést váltott ki a szurkolók körében. Az elmúlt időszakban sajnos
látható volt, hogy az ongai csapat egyfajta
mumussá kezd válni, hiszen több egy gólos
győzelmet is arattak az egymás elleni mérkőzéseken. Az átok most sem tört meg, Sándor Zsolt vezetőedzőt idézve: „hoztuk a szokásos ongai meccsünket”. A vereség ellenére
a csapat megtartotta második helyét a tabellán, hátránya három pont a Mád mögött.

Ifjúsági csapatunk párhuzamosan a felnőttekkel szintén megkezdte bajnoki szereplését. Tokajban 5-1 arányú vereséget
szenvedtek, pedig a félidőben még a mieink
vezettek. A szépítő gól szerzője Tamók Balázs. Második meccsükön egy fordulatos,
gól gazdag és eredményében igazi klasszikus játékot produkált a csapat. A szendrőiek 6-3-as legyőzéséből Balogh Patrik négy,
Richvalszky Ádám két góllal vette ki a részét. A szomszédvári rangadón pedig igazi
meglepetés eredményt értek el, hiszen idegenben verték meg dobogós ellenfelüket.
Gólszerzők: Fekete Martin és Kiss Gábor.
Az u16-os korosztály számára is elkezdődtek a küzdelmek. A ﬁatalok rögtön vissza
is vágtak egy csúfos őszi vereségért, és négy
góllal verték meg a Karcsa csapatát. Gólszerzők: Batykó Balázs, Hankó Zsolt, Takács
János, Rencsicsovszki Bence. Gratulálunk
minden korosztálynak az elért sikerekhez!
EREDMÉNYEK
17. forduló: 2017.03.05. 14.30. Tokaj – Felsőzsolca
18. forduló: 2017.03.12. 14.30. Felsőzsolca – Szendrő
19. forduló: 2017.03.18. 15.00. Onga – Felsőzsolca
20. forduló: 2017.03.26. 16.00. Felsőzsolca – Tiszakeszi
21. forduló: 2017.04.01. 16.30. Bőcs – Felsőzsolca
22. forduló: 2017.04.09. 16.30. Felsőzsolca – Bogács
23. forduló: 2017.04.15. 16.30. Mád – Felsőzsolca
24. forduló: 2017.04.22. 17.00. Bánhorváti – Felsőzsolca
25. forduló: 2017.04.30. 17.00. MVSC – Felsőzsolca
26. forduló: 2017.05.07. 17.00. Felsőzsolca – Sajóbábony
27. forduló: 2017.05.13. 17.00. Ózd – Felsőzsolca
28. forduló: 2017.05.21. 17.00. Felsőzsolca – Szerencs
29. forduló: 2017.05.28. 17.00. Felsőzsolca – Edelény
30. forduló: 2017.06.03. 17.00. Encs - Felsőzsolca

1-4
6-0
1-0
5-1

TÁJÉKOZTATÁS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy a veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet előírásainak megfelelően BorsodAbaúj-Zemplén megyében a rókák 2017.
évi veszettség elleni orális immunizálás
időpontja 2017. április 05-08.
A vakcina neve: LYSVULPEN
A vakcina tartalmú csalétkek kiszórása
kisrepülőgépek segítségével történik, így a
munka ütemének megfelelően kisrepülőgépek tartózkodnak a megye légterében.
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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HIRDESSEN
A ZSOLCATV és a
ZSOLCAI HÍRMONDÓ

REKLÁMFELÜLETEIN
Bővebb felvilágosítás
a Szerkesztőség
elérhetőségein kérhető!
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