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I N G Y E N E SI N G Y E N E S ! ! 
   F E L S Ő Z S O L C A   VÁ R O S   L A P JA   

Tisztelt Felsőzsolcai Választópolgárok, 

Tisztelt Lakosság!
A 2019. október 13-án tartott önkormányzati választás 

eredménye alapján megalakult képviselő-testület tagja-
iként ezúton mondunk köszönetet Önöknek, mindene-
kelőtt az utóbbi években nem látott, kiemelkedő létszámú 
választási részvételért, továbbá bizalmukért, támogatásu-
kért és a leadott szavazatokért. Köszönjük a kampány-idő-
szakban nyújtott bíztatást és a választást követően kapott 

gratulációkat. A választáson résztvevők nagy száma és 
a kapott felhatalmazás egyben nagy felelősséget is ró a 
megválasztott polgármesterre és képviselőkre. A szavazás 
során kinyilvánított bizalmuk megtartása érdekében a tő-
lünk telhető legnagyobb gondossággal járunk majd el. 

KÖSZÖNJÜK!

„A mánál fontosabb

lett a holnap”
1956RA EMLÉKEZTÜNK.

Tudósítás a 4. oldalon

Felsőzsolca
a változásra voksolt

Választási beszámoló a 2. oldalon

A CSALÁD

AZ ELSŐ
Cikk a 12. oldalon



K Ö Z É L E T

 A részvételi adatok már délelőtt 
11 órakor meghaladták az orszá-
gos átlagot Felsőzsolcán. 19 órakor 
a szavazókörök zárásáig a válasz-
tásra jogosult 5299 zsolcai szava-

zóból 3 120 fő adta le voksát, ami 
58,88%-os részvételi arányt jelent. 
Ez meghaladja az öt évvel ezelőt-
ti helyhatósági választás részvételi 
adatát is. Az érvényes szavazatok 

56,28%-át megszerezve (1738 da-
rab szavazattal) Szarka Tamás lett 
Felsőzsolca történetében a 3. meg-
választott polgármester, ugyanak-
kor a város első olyan polgármes-
tere, aki választáson elődjét legyőz-
ve jutott mandátumhoz. A másik 
két kihívó, Gaál Imre és Bordás 
László alig több mint 5, illetve
1 százalékát szerezte meg a szava-
zatoknak.

Az önkormányzati képviselői 
mandátumokért induló jelöltek 
közül a legtöbb voksot a függet-
lenként induló Hogya Zsolt kapta. 
A képviselő-testület összetétele az 
előző ciklushoz képest alig válto-
zott, hiszen Dr. Pásztor Tünde a 
nyár végén Nádi Gyula halálát kö-
vetően már tagja lett a testületnek, 
így igazából egyedüli új tagnak Ma-
csuga Roland tekinthető. Ez azt is 
jelzi egyúttal, hogy a szavazók elé-
gedettek voltak a korábbi képvise-
lő-testület munkájával, csak a pol-
gármester személyében szavaztak a 
változásra.

A 2019-es önkormányzati válasz-
táson mandátumot szerzett jelöltek 
október 24-én vették át megbízó le-
velüket és tettek esküt. A bolgár és a 
roma nemzetiségi önkormányzatok 
képviselői pedig október 25-én. 

Felsőzsolca a változás mellett döntött

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Egy igen aktív kampányidőszak ért véget október 13-án a válasz-
tás napján, amikor reggel 6 órakor országszerte, így Felsőzsolcán is 
kinyitottak a szavazókörök. A négy polgármesterjelöltre, a 26 önkor-
mányzati képviselőjelöltre és a két nemzetiségi önkormányzat (bol-
gár és roma) 3, illetve 13 jelöltjére és a megyei önkormányzat listájá-
ra szavazhattak a névjegyzékbe felvett választópolgárok.
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K Ö Z É L E T

ÖNKORMÁNYZATI

DELEGÁCIÓ

LÁTOGATOTT

MAGYARKANIZSÁRA

Szarka Tamás polgármester első határon túli hivatalos láto-
gatása október 19-én a vajdasági testvértelepülésünkre veze-
tett. Hogya Zsolt önkormányzati képviselővel részt vett Ma-
gyarkanizsa Község Napja rendezvénysorozatán, ahol átadta 
Bíró Fanni részére Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 
adományát kitűnő tanulmányi eredményéért és a magyar 
nyelv ápolásáért.

(Fotók: Puskás Károly)

ELSŐ HIVATALOS ÚT A VAJDASÁGBA

KEDVES CSALÁDOK!

A Vöröskereszt Felsőzsolca Városi Alapszervezet ne-

vében köszönjük szépen az eddigi gyümölcsfa termés 

felajánlásokat, melyekből befőtteket készítettünk a rá-

szorultabb tagcsaládok részére. 

Kérjük, ha van még a városunkban, kiskertekben gyü-

mölcsfa, pl. BIRSALMA, amit fel tudnak ajánlani, szíve-

sen fogadjuk. Gyűjtünk még befőttesüveget fedővel. 

Köszönjük szépen.

Lászka Béláné

az Alapszervezet elnöke

30/981-6464
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Tisztelt Felsőzsolcaiak! 

Kedves Barátaim!
P olgármesterként va-

ló első megszólalásom a 
köszönetnek szeretném 
szentelni!

Köszönöm a bizalmat 
minden Felsőzsolcai-
nak, aki október 13-án 
szavazatával megmu-
tatta, hogy fontos szá-
mára a közös jövőnk. 
Köszönöm mind azok-
nak, akik támogattak 
és megteremtették a 
lehetőségét polgármes-
teri indulásomnak. Kö-
szönöm feleségemnek, 
édesanyámnak, édes-
apámnak, családomnak 

és barátaimnak, minden segítőnknek és mindenkinek, aki 
akár csak egy jó szóval is biztatott a kampány során.

Az első hetekben sor került a formális átadás-átvételre, 
hogy új lendülettel és felelősséggel lássunk neki a számos 
előttünk álló feladatnak.

Polgármesterként továbbra is szeretném folytatni a közös 
együtt gondolkodást és beszélgetést mindenkivel, akár e lap 
hasábjain is, hogy még több tartalommal töltsük meg hét-
köznapjainkat és ünnepeinket.

Fontosnak tarom, hogy városunk ügye közösségünk ügye 
legyen, ahogyan ez a lap is váljon a párbeszéd, és minden fel-
sőzsolcai lapjává.

Ebben is, minden Felsőzsolcai polgárunkra számítok!

Szarka Tamás
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K Ö Z É L E T

Felsőzsolcán a Kegyeleti park ’56-os kopjafájánál 
emlékeztek idén is a forradalom és szabadságharc hősi 
halottaira. Szarka Tamás  polgármester ünnepi beszé-
dében kiemelte: az emlékezés kötelesség, az örökösök 
kötelessége. – Az áldozatok emléke előtti főhajtás mel-
lett szeretném, ha örömmel gondolnánk az októberi 
napokra, hiszen a magyar emberek végre kimondták: 
elég volt! – hangoztatta, hozzátéve: a mánál fontosabb 
lett a holnap. 

Reményeim szerint ez a történelmi pillanat örök-
ké fog élni a világ nemzeteinek emlékezetében – ezt 
már Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondta. 
Beszédében úgy fogalmazott: ’56 ékes bizonyítéka an-
nak, ma is mennyire fontos számunkra a független-
ség és szabadság. 1956 arra emlékeztet minket, hogy 
ha elvész a nemzeti függetlenségünk, akkor nagyon gyorsan 
mindenünk elvész, és elveszünk mi magunk is – emelte ki a 
politikus asszony.

A koszorúzás alatt a Csomasz Brass Band zenélt, majd az 
idén 30 éves Zsolca Táncegyüttes rövid műsorát, egy szub-
jektív irodalmi összeállítást 
és a történelmi egyházak 

képviselőinek gondolatait hallhatták a 
jelenlévők. 

Sok éves hagyomány már, hogy ok-
tóber 23-án négy település: Felsőzsol-
ca, Onga, Arnót és Szikszó lakói a Tu-
rul-futást követően a szikszói Turul 
dombon emlékeznek. Idén Bánné dr. 
Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlés alelnöke mondott 
beszédet. – Október 23. szimbolikája 
vízjelként hagyott lenyomatot a törté-
nelemkönyvekben, mi pedig ebből az 
elemi erőből táplálkozva leszünk ké-
pesek saját döntéseink meghozatalára 
– fogalmazott a politikus. Az emlék-
műnél a négy település polgármesterei 
közösen koszorúztak.

A Turul emlékmű
Abaúj és Borsod megye határán, az újfalusi parton, a 3-as főút nyugati 

oldalán áll a 34. császári és királyi gyalogezred („Kassa háziezrede”) em-
lékére 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 fi atalokat. 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 - ol-
vasható, 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 turulma-
darat helyeztek. Ezt az 50-es években eltávolították, majd nem sokkal ké-
sőbb 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. Avatásán részt vett 
Für Lajos honvédelmi miniszter.

Így emlékeztünk az 1956-os forradalom hőseire

„A mánál„A mánál

fontosabb lett a holnap”fontosabb lett a holnap”



KÖZÉLET
K I T E K I N T Ő

Visken és Kárpátalján a magyarok 
őrzik a hagyománynak, hűségnek és 

istenfélelemnek a lángját, amely az egész 
nemzet megmaradásának a záloga – je-
lentette ki Magyar Levente, külgazdasági 
és külügyminiszter-helyettes vasárnap 
Visken, a magyar kormány támogatásá-
val és anyaországi gyűjtésből felújított 
református templom, orgona és parókia 
avatási ünnepségén.

A Huszthoz közeli szórványtelepü lés 
zsúfolásig megtelt. Nyolc évszázados, 800 
férőhelyes templomában tartott hálaadó 

istentisztelet keretében mondott köszön-
tőjében Magyar Levente példaértékűnek 
nevezte, ahogy a szórványban élő viskiek 
és általában a kárpátaljai magyarok ra-
gaszkodnak őseik hitéhez.

„Sok bizonyítékát látom Visken és Kár-
pátalján járva annak, hogy a magyarok 
őriznek egy olyan lángot, amely a nem-
zet más részeiben talán már gyengébben 
pislákol: a hagyománynak, hűségnek és 
istenfélelemnek egy olyan lángját, amely 
az egész nemzet megmaradásának elsőd-
leges záloga” – mondta.

Az istenhit reményt adó, megtartó erejét 
hangsúlyozva a miniszterhelyettes, aki a 140 
éves viski templomi orgona felújításának fő-
védnöke volt, kiemelte, a hit mellett nagyon 
fontos, hogy a magyarság minden körülmé-
nyek között építkezzen, „építsen templo-
mot, orgonát, parókiát, iskolát, óvodát, falut, 
várost, országot, hazát és nemzetet. Ha hit-
ből és jó szándékból építkezünk, akkor meg 
fog segíteni bennünket az Isten.”

Az orgona felújítását a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium (KKM) anyagi 
és logisztikai támogatásával, valamint 
részben anyaországi gyűjtésből szárma-
zó adományokból Budaörsön végezték 
Paulus Frigyes orgonaépítő műhelyében.

A lelkész köszönetet mondott Magyar-
ország kormányának, külön a KKM-nek, 
az anyaországi adományozóknak és a 
viski református gyülekezet tagjainak 
a templom, az orgona és a parókia két
évig tartó felújításához nyújtott támoga-
tásért.

ÁtadtákÁtadták

a felújított 800 éves viski a felújított 800 éves viski 

templomottemplomot

és orgonátés orgonát
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K Ö Z É L E T

SZÉPKORÚ VAGY?

SZERETNÉL TENNI

AZ IDŐSKORI

DEMENCIA ELLEN? ITT A HELYED!

Nagyszerű mozgásos lehe-
tőséget kaptak a zsolcai idősek: 
az Önkormányzat – igaz nagyon 
csekély támogatásával – egy 
nemzetközileg kifejlesztett 
egységes elmélet és gyakorlat 
alapján működő mozgásforma 
gyakorlását, mely NEM tánc-
iskola, nem kell hozzá partnert 
hozni, táncolni tudni. 

A senior örömtánc = zene + 

mozgás + öröm + agytorna!

Lényege: az idős korosztálynak 
való nyugodtabb mozdulatsorok, 
főleg sétalépések (3-4 lépéskom-
bináció) megjegyzése, a zene rit-
musára történő végrehajtása, a 
partnerekre való fi gyelés, ami ko-
moly összeszedettséget, agytornát 
kíván.

A tudósok bebizonyították 
(MRI), hogy az idős korban vég-
zett szellemi munka, vagy fi zi-
kai mozgás közül a legeslegjob-
ban a rendszeres táncolás fejlesz-
ti waz agyműködést, késlelteti az 
elbutulást.

E komplex, remek közösségi progra-
mot igénybe vehetik mindazon zsolcai
időskorú férfi ak, nők, akik szeretné-
nek   közösségben, örömmel, hatékonyan
tenni a szellemi frissességük megőrzé-
séért.

A PROGRAM INGYENES.

Vezetője szakképzett oktató:

BERTA GIZELLA

Örömtánc Felsőzsolcán a Bárczay Kastélyban
minden hétfőn, délelőtt 11 órától

Miskolci fi gyelemfelhívó séta az Alzheimer-világ-
nap  alkalmából 

Örömtánc a Kastélyban

TÍZ ÉV

BÖRTÖN

A CSECSEMŐ

GYILKOS 

ANYÁNAK
A felsőzsolcai hatgyermekes asz-

szony 2016 őszén teherbe esett, de 
mindenki elől eltitkolta, gyomorfáj-
dalommal, gyomordaganattal magya-
rázta megváltozott testét, de kérésre 
sem ment orvoshoz. 2017. május 28-
án reggel rosszul lett, gyomorgörcsre 
panaszkodott, ezért lánya és férje a 
kerti WC-ig támogatták, ahová egye-
dül ment be, később lányát vízért 
küldte el. A nő valamikor 7 óra és 
10:16 között adott életet a 2920 gram-
mos, 48 centiméter hosszú fi únak, akit 
a WC padlójára szült. A köldökzsinórt 
elszakította, de a babát nem látta el, 
nem mosta le, nem takarította ki a 
légútjait, nem takarta be. Az újszülött 
az ellátatlanság miatt elhalálozott, a 
holt, vagy haldokló csecsemőt a nő 
az emésztőgödörbe dobta, segítséget 
nem kért a babának. Az asszony ki-
zárólag ezt követően kért segítséget, 
mert erősen vérzett. Miután a mentő 
kórházba szállította, ott megállapítot-
ták, hogy néhány órával azelőtt gyer-
meket szült. Az újszülöttet a rendőr-
ség másnap találta meg a mellékhelyi-
ség emésztőgödrében.



Az első fokon eljárt Miskolci Tör-
vényszék 2019 áprilisában B. A.-né 
vádlottat emberölés bűntette miatt 
10 év szabadságvesztésre és 6 év köz-
ügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet el-
len az ügyész súlyosbításért, a vádlott 
és védője felmentésért fellebbezett.



N E M Z E T I S É G
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Felsőzsolca Város Bolgár Nem-
zetiségi Önkormányzata emlékező 
koszorúzási ünnepséget tartott októ-
ber 25-én, Szent Demeter napja a téli 
időszak kezdetét jelenti. A magyarok 
Dömötör napján behajtották a le-
gelőről az állatokat és számadást-kifi -
zetést tettek. A bolgárok ugyanekkor, 
Dimiter denkor meghatározott kulcs 
alapján osztották szét a hasznot.  

Miután mindenki megkapta a jus-
sát, a nap ünnepi lakomával, közös 
mulatsággal ért véget.

„A jövő nemcsak kemény mun-
kával, kapával építendő, hanem hittel és nyitottsággal.” - hirdeti a zsolcai 
bolgár emlékmű felirata immár 14 éve. Ebben az egy mondatban minden 
benne van, ami a mindenkori jelen emberének útmutatóul szolgálhat. Idén 
ősszel, egy új önkormányzati ciklus elején ez különösen megszívlelendő.

Az 1920-as években Felsőzsolcára érkező bolgárok – bár rendkívül mos-
toha körülmények közül indultak el Draganovóból – nem jöttek üres kézzel. 
Dolgos két kezükben ott volt a kapa, megélhetésük támasza. Az 500 évnyi tö-
rök uralom alól felszabadulva kapával a kezükben jövőt kerestek maguknak a 
Dunától északra fekvő országokban. Munkabírásuk, magas szintű kertészeti 
kultúrájuk ismerete azonban nem lett volna elég, hogy a Sajó mentén virágzó 
Tündérkerteket teremtsenek. Az első évtizedekben nem is vásároltak földet, 
hanem kisbérleteken gazdálkodtak, átmeneti időre terveztek és a téli hóna-
pokra visszatértek Bulgáriába. Mindezzel jelezvén, hogy nem kívánnak elkö-
teleződni, röghöz kötni magukat sem anyagi, sem érzelmi tekintetben. Voltak, 
akik csak telente utaztak haza Bulgáriába, mások több év után végleg hazatér-
tek, ha már az otthoni megélhetéshez szükséges pénzt összegyűjtötték.

Az óhazából való elindulást az ismeretlenbe a szükség kényszerítette. 
Az újhazában való letelepedéshez és megmaradáshoz a föld szeretetén és 
a munkabíráson túl kellett a hit és a nyitottság. Imádságos hit, mellyel a 
Gondviselő Istenhez fordultak, és hitelesség, mellyel megmaradtak önazo-
nos bolgárnak, miközben beilleszkedtek a felsőzsolcai magyarok közössé-
gébe. A hosszú évtizedek alatt kialakult kölcsönös nyitottság, elfogadás a 
munka- és üzleti kapcsolatokon túl barátságokat, szerelmet, házasságokat 
– mind gyakrabban – vegyes házasságokat eredményezett.

S a jövő valójában ekkor kezdődött. Amikor a munka már nem csupán 
pénzkereseti, megélhetési kötelesség, hanem a közös elképzelések, célok 
mentén haladva közösségformáló erő. Amikor nemcsak szükségből va-
gyunk együtt, hanem mert bolgár és magyar egyaránt felismeri, hogy egy-
más nélkül nehezebben boldogulnánk.

A Méltó Asszony, Bárczay Ferencné – a 
kastély utolsó tulajdonosa és lakója – jó 
példával járt elől. Nyitott volt a bolgárker-
tészek újításaira. Lehetőséget adott az oda 
érkező bolgárkertészeknek, hogy földjein 
az akkor nagyon újnak számító öntözé-
ses zöldségtermesztés módszerével pia-
ci mennyiséget termeljenek. Napi 14-16 
órát dolgoztak. A Méltó Asszony maga is 
tudott különbséget tenni fi tera (alacsony 
gátakkal kialakított kalitkaágyás) és leha 
(a két vada közötti terület) között. Meg-
tanulta, hogy a kabal (barázda) tetejében 
újhagyma nő, a vada (öntözőcsatorna) 
melletti oldalában pedig a fejessaláta. Lát-
ta, hogyan és mikor használják a motikát 
(öntözőkapa) és a sadilót (ültetőfa). Doláp 
(bolgárkerék) nélkül pedig nincs zöldellő, 
virágzó tündérkert.

A koszorúzást követően a felsőzsolcai görögkatolikus templomban a 
miskolci görögkatolikus székesegyház kórusa adott hangversenyt.

BOLGÁRMAGYAR 

BARÁTSÁG NAPJA
A magyar és a bolgár 

parlament 2016 szep-
temberében október 
19-ét a Magyar-Bolgár 
Barátság Napjává nyil-
vánította. Az Esztergomi 
Bazilikában az újonnan 
megválasztott Felsőzsol-
cai Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat két tagja, 
Major Ádámné és Rohály 
Istvánné vezette delegá-
ció koszorúzott. A dele-
gáció tagja volt a legna-
gyobb tagsággal rendele-
ző zsolcai civil szervezet, 
az Együtt Felsőzsolcáért 
Egyesület elnöke, vala-
mint az idén 5 éves Bolgár Hírek Facebook oldal alapító főszer-
kesztője Németh Csaba is.

Október 19-ére esik Csodatévő Rilai Szent János ünnepnapja, 
aki az ortodox egyház szentje és Bulgária védőszentje. A szent-
tel 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 helyezték el. A legenda 
szerint az érsek, Bánfi  Lukács nem hitt a szent közbenjárásában, 
és többször is nyilvánosan megtagadta azt. Lukács nyelve egy al-
kalommal megdagadt, hangja eltűnt, megnémult. Csak miután 
bűnbánatot gyakorolt és megérintette az ereklyét, nyerte vissza a 
hangját. Béla ezután úgy döntött, hogy visszaszállíttatja az erek-
lyét Bulgáriába, ami meg is történt 1194-ben.

BOLGÁR KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG

FELSŐZSOLCÁN
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Tisztelt Felsőzsolcai Lakosság!

A fűtési szezon kezdetére tekintettel aktuális 
probléma a város levegőjének tisztasága. Mind-
annyian tapasztalhatjuk, hogy a fűtés beindulását 
követően főleg esténként kellemetlen, sokszor el-
viselhetetlen füst-szag, szmog terjed a levegőben, 
amely gátolja az esti kinti tevékenységeket, sétát, 
sportot, a kisgyermekek levegőztetését, a szellőz-
tetést. A fő gondot elsősorban a fűtőanyag nem 
megfelelő megválasztása jelenti. A jó minőségű, 
nem szennyezett tűzifa és a szén 
használata is hozzájárul a levegő-mi-
nőség romlásához, azonban ezek 
a fűtési módok még elterjedtek és 
engedélyezettek. A rossz minőségű, 
szennyezett tűzifa, szemét, rongy, 
gumiabroncs, stb. égetése és fűtés-
re történő használata azonban tilos 
és az egészségre nagy mértékben 
káros is. 

A káros hatások közvetlen el-
szenvedői éppen azok, akik a nem 
megfelelő tüzelőanyagot hasz-
nálják, hiszen ők nagy koncentrá-
cióban belélegzik a kiáramló ve-
szélyes füstöt. Ezen túlmenően a
szűkebb és tágabb környezet is 
szennyeződik, hosszú távon súlyos 
légúti betegségeket, tartós panaszo-
kat okozva. 

Ennek megakadályozására 

nyomatékosan felhívjuk a lakos-

ság fi gyelmét, hogy kerüljék a 

tiltott és szennyezett anyagok 

használatát a saját, a családjuk, 

gyermekeik és környezetük meg-

óvása érdekében. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
tiltott tüzelőanyagok használata el-
sősorban pénzügyi kérdés és az is 
tény, hogy az országos tűzifaprogram 
jelenleg nem elérhető településünk 

számára, azonban vizsgáljuk azokat a lehetősége-
ket, amelyek a rászorulóknak megoldást jelenthet-
nek a megfelelő tüzelőanyag biztosítására. 

Kérünk azonban mindenkit a fűtési módok és 
anyagok felelős megválasztására, mert a káros kö-
vetkezmények a város valamennyi lakóját sújtják. 

Felsőzsolca, 2019. október 21.

Felsőzsolca Város

Önkormányzata

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI 
TÁJÉKOZTATÓ



„Minden virágszál említésre vár,
minden marék por megjegyzésre méltó...”

(Weöres Sándor)

2006 óta az októberi napok hangulatához az Országos 
Könyvtári Napok eseményei éppúgy hozzátartoznak ország-
szerte, mint a színesedő falevelek vagy a gyülekező madár-
csapatok látványa.

A könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség szervezésében megrendezésre 
kerülő Országos Könyvtári Napokhoz. Rendhagyó, tartalmas 
események várták a rendszeres könyvtárlátogatókat éppen 
úgy, mint az eddig még távolmaradókat. Programsoroza-
tunknál minden korosztályra gondoltunk, hangsúlyt fektetve 
a hagyományőrzésre, folytonosságra és a változatosságra.

Az Országos Könyvtári Napok nyitó rendezvényén a „HOL VOLT, 
HOL NEM VOLT” MESEMONDÓ TALÁLKOZÓN november 30-
án az óvodás gyerekek és az alsó tagozatos tanulók meséltek úgy, 
ahogy azt az őseink tették. Az elődeink a régi hagyományokat, az ősi 
bölcsességeket a népmesékben hagyták ránk. A népmesékkel üze-
netet 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, hogy 
létezik ezernyi út és ezernyi megoldás.  

Október 2-án délelőtt az eseménysorozat „MESE, MESE, MÁT-
KA” – MIT MESÉLJÜNK A LEGKISEBBEKNEK című programján 
a legkisebbek (0-3 éves) és édesanyjuk mesés élményeket éltek át. 
Minden mesélés lehetőség a játékra és a varázslatra. A gyermek szá-
mára a mesehallgatás közben lelassul, lecsendesül a külső világ, és 
egy olyan teret alkot, amelyben a mesélő és mesehallgató a közösen 
átélt élmény során eggyé válik. Ahogy Zelk Zoltán mondja: „elolvadt 
a világ, de a közepén anya ül, és ott ülök az ölében én”.

Minden generációnak megvan a sommás véleménye a másikról, az 
öregek évszázadok óta mondogatják, 
hogy „jaj, ezek a mai fi atalok!” Dél-
után Steigervald Krisztián generáci-
ókutató, tréner „INTERGENERÁCI-
ÓS ÖNISMERET – CSALÁD A 21-
IK SZÁZADBAN”címmel előadást 
tartott. Steigervald Krisztián évek 
óta kutatja a generációkat, előnye-
iket-hátrányaikat, a pozitívumokat 
és a negatívumokat. „A 21. század 
egyik nagy kihívása, hogy rájöjjünk 

arra, mennyire más gyerekkort kaptunk 
mi, szülők anno, és mennyire mást adunk 
a gyerekeinknek. Rossz hír: mi vagyunk az 
első szülői generáció, akinek „digitális” gye-
rekei vannak. Soha előttünk nem volt ilyen, 
semmilyen mintánk, semmilyen eszközünk 
nincs, amihez nyúlhatnánk. Nekünk kell 
mindezt kitalálni. De anélkül nem megy, 
hogy ne ismernénk a különbségeket köz-
tünk és gyerekeink (vagy szüleink) között.” 
/Steigervald Krisztián/

Október 4-én a rendezvénysorozat zárá-
saként egy izgalmas éjszakát töltöttek a gye-
rekek a könyvtárban. Mesés kalandok várták 
a gyerekeket Legoval és Védával, a terápiás 

kutyákkal.  Lego a sárgaköves úton vezette végig a gyerekeket külön-
böző játékos akadályokat legyőzve Oz Smaragdvárosába. Megérkezve a 
városba, a bölcsek bölcsének segítségével megtalálták a hazajutás mód-
ját. Éjszaka még sok izgalmas feladat várta a gyerekeket és az est fény-
pontja volt, hogy a polcok között matracokon, hálózsákban aludtak. 

Reggel fáradtan búcsúztak 
el, de boldogan a következő 
találkozás reményében.

Az együttlét örömet 
jelent, megváltoztatja a 
kedvet, mosolyt csal az 
arcokra, emléket teremt és 
vágyunk rá, hogy újból és 
újból átéljük.

Farkas Tünde
könyvtárvezető

Könyvtárak az emberért
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 C Csak akkor tudunk összekapcsolód-
ni másokkal, ha megértjük, hogy min-
denkinek megvannak a maguk jó és 
rossz tulajdonságaik, mint nekünk is. 
Meg kell nyitnunk a szívünket, hogy a 
határtalan törődés és a szeretetet su-
gározzon mások felé, hogy másokat is 
egyenlőnek tekinthessünk. 

Burai Nándor hegedűjátéka megtöltöt-
te a termet, Ravel Tzigane című darabja 
csendült fel.  Az est folytatásaként Budai 
Veronika és Katlan Klaudia a Csomasz 
Tóth Kálmán Református Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézmé-
nye növendékeinek furulyajátékát hall-
hatták. A Szimfónia Programban részt 

vevő gyerekek hozzá szoknak, hogy a siker a közös gyakorlásból jön létre, 
miközben észrevétlenül tanulják meg a társadalmi együttműködés alapjait. 
Balogh Gréta és Budai Krisztina ismeretlen szerzőtől a  Kánon című művet 
adták elő. Balázs József Egri Főegyházmegye cigány-kisebbségi lelkésze ba-
rátságos, szíveket megnyitó beszéde a szeretet összekötő erejéről szólt.  

KHAMORO BUDAPEST BAND, TÁNCSZÍNHÁZ célja a magyarországi és 
közép-európai, autentikus cigány kultúra gyűjtése, megőrzése, áthagyományo-
zása, színpadra állítása. Ezzel együtt azonban – XXI. századi, modern gondolkodású világpolgárokként – betekintést nyújtanak a távolabb 
élő cigányság zenei és tánckultúrájába is. Zenéjükkel, táncaikkal egyszerre képviselik az eredeti természetességet, a cigány kultúra egyete-
mességét, jelenlétét a világban, valamint azt a derűt, melegséget, energiát, amelyet legfontosabb lételemünk, a világunkat éltető Nap ad meg 
számunkra. A cigány kultúra értékeire és az összefogás fontosságára hívja fel a fi gyelmet a Khamoro Táncszínház „Sárközi üzenete” című 
produkciója, amellyel az országjáró turnéjuk utolsó állomásához, Felsőzsolcára érkeztek. A színdarabot Gárdonyi Géza: Egri Csillagok című 
regényében megismert Sárközi alakja ihlette. A történet során Sárközi, a „ragyás cigány” segít a törökök elleni harcban a magyarok oldalán. 
Megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadták a meghívást. Az est fővendégei fergeteges sikert arattak a humoros zenés, táncos előadásukkal. 

A rajz egy olyan ajtó, amely betekintést enged a rajzoló legbensőbb, titkos világába, s olyanokról mesél, amelyekről a gyermek soha 
sem beszélne. A „Színes a világ” című rajzkiállítás alkotói a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola tanulói, akik  nagy izga-

lommal készítették a rajzokat.
A „Legyél Te is hős” rendezvény az „Aktívan a közösségért” pályázaton 

belül az Együtt Felsőzsolcáért Egyesülettel együttműködve az összefo-
gásról szólt, mely emlékezetes lesz a közönség számára. Ott él bennünk 
tovább a zene, a tánc, a ritmus, az érzés, az összetartozás, ami megnyitja 
a szíveket. 

Farkas Tünde
könyvtárvezető

Legyél te is hősLegyél te is hős

„A Khamoro„A Khamoro
Napot jelent,Napot jelent,

és őket hallgatva,és őket hallgatva,
nem ideológianem ideológia

és üzenet árad felénk, és üzenet árad felénk, 
hanem tényleg valami hanem tényleg valami 

fénylő minőség”fénylő minőség”
(Rácz Mihály)(Rácz Mihály)
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Az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-0001 „Mú-
zeumi és könyvtári fejlesztések mindenki-
nek” pályázati konstrukció keretében „Az 
én könyvtáram” című program alkalmazá-
sával kapcsolatosan a Módszertani Bizott-
ság döntése értelmében a Felsőzsolcai Váro-

si Könyvtár is bekerült a program módszer-
tanát alkalmazó könyvtárak körébe.

A magyar óvodás és általános iskolás 
gyerekek jelentős része rendszeres könyv-
tárhasználó, közülük tízből négyen pedig 
egy iskolai programnak köszönhetően jut-
nak el először ebbe a fontos intézménybe 
– derül ki abból a kutatásból, amit „Az én 
könyvtáram” projektben végeztek el azzal a 
céllal, hogy hátteret nyújtsanak a modern, 
köznevelést támogató könyvtári szolgálta-
tások továbbfejlesztéséhez.

A hároméves projekthez kötődően on-
line és TV kampány indult októberben, ami 
az olvasás és a könyvtárhasználat népszerű-
sítését támogatja.

A  Z generáció  olvasási szokásai legin-
kább a fi atal felnőttekére hasonlítanak: bár 
kevesebbet és ritkábban olvasnak a kama-
szok, mint korábban, de harmaduk ma is 
rendszeresen olvas, míg másik harmaduk 
alkalmi könyvolvasó.

Kiemelten fontos tényező a szülői minta 
és a szocializáció. Az adatok értelmében 
például a gyerekkori meseolvasással egy 
életre szóló minta épülhet be: 100 ember-
ből 72 vált felnőttként rendszeres olvasóvá 
azok közül, akinek naponta olvastak mesét 
gyerekkorában. Érdekesség, hogy az olvasói 
ízlés a korral változik: míg a 9 év alattiak 
leginkább a meséket, gyerekverseket része-
sítik előnyben, ahogy idősebbek lesznek tá-
gul a spektrum és szívesebben választják a 
kalandregényeket, szórakoztató  regényeket 
– gyakran a kötelező olvasmányok alterna-
tívájaként.

AA  JÖVŐJÖVŐ

A KÖNYVTÁRBAN KEZDŐDIKA KÖNYVTÁRBAN KEZDŐDIK

A FIATALOK OLVASÁSKULTÚRÁJÁNAK RÉSZE
A KÖNYVTÁR  ZSOLCÁN IS

HALOTTAK NAPJA
Ködtől sikamlós, sárga avarban megyünk a temetőben. Lábunk alatt mintha még 

ők is sírnának velünk együtt. Hiszen halottak már, elhagyták a biztonságot jelentő fa 
ágait. Meghaltak.

Virágot, mécsest viszünk örök, nem múló szeretetben elhalt rokonaink, barátaink 
sírjára. Este sok mécses világítja ódon temető utat, mintha apró fénylő csillagok len-
nének. Ilyenkor minden embernek eszébe jutnak eltávozott szerettei, ismerősei, ba-
rátai. Ez olyan nap, melyet áthat a hit, a remény és a szeretet mellett a szomorúság, a 
bánat is. Ezen a napon visszatekintünk a múltba. Keressük emlékeinket, felidézünk 
arcokat, érintéseket, hangokat, hangulatokat.

Meghatottság és tisztelet hatja át ilyenkor a lelkünket. Emlékek kavarognak ben-
nünk, régóta nyomasztó, ki nem mondott gondolatok fogalmazódnak meg. Halottak 
napján kicsit megpihenünk: megállunk és elgondolkodunk. Honnan jöttünk? Hol 
állunk most? Hová tartunk? Mi lesz velünk? Ilyen gondolatokkal áll az ember a sír 
előtt Gróf Széchenyi István nagycenki nyughelyének bejáratánál egy mondatot ol-
vashatunk: „Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi.” A mondat kíméletlenül komor, de azt 
a sorsot fogalmazza meg, amelyben mindannyian egyenlők leszünk. Halottak nap-
ján újra átéljük a gyászt, a veszteséget, a kicsinységünket, a sebezhetőségünket. De 
ezek a napok arra is tanítanak minket, hogy nem szabad elfeledkeznünk az élőkről. 
Tanítson minket az a nap a szeretetre. Nem az elméleti, általános szeretetre, amely 
keblére öleli az egész világot, de a gyakorlatias, cselekvő szeretetre, amely azt vizsgál-
ja: mit teszünk és mit tudnánk még tenni családunkért, szerelmünkért, barátainkért, 
munkatársainkért, ismerőseinkért. Ne feledjük: akit szeretünk, annak minden nap 
jár tőlünk egy jó szó és egy simogatás. Nem kerül semmibe. De mindenki gazdagabb 
lesz tőle, az is, aki adja, és az is, aki kapja. Halottak napján gondoljunk arra, hogy 
cselekvően szeretni csak az élőket lehet. Hogy ma szeressük azokat, akik körülöttünk 
élnek, mert csak addig tehetünk bármit is értük, amíg velünk vannak, amíg élnek.

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 nosztalgiázhat, hi-
szen egészen az 1990-es évek közepéig 
visszamenőleg megtalálja a ZsolcaTV 
felvételeit. Igazi időutazást ígér a Zsol-
caTV YouTube csatornáján való szörfö-
zés. Iratkozzon fel a csatornára és akkor 
friss videóinkról email értesítést kap.

A VÁROSBAN, A VÁROSRÓL 
ZSOLCATV.  AZ INTERNETEN IS!



12 Z S O L C A I  H Í R M O N D Ó   •  2 0 19  O K T Ó B E R

K Ö Z É L E T

A család nagyon 
fontos szerepet tölt be 
minden ember életé-
ben és fontos szerepet 
tölt be a társadalom-
ban is. A családnak 
különleges szerepe van 
a társadalmi viszonyok 
újratermelésében, hi-
szen generációkon 
keresztül örökíti át ér-
tékeit, normáit, visel-
kedési szabályait. 

2019. október 5-én 
a FELSŐZSOLCAI 
BABUSGATÓ BA-
BA-MAMA KLUB 
a Három Királyfi  
Három Királylány 
Mozgalom idei 4. Ba-
ba-mama-papa orszá-
gos találkozóján vett 
részt a Családbarát 
munkahely címmel 
többszörösen elismert 
Óbudai Egyetemen. A 
Családi napon a kis-
gyermekeknek, szü-
lőknek, nagyszülők-
nek szóló érdekes, 
színes programokkal, 
előadásokkal, játszó-
házzal, kiállítással 
várták az érdeklődőket. A klubtalálkozó és 
családi nap alkalmából a Három Királyfi  
Három Királylány Mozgalom Közösség 
– Fotópályázatot hirdetett meg baba-ma-
ma-papa kluboknak, kisgyermekes közös-
ségeknek, ahová olyan fotókat és beszá-
molót vártak, ami bemutatta a közösséget, 
annak sokszínűségét, tevékenységét vagy 
különlegességét. A FELSŐZSOLCAI BA-
BUSGATÓ BABA-MAMA KLUB az orszá-
gos fotópályázaton díjazott lett. Köszönöm 
Apostolné Mihalik Dórának, Apostol At-
tilának, Apostol Dominiknak, Gábor Edi-

nának, Polgári Olivér-
nek, Jobbágy Vivien-
nek, Jobbágy Tamás-
nak és Jobbágy Balázs-
nak, hogy elkísértek 
Budapestre a díjá-
tadásra és együtt kép-
viseltük a baba-mama 
klubunkat.

Szeretettel várjuk 
azokat a nyitott, kö-
zösséget kereső édes-
anyákat, édesapákat 
és babáikat, kisgyer-
mekeiket, akik szíve-
sen csatlakoznának 
aktív, befogadó csa-
patunkhoz. Minden 

héten, szerdán 10:00 órától a Felsőzsolcai 
Közművelődési Intézet és Városi Könyv-
tár KÖNYVTÁRÁBAN hangszeres, zenés, 
mondókás, mozgásos foglalkozáson ve-
hetnek részt a 0-3 éves korú gyerekek és 
szüleik. A foglalkozást követően lehetőség 
van játékra, beszélgetésre és ismerkedésre. 
A terveink között szerepelnek további kö-
zösségépítő programok, amik lehetőséget 
biztosítanak a kisgyermekes szülők részére 
a kulturált együttlétekhez.

Farkas Tünde
könyvtárvezető

A CSALÁD AZ ELSŐ

Karácsonyi
adománygyűjtés 

Felsőzsolcán
Tisztelt

Felsőzsolcai Lakosság!

Felsőzsolca Város Képviselő-tes-
tülete karácsonyi adománygyűjtést 
hirdet a lakosság körében. Várjuk a 
lakosság felajánlásait az alábbi hasz-
nált cikkek körében:

gyermek- és felnőtt
használt, de még jó állapotú ruházat

használt, de még jó állapotú
gyermekjátékok,

használt könyvek.

Az adománygyűjtés alapkoncep-
ciója az, hogy a lakosságnál felgyü-
lemlett olyan tárgy, elsősorban ruha 
és játék, amelyre már nincs szükség, 
de még használható és megkímélt 
állapotú, ne a szemetesben végezze, 
hanem olyan családokhoz kerüljön, 
ahol arra nagy szükség van. Ezzel 
az akcióval egyrészt segítjük a vá-
rosban élő rászorulókat, másrészt 
alternatívát nyújtunk azoknak, akik 
nem tudnak mit kezdeni használt 
dolgaikkal, de nem is szeretnék azo-
kat kidobni. 

Kérjük a leendő adományozó-
kat, hogy a ruhaneműt gyermekek 
esetében életkorra (két év interval-
lummal) és nemre, felnőttek eseté-
ben nemre és méretre (pl.: 38-40-es 
méret, stb.) szétválogatva, csoma-
golva, felcímkézve, tiszta állapot-
ban juttassák majd el. Ezzel nagy 
mértékben segíthetik a gyűjtést és 
szétosztást. 

A gyűjtés részleteit (helyszín, idő-
pontok, kapcsolattartó, szétosztás 
módja, stb.) a Zsolca Hírmondó kö-
vetkező számában, illetve más helyi 
fórumokon hirdetjük meg. 

Bízunk az akció sikerében, mely 
hagyományt teremthet városunk-
ban. 

FELSŐZSOLCA VÁROS
KÉPVISELŐTESTÜLETE
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Csapatunk hullámzó teljesítménye

A harmadik fordulóban az újonc Me-
zőkeresztes volt az ellenfél, akik a megil-
letődöttség legkisebb jelét sem mutatták 
a pályán és egy óra elteltével gyakorlati-
lag eldöntötték a három pont sorsát. Az 
addig szerzett négy góljukra a maradék 
játékidőben Kovács Szilárd és Lippai 
Gergő révén sikerült válaszolni, de ez 
csak az eredmény kozmetikázására volt 
elég. Augusztus utolsó napján az NB III-
ból kiesett Sajóbábony látogatott hoz-
zánk. Az eredeti sorsolás szerint a mér-
kőzést idegenben kellett volna lejátszani, 
azonban ellenfelünk pályáján ünnep-
séget tartottak, így a két csapat Zsolcán 
mérkőzött meg egymással. Másfél héttel 
korábban a Magyar Kupa selejtezőjé-
ben 4-3 arányban a vendégek nyertek, 
a bajnoki mérkőzésen azonban fordult 
a kocka. A félidei megnyugtató kétgólos 
előnyt – Kovács Szilárd és Szala Ákos 
talált a kapuba – a 
hosszabbítás második 
percében eltüntette a 
Sajóbábony, viszont 
a fordulatoknak itt 
még nem volt vége, 
hiszen egy perccel ké-
sőbb Lippai Gergő a 
megszerezte a győztes 
gólt. A nagyon fon-
tos győztes találkozó 
papíron egy köny-
nyebb mérkőzés következett. Az encsiek 
idén nem úgy szerepelnek, ahogy eddig 
megszoktuk tőlük, Felsőzsolcán pedig 
egyenesen beleszaladtak a késbe. Az első 
negyvenöt percben Kovács Szilárd há-
romszor is megrengette a hálót, mellette 
Szárnya Zsolt és Lippai Gergő is eredmé-
nyes volt. Ilyen megnyugtató előny bir-
tokában Sándor Zsolt edző bedobhatta a 
mélyvízbe a fi atalokat, akik jó játékkal, és 
ami fontos gólokkal hálálták meg a bi-
zalmat. A második játékrész gólszerzői – 
Molnár Dávid, Tirk Dániel, Bóna Gergő 
és Gáll Csaba – egyaránt 18 és 19 évesek, 
ami azt mutatja a jövő emberei már itt 
vannak a jelenben. A nagy győzelem, a 
hullámvasút teteje után következett az 
erős lejtmenet. Két idegenbeli fellépésen 
is 2-1-es vereséget szenvedett a csapat, 

mindkét találkozón 
Lippai Gergő szerez-
te a becsületgólunkat. 
A hazai találkozókon 
egy pont volt a termés, 
a Mád ellen kétgólos 
– Varga Balázs és Mol-
nár Dávid a gólszerzők 
– előnyről lett döntet-
len, míg a Mezőkövesd 
II. 2-0 arányban dia-
dalmaskodott Zsolcán. 
Bőcsön a szurkolók 
számára élvezetes 3-3 
arányú döntetlen lett a 
végeredmény, Kovács 
Szilárd, Szárnya Zsolt 
és a jó formában lévő 
Lippai Gergő volt eredményes. Az újonc 
Gönc ellen azonban visszatért a sikeres 
útra a csapat, és meggyőző 6-1 arányban 
legyőzte ellenfelét. A vendégek kapujába 
Kovács Szilárd /2/, Molnár Dávid, Kiss 
László, Dávid Ferenc és Mikolka Márk 
talált be. A csapat ilyen eredmények után 

a táblázat tizedik he-
lyét foglalja el, meg-
szerzett pontjainak 
száma tizennégy. 

U17-es fi ataljaink a 
III. osztály Északi cso-
portjában eddig nyolc 
mérkőzésen lépetek 
pályára. Teljesítmé-
nyük pontosan 50%-
os, négy alkalommal 
győztek (Tiszaújváros 

5-1, Ózd 27-0, Sajóbábony 8-0, Tállya 
9-1) négyszer pedig kikaptak (Mezőkö-
vesd 0-10, Alsózsolca 3-4, Gyöngyös 1-6, 
Sajóvölgye Focisuli 0-2). A tabellán ötö-
dik helyen álló csapat legjobb gólszerzői 
Orosz Zétény 15, Nagy Krisztofer Márkó 
9, Agárdy Norbert 5 góllal.

A két évvel idősebb korosztály szenzá-
ciósan szerepel eddig, a nyolc lejátszott 
mérkőzésen hét győzelem (Tiszaújváros 
2-0, Ózd 5-1, Alsózsolca 9-2, Sajóbábony 
13-0, Tállya 10-0, Gyöngyös 3-2, Sajóvöl-
gye Focisuli 3-0) és egy vereség (Mező-
kövesd 1-4) a mérleg. A csapat a Hatvan 
mögött a második helyen áll, legjobb 
gólszerzői Ambrus Zsombor 11, Borai 
Szabolcs és Hankó Tibor 7-7 góllal. 

Az U16-os korosztály egészen maga-
biztosan tarolja le csoportját, ezt a hat 

kiütéses győzelem (Edelény 5-1, Emőd 
9-0, Sajószentpéter 21-5, Mezőcsát 14-0, 
Borsodnádasd 11-2, Mezőkeresztes 11-
1) is mutatja. A fi atalok természetesen 
az első helyen állnak, míg Berta Kevin 
Gábor 27, Grallert Máté 13, Bak Béla 11 
gólnál jár már.

U14-es együttesünk az ötödik helyről 
várja a folytatást, mérlegük négy siker 
(Bogács 4-2, Sajószöged 3-2, Parasznya 
8-1, Borsodnádasd 3-0) és két vereség 
(MVSC 0-2, Mezőkeresztes 1-6). En-
nél a korosztálynál jobban eloszlanak 
a gólszerzők, a házi versenyt Szögedi 
Dominik 4 góllal vezeti, Buday Botond 
Gergely és Szilágyi Ádám 3-3 találattal 
követi őt. Az elért eredményhez minden 
korosztály számára gratulálunk, további 
sikereket a jövőben!

Hajrá Zsolca! 

  1.  2019.08.14.  17.00   Felsőzsolca – Cigánd 1-2
  2.  2019.08.17.  17.00   Edelény – Felsőzsolca 0-3
  3.  2019.08.25.  17.00   Felsőzsolca – Mezőkeresztes 2-4
  4.  2019.08.31.  17.00   Sajóbábony – Felsőzsolca 3-2
  5.  2019.09.08.  16.30   Felsőzsolca – Encs 9-0
  6.  2019.09.14.  16.30   Gesztely – Felsőzsolca 2-1
  7.  2019.09.22.  16.00   Felsőzsolca – Mád 2-2
  8.  2019.09.28.  16.00   Bánhorvá   KBSC– Felsőzsolca 2-1
  9.  2019.10.06.  15.00   Felsőzsolca – Mezőkövesd 0-2
10.  2019.10.12.  15.00   Bőcs – Felsőzsolca 3-3
11.  2019.10.20.  14.30   Felsőzsolca – Gönc 6-1
12.  2019.10.26.  14.30   Hidasnéme   – Felsőzsolca 
13.  2019.11.03.  13.00   Felsőzsolca – Nyékládháza 
14.  2019.11.10.  13.00   Felsőzsolca – MVSC Miskolc 
15.  2019.11.16.  13.00   Bogács – Felsőzsolca 
16.  2019.11.23.  13.00   Cigánd – Felsőzsolca 

Utolsó megjelenésünk óta eltelt 
két hónapban a labdarúgó csapat 
teljesítménye a vidámparkok köz-
kedvelt hullámvasútjára hasonlít: 
győzelmi széria után nyeretlen 
sorozat, de a fény már látszik az 
alagút végén.

LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

Sándor Zsolt edző 
bedobhatta a mélyvízbe

a fi atalokat, akik
jó játékkal, és ami fontos, 

gólokkal hálálták meg
a bizalmat. 
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Tárgy: Tájékoztató a Takarékbank Zrt. egyesüléséről
és a bankszünnapról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a takarékszövetkezeti szektor átalakításá-
nak legjelentősebb állomásaként 2019. október 31-én tizenegy takarék-

szövetkezet és két bank* egyesül a Takarékbank Zrt-ben. November-
től a Takarék Csoport egyetlen univerzális kereskedelmi bankja több mint 
1,1 millió ügyfelet szolgál ki és az ország legnagyobb fi ókhálózatát mű-
ködteti. A jogi egyesüléssel egyidőben a Takarék Kereskedelmi Bank 

Zrt. informatikai rendszerét egyesítik a Takarékbank Zrt. már működő 
hálózatával, ezért ötnapos informatikai átállás után, 2019. október 31-et 

követően november 6-án indulnak újra a bank szolgáltatásai, mely az 

új Takarékbank Zrt. minden fi ókját és szolgáltatását érinti.

Bankszünnap 2019. november 4-5.

Bár a fenti társaságok cégjogi egyesülése már 2019. október 31-én meg-
történik, a Takarékbank Zrt. – egy hosszú hétvége és egy kétnapos 

bankszünnapot követően –2019. november 6-án kezdi meg működé-

sét, mely az egyesülésben érintett társaságok* teljes fi ókhálózatát érinti. 
Az átállás alatt, 2019. november 1-jétől november 6-áig nem nyitnak 

ki a bankfi ókok, átmenetileg nem fog működni a Takarék Netbank és a 

Takarék Mobilapp, nem lehet utalásokat kezdeményezni és fogadni. 

2019. november 6-án ismét kinyitnak a fi ókok és akkortól működnek majd 
újra az elektronikus szolgáltatások, illetve akkor könyvelik le a 2019. októ-
ber 31. után érkezett megbízásokat. 

Ebben az időszakban a számlatulajdonosok az ATM-ekből a 2019. októ-

ber 31-i 19 órai zárófedezet erejéig tudnak pénzt felvenni, ugyanezzel 

a kerettel használhatják bankkártyájukat is. 

Az Ügyfeleknek számos előnnyel jár a takarékok és bankok egyesülése. 
Olyan egységesített, versenyképes termékeket vehetnek igénybe, mint 
bármely nagy kereskedelmi bankban, a jövőben bevezetendő közös, mo-
dern informatikai rendszer pedig egyszerűsíti és gyorsítja a kiszolgálást, 
így az ügyfelek majd az ország bármely Takarékbank fi ókjában intézhetik 
teljes körűen banki ügyeiket.

További információt az Takarékbank Zrt. egyesülésével és a bankszünnap-
pal kapcsolatban a www.takarekbank.hu oldalon talál!

Üdvözlettel:

Takarék Csoport 

* 3A Takarékszövetkezet, a Békés Takarék Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, 
a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarék Takarékszö-
vetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat 
Takarék Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövet-
kezet –, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt. 


