
 
Ünnepi koszorúzással emlékeztek 
meg városunk vezetői a 10 éve tör-
tént tragédiára az Árvízi Emlékműnél.

Szociális felelősségvállalásról, okta-
tásról, és unokáiról beszélgettünk 
Széchenyi Sándorné képviselő-
asszonnyal.

Június hónaptól új gépjármű, egy 
Skoda Fabia segíti a Szociális Szolgálta-
tó Központ munkatársainak munkáját.
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Gyermeknap az óvodában



Címlapon
A kormány döntése értelmében újraindult az élet városunk-
ban is. A gyermekek ismét találkozhattak kispajtásaikkal, és 
együtt ünnepelhettük a nemzetközi gyermeknapot! A képen 
Papp Titusz, Bujdos Imréné és Varga Péter. A címlapfotót Já-
noczki Simon Imréné készítette.

10 éve született újra városunk
A Felsőzsolca történelmét oly nagymér-
tékben meghatározó 2010-es árvízre em-
lékezve, Felsőzsolca Város Önkormányza-
ta koszorúzással fejezte ki köszönetét az 
újjáépítésben segítőknek. 

A megemlékezés koszorúját Szarka Ta-
más polgármester és Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő asszony helyezte 
el a képviselő-testület jelenlétében 2020. 
június 4-én, az Árvízi Emlékparkban.

Változik 
az étkeztetés
A Felsőzsolcai GAMESZ Köz-
ponti Gyermekkonyhája a nyá-
ri festési munkálatok elvégzé-
se idején, 2020. július 13. és 
július 24. között zárva tart. 

A szociális étkezésben részesülők 
ellátását ebben az időszakban is 
folyamatosan biztosítjuk.

Kérjük szíves megértésüket!

Szarka Tamás
polgármester

Köszöntés
A Magyar Egészségügy Napja alkalmából 
köszöntjük az egészségügyi dolgozókat, és 
mindazokat, akik a frontvonalban dolgoz-
tak a korona vírus elleni védekezés során. 

Áldozatos munkájuk eredményeképpen 
elmondhatjuk, hogy Felsőzsolcán egyetlen 
egy megbetegedést sem regisztráltak az 
utóbbi időszakban. 

Ezt az ünnepnapot 1992 óta tartjuk meg 
július 1-én Magyarországon, Semmelweis 
Ignácnak, az anyák megmentőjének - szü-
letése napján - rá is emlékezve. 

Semmelweis kiemelkedő személyiségét a 
magyar orvostudományban sokan a gyer-
mekágyi láz leküzdésében játszott szere-
pének köszönhetően ismerhetik.

A képviselőtestület tagjai és vendégük a megemlékezésen:. Jobbról: Szarka Tamás pol-
gármester, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Pásztor Erik, dr. Pásztor Tünde, Hogya 
Zsolt, Rimán János, Széchenyi Sándorné,  Macsuga Roland, és Kucskár Tibor, képviselők
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Új autót és kerékpárokat kapott
a Felsőzsolcai Szociális Központ 

A Felsőzsolca Város önkormányzata által 
vásárolt új Skoda Fabia kulcsait június 16-
án, Szarka Tamás polgármester adta át 
Gladics Jánosnénak, a Felsőzsolcai Szoci-
ális Szolgáltató Központ intézményveze-
tőjének.

A gépjárműátadáson Szarka Tamás pol-
gármester elmondta, a központ tevé-
kenysége rendkívül összetett, ezért is 
fontos, hogy a mindenkori eszközpark jól 
felszerelt legyen. Ehhez az önkormányzat 
évről évre segítséget kíván nyújtani.

Az autó mellett két kerékpárt is kaptak a 
munkatársak, melyekkel a gondozottakat 
tudják látogatni.



Régi vágya teljesült e hónapban a száznál 
több tagot számláló Együtt Felsőzsolcáért 
Egyesület, a tavaly fennállásának 30 éves ju-
bileumát ünneplő Zsolca Tánc Népművésze-
ti és Kulturális Egyesület, valamint a számos 
versenyen jeleskedő Z-25 Postagalambsport 
Egyesület tagjainak.

Az egyesületek Szarka Tamás polgármester 
felé jelezték saját helyiség iránti igényüket. 
Az önkormányzat felmérte a lehetőségeket, 
majd a kérésnek eleget téve a ZsolcaTV szer-
kesztőségének helyet adó épület egy részét 
az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület és a Zsol-
ca táncegyüttes közös használatára biztosí-

totta. A próbákhoz, klubfoglalkozásokhoz, és 
a különböző összejövetelekhez kaptak ezzel 
állandó helyet. 

A Z-25 Postagalambsport Egyesület szintén 
régóta szerette volna meglévő helyét bővíte-
ni. A hónap közepén ők is átvehették új kul-
csaikat, melyekkel az eddig használt épület 
közelében lévő új helyiséget annak felújítá-
sát követően veszik használatba. 

A civil szervezetek a közösség erejét jelentik, 
ezek az emberek viszik vállukon Felsőzsolca 
kulturális életet – fogalmazta meg Szarka
Tamás polgármester. 

Állandó helyet kaptak a civilek

Szülők, akik kitüntető 
figyelmet érdemelnek
A Nagycsaládosok Egyesületének tagjai ez év június 7-én kö-
szöntötték a városunkban élő, súlyosan beteg gyermekeket ne-
velő huszonegy édesanyát. Ezen a vasárnapi délutánon  ajándé-
kokkal köszöntötték őket és gyermekeiket. 

Az egyesület oklevélben is tanúbizonyságot tett arról, hogy eze-
ket a szülőket, akik emberfeletti erővel küzdenek és nevelik, ta-
nítják, gondozzák gyermekeiket, a legnagyobb tisztelet illeti meg. 

Az egyesület célja, hogy felhívják a figyelmet, és maguk is minél 
több szülőnek tudjanak bátorítást adni ezzel, hisz vannak, akik 
súlyosan beteg gyermeküket egész életükön át nevelik.
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A veszélyhelyzet miatt, rendhagyó mó-
don, házhoz vitt ajándékkal kedveskedett 
az önkormányzat a felsőzsolcai gyerme-
keknek május utolsó hétvégéjén. 

A városban élő 3 és 7 éves kor közöt-
ti gyermekeket aszfaltkrétákkal lepték 
meg, továbbá egy kísérőlevéllel, amely 
a polgármester úr jókívánságai mellett 

egy felhívást is tartalmazott. Gyermeknap 
alkalmából versenyt hirdetett az önkor-
mányzat az ajándékba kapott aszfaltkré-
tákkal készített rajzok között. 

A verseny eredményhirdetésének ideje 
június 26-a, így az ezzel kapcsolatos be-
számolónkat következő számunkban ol-
vashatják.

Gyermeknap kicsit másként

Mi Szedjük!

Tisztelt Természetbarátok!

2020. július 18-án szombaton 9 órától 
medertisztítást és szemétszedést 

szervezünk 
a Kis-Sajó medrében és környékén. 

Találkozó: az Árvízi Emlékpark mellett. 

Szemetes zsákot és kesztyűt biztosí-
tunk. A civil kezdeményezés célja első-
sorban, hogy a folyó medrét megtisztít-
suk a felhalmozódott fatörmelékektől 

és szeméttől. 

Várunk minden helyi lakost, aki  fontos-
nak érzi folyóink tisztaságát, védelmét. 

Szervezők:
Dr. Pásztor Tünde és

Szinainé Mátyus Gabriella

További információ: +3630-209-0103



A Nagycsaládosok Egyesülete - kapcso-
lódva az országos rendezvénysorozathoz 
- Gyermeknap alkalmából rajzpályázatot 
hirdetett „Hogyan telt a MARADJ OTT-
HON program” címmel.

Közel 100 db pályamunka érkezett. Min-
den rajzot készítő gyermeket ajándékkal 
jutalmaztak.

Gyermeknapi 
civil rajzpályázat

Megújulás
kívül-belül
A Felsőzsolcai média életében több lénye-
ges változás is történt az utóbbi időszakban. 
A megújulás részeként megváltozott az új-
ság arculata, és elérhetőek lettünk a közös-
ségi médiában is, most pedig megvalósult a 
szerkesztőség tatarozása is. 

Egy kulturált, modern munkahely az ott 
dolgozók teljesítményét, munkakedvét is 
pozitívan befolyásolja – mondta el Molnár-
né Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai Vagyon-
kezelő és Fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója.

Átadták a Katolikus Karitász logisztikai és 
raktárközpontját Felsőzsolca ipari park-
jában június 11. napján. Az ünnepélyes 
átadáson beszédet mondott Vitályos 
Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma (Emmi) európai uniós fejlesztéspoli-
tikáért felelős államtitkára. Az új létesít-
mény központja lesz a Katolikus Karitász 
észak-magyarországi segélyprogramja-
inak, továbbá a Katolikus Karitász vész-
helyzeti bázisaként is működik majd.

Karitász logisztikai 
központ épült 
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Karitasz adományok 
a rászorulók részére
Június 18-án elkezdődött a Katolikus Ka-
ritásztól kapott adományok szétosztása 
Gladics Jánosnéval, a Felsőzsolcai Szoci-
ális Szolgáltató Központ intézményveze-
tőjével - tájékoztatott Szarka Tamás pol-
gármester. 

A rászoruló családok kiválasztásában Deli 
Lajos plébános, valamint a Családgondo-
zó Központ munkatársai is segítségÍtettek 
az önkormányzat döntéshozóinak.

Újra nyitva a 
városi könyvtár
A Városi Könyvtár újra várja olvasóit jú-
nius 22. napjától, hétköznapokon 9 és 14 
óra között.

A könyvtárba érkezőket kérik, hogy hasz-
nálják a kihelyezett kézfertőtlenítőket, és 
tartsanak 1,5 m-es távolságot egymástól. 

Belépéskor a maszk használata kötelező, 
a könyvtári terekben. A tartózkodási idő 
maximum 20 perc, és egy teremben 3 fő 
tartózkodhat.

Együtt állítottak 
emlékművet
Az Összetartozás Napja rendezvénysorozat 
keretén belül, Arnót, Felsőzsolca, Onga és 
Szikszó önkormányzatainak új, közös em-
lékműve került átadásra 2020 június 4-én a 
Turul Emlékműnél. 

Az emlékművet az alábbi Szabó Dezső idé-
zet díszíti: „Minden magyar felelős minden 
magyarért.”

A parlament megszavazta az engedély 
nélkül létesített fúrt és ásott kutakra vo-
natkozó fennmaradási engedély iránti 
kérelem benyújtás határidejének meg-
hosszabbítását, mely így három évvel 
kitolódik, azaz 2023. év végére módosul. 
A türelmi idő meghosszabbítása a házi 
vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági 
öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vo-
natkozik. Az engedélyezési eljárás illeték-
mentes, a szükséges nyomtatvány besze-
rezhető a Polgármesteri Hivatalban.

Türelmi idő a kutak 
engedélyeztetésére



Szociális felelősségvállalásról, oktatásról, unokákról
Széchenyi Sándorné képviselőasszonnyal beszélgettünk

hogy mindig adjak valami pluszt, valami 
megoldást, lendületet, reményt. A nagy 
családokban nincs elegendő számítógép, 
előfordul, hogy internet sincs. A szülők 
nem mindig tudnak segíteni. Azt gon-
dolom, hogy az életet minél hamarabb 
vissza kell terelni az iskolákba. Ady Endre 
szavait ezredszer mondom, hiszem és val-
lom: „Ha élet zengi be az iskolát, Az élet is 
derűs iskola lesz.”

- Hogyan töltötte az elmúlt időszakot, 
mit csinált karantén idején?

- Koromnál fogva önkéntesen vállaltam a 
karantént, nem szerettem volna felelőtle-
nül kritikus helyzetbe kerülni. Sok segít-
séget kaptam, ami igen megható érzés. 
Kicsit ez is olyan volt, mint árvízkor, csó-
nakból jött a segítség a víz fogságában. Ki-
jöttünk abból is. Összefogással. Kijövünk 
ebből is okos egymásra figyeléssel. Mini-
malizáljuk a kockázatot. 

Szeretnék még sok mindent elvégezni. 
Most volt idő a kertünkre, virágaimra. 
Szép a kertem „legalább nekem szép”. 
Gyönyörűek a tyúkjaim. Őket is szinte 
járásukról megismerem. Ebben a csen-
dességben sokat locsoltam, hallgattam a 
madarakat, beszélgettem a szomszéda-
immal. Láttam, hogy milyen gyönyörű a 
kikelet. De mégis kivágytam innen. Ez a 
bezártság jó volt a belső világunk átér-
tékelésére, de sok mindenben hatalmas 
korlátot állított.

- Hogyan tartották, tartják a családdal a 
kapcsolatot?

Sajnos nem találkozhattam Anyukámmal 
és a gyerekeimmel sem. Éppen most, 
amikor a csöppségek nyiladoznak, mint 
a májusi tulipánok. Unokám Sanyika 
(képünkön) már elmúlt nyolchónapos 
és Nórika is betöltötte a négy hónapot. 
Most már új várakozásokkal vagyok tele. 
Várom, hogy elinduljanak és várom, hogy 
mindig megérkezzenek a következő állo-
másra. Hogy ez sikerüljön rajtam nem fog 
múlni. Szokom, még a feladatot. 

Várom a megbízatásokat és remélem ka-
pok a teremtőtől erőt, hogy átadjak egy 
dalt, egy játékot, egy huncut kacagást. 
Megölelhessük egymást és érezzem ki-
alakul az a bizonyos „nagymami-unoka” 
kapocs.

- Önt immár negyedik alkalommal vá-
lasztották meg a képviselőtestület tag-
jává. Milyen tapasztalatai vannak a 
Felsőzsolcát érintő szociális területtel 
kapcsolatban?

- Először is el kell mondanom, hogy nem 
könnyű szakterület ez. Sorsokat meg-
nyugtatóan és hosszú távra megoldani, 
embert próbáló feladat. Nem is beszélve 
az igen gyakori krízis kezelésben játszott 
szerepünkről, ahol próbáljuk megtalál-
ni, és beazonosítani a rászorulókat és a 
megfelelő időben segítséget nyújtani. A 
sok rászoruló részére sosem elegendőek 
a források, ezek igazságos elosztása is ko-
moly figyelmet igényel. Gyakran eszembe 
jutnak Kányádi Sándor szavai: „Uram nézz 
a hátad mögé is, Ott is lakoznak...”.

Egyet értek azzal, hogy senkit sem szabad 
az út szélén hagyni. Még akkor sem, ha 
önhibájából is került oda. Felsőzsolca fej-
lődik, adottságai kitűnőek. Nyilván a több 
önkormányzati bevétel, több lehetőséget 
teremt az újraelosztás során. Ez azonban 
nagyon bonyolult rendszer, és a szociális 
háló terhelhetősége is véges. Az erősebb 
hálóhoz, erősebb gazdaság szükséges. 

Hiszem, hogy ennek alapjait, mi rakjuk le 
a családban, az óvodában, az iskolában, 
egyetemeken, a közbeszédben. Tudom 
és megélem „Egyedül Istené a dicsőség!”. 
Mi pedig naponta szorgalommal végez-
zük munkánkat. Sáfárkodunk talentu-
munkkal. Mindenkinek teljesítenie kell 

a rábízott feladatokat úgy az iskolában, 
mint az élet más területén.

- 40 évet töltött eddig az oktatásban, je-
lenleg is biológiát, kémiát, technikát ta-
nít 7-8. osztályosoknak, hogyan élte meg 
a járványidőszakát, az on-line tanítást?

- Ez a tavasz minden szempontból más 
volt, mint az eddigi 40 év. A „pand-
emia-járvány” nem csupán a hétköznap-
jainkba került be, hanem a tanórákon is 
ott volt. Amikor az emberi testtel foglal-
kozunk biológia órán, talán ez érdekli a 
gyerekeket legjobban, és lehet sohasem 
fognak ennyit foglalkozni a saját testükkel 
később. 

Most pedig vírusokról, baktériumokról, 
fertőzés terjedésről zajlottak napi vi-
ták. Nem beszélve a maszk használatról, 
immunitásról, átfertőzöttségről. Arról, 
hogyan mossunk kezet, milyen a távol-
ságtartás szabálya, hogyan vigyázzunk 
az idősebbekre. Nagyon szeretem ezt a 
tananyagot. Mit mondjak, az élet nagy 
tanítómester. 

Sajnos az informatika, nem igazán az én 
területem. Szeretem az órákat személye-
sen megtartani, úgymond, kézben tarta-
ni az eseményeket. Az élő, rendszeres, 
bizalmi kapcsolat sokat segít az eredmé-
nyességen. A gyerekek különböző képes-
ségekkel, érdeklődéssel, háttérrel, lelki 
támasszal érkeznek minden nap az iskolá-
ba. Én azon dolgoztam egész életemben, 
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A járványhelyzet után, gyermeknap alkalmából újra zenével, 
jókedvvel és gyermekzsivajjal telt meg Felsőzsolcán a Park, és 
a Szent István utcai óvoda udvara. Az óvoda pedagógusai, dol-
gozói igyekeztek színes, változatos programmal kedveskedni a 
gyerekeknek, akik már izgatottan várták, milyen meglepetésben 
lesz részük.

A reggel fitten indult, hiszen óvodánk vezetője Gyöngyi néni és 
Bea óvónéni közös mozgásra, vitamin tornára hívta a gyereke-
ket. Ezt követték a játékos, mókás feladatok, amiben a gyerkő-
cök kipróbálhatták magukat.

Természetesen nem maradhatott el „Andi-Bandi” dajka néni 
„bohóckodása” sem, majd 10 órától, a Mini-manó emeletes 
mobil játszóház nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt. A kelle-
mes hangulatról Pázmándi Patrícia gondoskodott, aki ismert 
rajzfilm slágereket, gyermekdalokat énekelt, így emelve a nap 
színvonalát. 

Vidám hangulatban, élményekkel gazdagodva, kellemesen elfá-
radva telt el a gyereknap. Köszönjük mindenkinek!

Gyermek horgászverseny a Berki-tavon
A Berki-tó Horgász Egyesület elnökségének beszámolója
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2020. június 16-án rendezte meg a Berki-tó Horgász Egyesület 
II. ifjúsági horgász versenyét, melynek fő célja volt a horgászat, 
mint sport népszerűsítése, megszerettetése, valamint  hazánk 
vizeinek, vízpartjainak megismertetése a gyerekekkel. A ren-
dezvényt megelőző hónapokban az Egyesület elnöksége folya-
matosan végzett haltelepítést, alakított ki horgászhelyeket, és 
a környezetvédelmi nap alkalmával, a tagok bevonásával össze-
szedték a tó körül a szemetet.

A versenyre 25 gyermek jelentkezett előzetesen Pásztor Eriknél, 
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola biológia-testne-
velő tanáránál, aki Felsőzsolca város Önkormányzatának képvi-
selőjeként is több alkalommal segíti az egyesület munkáját.

A verseny napján a megjelent gyerekek kísérőikkel, érkezési sor-
rendben foglalhatták el a horgászhelyeket és 9 órakkor kezdhet-
ték el a horgászatot. A gyerekeket elkísérő szülők, nagyszülők 
segíthettek a horgászszerelések készítésében, csalizásban, a ha-
lak megszákolásában, de aktívan nem horgászhattak.

A verseny végén a mérlegelés után a kifogott halakat, minden 
versenyző épségben visszaengedte az őt megillető élőhelyébe 
a Berki-tóba.

Az eredményhirdetés során a gyerekek értékes jutalmazásban 
részesültek, melyet a Felsőzsolca Város Önkormányzata, a Ma-
gyar Országos Horgász Szövetség, a Nagy Ho-Ho Horgászbolt és 
a Berki-tó Horgász Egyesület biztosított.

A horgászverseny végeredménye: I. helyezés Ábel Nóra, II. he-
lyezés Tarnóczi Veronika, III. helyezés Timkó Kristóf. 

Gyereknap az óvodában
Oraveczné Koromházi Csilla óvodapedagógus beszámolója



Így emlékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napján
Horváth Miklós összefoglalója
Az I. világháborút lezáró Trianoni Békeszerződés centenáriuma esz-
tendejében ismét megemlékezett a magyarság, a háborúból vesz-
tesként kikerülő állam fájdalmas gyászáról, mely több mint 23 millió 
embert érintett. Felsőzsolcán több kezdeményezéshez csatlakozva 
emlékeztek június 4-én.

Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere beszédében utalt a 
veszteségre, valamint kiemelte a kapcsolatok erősítésének fontossá-
gát a határon túli magyarokkal.

„A jövőt kell építenünk! Azt a közös jövőt, melynek alapjait egy-egy 
testvértelepülésünkkel már 10-20-30 éve megalapozták nekünk. A mi 
feladatunk erősíteni, mélyíteni ezeket a kapcsolatokat. Csak így erő-
síthetjük összetartozásunkat.” Beszéde végén elmondta, hogy a vá-
ros testvértelepüléseinek vezetőivel történt telefonos beszélgetések 
alkalmával kérték, tolmácsolja – sajnálják, hogy a járványhelyzet miatt 
nem vehetnek részt a megemlékezésen, de otthonaikban ők is meg-
emlékeznek a mai nap eseményeiről.

Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő asszony a 2010-es árvízre em-
lékezve kezdte beszédét, majd felhívta a figyelmet a száz évvel ezelőtti 
tragikus eseményre, és kiemelte a nemzeti emlékezet és az összetar-
tozás fontosságát. Az emlékezőbeszédeket Kleizer Krisztina előadásá-
ban, Reményi Sándor Keserű szívvel című verse követte. A koszorúzás 
után, a megemlékezést a történelmi egyházak harangjainak 100 má-
sodpercig tartó zúgása zárta emlékezvén az évfordulóra.

Az Összetartozás Emlékparkban tartott megemlékezést a 3-as számú 
főút mentén elhelyezett Turul-emlékműnél a négy környezetében 
lévő település – Arnót, Felsőzsolca, Onga és Szikszó önkormányzatok 
– közös emlékművének átadása követte. Az este folyamán az „Ösz-
szetartozásunk Tüze” kezdeményezéshez csatlakozva, 20:20-kor Fel-
sőzsolcán, a Sportpályán is fellobbant az összetartozás tüze. A borús 
időjárás ellenére nagy érdeklődés mutatkozott a rendezvény iránt a 
lakosság részéről. A hosszú bezártság után, újra közösségként tölthet-
ték együtt az időt a résztvevők.

7. OLDAL       A HÓNAPBAN TÖRTÉNT

Szarka Tamás polgármester 
ünnepi beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezők!

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit! Engedjék meg, 
hogy külön köszöntsem Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő asszonyt.

Ma a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfor-
dulóján Magyarország veszteségére emlékezünk, mely 
során az ország területének kétharmada, lakosságá-
nak több mint fele került az új határokon túlra. Ugyan-
akkor ma 10 éve, hogy az Országgyűlés a nemzeti ösz-
szetartozás napjává nyilvánította június 4-ét. 

Bár Európában nincs még egy nemzet, mely akkora 
veszteséget szenvedett volna el, mint mi, mégis, aho-
gyan azt az elmúlt évtizedek is bizonyítják, egységes 
magyar nemzetként az államhatárok ellenére is össze-
tartozunk. 

A mi feladatunk meghaladni Trianont.  A jövőt kell épí-
tenünk! Azt a közös jövőt, melynek alapjait egy-egy 
testvértelepülésünkkel már 10-20-30 éve megalapoz-
ták nekünk. A mi feladatunk erősíteni, mélyíteni ezeket 
a kapcsolatokat.

Csak így erősíthetjük összetartozásunkat.  Tartalom-
mal kell megtöltenünk kapcsolatainkat, figyelve egy-
másra, hogy a meglévő határok többé ne válasszanak 
el minket. Gondoljunk a „határon túli magyar bará-
tainkra. Bármilyen nagy is a távolság, mégis minden 
találkozás alkalmával haza érkezünk. 

Erről az érzésről kell szólnia ennek a napnak. Ma is, 
ahogyan a legtöbb napon azokra az élményekre kell 
emlékeznünk, amiket az együtt töltött idő alatt szer-
zünk. 

Azokra a beszélgetésekre, amik akár személyesen, 
akár telefonon történnek közöttünk, és amik olyan jó 
érzéssel töltenek el minket, hogy ezekből új erőt nyer-
ve folytatjuk tovább. Jusson eszünkbe ma, hogy lehe-
tünk egymástól bármilyen távol, térképen elválaszthat 
minket egy-egy határ, de a barátságot, a szeretetet, az 
egymás iránt érzett tiszteletet nem választja el. 

Akár Együtt örülünk, akár segítjük egymást a bajban, 
az embert, a barátot látjuk egymás szemében és nem 
a határt, ami elválasztana minket. Magyarok vagyunk, 
és akár van emléknapja az összetartozásnak, akár 
nincs, Mi, összetartozunk!

Legyünk büszkék a magyarságunkra és őrizzük a ha-
gyományainkat!

Nekünk szóljon erről ez a nap!



Pár szó tavaszi fáradtságról és az ősz feladatairól
Molnárné Vantal Nikolettával, a Felsőzsolcai Vagyonkezelő Kft. 
ügyvezető igazgatójával beszélgettünk
- 2019 novemberétől látja el ügyvezető igazgatói feladatait. 
Átadás-átvétel, új gazdálkodási terv, megörökölt problémák, 
megújuló médiafelületek, ingatlan felújítás, és nem utolsó 
sorban a járványügyi helyzet. Nem tűnik könnyűnek az első 
féléve az új pozíciójában. Berendezkedett már az irodájában?

- Még nem igazán volt időm erre (mosolyog), de kollégáim 
munkafeltételeinek a biztosítása az első dolgaim között volt.  
Valóban a novemberi kezdésem után gyorsan kellett rendezni 
az elmaradt pénzügyi, gazdálkodási feltételeket is. Mindez pe-
dig egy reális és fenntartható gazdálkodási terv kidolgozását 
jelentette. Büszke vagyok rá, hogy – némi a múlton való bosz-
szankodás után - mára minden megbízás, feladat és a teljes mű-
ködésünk már átlátható és világos szakmai és pénzügyi keretek 
között zajlik. A veszélyhelyzetben meg kellett hozni néhány ko-
moly vezető döntést, de elmondhatom, hogy a munkaviszony-
ban álló kollégák ebben az időszakban is folyamatosan dolgoz-
nak otthonról.

- Ha jól értjük, a nehézségek ellenére már vannak látható 
eredmények is.

- Véleményem szerint, elengedhetetlen a megújulás. A Vagyon-
kezelő Kft. egyik legfontosabb feladata a város polgárainak tájé-
koztatása. Mi kezeljük a városi újság, és televízióval kapcsolatos 
ügyeket. Itt is a teljes megújulás a cél. Ennek részeként változ-
tattuk meg a Zsolcai Hírmondó teljes koncepcióját, benne az 
arculati, tartalmi változtatásokkal. Foci hasonlattal élve, sikerült 
végre egy profi újságíró csapatot is leigazolni. 

Folyamatosan dolgozunk a megújuláson a ZsolcaTV-t illetően is. 
Év elején, egy több millió forintos beruházásnak köszönhetően, 
új eszközök kerültek beszerzésre. Célom, hogy a képújság folya-
matos fejlesztése, aktualizálása mellett, heti műsoraink is végre 
a lakosság által elvárt minőséget képviselve, városunk valós ké-
pét mutassák be, még több hírt adjanak az itt történtekről, és 
tükrözzék azt, amire a helyi emberek kíváncsiak.

- Mire szolgál a szerkesztőség épületének felújítása?
- Azt vallom a saját portáján mindenki tartson rendet, és ez igaz 
arra a munkakörnyezetre is, ahol kollégáim dolgoznak. Ezért fon-
tosnak tartottam, hogy a szerkesztőségnek otthont adó épület 
– a lehetetlen állapotok miatt - kerüljön felújításra. Külön öröm, 
hogy Polgármester Úr kezdeményezésére, e hónaptól, az épü-
let szolgáltatásait hozzáférhetővé tettük városunk két illusztris 
civil szervezete részére is. A Zsolca táncegyüttes próbáihoz így 
állandó saját helyet biztosítunk, valamint az Együtt Felsőzsolcá-
ért Egyesület is olyan helyet kap, ahol a munkájukhoz szükséges 
megbeszéléseket, kisebb rendezvényeiket tarthatják.

- Hogyan egyeztethető össze a munka „karrier” és a család? 

- Hát, így belegondolva, és a járvány harmadik hónapját te-
kintve, érzek némi tavaszi fáradtságot. Nagy szerencsénk, hogy 
család-barát munkahelyen dolgozhatunk. A veszélyhelyzet 
alatt, kezdetben, ahogy minden családnak, nekünk is okozott 
nehézségeket az „új rendszer” kialakítása a hétköznapokban. 

Azonban a jó szervezésnek köszönhetően, a kislányunkkal, Fan-
nikával való tanulás és tanítás mellett, munkahelyi kötelezettsé-
geimet is teljes mértékben el tudtam látni. Szerencsés vagyok, 
mert a férjem és a szüleim segítségére is számíthatok a minden-
napokban.

Mindezért, a karantén alatt is - sokakkal együtt - maradt némi 
időm, úgymond, önkénteskedni. Segíteni az utcánkban élő idős 
házaspárnak bevásárolni, gyógyszereket kiváltani. Továbbá, ha 
kellett idős ismerősömet a kórházba hordtam vérvételre, fülé-
szetre, mivel itt Felsőzsolcán a veszélyhelyzet miatt ezek a lehe-
tőségek ideiglenesen megszűntek.

- Tud nekünk mondani jóhíreket a jövőbeni rendezvényekkel 
kapcsolatban?

Most, hogy lassacskán feloldják a veszélyhelyzettel kapcsolatos 
korlátozásokat, lehetőségünk lesz az elmaradt rendezvénye-
inket pótolni. Már javában készülünk a tervek szerint ősszel 
megrendezésre kerülő Családi és sport napokra. Idén sajnos a 
koronavírus járvány miatt elmaradt az idei városnap, de jövőre 
újult erővel, még színvonalasabbal tudjuk majd pótolni. Bízom 
benne, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk egy-egy 
rendezvényen, melyekről immár hírt is tudunk adni a médiafe-
lületeinken színes és érdekes közvetítésekkel, tudósításokkal.

PORTRÉ           8. OLDAL



9. OLDAL      DIGITÁLIS OKTATÁS

Hogyan használhatjuk az internetet,
amennyiben felnőttként tanulni szeretnénk
Mezei Marianna írása digitális oktatásról, és felnőttképzésről
Iskolai ballagásokon, érettségi vizsgák alkalmával, diplomaosztó 
ünnepségeken útravaló gondolatként sokszor elhangzik, hogy a 
végzősök az adott iskolatípusban megszerzett tudással felvér-
tezve indulnak a nagybetűs életbe.

Azt azonban senki sem mondja abban az ünnepi pillanatban, 
hogy a sok éven át megszerzett tudás, ismeretanyag, készség 
és képesség a való világban nem örök érvényű, azokat bővíteni, 
frissíteni, fejleszteni szükséges. A tanulásnak sosincs vége, és bi-
zony felnőtt fejjel is gyakran be kell ülni az iskolapadba, vagy – a 
járványügyi korlátozások miatt – az online térbe.

Az elmúlt hónapokban sok szó esett az általános- és középisko-
lás korosztály, valamint az egyetemisták távoktatásáról. Kis- és 
nagydiákok, szüleik, tanárok mondták el tapasztalataikat. De mi 
a helyzet azokkal, akik felnőttként, egy-két diplomával és szá-
mos továbbképzés tanúsítványával a zsebükben csöppentek az 
online oktatás világába?

Régóta vallom az élethosszig tartó tanulás szükségességét, és jó 
példát mutatva gyakorlom is azt. A tél végén jelentkeztem egy 
szakmai képzésre, amit klasszikus formában hirdettek meg. Ru-
tinos tanulóként pontosan tudtam, hogy ugyanúgy zajlik majd 
minden, mint eddig: hat héten keresztül egy nap elutazom a 
helyszínre, mindig izgulva, hogy odaérek-e időben. Ott nyolc 
órán keresztül ülök egy kényelmetlen széken, és hallgatom az 
előadót, amint a döcögősen felolvassa a prezentációját. Kíván-
csian figyelem, ám az érdeklődést olykor már csak színlelve. 

Nehezen leplezem csalódottságomat, amikor valamit már so-
kadjára kell meghallgatnom. A néhány perces szünetben csak 
arra van idő, amit a szükség sürgetően diktál, a társainkkal való 

ismerkedésre, beszélgetésre nincs lehetőség, mert folyt. köv., … 
sok még a felolvasni való.

A COVID19 az oktatás világában is keresztül húzta a megszokott 
menetrendet, és megmutatta, hogy a szakmai továbbképzések-
ben is rejlenek innovatív lehetőségek. Legnagyobb örömöm az 
volt, hogy életemben először haladhattam a saját tempómban. 
Ami unásig ismerős volt, azt átugrottam, ami újdonság volt, 
abban elmélyülhettem. Nem kellett órákat utaznom, csak be-
kuckózni a laptoppal. Kortyoltam közben a teámat, kávémat, a 
szükség sem sürgetett. 

Olvastam szakmai szöveget, és kérdésekre válaszolva „vissza-
mondtam” a lényeget. Videó anyagot néztem, és esszét írva 
reflektáltam a látottakra. Összefoglaló prezentációt készítettem 
a hat heti anyagból és határidőre elkészülve a záródolgozattal, 
jóleső elégedettséggel töltöttem fel a megadott oktatási felü-
letre, ami végig a képzés ideje alatt kifogástalanul működött. S 
hogy mi következett ez után? Szerintem kitalálták. Kerestem egy 
másik képzést, és belevágtam. Persze csakis online!
 
Számomra nem kérdés – hiszem és hirdetem –, hogy a folyton 
változó való világban – ebben a bizonyos nagybetűs ÉLET-ben - a 
soha véget nem érő tanulás adja a kapaszkodókat. A nagy betűk 
azt jelentik: É – mint élmény. L – mint lehetőség. E – mint esély. 
T – mint tartalom. Bátorítok másokat is – szervezőket és hallga-
tókat egyaránt –, hogy merjenek kipróbálni új tanítási-tanulási 
formákat, módszereket a felnőttoktatásban is.

(Az írás szerzője kulturális menedzser, a Felsőzsolcai Közművelő-
dési Intézet és Városi Könyvtár munktársa.)

Tisztelt Középiskolások!

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző évhez 
hasonlóan döntött a középfokú oktatási intézményben tanulók tá-
mogatásáról.

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 
1. napján a felsőzsolcai állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező 9-12. évfolyamot sikeresen befejezett  /eredeti, vagy hi-
teles másolat/ középiskolai bizonyítványt bemutató középiskoláso-
kat egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A támogatás összege: 5.000.-Ft/tanuló.

A kifizetés időtartama: 2020. július 6. - július 10. Pótkifizetés időpont-
ja: 2020. szeptember 14., 2020. szeptember 16., amely jogvesztő.

A támogatás összegét a támogatásban részesülő, a szülő vagy egyéb 
meghatalmazott veheti át a kijelölt időpontokban.  

A támogatás átvételének feltétele a támogatásra jogosult gyermek 
középiskolai bizonyítványának és lakcímkártyájának bemutatása 
(eredeti vagy hiteles másolat).

A kifizetés időpontjai:

 2020. július   6., Hétfő: 10:00 - 12:00
 2020. július   7., Kedd: 13:00 - 15:00 
 2020. július   8., Szerda: 9:00 - 16:30
 2020. július   9., Csütörtök: 10:00 - 12:00
 2020. július 10., Péntek: 8:00 - 11:00

Pótkifizetés időpontjai:

 2020. szeptember 14., Hétfő: 10:00 - 12:00
 2020. szeptember 16., Szerda: 13:00 - 16:00 

A kifizetések helyszíne a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal emeleti 
pénztára: Felsőzsolca, Szent István u. 20. sz.

A kifizetéshez kérem, hogy a pénz felvételéért jelentkező saját sze-
mélyi igazolványát és lakcímkártyáját szíveskedjen magával hozni.

Felsőzsolca, 2020. június 23.
    Szarka Tamás
     polgármester

FELHÍVÁS
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kérjük, hogy a hiteles és aktuális információkért kísérjék 
figyelemmel a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalt, va-
lamint városunk hivatalos weboldalát: www.felsozsolca.hu, 
ahol valamennyi eddig kiadott, a járvány megfékezésének 
érdekében hozott helyi intézkedéseket is tartalmazó tájé-
koztatónk elérhető. 

Tájékozódhatnak helyi média felületünkön is:  ZsolcaTv (a 
UPC szolgáltató 502-es csatornáján).

Aktuális információinkat https://www.facebook.com/felso-
zsolca.ph Facebook oldalon is közzétesszük.

Betegtájékoztató 
- járvány után - 

Tisztelt Betegeink!

A vészhelyzet megszűntével számos enyhítés lép életbe a 
mindennapi életben, de a járványügyi készenlét tovább-
ra is tart.

A betegellátás továbbra is előzetes telefonos, vagy a 
recepción személyes bejelentkezéssel zajlik változatlan 
rendelési időben. A váróban a kellő távolság megtartásá-
hoz csak néhány beteg tartózkodhat egyszerre.

A recepteket elsősorban e recept formájában adjuk ki.
Igényeiket telefonon, a recepción, vagy a bejárati posta-
ládába adhatják le.

Igazolások, táppénzes papírok, beutalók kiadása a recep-
ción történik.

Vérvétel csak előzetes telefonos bejelentkezéssel, az elő-
jegyzett időpontban lehetséges.

Kérjük a higiénés szabályok betartását:

- Rendelőbe lépés előtt kézfertőtlenítés (lépcső mellett, a 
folyosón, illetve a WC-ben található adagolókból).

- 1,5 méterre üljenek le egymástól a váróteremben.

- A lázas betegek előre jelezzék, és a számukra kijelölt 
helyre üljenek.

- Hozzanak szájmaszkot. Jelezzék hiányát, és szükség ese-
tén mi adunk.

Köszönjük megértésüket! Vigyázzunk egymásra! Jó 
egészséget kívánunk!

Dr Somogyi Magdolna, 
Dr Pohl Balázs, 

Dr Dudás Csilla
háziorvosok

Egészségház 
- rendelési idők -

Dr. Dudás Csilla Háziorvos

Hétfő:14:30 – 17:30
Kedd: 12:30 – 16:30

Szerda:   7:30 – 12:00
Csütörtök: 7:30 – 12:00

Péntek:  7:30 – 10:30

Dr. Pohl Balázs Háziorvos

Hétfő: 12:30 – 16:30
Kedd:  7:30 – 12:00

Szerda:12:30 – 16:30
Csütörtök:  7:30 – 12:00

Péntek:  7:30 – 10:30

Dr. Somogyi Magdolna Háziorvos

Hétfő:  8:00 – 12:00
Kedd:14:30 – 17:30
Szerda: 8:00 – 12:00

Csütörtök: 12:30 – 16:30
Péntek: 7:30 – 10:30

Dr. Magyar Erzsébet gyermekorvos

Hétfő:   8:00 – 11:00
Kedd:13:30 – 16:30

Szerda:  8:00 – 11:00
Csütörtök:13:30 – 16:30

Péntek:  8:00 – 11:00

Egészséges kisgyermek és csecsemő tanácsadás 
Csütörtök: 8:00 – 11:00

Védőnői szolgálat

Hajdu Mariann, Számadóné Nagy Zsuzsanna
Előzetes időpont egyeztetés alapján

Várandós tanácsadás
 Szerda: 8:00 – 11:00

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 

Csütörtök: 8:00 – 11:00

Dr. Szarka Szilvia fogorvos

Hétfő: 12:00 – 18:00
Kedd:  7:30 – 13:00

Szerda:12:00 – 18:00
Csütörtök:  7:30 – 13:00

Péntek: 7:30 – 10:30

Dr. Basista Titusz fogorvos

Hétfő:   7:00 – 13:00
Kedd:12:00 – 18:00

Szerda:  7:00 – 13:00
Csütörtök:12:00 – 18:00

Péntek:  7:00 – 11:00

Dr. Ungvári Gáborné gyógymasszázs, 
Noszályné Hazír Nóra gyógytorna:

időpont egyeztetés alapján.

Orvosi ügyelet

Munkanapokon: 16:00 – 8:00
Munkaszüneti napokon: 8:00 – 8:00



ellenségre, miközben ő maga is gránáttal, 
gránát kartáccsal lőtt. Korabeli visszaem-
lékezések szerint dandártábornoka így 
köszöntötte a csata utáni estén Sáfrányt: 
Uraim! itt jön, aki ma a legtöbb kárt tett 
a muszkákban.”

A honvédsereg tüzéreinek zsolcai hősies-
ségét dicsérte a Nemzeti Hírlap 1876. no-
vember 23-ai száma is: „Tüzéreink pompá-
san lőttek, s az orosz táborkari tisztekkel 
sem lehetett elhitetni, hogy ágyúinknál 
nem francia tüzérek szolgálnak, hanem 
mind fiatal magyar gyerekek, másfél év 
előtt még tanulók. Alsózsolcánál, aki leg-
több kárt tett golyóival a muszkákban, 
egy Sáfrány nevű sajókazai ifjú volt, ki 
papnak készült, de a szabadságharc tü-
zértisztté tette.”

A zsolcai összecsapás sikeres volt, mégis 
rengeteg veszteséggel járt. A csatában 
elesett honvédeket Szathmáry Károly Pál, 
a későbbi tornai főispán temettette el. 
1867-ben készült el végső nyughelyük, 
mely fölé Dallströhm József, svéd szárma-
zású miskolci kőfaragó készített emlék-
művet. Az emlékművet 2000-ben átalakí-
tották, mindmáig hirdeti a győztes zsolcai 
csata és hősei emlékét.

11. OLDAL      FELSŐZSOLCÁN TÖRTÉNT

A Zsolcai csata hiteles emlékezete
Miskolczy Jázmin helytörténeti írása

MEGHIVÓ

Felsőzsolca Város 
Önkormányzat 

Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját

2020. július 25-én, 
szombaton 10:00 órakor

a Zsolcai csata 
171. évfordulója alkalmából

a Hősök terén tartandó koszorúzás-
sal egybekötött megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond: 
Bánné dr. Gál Boglárka, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés elnöke

Városunk Magyarország egyik legválto-
zatosabb vidékének része. A Zempléni- 
hegység pompás hegysorai, a Bükk-hegy-
ség ölelik körbe, itt szelídülnek meg a 
Cserhát lejtői, miközben délen a végtelen 
Alföld szegélye ad végtelen repülést a te-
kintetnek.  A lenyűgöző látvány mellett 
azonban Felsőzsolca története is tartogat 
érdekességeket számunkra.  

Érdemes megemlékeznünk a zsolcai csa-
táról, amely 1848/49 nyarán, a szabad-
ságharc végén esett meg. Elődeink itt 
vívták élethalál harcukat az ellenséggel, 
vagyis az osztrák sereggel, melyhez ekkor 
már rendíthetetlen cári csapatok is csat-
lakoztak. 

Az egykori ütközetet egy korabeli napló-
részlettel eleveníthetjük fel leginkább: 
‚Július 25. Igen szép meleg nap volt, ko-
rán reggel kezdődött a muszka seregek 
városunkon keresztül, Zsolca felé vonulás. 

A magyar sereg Zsolcánál jó posítiót vá-
lasztott magának, fedetve a Sajótól a fa-
lutól és erdőktől Arnóttól lefelé Alsó-zsol-
cáig volt felállítva, a muszkák a zsolcai 
töltéstől jobbra, a Sajó mentében állottak 
csatarendbe, az előtéren túl is, innen is 
voltak ágyúi.”

Július 25-én az ellenség muszka seregei, 
vagyis az oroszok, Miskolcról a Sajóhoz 
nyomultak, ahol lovas tüzérségükkel had-
testünkre a keresztúr-arnóti mellékút 
mentében indított rohamot.  Miskolc-
ról, a Tetemvár oldalából sokan nézték a 
zsolcai csatát, egy szemtanú, Porcs János, 
miskolci református főgimnáziumi tanár 
így emlékezett vissza: 

„A muszkák ágyúi közül egy a Sajó hídja 
déli oldalán volt felállítva és ebből bo-
csájtgatták azokat a rakétákat, amelyek-
kel sikerült felgyújtaniok a felsőzsolcai 
állást és korcsmát. A magyarok ágyúi a 
tűz miatt a töltésről a Felsőzsolca északi 
részén eső fák közé vonultak, és onnan 
golyóik egész a Város végéig jöttek… Már 
akkor beszélték a miskolciak, hogy a fák 
mögött levő ágyúkat Sáfrány Mihály irá-
nyozza”.

Az orosz sereg megállíthatatlannak tűnt, 
leleményességüknek köszönhetően a mi-
eink mégis tartották állásukat. Sáfrány 
Mihály, az imént említett honvédtüzér, 
aki ekkor már csupán fél üteggel harcolt, 
felismerte a helyzet súlyosságát és nem 
tétovázott. A Sajó füzes, erdős része fel-
öl, a hivatalos parancsot meg sem várva, 
szinte vaktában kezdett el ágyúztatni az 

Újraállították Felsőzsolca város polgárai a zsolcai csata 151-ik évfordulóján a Millenium évében 
2000. június 25. (Kép: szoborlap.hu)



Tisztelt felsőzsolcai Lakosok!
2020. június 08. napjától
a Felsőzsolcai GAMESZ Központi Gyermekkonyháján
(Felsőzsolca, Szent István u. 2.)
595 Ft/adag áron vendég ebéd rendelhető. 

Ebédrendelésre, az igényelt alkalmat
megelőző napon 8.00 óráig van lehetőség:
TTelefonon a 46/383-420-as telefonszámon,
E-mailen a konyha@felsozsolcaph.hu címen.

Az aktuális „A” és „B” menüről érdeklődni
munkaidőben a fenti telefonszámon lehetséges.

A tisztára mosott ételhordót előző nap kérjük leadni!

KÖVESSE FELSŐZSOLCA VÁROS HIVATALOS 
FACEBOOK OLDALÁT!

FACEBOOK.COM/FELSOZSOLCA.PH/

Kedves Vendégeink!
Továbbra is várjuk Önöket szeretettel, csendes, meghitt kör-
nyezetben, szokásos házias ételeinkkel, amelyek kiváló minő-
ségű alapanyagokból készülnek. Rendezvények szervezését 
és házhoz szállítást is vállalunk. Elérhetőségünk 46 /383-440.

IMPRESSZUM
Szerkesztőség: 

Felsőzsolca, Szent István u. 20. 
Tel.: (46) 613 000

A kiadványt szerkesztette: 
Vincze Ágnes

Felelős kiadó: 
Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete

Javaslataikat, írásaikat, hirdetéseiket az 
alábbi e-mail címre várjuk: 

vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu

ISSN 1587-7310

HIRDETÉSI TARIFÁINK

2.000 Ft/megjelenés (60x70 mm)
3.000 Ft/megjelenés (120x55 mm)
20.000 Ft/megjelenés (A4-es oldal)

RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS

A koronavírus járványra tekintettel, 
következő lapszámainkban minden 
felsőzsolcai lakos, és a városban 
működő cég számára - a terjedelmi 
korlátok adta keretek között - ingye-
nes hirdetési felületet biztosítunk.

A részletekről érdeklődjön a fenti 
e-mail címen!

HIRDETÉS          12. OLDAL

NYITVA

Felsőzsolca
Város

Önkormányzata

A Felsőzsolcai GAMESZ a város közigazgatási területén, 
kedvezményes áron vállal:

  - fűnyírást,
  - fűkaszálást,
  - sövénynyírást,
  - földterület szántását,
  - rotációs kapálást,
    - lakatos szakipari munkát,
  - egyéb szakipari munkát.

Érdeklődni:
Telefonon a 06 46/383-254-es telefonszámon,

személyesen a Felsőzsolcai GAMESZ műszaki telephelyén
(Kassai u. 6.) lehet.

ELADÓ két darab jó állapotú, használt gyermek kerékpár. 
Érdeklődni a 30/374 5757-es telefonszámon lehet.


