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Nemzeti ünnep a Kegyeleti Parkban
Az ősziesre fordult időjárás és a szakadó eső ellenére is
sokan gyűltek össze a Kegyeleti Parkban az 1956-os forradalom és szabadságharc 61., illetve a Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulóján. Nemzeti ünnepünkön Csöbör Katalin térségünk országgyűlési képviselője méltatta a szabadságért harcoló ’56-osokat,
majd Dr. Tóth Lajos polgármesterrel együtt koszorúzott.

TUDÓSÍTÁS A 2. OLDALON

Mesemondó
apróságok
A Magyar Népmese Napja alkalmából a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár Népmesemondó Találkozót
szervezett a felsőzsolcai nevelési-oktatási intézmények óvodásai és kisiskolásai részére.
BESZÁMOLÓ A 4. OLDALON

Könyvtárak összefogása
A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár ebben az évben is csatlakozott az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében megrendezett, a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozatához, az Országos Könyvtári Napokhoz.
CIKK A 7. OLDALON

Sütőtök- és Krumplifesztivál
A
Felsőzsolcai
Nag ycsaládosok
Egyesülete rendezésében hatodik
alkalommal várták
október közepén
a város lakóit a
Hősök terén a Sütőtök és Krumplifesztiválra.
A 6. OLDALON
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Az ötvenhatos forradalmárok a maguk jövőjéért,
a mi jelenünkért harcoltak
Az ősziesre fordult időjárás és a szakadó eső ellenére is sokan
gyűltek össze a Kegyeleti Parkban 2017. október 23-án, az 1956-os
forradalom és szabadságharc 61. évfordulója és a Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulóján. Nemzeti ünnepünkön Csöbör Katalin térségünk országgyűlési képviselője méltatta a szabadságért harcoló ’56-osokat.
„1956 őszén elegendő volt tizenhárom nap ahhoz,
hogy a magyar
forradalom fogalommá váljon, az
egész világon. A
magyarok példát
mutattak a világnak összetartozásból, hősiességből
és hazaszeretetből.
1956-ban a magyarok megelégelték a
szovjet mintájú diktatúrát, és helyre akarták
állítani az igazságon, szabadságon alapuló
törvényes rendet. A forradalom alapköve-

telését az egész nemzet osztotta, tízmillió
ember egyet akart. Az ötvenhatos forradalmárok a maguk jövőjéért, a mi jelenünkért harcoltak” – hangsúlyozta
Csöbör Katalin, térségünk országygyűlési képviselője, kiemelve, hogy

a magyar nemzet
csak
független,
autonóm nemzetként képes élni.
1956 morális példája utat mutathat
nekünk. Most újra olyan időket
élünk, amikor meg kell mutatnunk a világnak, Európának,
hogy mi, magyarok döntünk a
saját sorsunkról. Most azonban
nincs szükség véráldozatra, kimondhatjuk, hogy nem kérünk
a megszállott milliárdos álmaiból – utalt Csöbör Katalin a Soros-tervre.
Ma szabadságban élünk, és küzdenünk kell
érte, hogy a jövőben is szabadon élhessünk,
és tudnunk kell: minden döntésünk, minden cselekedetünk hatással van a jövőnkre.
Becsüljük meg a szabadságot, amelyért ők
megküzdöttek! – tette hozzá.
A történelmi egyházak képviselőinek
beszédei után a képviselő asszony Dr.
Tóth Lajos polgármesterrel és Nádi Gyula alpolgármesterrel koszorúzott. A civil
szervezetek és az intézmények képviselői
is elhelyezték a megemlékezés virágait a
kopjafa tövében. A kedvezőtlen időjárás
miatt a Turul-futás idén elmaradt, de a
négy település (Arnót, Onga, Szikszó és
Felsőzsolca) polgármesterei Csöbör Katalinnal közösen délben koszorút helyeztek
el a Turul-emlékműnél.

Abaúj és Borsod megye határán,
az újfalusi parton, a 3-as főút nyugati oldalán áll a 34. császári és királyi gyalogezred emlékére állított
emlékmű, közismertebb nevén, a
„turul”. Az ezredet még Mária Terézia alapította 1753-ban, és az
I. világháborúban ide sorozták be
a borsodi és abaúji fiatalokat.
A harcokban elesett bajtársaik emlékére állították a túlélők, a Darvas
Béla ongai földbírtokos által adományozott helyen. 1931. október
11.-i ünnepélyes leleplezésén József királyi herceg is részt vett. A
12 méter magas, haraszti kemény
mészkőből készült oszlop Ligeti
Miklós szobrász alkotása. Felső részén két évszám - 1733-1918 - olvasható, talapzatán az ezred kőből
kifaragott címere látható. Alatta
felirat: „Ezen emlékművet a világháborúból élve visszakerült bajtársak
emelték az ezred emlékének megörökítésére.” Az oszlop tetejére hatalmas, karmai közt kardot tartó,
bronz turulmadarat helyeztek. Ezt
az 50-es években eltávolították,
majd nem sokkal később eltűnt a
megyeháza pincéjéből. 1990-ben –
a szikszói, az ongai, az arnóti és a
felsőzsolcai önkormányzatok adományaiból –- helyreállították az
obeliszket, kijavították a megrongált feliratokat és az oszlop tetejére
pedig visszakerült a Pócsik István
által készített turul.
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Halottak napja
Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és
fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el.
Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság
úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása – írja Fekete István.
Béke és nyugalom. Csak a fáradt őszi levelek csörgése kíséri léptünk nyomát a novemberi temetőben. A sírokon tarka virágszirmok alkotnak illatos takarót. A krizantémok őrzik szeretteink örök álmát. Még
csak most ment el, s máris mérhetetlenül
hiányzik, több éve itt hagyott, de hiánya
nem szűnik. Nagyszülők, szülők, gyermekek emlékére gyújtunk ilyenkor mécsest, s
imádkozunk összekulcsolt kézzel sírjuk felett. És miközben az
élet mulandóságán töprengünk, egy pillanatra megáll az idő. A
gyertya, viasz könnyet ejt, miközben a hűvös őszi szélben lángja
pajkos táncot jár.
Hozzánk tartozik a gyász, a könnyek, a szenvedések, a fájdalmak éppen úgy, mint az öröm ragyogása a mosolygó tekinteteken. Csak az nem érti a gyászt, aki még nem szeretett, akinek

nem fáj a veszteség, elvesztése a annak, aki életének örömét és
fényét adta. Csak az nem tud gyászolni, akinek nem hiányzik
senki.
Földi életünk minden küzdelme, minden sikere és kudarca
mögött valahol a lelkünk mélyén ott lappang a félelem a haláltól, az elmúlástól. Porból vagyunk, s porrá leszünk. Az elmúlás
gondolata életünk hajnala óta foglalkoztat – megérteni azonban
talán életünk alkonyán sem sikerül. Mikor
sorra hagynak el szeretteink jövünk rá, milyen egyedül is éljük életünket. Mert van,
hogy hiánya rögtön kínzó fájdalommá válik, de van, hogy csak évek múltán vesszük
észre szeretteink hiányát.
Sokszor hisszük, hogy a halottak napja az elhunytakról szól – én azt mondom,
hogy inkább az élőkről. Az élőkről, akik
emlékeznek, és akikre emlékezni fognak.
Akik szeretet adnak, ápolnak, emlékeket őriznek azokról, akik
a sírokban nyugszanak. Mert, bár már nem élnek közöttünk, talán nem telik el nap, ünnep, boldog és boldogtalan óra, hogy ne
gondolnánk rájuk. Csak az hal meg, akit elfelejtenek – de elfelejthető-e egy édesanya, egy apa, egy testvér, egy barát? Mert legyen
bármilyen gonosz is az élet, kegyetlen a sors – ők az emléküket
hagyták örökül ránk.

Kegye János pánsípművész Felsőzsolcán
Kegye János pánsípművész adott koncertet október 13-án Felsőzsolcán
a református templomban. Az előadóművész az
egész napját városunkban
töltötte, s délelőtt rendhagyó zeneórára látogatott
el a Kazinczy Ferenc Református Iskolába.
Az iskola tornatermében
életéről és a pánsípról így
mesélt a gyerekeknek: A hetvenes években az
Eddával és a Piramissal játszottam. Az első
pánsíplemezem Németországban készült a
nyolcvanas években. Akkor kint maradtam
húsz éven át, mert sorra jelentek meg a lemezeim, mentek a turnék Amerikában, Ázsi-
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ában, mindenfelé a világban. A 2000-es évek elején
jöttem vissza, készítettem
egy lemezt a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarával,
egy karácsonyi albumot,
amely többszörös platinalemez lett, és aztán így itthon
is maradtam. A pánsíp már
népszerű itthon, de eleinte
mindig azt hitték, hogy ez
valami indián, dél-amerikai
hangszer. Már van egy-két
zenész, aki megismertette a magyar közönséggel – mondta Kegye János. Elárulta továbbá, hogy mekkora kihívás klasszikus zenét játszani pánsípon, hiszen Mozart Kis éji
zenéjét nem erre a hangszerre írták. Ahogy
a jazz- zenét sem, Strauss műveit pedig rajta kívül a világon senki nem
játssza pánsípon. – Ezek mind
kihívások, és én szeretem őket.
A hangszernek korlátai vannak,
ez egy g-dúros pánsíp, nincsenek rajta fekete billentyűk, mint
a zongorán, vagy fél- hangok,
mint a gitáron. Mindent úgy
kell kreálni. Egy tempós nótában, mint például egy Brahms
Magyar táncokban aztán jár a
hangszer. De mindegyik stílust
imádom. Készítettem ír zenét Michael Flatley-dalokra, a
színpadon 13 sztepptáncossal

adtam elő. Játszom cigányzenét, például a
Pacsirát.
A prózát természetesen zenei csemegékkel színesítette a pánsíp művész, a klasszikus
zenék mellett végül a Most múlik pontosan
sláger is felcsendült előadásában.

Felhívás ebtartóknak
A Magyar Posta tájékoztatása alapján elszaporodtak a postai kézbesítők elleni kutyatámadások. Felhívjuk az ebtartók ﬁgyelmét, postaládáikat úgy helyezzék el, hogy
a postai kézbesítők biztonságosan tudják
végezni munkájukat.
Bővebb tájékoztató a http://www.felsozsolca.hu/ linken található.
Kovács Zsuzsanna s.k.
jegyző
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A MESE arról szólt,…
„…hogy a világban mindenkire rá van bízva
valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell
jutni az Üveghegy elé, s aki az Üveghegy elé
akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját,
nagyapját, tudnia kell, hogy az Üveghegy vára
mindenki előtt
nyitva áll, csak
szeretet és tiszta
szív kell hozzá.
(Lázár Ervin)
A
népmesékkel üzenetet
kapunk és továbbítunk. Mesélhetünk, csak
azért, hogy egy
jót nevessünk,
vagy azért, hogy
a mesehősök
segítségével felismerjük, hogy
a céljaink eléréséhez szükség van kitartásra és
bátorságra. A népmesékből megismerhetjük,
hogy mit jelent a család, a közösség, a barátság,
mi a félelem és bátorság. Mesélnek a jóról és
a rosszról, a tudásról és a leleményességről,
hogyan becsüljük meg egymást, építsünk bizalmat, törődjünk másokkal és segítsünk egymásnak. A meséhez
kell egy biztonságos, jó hely,
ahol a szó lélektől lélekig
szállhat és egymásba fonódhatnak a tekintetek.
A Magyar Népmese Napja alkalmából a Felsőzsolcai
Közművelődési Intézet és
Városi Könyvtár Népmesemondó Találkozót
szervezett a felsőzsolcai nevelési-oktatási intézmények óvodásai és kisiskolásai részére. A
gyerekek nagy izgalommal és sok gyakorlással
készültek erre az alkalomra. Meséltek a kiskakas gyémánt félkrajcárjáról, a három selyp lányról és arról, hogy ha egyszer valaki hazudni mer, többet hitelt nem érdemel. Halottuk, hogyan
nevettette meg a pásztor a szomorú királykisasszonyt, hogyan
hozott szerencsét a székely ﬁúnak az egy szem borsó, hogyan
szalasztotta el a szegény ember a szerencséjét, hogy az egy szem
babból kinőtt égig érő mesefán teremnek a mesék és, hogy a só az
ételben szinte észrevétlen, hiányára, csak akkor döbbenünk rá, ha
ízetlen az étel. Ma is szükségünk van a népmeséinkre úgy, mint
a sóra az ételben.
Mondjuk, hallgassuk, olvassuk és játsszuk, éljük a mesét! Áldozzunk időt, teremtsünk alkalmat, hogy örökéletű meséink hangján
megszólalhasson a múlt és a jelen bölcsessége. Szólaljon meg a
mese a maga hangján, hogy gazdagodhassunk tudással és csodatevő örömmel!
A Népmesemondó Találkozóról minden gyerek élményekkel és
ajándékkal tért haza.

HELYEZÉST ÉRTEK EL:
Helyezés

Név

Intézmény neve
Óvodás

I. helyezés

Tóth-Kallós Kitti

Felsőzsolcai Napközi Otthonos
Óvoda Szent István úti telephely

II. helyezés

Hegedűs Milán
Péter

Felsőzsolcai Napközi Otthonos
Óvoda Park úti székhely

III. helyezés

Varga Fanni

Felsőzsolcai Napközi Otthonos
Óvoda Park úti székhely

Alsó tagozatos
I. helyezés

Molnár Jázmin

Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola

II. helyezés

Gibók Levente

Felsőzsolcai Szent István
Katolikus Általános Iskola

III. helyezés

Pohl Dávid

Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola

Farkas Tünde
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár mb. könyvtárvezető
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Testületi napló
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
október 18-án tartott ülést.
A testület megtárgyalta és elfogadta a FIZ Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, továbbá a BTE Felsőzsolca
tevékenységéről készült beszámolót.
A Zsolca Táncegyüttes kérelemét támogatva hozzájárult a
Prágai Nemzetközi Táncversenyre való kijutás utazási költségeihez a Támogatási Alap terhére.
Hozzájárult ahhoz, hogy Sajóvámos Község Önkormányzata
csatlakozzon a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz, így a Társulás 2018. január 1-jétől
Sajóvámos és Sajópálfala községek vonatkozásában is ellátja a
család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait.
Jóváhagyta az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának 10. számú
módosítását és az elővárosi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás biztosítására vonatkozó Együttműködési Megállapodás meghosszabbítását.
Hozzájárult ahhoz, hogy az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. ajánlata alapján a városban a 11 W-os közvilágítási lámpatesteket LED-es világítótestekre cseréljék.
A Képviselő-testület következő ülése 2017. november 15-én
lesz.

LÁNGOLT AZ AUTÓ

Közélet 

PAKS II.
Zsolcán járt az atomkamion
Idén a hazai nukleáris létesítmények
környezetében lévő
településekre látogat majd, Püspökszilágyra és környékére, valamint
Bátaapátira és környékere, de elmennek a hulladéktároló-helyek kutatásában érintett vidékekre is,
Bodára és környékére. Majd Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye következik. Jövőre áll meg a karaván Budapesten és Pest megye 5000 főnél nagyobb településein.
A kamionon a látogatók interaktív táblákon ismerkedhetnek
meg az atomenergia békés célú felhasználásával, a Paksi Atomerőműben üzemelő négy, illetve a tervezett két új atomerőművi blokk legfontosabb jellemzőivel.
Tájékozódhatnak a
Paks II. projekt eddigi eredményeiről,
a beruházás jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és
környezeti
hatásairól, szerepéről.
Emellett kisﬁlmek
segítségével megismerhetik többek között a 3+ generációs
VVER-1200-as blokktípust, valamint virtuális sétát tehetnek
egy, a Paksra tervezetthez hasonló atomerőműben.

Zsolcán kapták el a bűnözőt

Október 9-én egy autó motorterében keletkezett tűz a Kassai
utcán. A helyszínre érkező Miskolci Hivatásos Tűzoltók áramtalanították a járművet és egy vízsugárral eloltották a tüzet. Személyi
sérülés nem történt – tudtuk meg a B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóügyeletesétől.

Bursa Hungarica
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki a 2018-as évre, a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni
kívánó középiskolások részére. Az Önkormányzat döntött a
jövedelemhatár felemeléséről.
A pályázati kiírás letölthető a www.felsozsolca.hu honlapról.
A pályázatot 2017. november 7-ig kell benyújtani.

Október elején a rendőrök Felsőzsolcán fogták el azt a férﬁt, aki a
megalapozott gyanú szerint új pszichoaktív anyagot szerzett meg és
adott tovább helyi lakosoknak köztük több ﬁatalkorúnak is. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya egy 37 éves felsőzsolcai lakossal szemben.
A gyanúsított 2017. október 3-át megelőzően úgynevezett „kristályt”, azaz új pszichoaktív anyagot szerzett meg, majd tovább értékesítette azt a településen. A férﬁ elfogásához szervezett és összehangolt akcióban a Miskolci Rendőrkapitányság Felderítő Alosztályának
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság „Bükk”
Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai vettek részt.
A házkutatást követően a rendőrök a felsőzsolcai férﬁt előállították a rendőrségre. A Miskolci Rendőrkapitányság
a bűnügyi őrizetbe vett
gyanúsítottal
szemben
előterjesztést előzetes tett
letartóztatásnak ügyészi
indítványozására, amit a
bíróság elrendelt – tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.
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Kirándulás a Mátrában
A Csengey Dénes Polgári Kör Felsőzsolcai Civil Szervezete 2017. szeptember
9.-én kirándulást szervezett gyermekek, felnőttek, nyugdíjasok részvételével a csodálatos Mátrába.
KIRÁNDULÁSUNK ÚTVONALAI:
 Parádsasvár, ahol az üvegfúvás minden csinyjátbínyját megmutatták, ámulatba ejtő volt, és akit ez még nem látta, csak ajánlani tudom számára. A gyermekek
kipróbálhatták ugyan az üvegfúvást, de „gyakorlat teszi a mestert”, így az ő fúvásuk
sajnos nem sikerült.
 Parádfürdő - Kocsimúzeum. A régmúlt időkből kiállított tárgyakat, a lovardát és a méneseket tekinthettük meg. A Cifra istálló ma a lovak mellett a Kocsimúzeumnak ad helyet. A kerék feltalálásától a díszes főúri
hintóig átfogó képet
ad a kocsikészítés
történetéről.
 Kékestető – Galyatető. A Mátrahegység igazi arculata ezen a helyen
tárulkozott ki igazán. A kilátók tetejéről ahová sokan
felmentünk, a táj
gyönyörű látványa fogadott bennünket. A kellemes friss levegőt szívtuk magunkba.
Kékestető Magyarország legmagasabb pontja. A csúcs 1014 méter magas. A két kilátót megközelíteni biztonsággal lehet. A galyatetői biztonsági külső lépcsős, 2014.
évben történt a felújítása, a kékestetői liftes rendszerű.
 Mátraverebély-Szentkút. Felújított állapotában láthattuk Nemzeti Kegyhelyünket. A csoportunkból sokan örültek e hely látogatásának, hiszen a Kisboldogasszony fő búcsú is erre a napra
esett. A ferences szerzetesek által működtetett Szentkút, közel
800 éve fogadja a
zarándokokat.
 Utolsó állomásunk Hatvan - Vadászati Múzeum. A vadászati múzeum 2014ben nyitotta kapuit a
látogatók előtt. Kiállításaival igazi élményközponttá varázsolja a város közepén álló
létesítményt. Egy óra állt rendelkezésünkre, hogy a kiállítás tárgyait megtekinthessük,
de egy egész nap is kevés lenne ahhoz, hogy minden zeg-zugát bejárjuk és csodálhassuk. De nem csak a vadászmesterség, hanem a halászat és a horgászat történetét
is megismerhetjük. A kitömött vadak mellett az akvárium élőhalai is adják a szép
látványt. Érdemes ide különösen gyermekcsoportokkal ellátogatni, egy élmény lesz
számukra, mint ahogy nekünk is az volt.

Ez a kirándulás a természet, a kultúra, az iparművészet és a történelem összekapcsolása révén jött létre.
Itt szeretnénk köszönetet mondani a Felsőzsolca Város Képviselő Testületének
és a Felsőzsolca Város Önkormányzatának, hogy támogatássukkal hozzájárultak a
színvonalas kirándulásunkhoz. Köszönet érte.
Csengey Dénes Polgári Kör
Civil Szervezete

VI. Sütőtök- és
Krumplifesztivál
A Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete rendezésében hatodik alkalommal várták október
közepén a város lakóit a Hősök terén a Sütőtök
és Krumplifesztiválra. A téren szalmabála-bábu
hirdette a rendezvényt,
ahol termelői méz, őszi
gyümölcsök (alma, szőlő, befőttek, lekvárok,
szörpök, házi borok)
bemutatója és vására
mellett sütőtökből és
krumpliból készült ételek várták a látogatókat.
A sparheton krumplilángost sütöttek, volt
töklámpásokból
készült kiállítás, a legkisebbeket, a gyerekeket pedig
kukorica morzsolás és szalmabálába ugrálás várta. A felnőtteket veterán autók és motorok bemutatója szórakoztatta. A zenéről a Csomasz Brass
Band gondoskodott, akiket ide is elkísértek a majorettek. A rendezvényt Csöbör Katalin országygyűlési képviselő nyitotta meg, aki a megköszönte és méltatta a nagycsaládosok kezdeményezését
és több évtizedes tevékenységét a városban. A
nagycsaládosok által rendezett kupagyűjtés is
már hagyományos eseménye a tökfesztiválnak,
hiszen a Mátyás Zsóﬁnak gyűjtött kupakokat
ilyenkor adják át a szülőknek. A gyermek gyógykezelését segítő kezdeményezésben idén is több
ezer kupakot sikerült összegyűjteni. A tökfesztivál idén is több száz embernek nyújtott kellemes
és színes hétvégi kikapcsolódást Felsőzsolcán.
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„Csak tiszta forrásból...”
KÖNYVTÁRAK ÖSSZEFOGÁSA A TÁRSADALOMÉRT

„Az ember kultúrájának anyagát
kezdettől óta a természet ősforrásaiból merítette, mintáit az örök természet
nagyszerű formáiról vette.” (Kaán Károly)
A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár ebben az évben is
csatlakozott az Informatikai és Könyvtári
Szövetség szervezésében megrendezett,
a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb,
több mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozatához, az Országos
Könyvtári Napokhoz. Az idén az egy
hetes eseménysorozat mottója: „CSAK
TISZTA FORRÁSBÓL”, amely Bartók
Béla Cantata Profana művének befejező
gondolata. Ez az idézet átvitt értelemben
is érthető, hiszen a könyvtárakban megtalálható könyvek, az irodalmi, néprajzi, történelmi, múzeumi, könyvtári dokumentumok forrásként szolgálnak a látogatók,
olvasók részére. Ezen a héten a könyvtárak
összefogva változatos témakörökkel arra
törekszenek, hogy minél színesebb programokkal, irodalmi vetélkedőkkel, íróolvasó találkozókkal, kiállításokkal kultu-

rált együttlétekhez nyújtsanak segítséget.
A programsorozat keretén
belül október 3-án a gyerekek, az őket elkísérő felnőttek és érdeklődők Milli
és Rémi rém izgalmas történeteibe pillanthattak be,
egy mesekönyv születésének
háttérmunkáját ismerhették
meg. Találkozhattak Tajthy
Krisztinával és Boda Lídiával a könyv szerzőivel és
Merényi Dániel Príma díjas
graﬁkussal, akinek a rajzai
teszik még izgalmasabbá
a két főhős - egy kislány és
egy denevér - meséjét. Fiatal
miskolci szerzők álltak össze
egy csapattá, hogy Miskolc
és környékét kicsit másképp,
gyerekszemmel mutassák
be. A Milli és Rémi miskolci kalandjai című mesekönyv olvasásához kedvet
csinált Cservenyák Fanni
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 3.
osztályos tanulója, aki egyik
kedvenc fejezetéből részleteket olvasott fel. Az olvasás
és mesélés örök értékei mellett fontos, hogy a gyerekek
megszeressék és megismerjék a környezetüket. Ezen a
napon megnyitottuk Merényi Dániel Milli és Rémi miskolci kalandjai című mesekönyvhöz készült rajzaiból
összeállított kiállítást is, amely 2017. december 31-ig tekinthető meg az intézmény
nyitva tartási ideje alatt. A mesekönyv bemutatóval az Országos Könyvtári Napok
„Mozdulj ki” témaköréhez kapcsolódtunk.
Mi a boldogság forrása, milyen utak vezetnek
a boldogsághoz? Ezernyi
út létezik és ezernyi megoldás. Mindenkinek mást
jelent a boldogság. Valakinek azt, ha a természetben sétálhat, valakinek
azt, ha kertészkedhet, ha
a csillagokban gyönyörködhet, ha azzal lehet, akit
szeret, ha előadást tarthat,
ha taníthat, ha repülőt vezethet. Megannyi láthatat-

lan, megfoghatatlan érték
van az életünkben, mennyi
csoda történik velünk nap,
mint nap. Minden ember
egy csoda, mert egyszeri és
megismételhetetlen a tulajdonságaival, az esetlenségeivel, a kalandjaival együtt.
Október 5-én dr. Pankucsi
Márta jogász – szociológus
Keserédes életünk – élmények és értelmezések című
előadását hallhatta az érdeklődő közönség, az Országos Könyvtári Napok
„Boldogság forrásai” témaköréhez kapcsolódva. Különböző utak vannak, és mi
választhatunk. A választás
ránk van bízva. Örüljünk kis
dolgoknak is, így könnyen
mosoly száll az arcunkra.

Haladjunk sietség nélkül a céljaink felé, legyünk nyitottak a világ dolgaira, hiszen a
jelen különböző jövőket rejt magában.
Farkas Tünde
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet
és Városi Könyvtár
mb. könyvtárvezető

 Közélet

2017 október

Zsolcai Hírmondó

A bolgár-magyar barátság jegyében

Emléktábla-avatás Szóﬁában
A Magyar-Bolgár barátság
napja alkalmából emléktáblát
avattak Bulgária fővárosában
a Szent Szóﬁa templomban. A
tábla a magyarországi bolgárok ajándéka. Az ünnepélyes
emléktábla avatáson köszöntőt
mondott többek között Iliyana
Yotova köztársasági alelnök, Fazakas Sándor földművelésügyi
miniszter, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Varga Szimeon, a magyar
parlament bolgár nemzetiségi
szószólója, Muszev Dancso, a
Bolgár Országos Önkormányzat
elnöke.
A magyar és a bolgár parlament
2016 szeptemberében október
19-ét a Magyar-Bolgár Barátság
Napjává nyilvánította. Október
19-ére esik Csodatévő Rilai Szent
János ünnepnapja, aki az ortodox
egyház szentje és Bulgária védőszentje. A szenttel kapcsolatos egyik legendának magyar vonatkozása is van.
III. Béla magyar király 1183-ban hadjáratot indított Bizánc ellen, és sereggel tört

be a bizánci uralom alatt álló bolgár területekre. A hadjáratból hazafelé tartva
a magyarok magukkal vitték Rilai Szent
János ereklyéit és Esztergomban elhelyezték el. A legenda szerint az érsek, Bánﬁ
Lukács nem hitt a szent közbenjárásában,
és többször is nyilvánosan megtagadta
azt. Lukács nyelve egy alkalommal megdagadt, hangja eltűnt, megnémult. Csak
miután bűnbánatot gyakorolt és megérintette az ereklyét, nyerte vissza a hangját.

INGYENES
JOGI
TANÁCSADÁS
Dr. Bolla István
ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadással áll
Felsőzsolca város polgárai részére
rendelkezésre, a Polgármesteri Hivatal
dísztermében.

A fogadóórák idpontja:
szerdai napokon
15:30 perctől 17:00 óráig

Béla ezután úgy döntött, hogy visszaszállíttatja az ereklyét Bulgáriába, ami meg is
történt 1194-ben.
A szóﬁai emlékmű avatásán részt vett a
zsolcai bolgár nemzetiségi önkormányzat
elnöke és alelnöke is.
A magyarországi bolgárok egyszerű
kertészek voltak, akik nem felejtették el
anyanyelvüket, és Magyarország is megtett mindent azért, hogy új otthonra találjanak. Az október 19-ei emléknappal a két
nép közötti szoros barátságot mélyítenék
tovább – mondta Varga Szimeon (képünkön), a magyar parlament bolgár nemzetiségi szószólója. Mint mondta: „Magyarország segítő baráti kezet nyújtott
szépapáinknak és ők szorgos munkával és
hittel igyekeztek megmutatni erényeiket
és átadni tudásukat. Lazar Ivanov, a Magyarországi Bolgárok Egyesületének első
elnökének gondolatait idézve: a jövőt
nemcsak kapával, hanem Istenbe vetett
hittel és nyitott szemmel kell építeni.”

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

Elzetes bejelentkezés:
Tel.: 06-30-3888-223
Email: drbollaistvan@gmail.com

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

ajánlatkérés:

info@zsolcatv.hu
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Ötből öt: újabb zsolcai győzelmek
Öt mérkőzés öt győzelem a mérlege a
Felsőzsolca csapatának az elmúlt egy
hónapban a megyei labdarúgó bajnokságban.
A menetelés hazai pályán a Bánhorváti
ellen kezdődött. Ellenfelünk az elmúlt szezonban csak az utolsó fordulóban csúszott
le a dobogóról, a riválisok egy ﬁatal és tehetséges csapatot ismertek meg bennük.
Mondhatni a róluk kialakult pozitív kép
lett a vesztük, hiszen a tehetősebb együttesek lecsaptak a legjobb játékosaikra. Három alapemberük éppen Felsőzsolcát választotta, a sors ﬁntora hogy éppen egyikük, Csattos Csaba szerezte meg a vezetést
az első félidő felénél. Nem sokkal később
Lippai Gergő büntetőből volt eredményes a szimpatikusan küzdő, de a nyáron
láthatóan gyengülő ellenféllel szemben.
A második játékrész felénél ismét Lippai
volt eredményes egy szemfüles, a kapust is
átemelő góllal, így a szurkolók magabiztos
győzelmet láthattak ezen a délutánon. Egy
héttel később az újonc Varbóhoz látogatott a Zsolca, amely csupán egy győzelmet
tudott felmutatni az addigi mérkőzésein.
Az ellenfél keretében egyébként négy, korábban hosszabb rövidebb ideig nálunk
játszó játékos is fellelhető. Ahogy az lenni

A legerősebbek
világversenye
Október 6-8. között rendezték meg
a GPC Erőemelő Világkupát, a felsőzsolcai Városi Sportközpontban. A világkupa keretein belül Elite Show-n is
részt vehettek a sportolók, akik négy
kategóriában mutathatták meg tehetségüket. Erőemelés, fekvenyomás, guggolás és felhúzás is szerepelt a repertoárban, ahol különböző nemzetiségű
sportolók versenyeztek a színpadon.

szokott ilyenkor, a tabella elején lévő csapatok ellen duplán is felszívják magukat a
kicsik, így ezért a három pontért is meg
kellett szenvedni. Az mérkőzés negyvenedik percéig kellett várni az első találatra,
melynek szerzője Menougong George
volt, majd a második félidő elején ugyanő
tizenegyesből megszerezte saját és csapata második gólját is. Ilyen remek előjelek
után következhetett az „El Classico”, a
szomszédvár Onga elleni derbi. A vendégek az elmúlt években többször is borsot
törtek a zsolcaiak orra alá, sokan már úgy
tekintettek rájuk, mint egy mumus ellenfélre. A ﬁúk eltökélt szándéka így a három
pont megszerzése mellett a rivalizálás
megnyerése is volt. A csata úgy kezdődött,
ahogy kell: gyors gólváltással megadták
a felek a mérkőzés alaphangját. Menougong George harmadik percben szerzett
találatára a kék fehérek szinte azonnal
válaszoltak, majd jött hetven perc küzdelem a győzelemért. Sándor Zsolt hadvezér
pályára is küldött minden katonát, aminek meg is lett az eredménye. A hajrában
előbb Szala Ákos, majd öt percre rá Mbengono Yannick is megszerezte első zsolcai
gólját, így megérdemelt hazai siker született. A hátralévő két mérkőzésen az elmúlt
időszak sláger eredménye született (utolsó
öt mérkőzéséből hármat is 2-1-re nyert
meg a csapat). Előbb Karcsán egy rutinos
és évek óta együtt játszó csapat hajolt meg
a nagyobb tudás előtt (gólszerzők: Varga
László és Menougong George), majd a Bogács ellen, amikor már mindenki elkönyvelte a döntetlent, jött Lippai Gergő és az
ő aranyat érő lába, harminc méterről védhetetlen szabadrúgás gólt szerzett a lefújás
előtti pillanatokban. Ilyen eredménysor
után a Felsőzsolca tíz mérkőzés után veretlenül a tabella második helyén áll, két
ponttal lemaradva az éllovas Sajóbábony
mögött és hat egységgel megelőzve az üldöző Ózdot.
Az utánpótlás csapatok eredményeit
böngészve megállapíthatjuk, hogy öröm
és boldogság lepi el a csapatokat. Az ifjúsági gárda, melynek Szabó Béla az edzője,
szinte szárnyal a tavalyi szezonban elért
tizenegyedik hely után. Tíz mérkőzésen
hét győzelem két döntetlen és csupán egy
szendrői vereség a mérleg. A sikerek között több nagyarányú is található (Mád ellen 10-1, Bőcs ellen 7-0, Karcsa ellen 8-2),
illetve a listavezető Onga ellen is sikerült
pontot szerezni hazai pályán. Dicsérendő
a csapat összes tagja, de közülük kieme-
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lendő az összesített góllövő lista harmadik
helyén álló, tíz találattal rendelkező Balogh Patrik.
U16-os csapatunk is megkezdte szereplését egy igen kusza bajnokságban. Nem
elég a ﬁataloknak, hogy első mérkőzésükre szeptember közepéig várniuk kellett, de
van olyan riválisuk aki öt, míg másik ellenfelük nulla mérkőzésen van túl. Mindez
nem zavarja a Cservenyák Ádám vezetésével készülő gárdát, hiszen a nyitó fordulóban elszenvedett edelényi vereséget két
hazai gólzáporos győzelemmel feledtették.
Előbb a Bánhorvátit intézték el 10-0 arányban, majd a Sajószentpéter futott bele egy
12-0-ás kiütésbe. A tabellán harmadik pozíciót elfoglaló csapatra jellemző, hogy úgy
is viselkedik, mint egy csapat: egymásért
küzdve, a pályán és azon kívül is barátként
tekintve a másikra. Beszédes adat a nagyarányú győzelmek mellett az is, hogy három mérkőzésen tíz játékos is gólt szerzett,
a legtöbbet, ötöt Szarka Kristóf.
Az U14-es csapatnak is kijár a jóból, hiszen az ellenfelek mellett az utazással is meg
kell küzdeniük. A szövetség a mieinket a
Keleti csoportba rakta, így az ellenfelek közt
szerepel a Sárospatak, a Sátoraljaújhely és a
Gönc is. Tapasztalat mondatja velem, hogy
ilyen messzire elutazni egy szombat délelőtt
kezdődő mérkőzésre nem a legkellemesebb.
Orosz Pál tanítványai ezen akadályok mellett is mindent megtesznek a jó szereplés
érdekében. Eredményeik felemásak: előbb
egy szoros vereség Sátoraljaújhelyen, majd
a mezőnyből kiemelkedő Tokaj ellen egy
nagyobb botlás, de a kettő között hazai siker a Gönc ellen. Erre a gárdára is jellemző,
hogy sokan lőnek gólt (három mérkőzésen
öten), a legjobb közülük Mihály Zsombor
két találattal. Az elért eredményekhez gratulálunk az egyesület minden korosztályának, és bízunk a hasonló folytatásban.
Hajrá Zsolca!
1. 2017. 08. 13.
2. 2017. 08. 19.
3. 2017. 08. 27.
4. 2017. 09. 03.
5. 2017. 09. 09.
6. 2017. 09. 17.
7. 2017. 09. 23.
8. 2017. 10. 01.
9. 2017. 10. 08.
10. 2017. 10. 15.
11. 2017. 10. 21.
12. 2017. 10. 29.
13. 2017. 11. 04.
14. 2017. 11. 12.
15. 2017. 11. 18.

17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
14.30
13.30
13.00
13.00
13.00

Felsőzsolca - Mád
Hidasnémeti – Felsőzsolca
Felsőzsolca - Bőcs
Felsőzsolca - Szerencs
Szendrő - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Bánhorváti
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