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INGYENES!
A F E L S Ő Z S OL C A I K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T L A P JA

Városunk önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
a 2018. július 7-i városnapra. Az egésznapos rendezvényen fellépnek városunk
együttesei, zenekarai, művészeti csoportjai. Sztárfellépő: Singh Viki.
Vannak pillanatok a történelemben, melyek
a magyarság közös
pillanatai, amelyek
összefogják a térben
szétaprózódott nemzetet. Egy felsőzsolcai lelkes kis csapat
a Rákóczi Szövetség
Felsőzsolcai Szervezete által megrendezett
történelmi
kirándulásra indult.
Frissen sült, meleg
pogácsa illata, rég
nem látott ismerősök
üdvözlése és baráti
hangulat lengte át az
autóbusz utasterét.
(A múlt gyökereit kutató útjukról a 8. oldalon számolnak be.)

A történelem útján jártak

Zsolcai kitüntettek
Miskolc Város Napján
Miskolc város közgyűlése 1992-ben döntött: minden évben egy
napot szentel a város közösségének. A választás május 11-re esett.
Ezen a napon ünneplik azokat, akik élenjáró szakmai, közéleti és
sporttevékenységükkel példát adnak a város egész közösségének,
s akik méltán járultak, járulnak hozzá Miskolc hírnevének öregbítéséhez. Képünkön Kriza Ákos Miskolc Megyei Város polgármestere „A Civilek Támogatásáért” díjat adja át Nádi Gyulának,
Felsőzsolca alpolgármesterének.

(További részletek a . oldalon)
Vidám, programokban gazdag gyermeknapot rendeztek Felsőzsolcán. Volt bohóc, a ﬁúk örömére rendőrségi és tűzoltó
bemutató, sőt motorozás
is. A lányokat csillámtetoválás, arcfestés várta. A
habparty és interaktív játékokat is tartottunk.
(Cikk a . oldalon

Gyermeknap
Felsőzsolcán

300 milliós
beruházás
városunk
védelmére
(Tudósítás
az . oldalon)
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CSALÁDOK ÉVE 2018
Felsőzsolca Város Önkormányzata és
a Nagycsaládosok Egyesülete e hónapi
rendezvényét az egészséges családokért címmel rendezte meg, melyet Nádi
Gyula alpolgármester úr nyitotta meg a
Nagycsaládosok Egyesületének elnökével Lászka Bélánéval.
A rendezvényre meghívtuk a megyei
tisztifőorvost Dr. Asztalos Ágnest, járási
tisztifőorvost Dr. Matyi Mariannát, magyar rákellenes liga elnökét Virág Juditot,
több szakorvost meghívtunk, mint előadókat, előadásaikkal felhívták a ﬁgyelmet
a női mellrák elleni küzdelemre, szájüregi
daganatok vizsgálatára, szülész-nőgyógyász szakorvos a méhnyakrák veszélyeire
hívta fel a ﬁgyelmet, onkológus pedig előadást tartott a rákszűrés minden típusáról.
Előadásaikkal segítették a rendezvény si-

Cirill és Metód
napja
programmal zártuk egy színházi társulat
előadásában az 'Egy bolond százat csinál'
című darabot néztünk meg együtt a családokkal.

Cirill és Metód napja, a kultúra napja
Bulgáriában. A szláv írásbeliség megteremtőinek ünnepe 1857 óta egyben a
kultúra napja Bulgáriában. 1932-ben
adományokból épült fel a budapesti
Szent Cirill és Szent Metód Bolgár Pravoszláv Templom, ahol idén is hálaadó
szentmisével és már hagyományos
majálissal várták az ország minden
tájártók érkezett bolgárokat és vendégeiket. A miskolci és a felsőzsolcai
bolgárok közös autóbuszon, a zsolcai
nyugdíjasokkal és az EFE (Együtt Felsőzsolcáért Egyesület) tagjaival vettek
részt idén is az ünnepségen. A bolgár
kultúra és a szláv írásbeliség napja alkalmából megrendezett ünnepségen a
Vojnjagovo település hagyományőrző
folklóregyüttesének és busócsoportjának fellépését is láthatta a közönség.

Fókuszban az egészség
GYEREKNAP A KAZINCZYBAN

kerességét. Háziorvosaink és fogorvosaink
is részt vettek az eseményen.
A témához kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettünk a gyerekeknek, rajzolják le
számukra mit jelent az egészséges család,
melyet értékes ajándékokkal, játékokkal jutalmaztunk. A dietetikus pedig az
egészséges táplálkozásról tartott előadást.
Az egészséges gyermekekért is ciróka-maróka foglalkozásokat is indítottunk, melyre a helyszínen már lehetett jelentkezni,
mely népi mondókás, játékos, zenés játékokra tanítja meg a ﬁatal szülőket. Seres
Ildikó színművésznő előadásával színesítettük az eseményt. A délutánt kultúrális

Május 25-én gyereknapi programok voltak a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskolában. S bár az esős időjárás a szabadtéri programokat is az iskola falai közé szorította vidámságból, szórakozásból így sem volt hiány. Kézműves foglalkozások, játszóházak, Xbox táncház szórakoztatta a gyerekeket. Az EFOP 1-8-5 -2017 pályázat részeként a Miskolc Steelers amerikai futball játékosaival is találkozhattak a gyerekek, akik
a Menő menzák az iskolában - Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő program
keretein belül a kisiskolásoknak tartottak előadást az egészséges táplálkozásról.
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AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK...

Zsolcai kitüntetettek Miskolc Város Napján
Miskolc város közgyűlése 1992-ben döntött úgy, hogy az
évben egy kitüntetett napot szentel a város közösségének.
A választás május 11-re esett. Arra a napra, amelyen a hiteles dokumentumok szerint 1909-ben az akkori magyar
király, I. Ferenc József aláírásával hitelesítette Miskolc címeres kiváltságlevelét.
– A város ünnepnapján azonban nem az uralkodói kegyre
emlékezünk, hanem a tevékeny és alkotó, tettre kész miskolci

„Az Év Civil Szervezete” díj:
Bárczay Alapítvány

polgárságra, aki évszázadok munkájának eredményeként vívta ki magának a királyi elismerést – emelte ki köszöntőjében
Kriza Ákos polgármester, a Miskolci Nemzeti Színházban tartott ünnepségen. – Ezért e napnak a hagyománya méltó keretét adja annak, hogy elismerésünket fejezzük ki azok előtt,
akik élenjáró szakmai, közéleti és sporttevékenységükkel
példát adnak a város egész közösségének, s akik méltán járultak, járulnak hozzá Miskolc hírnevének öregbítéséhez – tette hozzá.

Nívódíj: Kramcsák János

Felkészülni a veszélyre
BESZÉLNI KELL RÓLA
A Felsőzsolcai Rendezvények Házában polgári védelmi kiképzésben részesültek azok a személyek akiknek a
Magyarország Alaptörvényének XXXI.
Cikk /5/ bekezdése értelmében polgári
védelmi kötelezettség írható elő. Mint
ismeretes, a városban katasztrófavédelmi feladatok ellátására polgári védelmi
szervezet került megalakításra, melynek működőképessége tette szükségessé az oktatás megszervezését.
A felkészítő, ismertető előadást : Ladányi
Lóránt tűzoltó őrnagy a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolci Hivatásos
tűzoltó parancsnokságának katasztrófavédelmi megbízottja tartotta, aki részletesen
ismertette a védelem jogszabályi hátterét,
a felkészülés fontosságát, a vészhelyzetben
szükséges tennivalókat:
„Nagyon fontosnak tartom, hogy egy
-nem várt- kialakult veszélyhelyzetben,
vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor az ide beosztott személyek pontosan,

megfelelően
tudják
végrehajtani az alapvető feladatokat, és
tudják hogy mi a legfontosabb
lakosságvédelmi feladat. Azt
tapasztaljuk, hogy azokon a településeken
ahol a közelmúltban káresemény történt,
ott komolyabban veszik a védelemre felkészülést, ahol régebben történt ott kicsit
lassabban reagálnak arra, hogy szükséges
egy helyi veszélyeztetési terv kidolgozása,
ezt minden év március 31-ig aktualizálni
kell, ezt az erre hivatott szervek ellenőrzik.
Egy káreseménynél csak pontos, friss adatokból lehet hatékonyan beavatkozni, ez
nagyon fontos minden esetben. Dicsérendő, hogy a polgármesterek azért komolyan
veszik az oktatást, felkészülést. Felsőzsolcán Dr. Tóth Lajos polgármester Úr hathatós segítséget nyújt abban hogy kötelességének érezze mindenki a képzést, oktatást,
felkészülést és Kiss Zsolt a helyi védelmi
szervezet vezetője is felkészült munkatárs.

Nívódíj: Rézművesné Nagy Ildikó

A 2010-es nagy árvíz után 2011-re
kiépült a kormány segítségével egy
komoly védelmi rendszer amely
megvédi a várost a jövőben, de meg
kell jegyezni hogy 100%-os védelmi rendszer nem létezik. Amilyen
szélsőséges időjárási események
bekövetkeztek, vagy előfordulhatnak, arra nem lehet mindre felkészülni. A gátak itt is a legmagasabb
várható vízszint felé épültek, de a
világban, éppen a klímaváltozás miatt történt események, katasztrófák azért legyenek ﬁgyelmeztetőek. Itt a városban arra is
gondolni kell, hogy megépült az M30-as
autópálya egy része, elkerülő utak, lehajtók
épültek, a térségben , és ezeken az utakon
rengeteg veszélyes anyagot szállító kamion
közlekedik, egy baleset bekövetkezése komoly gondot okozhat a városban is, ezért
is a II.-es veszélyeztetettségi fokozatba került Felsőzsolca. Zárógondolatként annyit
hozzátennék, hogy a felsőzsolcai képzésen
rendkívül sokan megjelentek, és érdeklődéssel, ﬁgyelemmel hallgatták végig az
előadást, én azt remélem a munkatársaim
nevében is, hogy csak ilyen előadásokon és
nem éles vészhelyzetben kell találkoznunk,
mindenkinek ezt kívánom.”

 Közélet

Zsolcai Hírmondó

Felsőzsolca „Koronája”
Minden a városhoz köt
Rendhagyó beszélgetésünk készítése előtt és alatt nagy a sürgés forgás a Korona
Takarékszövetkezet Kassai úti impozáns épületében. Mint később kiderült, éppen
a videókonferencia rendszer próbája, beélesítése folyik. A fejlesztés fontosságáról, de a Felsőzsolcához való kötődésről is hosszasan beszélgettünk Alakszainé
Dr. Oláh Annamáriával a cég elnök-ügyvezetőjével.
„Naggyá válltunk.
területileg is naggyá,
330 kilométer van a
két földrajzi végpontja között, és most éppen egy olyan rendszert telepítünk amivel megkönnyítjük a
végpontok egymás
közötti párbeszédét,
egy videókonferencia
rendszerrel, ne kelljen a kollégáimnak
több száz kilométert
utazni azért hogy egy
fontos szakmai értekezletet meg tudjanak
tartani. Ezért szereztük be ezt az okos
eszközt, és nagyon
élvezzük, hogy mostantól kezdve sokkal
könnyebb lesz a kommunikáció. Jelenleg
114 ﬁókunk van, tavaly decembertől lettünk ilyen nagyok, 12 regionális szövetkezeti hitelintézet alakult Magyarországon, mi vagyunk az egyik és gyakorlatilag
egész Észak-Magyarorországot lefedjük, a
megyén kívül Nógrádban és Pesten is van
ﬁókunk, több mint 600 munkatárssal.
„A takarékbankok egyik legfőbb célja,
hogy felvegyék a versenyt a kereskedelmi bankokkal, ez nehéz feladat?”
„Valóban, konkrétan tudok fogalmazni,
jelen pillanatban a piaci pozíciónk, ami
többféle mérőszámmal mérhető: jelen pillanatban a harmadiktól a hatodik helyig
foglaljuk el a különféle mérések alapján
a pozíciókat, ez az integráció egésze, és
nagyon szeretnénk a harmadik helyre stabilan felugrani, tehát az az üzleti tervünk,
hogy egy rövid – három éves időszakon
belül – a magyar hitelintézeti piacon a
harmadik legnagyobb szereplők legyünk.”
„Sokszor, sokat beszélgettünk a hivatali munkáról, most kissé térjünk el ettől,
hiszen nagyon erős szállak fűzik Felsőzsolcához !”
Valóban, nekem nagyon erős kötődésem van ehhez az egyre szépülő kisvá-

roshoz.40 éve amióta
a férjemet ismerem,
férjem szüleit is akik
tősgyökeres zsolcaiak,
én csak „gyütt-ment”
vagyok ahogy szokták
mondani, de engem is
befogadtak az itteniek
már ezalatt a negyven év
alatt, nekem nagyon sok
kedves barátom, ismerősöm van itt Zsolcán.
Ez egy nagyon érdekes
település, látszólag egy
nyitott város, de nagyon
erős a mag, nagyon
erős a tősgyökeres zsolcaiaknak a magja. Én
nagyon szeretek itt élni
és itt dolgozni, a minden
napomat itt töltöm, gyakorlatilag reggeltől estig itt vagyok, csak az éjszakáimat,
illetve a hétvégéimet nem. Nekem ez
olyan második otthonom lett a szónak a
legnemesebb értelmében. Én itt a fűszállakat is ismerem, nagyon kedves nekem.
A férjem gyermekkorának a színhelye és
nekem minden fáról, minden kis utcáról
előugranak a tőle örökölt emlék képeim,
akár hányszor itt elmegyek a kisközben
mindig eszembe jutnak azok a csínytevések amelyeket elmesélt, vagy amit a kedves szülei elmeséltek.
„Életének fontos szereplője a nagy ﬁa,
aki Miskolc város jegyzője, úgy tudom hogy szintén kötődik Felsőzsolcához.”
„Valóban, minden száll ide köti a ﬁaimat is, hiszen gyermek korukban nagyon
sokat sétáltak Nagyapával a településen
is és a templom ugye ami nagyon fontos
a számunkra, mind a görög, mind a római katolikus templom, Anyósom görög
katolikus, Apósom római katolikus, valójában mind a két templomot jól ismerjük, ezek olyan dolgok, hogy kitörölhetetlen emlékek a gyermekeink életében
is. Szeret ide jönni, sok emlék fűzi a városhoz.”
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„Egy időben, 1998-tól amikor Miskolc
alpolgármestere volt, többet találkoztunk a munkánk során. Nem hiányzik
Önnek az a nagyvárosi nyüzsgés?”
„Az a nyüzsgés nem hiányzik de engem megtisztelt a miskolci Polgármester
Úr azzal hogy egyfajta tanácsadói feladatot bízott rám, 2010-ben és én azt szépen
szorgalmasan ellátom, ha szabad ennyire
dicsérni önmagam munkáját.”
„Mennyire tudnak együtt dolgozni a
város vezetésével?
„Nagyon jól tudunk együttműködni.
Az az igazság hogy az Önkormányzat
nélkül egy ilyen kis takarékszövetkezet
ahonnan mi indultunk, meg sem tud
mozdulni. Ha nincs jó önkormányzati
kapcsolat, akkor nem tudunk fejlődni.
Azt hiszem hogy a zsolcai testület bölcsességének is köszönhető hogy ennek
a szép új nagy Takarékszövetkezetnek
az irányítási központja Felsőzsolcán van.
Az együttműködésünk példaértékű, így
aztán az országban egyedülálló módon
egy ilyen kis településen lévő hitelintézeti központ kuriózum. Székhelyünk formálisan Miskolcon van, de az irányítási
központ itt van Felsőzsolcán. Szeretek
itt dolgozni, itt nyugodtak a munkakörülmények. Elismernek, nagyon jól esett
az hogy tavaly a várossá nyilvánítás 20ik évfordulóján Felsőzsolca Díszpolgára lehettem! Ez hatalmas elismerése a
munkánknak. Egy két érdekesség még a
tevékenységünkről: az országban egyedülálló módon, 200 önkormányzatnak
vezetünk számlát, gyakorlatilag alig van
olyan település a körzetünkben ahol ne
lennénk ott, valamilyen szolgáltatásunkkal, és közel 20 milliárd forintnyi betéte
van az önkormányzatoknak nálunk. Azt
gondolom ez önmagáért beszél és az én
kollégáimnak a szorgalmát és egyben az
önkormányzatokkal való kiváló kapcsolatokat is visszaigazolja ez a szám.
„Ne vegye rossz néven a megjegyzésem, de
nekem sokszor a Rádiókabaréban sokat
hallott, csak kitalált csoda település, KRAHÁCS neve jut eszembe. Talán annyit erről, hogy az élcelődés arról szólt, mindenki
krahácsi! Sokszor meglepődve tapasztalom, mindenki zsolcai, vagy szikszói?”
„Képzelje el, ha lenne még másik felem
az meg szikszói lenne, mert a Nagyszüleim pedig Szikszón éltek, úgy hogy nekem
Szikszó az én gyerekkorom, Felsőzsolca
a férjem gyerek kora, és hát Miskolcon
élünk, nekünk ezek kedves települések.
Ilyenkor nekem Radnóti Miklósnak
gyönyörű verse –a Nem tudhatom – jut
eszembe...
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300 milliós
beruházás
Felsőzsolca
védelmére
A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatósága még
tavaly értesítette a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalt arról, hogy a város
három pályázatát is elfogadták. Akkor
összesen mintegy 616 millió forintos
támogatást nyertek.

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,...
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép...
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
...hogy „Az a kő felülről nem látszik
amire ráléptem, hogy aznap ne keljen iskolába mennem”– ezek az emlékek amik
az embert ide kötik, nekem ilyen emlék
Felsőzsolcáról az árvíz is. 2010-ben nagyon nagy „élmény” volt az életemben,
ha szabad ezt a szót használnom, furcsa
ezt a szót használni. Az a két-három hónap, a segítség élménye, hogy mennyire
tudnak az emberek segíteni ebben a tragédiában”
„Az élet nem áll meg, a beszélgetés elején említett videórendszeren túl jelentős lépéshez érkeztek, bővülhet az épületük!”
„Nagy öröm számunkra, hogy a Takarékszövetkezet megvehette az épület
bal szárnyát ahol 30 évig együtt voltunk
a Termelőszövetkezettel, és az abból
alakult Kft.-vel, most hogy elköltöztek,

meg tudtuk venni azt a részt is,és ezzel is
tudunk tenni Felsőzsolcáért valamit. Ez
egy nagyon komoly irodakomplexum, itt
van egyébként a takarékszövetkezetünk
oktatási központja is, az ország minden
tájáról ide járnak tanulni a kollégáim.
Az integráció komoly fejlődés előtt áll,
úgy érzem Felsőzsolca egyfajta regionális szerepet tud majd betölteni most és a
jövőben is.”
„Egy fontos dologról még nem szóltunk!
Miskolc közelsége mit jelent a város életében?”
Hiszek abban hogy egy nagyvárosnak az agglomerációja nem áll meg a
határain. Miskolcnak például durván
330-360 ezer fős agglomerációja van, ez
azt jelenti hogy az ezen körön belül élő
emberek egy nagy egymásra utaltságban
élnek. Nagy butaság azt gondolni hogy
egyik vagy másik egymás ellen tud fejlődni, hihetetlenül össze vagyunk kötve,
a közlekedési az oktatási infrastruktúra,
az egészségügyi ellátás, tehát mi itt egy
nagy sorsközösségben vagyunk. Vallom,
hogy ebben Felsőzsolcának is fontos szerepe van, ha másért nem – és legyen ez
objektív szó –, a közlekedési csomópont
jellege Zsolcának, nem is tudjuk hogy mit
jelent ez a vérkeringésben hogy itt a csomópont mellettünk, és hogy ez mit hoz,
mit hozhat a településnek a fejlődésében.
Remélem ebben mi is komoly szerepet
tudunk vállalni”
Gajdos Imre

A legmagasabb összeget, 289 millió forintot a település belterületi csapadékvíz
elvezetési és gazdálkodási rendszerének fejlesztésére, a környezetbiztonság növelésére
az ár-, belvíz-és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése és további káresemények megelőzésére kapták.
Mint ismeretes 2010. júniusában megáradt a Sajó és a Kis-Sajó patak, valamint
helyenként jelentős belvíz is súlyosbította
a helyzetet. A város 95 százaléka víz alá
került, összesen 201 ház összedőlt. 2200
ingatlanból 1800 rongálódott meg. 2011.
tavaszán megtörtént az árvíz során megsérült régi Kis-Sajó híd bontása, valamint
elkezdődött a Kis-Sajó medrének kotrása
és egy, a települést védő gát építése is a
város északi és nyugati határa mentén. Ennek a védekezésnek a folytatása – a most
közbeszerzési eljáráson átesett – beruházás kezdete.
A közeljövőben meginduló munkálatok
során a legnagyobb ﬁgyelmet a csapadékvíz elvezetésének biztonságossá tétele jelenti, megelőzve ezzel komolyabb káresemények bekövetkezését.
A vízelvezető rendszer kiépítése, bekötése átmenetileg forgalmi akadályokat
okozhat majd a város egyes érintett utcáiban de erről helyi közleményben tájékoztatják az ott élőket.
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Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
április-májusi programjai
Az idén ünnepli az Egyesület megalakulásának 15 éves évfordulóját. Szintén
2018-ban lett 30 éves a Felsőzsolcai Férﬁ
népdalkör. Ugyancsak jubilál az egyesületen belül működő Magyar Nótaszerzők és
Énekesek Észak-magyarországi csoportja.
Ennek apropóján egy könyvet adtunk ki
30.15.10 év címmel a Férﬁ népdalkörrel
közösen. A Bárczay-kastélyban megtartott könyvbemutatón a Rozmaring Női
énekkar köszöntötte a férﬁ énekkar tagjait, majd emléknapok átadására került sor.
Ugyan aznap volt a Kistérségi Nóta és
Énekverseny, amelyet az Egyesület évek
óta rendez. Mintegy 30 diák részvételével
egyéni és csoportos énekléssel készítették
fel a gyerekeket a lelkes pedagógusok. A
zsűri elnöke Sarkadi László zenetanár,

nótaszerző és nótaénekes volt, aki sok jó
tanáccsal látta el a fellépőket és felkészítőket. Színvonalas előadások hangzottak el.
Április utolsó napján a hagyományos
fáklyás felvonulással folytatódott a kulturális megmozdulás. Mintegy 100 fő részvételével a Tehéntánc Együttes zenés kíséretével vonultunk a Sportpályára, ahol a
májusfa feldíszítésével ért véget a program.
Fiatalok, idősek díszítették a fát, mindezt
fergeteges jókedvvel, énekszóval. Másnap
sátorállítással kezdődött a Majális. Üstökben rotyogott a gulyás, és egyéb ﬁnomságok. Egész nap jókedvűen, a civil szervezetek egymással karöltve ünnepelte a munka ünnepét. A zenét DJ Öcsi szolgáltatta,
majd délután Jóna
László nótaénekes
nosztalgia számokkal
szórakoztatta a résztvevőket. A buli este
fejeződött be.
Május 11-én a hagyományoknak megfelelően az önkormányzattal közösen
megemlékeztünk az
édesanyákról.
Dr.
Tóth Lajos polgár-

mester köszöntője után az óvodások versekkel, tánccal színesítették a műsort. Ezután Miskolci Balog Zoltán és népi zenekara
kíséretével énekesein adtak műsort. Vendégénekesként fellépett Bíró Éva, Fodor Erzsébet, Ábrám Tibor Erdélyből, Bózsár Katalin,
Gáspár Anni, Simon Zsóka, Jóna László és
Sarkadi László helyiekből. A szépszámú közönség nagyon jól szórakozott.
Május 24-én az Egyesület taggyűlést
tartott. A 95 fős tagságból 67-en jelentek meg. A 15 éves évforduló tiszteletére
az alapító tagoknak Farkas Miklós elnök
Emléklapot adott át. Oklevélben és egy
üveg itallal köszönte meg az egyesület
Nádi Gyula úrnak a 15 éves önzetlen segítségét, melyet az Egyesületért tett!
A taggyűlés elfogadta a 2017 évi beszámolót, a 2018 évi terveket, és a 2017 évi
pénzügyi beszámolót is. A taggyűlés vacsorával zárult.
EFE elnöksége nevében:
Pásztor József titkár

GYERMEKNAP AZ ADJKIRÁLLYAL
Régóta szerettem volna gyermeknapot
szervezni, Dr. Tóth Lajos polgármesternek
köszönhetően valóra váltottam az álmom,
és remélem, hogy ezzel sok nehéz helyzetben élő gyermekét is. Egy nagyon vidám,

programokban gazdag napra készültünk. volt bohóc,a ﬁúk valószínűleg legnagyobb örömére rendőrségi és tűzoltó bemutató, sőt
motorozás is. De a lányoknak sem
kellett aggódniuk, hiszen kézműves műhely,
csillámtetoválás, arcfestés várta őket. Ezeken kívül habparty és
interaktív játékokat is
tartottunk. Lakóotthonokban élő gyerekeket
láttunk vendégül – immár másodszor. Sok
helybéli család is eljött.
Köszönjük mindenki
segítségét: a nagyon
sok önkéntesét, az önkormányzatét, köszönet az enni- és innivalóért, a programokért.
Sinka Eszter
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Felsőzsolcai siker a megyei rézfúvós versenyen
Sárospatak XVI. alkalommal adott helyet a
megyei rézfúvós versenynek, mely kétévente kerül megrendezésre. A versenyfelhívásra
eddig soha nem látott jelentkezés érkezett,
hiszen 106 tanuló jelezte 17 iskolából részvételét trombita, harsona, tenorkürt-baritonkürt, vadászkürt, tuba hangszereken négy
korcsoportban. Az egész napos rendezvény
késő délután fejeződött be a zsűri értékelésével és a díjkiosztással. A zsűri magas színvonalúnak ítélte a diákok szakmai felkészültségét és a rendezvény lebonyolítását egyaránt.
A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézménye rendszereses résztvevője ezen megmérettetésnek, és idén is nagyon szép eredményekkel térhettünk haza. Molnár Attila
tanár úr növendékei: Cziria Gergő trombita
3. korcsoportban II. helyezést, Filyó Dominik
trombita 4. korcsoportban III. helyezést értek
el. Dobos János tanár úr növendékei: Bárány

Csongor tuba 1. korcsoportban I. helyezés,
tuba 4. korcsoportban Aranyosi László I.
helyezést, Tóth András II. helyezést, Kovács
Balázs tenorkürt 1. korcsoportban III. helye-

Testületi napló
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi
ötödik ülését május 16-án tartotta.
Elsőként a Felsőzsolcai Városnap időpontját módosította, amely
a döntésnek megfelelően 2018. július 7-én lesz, melyre mindenkit
szeretettel hív és vár a Képviselő-testület.
Rendeletet alkotott a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és az
önkormányzat vagyongazdálkodásáról.
Elfogadta a FIZ Kft., az Észak-Magyarországi Gazdasági és
Területfejlesztési Nonproﬁt Kft. és a Felsőzsolcai Vagyonkezelő
és Fejlesztő Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a
2017. évi pénzügyi mérlegét.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Felsőzsolca Város Szent
István, Sajó és Állomás utca ivóvízvezeték rekonstrukciója építési
beruházás közbeszerzési eljárását megindítsa, és ennek megfelelően döntött a 2018. évi Közbeszerzési Terv módosításáról.
Elfogadta a Rendezvények Háza 2017. évi működéséről szóló
beszámolót, továbbá a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról készült átfogó értékelést.
Jóváhagyta a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről, valamint a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi szakmai tevékenységéről készült beszámolókat.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról új
rendeletet alkotott.
Határozott a Felsőzsolca, Szent István utca 26. szám alatti ingatlan elektromos hálózatának felújítása kapcsán árajánlatok bekéréséről és a szerződések felülvizsgálatáról.
Hozzájárult a gyógymasszőr közalkalmazotti jogviszonyának
teljes munkaidősről részmunkaidősre (6 órásra) történő módosításához.

zést, Tóth András tenorkürt 4. korcsoportban
Kiemelt I. helyezést értek el. Koscsóné Nagy
Anita tanárnő Zongorakísérői Díj, Dobos János Tanári Díjban részesültek.

A Központi Gyermekkonyhában a diétás gyermekétkeztetéshez
szükséges külön edények és az alapanyag-tároló szekrény vásárlására, dietetikus szakember megbízására külön forrást biztosított
összesen 940 000,- Ft + járulék erejéig a céltartalék terhére.
Döntött a 2018. évi Támogatási Alapra benyújtott ismételt igények
elbírálásáról, így a Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub részére a XVIII. Országos Nyugdíjas találkozón való részvételhez 400 000 Ft kiegészítő támogatást, a Felsőzsolcai Református Egyházközség részére a
Mátyás király-emlékévhez kapcsolódó gyülekezeti kiránduláshoz
200 000 Ft támogatást nyújtott a 2017. évi maradvány terhére.
Felsőzsolca Város Településrendezési eszközeinek módosításához a kérelmezők költségviselése mellett 3 ingatlan esetében hozzájárult.
A soron következő munkaterv szerinti ülésre június 20-án kerül sor.

NÉZZE RIPORTJAINKAT,
TUDÓSÍTÁSAINKAT
A ZSOLCATV
YOUTUBE
CSATORNÁJÁN!
Az elmúlt 13 év minden eseményéről megtalálja képes beszámolónkat. A ZsolcaTV Anno adásaiban pedig a régi idők
felvételein is nosutalgiázhat, hiszen egészen az 1990-es évek
közepéig visszamenőleg megtalálja a ZsolcaTV ﬂvételeit.
Igazi időutazást ígér a ZsolcaTV YouTube csatornáján való
szörfözés. Iratkozzon fel a csatornára és akkor friss videóinkról email értesítést kap.
A VÁROSBAN, A VÁROSRÓL 
ZSOLCATV AZ INTERNETEN IS!
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Kárpátoktól Zsolcaiak utazása a múltba
az Adriáig nyúlnak a gyökerek
„Lehull ezer dió, millió lesz holnap,
Letörhet száz ág, ezer nő helyére
S ha csupán a csonka törzs marad,
Ha új tavasz zsendül, kifakad!
Uram, csak Te lássad,
Hogy ezen a véres, küzdelmes harcon
A gyökér kitartson.
A gyökér kitartson!”
(Alföldi Géza:
Csak a gyökér kitartson)

Vannak pillanatok a történelemben, amelyek a magyarság közös
pillanatai, amelyek összefogják a térben szétaprózódott nemzetet.
Napsütéses reggelen a felsőzsolcai lelkes kis csapat autóbusza elindult Felsőzsolcáról a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete
által megrendezett történelmi kirándulásra. Frissen sült, meleg
pogácsa illata, rég nem látott ismerősök üdvözlése és baráti hangulat lengte át az utasteret.
Első állomásunk az országban az egyedülálló történelmi emlékhely a Szárhegyen található Magyar Kálvária emlékmű rendszere volt, amelyhez bodza illatú hegyi úton jutottunk fel. Amint az
erdőben a Magyar Kálvária bejáratához értünk gyönyörű kilátás
nyílt a városra. A magasból láttuk a települést kettészelő határt,
az elszakított területeket. A kálváriajárás során a Magyar Kálvária
bevezető kapujától és Csonka-Sátoraljaújhely táblájától elindulva
egy-egy stációnál megállva felidéztük gondolatban az egykori történelmi Magyarországot és emlékeztünk az elszakított városokra.
Az út Kassáról indul, végigvezet a Szepességen, az ősi bányavárosokon, Komáromig, Pozsonyig. Itt délre fordul és Kismartonon,
Csáktornyán keresztül Fiuméig vezet, majd a Délvidék városai
után Erdélybe visz, s onnan visszatér a Felvidék keleti részére. A
keresztény kálváriák 14 stációja Krisztusnak Pilátus házától a Golgota hegyéig vezető szenvedés és a fájdalom útját, a Magyar Kálvária a Trianon okozta fájdalmat és sebet idézi. A Szent István-kápolna mögüli sziklákról káprázatos kilátás nyílt a Sátoros-hegyekre, a környező szőlőkre, a zempléni erdőkre.
Ezután az utunk Borsiba vezetett II. Rákóczi Ferenc szülőházába. A kelet-szlovákiai település XVI. században épült kastélyát
Lorántﬀy Zsuzsanna és I. Rákóczi György építtette pompás re-

neszánsz kastéllyá. Itt született 1676 márciusában
II. Rákóczi Ferenc fejedelem. A várkastély teljes
körű felújítását követően
II. Rákóczi Ferenc életét és
korát bemutató kiállítás kap
helyet. Barátságosan fogadó, lelkiismeretes helyi idegenvezetőnk kalauzolásával a még részben berendezett termekben betekintést
nyertünk II. Rákóczi Ferenc életébe. Búcsúzóul kéz a kézben szólt a közös dal … „Bármerre
vitt a sors, hív az ősi föld. Véredben megmaradsz piros-fehér-zöld!”
Következő állomásunk a nagykaposi Magyar Közösségi Ház,
melynek küldetése, hogy Ung-vidéken a magyarság megmaradásának és a magyar identitás erősítésének motorja legyen. Erdélyi
János emlékszobában láthattuk kiállítva a város jeles alakjainak,
Erdélyi János költőnek és Mécs László pap-költőnek írásos dokumentumait.
Végül megszületett a „megoldás”. A határt úgy húzták meg, hogy az
egyik, a falu közepén található házat elválasztották a kertjétől. Szelmenc sorsa 1946-ban végleg eldőlt. A szovjet katonák egy nap alatt
hat méter magas palánkot emeltek egy előre lerombolt házhelyre,
majd „vasfüggönnyel” – deszkapalánkkal, őrtornyokkal, homokos
határsávval tették nyilvánvalóvá, hogy a Szovjetunió meddig tart.
A határvonalon csak a madarak járhattak át szabadon. Családok,
barátok, életek szakadtak ketté. A ma is kettévágott Nagy- és Kiszszelmenc egy főúttal, két település, két külön országban, közepén
drótkerítéssel elválasztott, fegyveres katonák őrizte határátkelőhely.
„Mi reményünk megmarad, összeforr mi szétszakadt. Két Szelmencnek kapuszárnya, falvainkat egybezárja” – áll az ott élők vágya kisszelmenci kapuba vésve... Csak álltam ott megrendülve, szavakat nem
találva, sírás fojtogatta a torkomat, borzongott a lelkem és a testem…
Utolsó állomásunk Dobóruszka, a Dobó-család ősi fészke. Itt temették el Eger várának híres főkapitányát, aki Gárdonyi Géza regényéből minden magyar számára ismerős. Dobó István újratemetése
2008. június 28-án volt. A hamvakat rozsdamentes
ládikába tették, abba a szarkofágba helyezték, melyet még 1610 körül készíttetett Ferenc ﬁa. A fedlap kivételével minden eredeti, az ugyanis Egerben
látható, aminek pontos mását készíttették el Dobóruszkára. A ruszkaiak mindent megtesznek azért,
hogy a közismert magyar történelmi személyiség
sírhelye nemzeti zarándokhely legyen. „…a falak
ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében!” –
hangzott el egykor Dobó István esküje.
A lemenő Nap sugarai kísérték az utunkat hazafelé. Már csak egyszer álltunk meg, ahol a közös
élmények átbeszélése közben jégkrémet nyalogattunk és a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezetének elnökével, Danyluk Emillel tervezgettük a
következő kirándulás állomásait.
Farkas Tünde
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Öt embert
vittek kórházba
a baleset után
Személyi sérüléses közlekedési baleset
történt május 13 délután a Kazinczy és
Toldi utcák kereszteződésében.
A helyszínen szerzett információink
szerint, egy Mitsubishi haladt a táblával
védett Kazinczy utcán, amikor a Toldiról
egy Skoda vezetője ﬁgyelmen kívül hagyva
a tábla jelzését a kereszteződésbe hajtott.
Mivel a vétlen jármű vezetőjének esélye
sem volt fékezésre, összeütköztek. A csattanás után a Skoda az egyik ház kerítésének
csapódott, majd ott mellette landolt a járdán. Úgy tudjuk, a Mitsubishi négy utasát
és a Skoda vezetőjét szállították kórházba
a mentők.
Az anyagi kár tetemes, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
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Az ezüstérem már biztos, de...
Két mérkőzés marad már csak a bajnokságból, a Felsőzsolca már biztosan
nem végez ezüstérmes pozíciónál roszszabb helyen.
Hat nap alatt három mérkőzést nyert meg
a csapat április végén. Először hazai pályán a
Karcsa csapata volt az ellenfél. Boros góljával
már a tizedik percben előnyben voltak a ﬁúk,
azonban a Bodrogköziek jól tartották magukat. Lippai góljára még válaszoltak a vendégek, Boczki gyorsan visszaállította a két gólos különbséget. Sikur gólja a mérkőzés végén pedig beállította a 4-1-es végeredményt.
Április 25-én, szerdán pótolták a tavaszi első
fordulóban a télies időjárás miatt elmaradt
fordulót a megyei első osztály csapatai. Az
idénynek nagy tervekkel nekivágó, ám tavasszal borzalmas formát mutató Hidasnémeti negyvenöt percig jól tartotta magát, ám
ami ezután következett arra nem számítottak. Rögtön a második játékrész első percében Sikur góljával vezetést szerzett a Zsolca,
majd a 60. és 69-ik perc között még négy
hazai találat született. Lippai duplája, Boczki
és Csattos góljai végleg eldöntötték a három
pont sorsát. A hidasi szépítés után Varga
gyorsan betalált beállítva a 6-1-es végeredményt. A hónap végén a hazai pályán mindig
veszélyes Bogácson volt jelenése a csapatnak.
Varga révén ismét gyorsan vezetést szerzett
Felsőzsolca, így nyugodtan játszhatták saját
játékukat. A hatvanegyedik percben Sikur
tette biztossá a győzelmet, amely értékes és
fontos siker volt. Következett az Edelény elleni derbi, ahol folytatódott a szokás, most
Csattos szerezte a mérkőzés elején a fontos
gólt. Szárnya tíz perccel később megduplázta az előnyt, a vendégek csak utolsó negyed
órában tudtak szépíteni. A remek szériát Encsen szerette volna folytatni a Zsolca, azon-

ban a ﬁatal és lelkes ellenfél már több nagy
csapat orra alá borsot tört. Ősszel egy fordulatos, szikrázóan kemény mérkőzést játszottak a felek, a sikerért most is meg kellett
szenvedni. Már mindenki a hármas sípszót
várta, amikor egy szabadrúgás után Boczki
érkezett a hosszú oldalon és megszerezte a
győztes találatot. Májusi eső aranyat ér tartja
a mondás, de hogy a májusi gólesőért adnak
e aranyérmet az az előttünk álló két forduló után kiderül. A szezon két legkeményebb
mérkőzése előtt még a Gesztely ellen gáláztak a ﬁúk, Lippai, Varga és Szárnya is duplázott, a hetedik gólt Boros szerezte, visszavágva ezzel az őszi vereségért. A Felsőzsolca
tavasszal tizenkét mérkőzéséből tizenegyet
megnyert, így 70 ponttal a második helyen
áll. A jó szereplés és a riválisok botlásai
után az a helyzet állt elő, hogy amennyiben
győztesen hagyják el a ózdi stadion gyepét
a srácok, úgy az utolsó fordulóban hazai pályán a Sajóbábony ellen igazi bajnoki döntőt
vívhatnak, és szerezhetik meg az elmúlt évek
ezüstérmei után a hőn áhított aranyat.
Mindent bele! Hajrá Zsolca!
17. 2018.04.25.
18. 2018.03.11.
19. 2018.03.17.
20. 2018.03.25.
21. 2018.03.31.
22. 2018.04.07.
23. 2018.04.14.
24. 2018.04.22.
25. 2018.04.28.
26. 2018.05.05.
27. 2018.05.12.
28. 2018.05.19.
29. 2018.05.26.
30. 2018.06.02.
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Felsőzsolca - Hidasnémeti
Bőcs - Felsőzsolca
Szerencs - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Szendrő
Bánhorváti - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Varbó
Onga - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Karcsa
Bogács - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Edelény
Encs - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Gesztely
Ózd - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Sajóbábony
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Ingyenes Jogi Tanácsadás
Dr. Bolla István
ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadással áll Felsőzsolca város polgárai részére
rendelkezésre, a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A fogadóórák időpontja: szerdai napokon 15:30 perctől 17:00 óráig
A tanácsadás kiemelten a következő jogterületek körében vehető igénybe:
– családjogi ügyek
– ingatlannal kapcsolatos szerződések és problémák
– hagyatéki, végrendeleti problémák
– fogyasztói szerződések
– büntetőjoggal kapcsolatban felmerült kérdések
Előzetes bejelentkezés: 06-30-3888-223 – drbollaistvan@gmail.com

 Közélet

VÍZVEZETÉK CSERE
ELŐZI MEG AZ ÚTFELÚJÍTÁST
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Komplex Útfelújítási
programja keretében megújul Felsőzsolcán a Szent István utca – a
körforgalomtól a vasúti felüljáróig
terjedő, – közel 3 kilométeres szakasza, melyet önerőből ﬁnanszírozott gerincvezeték csere előz meg.
A beruházás, melyre régóta vár
a város, ez év őszén valósul meg.
Felsőzsolca város egyik legjelentősebb beruházásáról kérdeztük
Dr. Tóth Lajos polgármestert:

2018 május

Zsolcai Hírmondó

 Hogy áll most a beruházás?
– A tervek elkészültek, a
képviselő testület döntése után
a közbeszerzési eljárás elindult,
melynek lezárását követően
megkezdődhet a munka. A város vezetése a látványberuházások helyett a helyi lakosság
érdekeit szolgáló, hosszú távú
beruházás elindítása mellett
döntött. Ennek hatására javul
majd a vízminőség, csökken a
vízveszteség, és nemcsak a ma

itt élők, hanem a gyermekeink életminősége is javulni fog.
 Mikor kezdődnek meg a munkák?
– A vízvezeték cseréje várhatóan a nyár közepén
megkezdődik, és a tervek szerint az őszi befejezést követően azonnal (egyes szakaszokon már párhuzamosan
is) megkezdődik az útfelújítás. A két beruházás teljes befejezése késő ősszel véget ér. A gerincvezeték cseréjének
időtartama alatt a vízellátás folyamatos lesz, a munkálatok állásáról, az útelterelésekről folyamatos tájékoztatást
fog adni a majdani kivitelező és a város vezetése. Az önkormányzat döntése értelmében külön ezzel a feladattal
megbízott műszaki koordinátor fogja ellátni a különböző munkanemek összehangolását annak érdekében,
hogy az itt élők életvitelét a lehető legkisebb mértékben
zavarja majd Felsőzsolca város utóbbi évtizedeinek
egyik legnagyobb, évtizedekre előre mutató beruházása – mondta el lapunknak Dr. Tóth Lajos polgármester.

 A Szent István út felújítása évek óta foglalkoztatja a lakosságot. Sikerült ebben valamilyen
változást elérni?
– Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a Szent
István út teljes hosszában új burkolatot fog kapni. Az
útfelújítás előkészületei során vált nyilvánvalóvá, hogy
azt nem szabad úgy elvégezni, hogy az úttest alatt húzódó 39 éves azbesztcement vízvezetékrendszer a régi
marad. Mivel az útfelújítás csaknem teljes hosszában
érinti a gerincvezetéket, előre látható, hogy az ott dolgozó hatalmas járművek súlya, és a vibráció csőtörésekhez vezethet majd. Az pedig mindenki által belátható, hogy egy frissen felújított szakaszt pár hónap után
felelőtlenség visszabontani a vezeték javítása miatt.
 Rendelkezik-e a város a beruházás ﬁnanszírozásához szükséges forrásokkal?
– Felsőzsolca Város Önkormányzata hatékonyan
és jól gazdálkodik, ezért biztosítható a beruházás
anyagi háttere. A város vezetése egyhangú döntést
hozott arról, hogy az útfelújítást meg kell előznie a
vezetékrendszer cseréjének!
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