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A FELSŐZSOLCAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAPJA

A gulág áldozataira
emlékeztek
A 70 évvel ezelőtt, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének alkalmából emlékezünk azokra a magyarokra, akik
a második világháború éveiben, és azt követően
kerültek a Szovjetunió katonai és belügyi szervei
foglyaként a gulág munkatáboraiba.

(Beszámoló a . oldalon)

Diákok
szépírási versenye
Nagy sikere volt a Csöbör Katalin országgyűlési
képviselő által hirdetett versenynek, amelyen az
általános iskolás tanulóknak karácsonyi témájú
verset kellett hibátlanul, szép írással lemásolni.

(Tudósítás a . oldalon)

A Csomasz Brass Band
lengyelországi elismerése
(CIKK A 4. OLDALON)

Megyei
II. helyen zárta
a bajnokságot
a zsolcai csapat
Véget ért az őszi szezon a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban. A Felsőzsolca jó pozícióból várja a folytatást.

(Sportról a . oldalon írunk)

Pályaválasztási
ankét
a Kazinczyban
(Cikk a . oldalon)
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Magyarország lakosai nem beszélhettek a megtorlás
veszélye
nélkül a szovjet
fogság traumájáról, az embertelen
körülmények, az
éhezés és a túlhajtott munkából
bekövetkező tömeges halálozásokról. Egy nemzet történelmében azonban az elhallgatás és az elhallgattatás nem lehet példaadó,
ahogy nem lehet példaadó az sem, ha megfeledkezünk
azokról, akik ennek a magyar nemzetnek tagjai voltak.
Emlékezzünk hát rájuk, mindazokra, akik a hadifogoly
táborok, a gulág lágerek, avagy a málenkij robot ismert és
ismeretlen helyszínein váltak rokkantakká, vagy veszítették el életüket, és földi maradványaik jelöletlen helyeken
nyugszanak. És hogy ne legyen hallgatás, és ne merüljön
feledésbe mindaz, ami a magyarsággal 1944-ben, és az azt
követő néhány esztendőben történt, Magyarország kormánya 2015-17-et gulág emlékévvé nyilvánította, tudván
azt, hogy ez az a szó, amely a határainkon kívül, az embertelenség, a félelemterhes kommunista terror, a sztálini
önkény szinonimájaként ismert. A gulág emlékév célja,
hogy rámutasson a politikai propaganda, és a valóság
közötti különbségre. Hogy jövőt tudjunk építeni, ismerni
kell a múltunkat. Ennek
érdekében országszerte
és határokon túl is rendhagyó történelem órákat,
emlékkonferenciákat tartanak. 10 nappal ezelőtt
a kárpátaljai Szojván, az
egykori gyűjtő és elosztó
tábor helyén gyászünnepséggel emlékeztek a
sztálini terror ártatlan
áldozataira. A „Barakkba
zárva - életre ítélve” vándorkiállítás 800 ezer magyar tragédiáját idézi, akik
közül 200 ezren soha nem tértek vissza. A Párizsi Magyar
Intézetben hitetlenkedve nézik sok ezren az eredeti dokumentumokat és a túlélők tárgyaira alapozott „Idegen
ég alatt” című kiállítást, és mély megdöbbenéssel veszik
tudomásul, hogy míg a náci haláltáborok működésének 1945-ben
véget vetett a második világháború befejeződése, addig a bolsevik
munkatáborrendszer szerkezete csupán Sztálin halálát követően
roppant meg, felszámolására pedig csak a hatvanas években került sor.
Ez az emlékév, amely 2017. február 25-ig
tart memento, mint ez a kopjafa, mely a felsőzsolcai elhurcoltak emlékére és tiszteletére
állíttatott. Az emlékműnél a történelmi egyházak képviselői mondtak beszédet, valamint a
Felsőzsolcai Férﬁ Kórus énekelt és Ködöböcz
Viktor zenélt, majd a város vezetői, a civil
szervezetek képviselői és az intézmények képviselői helyzeték el a megemlékezés koszorúit
a Zsolcáról elhurcoltaknak emléket állító kopjafa tövében.

MÁLENKIJ ROBOT
Az 1944. november 29-30-án Felsőzsolcáról a gulág táboraiba elhurcoltakra emlékeztünk csendes
főhajtással a Kegyeleti Parkban
álló kopjafánál. A 70 évvel ezelőtt,
a Szovjetunióba hurcolt politikai
foglyok és kényszermunkások emlékévének alkalmából emlékezünk
sok százezer magyarra, akik a második világháború évei alatt, és azt
követően kerültek a Szovjetunió
katonai, és belügyi szervei foglyaként internáló, hadifogoly, átnevelő táborokba, és a gulág munkatáboraiba.
Üzen a múlt. A hallgatás
évtizedei után, most beszél
a múlt, valahonnét a 20.
század közepéről, amikor

a második világháború
évei alatt és azt követően a
szovjet megszállás alá került Kelet-Európa országaiból sok százezer embert
hurcoltak el, akiknek több,
mint fele soha nem tért vissza szülőföldjére. Magyarországról hadifoglyokat és polgári lakosokat egyaránt bevagoníroztak, sokuknak
cinikusan kicsi munkát, málenkij robotot hazudva. Szinte nincs
Magyarországnak olyan települése, ahonnan
ne vittek volna el nőket, férﬁakat, sőt 10-es éveik végén, húszas éveik elején járó ﬁatal lányokat
és ﬁúkat. 1944. november legvégén, közvetlenül a harcok után, majd’ 200 zsolcai civil férﬁt
szedtek össze az oroszok, azzal a megtévesztő
indokkal, hogy dokument-et, azaz igazolást
adnak nekik. Közülük 133-an a gulág táboraiba kerültek. Életmeséjük üzenete évtizedek
múltán juthatott el csak hozzánk, az utódok
nemzedékéhez. Közvetlen és közvetett hozzátartozókhoz, hit és sorstársakhoz, mert a második világháborút, a vesztesek oldalán befejezett
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Szeretettől feltöltődve

a tartanék egy nem reprezentatív felmérést, hogy kinek milyen
a tökéletes a karácsony, kinek
mitől szép az ünnep, biztos, hogy rengeteg különböző választ kapnék: valakinek attól, ha jókat ehet,
valakinek attól, ha megkapja a hőn áhított és régóta kiszemelt
ajándékot, valakinek talán attól, ha napokig süthet-főzhet és készülhet az ünnepre, de biztosan lenne olyan is akinek attól, ha
elvonulhat egy szállodába és pihenhet. Persze ezek is fontosak,
de mindez csak körítés, amit ki lehet posztolni és meg lehet mutatni a világnak és mesélni róla az ünnepek után.
Már-már közhelynek számít, hogy „a karácsony a szeretet ünnepe”, meg az is, hogy „nem csak karácsonykor kell szeretni egymást” és egy így is van. Viszont sokszor természetesnek veszünk
dolgokat, vagy nem tulajdonítunk nagy jelentőséget nekik, egészen addig, amíg nem történik valami váratlan, vagy meg nem
tapasztalunk valami olyasmit, amit addig nem, és ezáltal kicsit
átérezzük mások helyzetét és talán átértékeljük a dolgokat.
Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz az kell, hogy szeretni tudjuk egymást, mert hiába jön össze az egész család, ha
csak rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az egész ünnep. Kell, hogy legyen közöttünk
„kohézió”: és ez a szeretet.
Ha szeretünk, az nem ünnepfüggő. Januártól decemberig, reggeltől estig, és estétől reggelig szeretjük azt, akit szeretünk. Akkor is gondolunk rá, ha szürke hétfő reggel vesz körül, és akkor
is, ha fenyőillat lengi be a nappalit, és gyertyák fénye kergeti az
árnyakat a falakon. Nem kell ahhoz ünnep, hogy szeressünk –
Valakit, Valakiket…
Az ünnep arra jó, hogy egy rövid időre kiléphessünk a mindennapok valóságából, és együtt lehessünk azokkal, akik a

legkedvesebbek
számunkra.
Túl kell lendülni és nem szabad bosszankodni azon, ha
mondjuk ferde a karácsonyfa,
szétrepedt a bejgli, netán egy
kicsit odaégett a töltött káposzta, vagy egy csúnya karácsonyi
pulcsit kapunk ajándékba. Nem
ez a lényeg, éppen ezért nem
szabad hagyni, hogy ilyen apróságok és mulandó dolgok
beárnyékolják az ünnepet. Inkább mosolyogjunk egyet és gondoljunk arra, hogy ez is egy
emlék, ami talán évek múlva mosolyt csal majd az arcokra,
hiszen az emlék az örök. Az ünnepet megelőző rohanás és
őrület után karácsonykor érdemes kicsit megállni és időt szakítani arra, hogy hálát adjunk azért, amink van és nem azon
sopánkodni, hogy mi az, ami nincs. Próbáljuk meg lelassítani
az időt és kiélvezni a szeretteinkkel töltött meghitt perceket.
Jól raktározzuk el ezeket, hogy a következő év során elő tudjuk venni őket, ha feszültség, vagy nehézség adódik.
Ennek szellemében kívánok minden felsőzsolcai lakosnak áldott, békés karácsonyt és boldog, sikeres új esztendőt Felsőzsolca
Város Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal valamennyi
dolgozója nevében.
Dr. Tóth Lajos
polgármester

Advent idején
A fák elhullatták leveleiket. A vadludak elrepültek. A csermely sodrása is
lassult. A fagy, a hó és a hosszú éjszakák ideje ez. A természet már nyugszik, s az ember is keresi a csendet. Keresi magát, keresi békéjét. Egyszerre
várakozik és vágyakozik.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
a közelgő karácsony alkalmából szépírás
versenyt hirdetett általános iskolás tanulók
részére. A szépírás versenyre a gyerekeknek
karácsonyi témájú verset kellett hibátlanul,
szép írással lemásolni. A beérkezett pályamunkákat a zsűri négy kategóriában értékelte (1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály,
7-8. osztály). A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolából 32 tanuló írását
küldtük be a versenyre. Várkonyi Nikoletta
8. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Miskolcon, a Művészetek Házában december 8-án
megtartott díjkiosztó gálaműsoron Csöbör
Katalin országgyűlési képviselő asszonytól
tárgyjutalomban részesült, valamint parlamenti látogatásra és a Fővárosi Nagycirkuszba nyert ingyenes belépőt kísérőjével.
Putz József igazgató
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Advent ideje van.
Advent a keresztény ember számára a várakozás időszakát jelenti. Rohanó világunkban az ember azonban nehezen leli meg
békéjét. Sokszor pedig ott leli, ahol tudja.
Két értekezlet között a dohányzó magányában, egy hajnali vonaton zötykölődve vagy
egy késői buszon egykedvűen bámulva a
sötétségbe. Pedig a csend többet érdemel.
Önmagunk többet érdemlünk. Mások többet érdemelnek. Az emberek egykedvűen
élnek. Még az egymáshoz tartozók is csak
néha váltanak egy-egy szót. A hajnali derengés, az álmos zötykölődés egy korai buszon nem a nagy beszélgetések ideje, s nem
a nagy magunkba mélyedések alkalmai.
Pedig az ember – talán épp természeténél fog – keresi a csendet, azt a mély, lélektisztító csendet, amelytől a gyertya lángja

megrezzen. Az ember a világban keresi a
csendet, miközben magában sem leli. Pedig ott van. Magunkban hordozzuk a forrását, s belőlünk árad szét, szerte a világba.
Talán minden nap van egy pillanat, amikor megváltoztathatunk valamit, van egy
pillanat, ami boldoggá tehet. S mi mindennap úgy teszünk, mintha nem vennénk észre ezt a pillanatot, mintha nem
is létezne, mintha a ma ugyanolyan lenne,
mint a tegnap, és semmiben sem különbözne a holnaptól. De az, aki meghallja a
lélek aprócska rezdülését, észre fogja venni. A pillanatot, ami bármikor meglephet
minket: reggel, amikor bedugjuk a kulcsot
a zárba, vagy az ebéd utáni csöndben, és
a nap bármelyik percében, amelyik nem
látszik különbözőnek a többitől. Mert ez a
pillanat létezik.
Manapság a szeretet elveszítette az értékét. Koptatták, s cselekedetek hiányában
értékét veszítette. Egy szó maradt csupán,
amely most értelmét és értékét keresi. Azt
gondolom, hogy a szeretet a XXI. század
elején nem más, mint készség a jóra.
Nekünk pedig rohanó világunkban nincs
más dolgunk, mint megállni olykor magunk, s olykor mások előtt. Keresni a csendet, várni a pillanatot, s tettekké váltani a
szeretetet.
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A Csomasz Brass Band Felsőzsolca
nemzetközi eredménye
A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézményének fúvószenekara az év nyarán,
augusztusban Lengyelországban, Nemzetközi Fúvószenekari versenyen vett részt. A nemzetközi megmérettetésen – a Nemzeti Tehetségprogram keretében, az EMET által kiírt, Tehetséges magyar
ﬁatalok nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken részvételének támogatása című pályázaton nyert összegből tudtak részt venni fúvószenekarunk tagjai.
A versenyt 2016. augusztus 27–28. között rendezték a
lengyelországi Wrzesniában. A verseny előtti napokban
intenzív felkészülést tartott a zenekarvezető, Molnár Attila a zeneiskolában. 2016. augusztus 26-án a kora reggeli órákban indultunk és a késő esti órákban érkeztünk
meg Wrzesniába.
Két kategóriában neveztünk, felvonulás, és koncert kategóriákban. Augusztus 27-én a felvonulás kategória versenye volt, 28-án a koncerté. A felvonuláson mazsorett
csoportok is közreműködtek. Mindegyik zenekar a város
különböző pontjaiból érkezett a főtérre. A zsűri a zenekarokat a különböző helyszíneken ﬁgyelte és pontozta. A főtéren, miután mindegyik zenekar bevonult, egy közös számot mutattak
be, a Happy Marching Band című zeneművet. A közönség nagy lelkesedéssel és tapssal viszonozta a fellépő zenekarok és mazsorett csoportok
bemutatóját. Aznap este a városon kívül, egy közeli településen adott
koncertet zenekarunk, melyen egy másik, cseh fúvószenekar is részt
vett. Másnap délelőtt a zenekarok koncertet adtak a város különböző helyszínein. A mi zenekarunk a szponzor cég
áruháza előtti téren játszott. Délután
megkezdődött a fúvószenekarok versenye az Anﬁteátrumban. A hat induló
zenekar - Lengyelországból 3, Csehországból 1, Ukrajnából 1, Magyarországról 1- versenyprogramja hangzott
el. A meghatározott műsoridő 30 perc
volt. A zsűri különböző előre megadott szempontok alapján pontozott és
mérlegelt. A szempontok: a repertoár választása,
hang és intonáció, a számok előadása, értelmezése, dinamika és teljes művészi benyomás. A
versenyprogram elhangzása után a városi lengyel fúvószenekar adott koncertet, majd következett a zsűri értékelése, a díjak átadása. A felvonulás és a verseny összesített pontszáma alapján
fúvószenekarunk 4. helyet ért el és koncert kategóriában kiváló minősítést kapott.
A verseny zárásaként a hat zenekar közös
száma következett, melyet egy neves lengyel
szerző komponált erre az alkalomra. Másnap a kora reggeli órákban
indultunk, és a késő esti órákban érkeztünk haza.
A nemzetközi verseny lehetőséget teremtett más zenekarokkal
való megismerkedésre, kapcsolatteremtésre és barátságok kialakítására is. A fúvószenekarunkban játszó növendékek nyitottak voltak
az új zenei információk befogadására, más országok zenekarainak
repertoárjának megismerésére és befogadására. Növendékeink az
angol nyelvtudásuk felhasználásával beszélgettek, ismerkedtek a
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külföldi zenekarok tagjaival.
A szaktanároknak lehetőség
nyílt a tapasztalatcserére,
beszélgetésre a zenekarvezetőkkel, kottaanyagok, új
repertoárok megismerésére,
kotta cserére. A közös együtt
zenélés a főtéren illetve a verseny végén, a nemzetek egységét, annak érzését tették lehetővé. A
zene határokon túli, összekötő ereje óriási motivációt
adott a résztvevő zenekarok számára.
A versenyen elért negyedik helyezés illetve a kiváló
minősítés megerősítést adott arra, hogy fúvószenekarunk szakmailag képzett és nemzetközi megmérettetésen is méltóképp képviselték iskolánkat, településünket
és hazánkat egyaránt. A tapasztalatok által a zenekarvezető a továbbfejlődés útját, lehetséges művek, repertoár bővítését kezdte el. Minél több versenyen tudja
megmérettetni magát egy zenekar, annál nagyobb tapasztalatot nyer a későbbi munkához.
A lengyelországi nemzetközi fúvószenekari verseny
számunkra nemcsak a kézzelfogható eredményeket
hozta. Összesített pontszámban a negyedik helyezést
elért eredményért serleget vehetett át zenekarunk,
mindemellett rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk a verseny résztvevőjeként szakmai téren és kapcsolatok építése terén is.
A tehetséggondozás területén elért eddigi eredményeinket erősíti
a nemzetközi versenyen való eredményes részvétel. A zenekar tagjai
között kiemelkedő képességű tanulók is vannak, akik egyéni hangszertanulás terén több megyei és országos versenyen is helyezéseket értek
el. Mindezek az eredmények erősítik a
zenekart, hiszen tagjai között erősen
motivált növendékek zenélnek együtt,
mely mindenféleképpen pozitív hatással van a zenekari együtthangzásra is.
A versenyen felnőtt és ifjúsági zenekarok is játszottak. Az ifjúsági zenekarok között megismerkedhettünk
ukrán és lengyel gyerekekkel, akik
nagy lelkesedéssel zenéltek. Jó volt
megtapasztalni, hogy más országokban is milyen magas színvonalon művelik a zenekari
játékot és látni, milyen közösségformáló ereje
van a zenekarban történő együtt zenélésnek.
A verseny utóhatása összetett, mindenféleképpen szakmai és emberi vonatkozású.
Fejlődik a szakmai munka, megtanulják a növendékek az egymásra ﬁgyelés fontosságát, az
együtthangzás, intonáció, dinamika ﬁnomítását, a zenekari karnagyra ﬁgyelést. A verseny
intenzív fejlesztő hatású, intenzív előzetes
felkészülést igényel, hozadéka óriási a következő időszakra vonatkozóan. Emberi, személyiség fejlesztő hatása, közösségformáló ereje
mindenféleképpen kiemelkedő.
A zenei tehetséggondozás területén nagy motiváció a közös muzsikálás, a zenei ízlés, értékrend kialakítása, mely ezen a nemzetközi
versenyen történő részvétellel maradéktalanul megvalósult zenekari
tagjaink számára.
Molnárné Hevesvári Melitta tagintézmény-vezető
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Krisztus
születik!
Dicsőítsétek!

Karácsonyi istentiszteletek
a Felsőzsolcai
Görögkatolikus templomban
December 23-án:
7,30 órakor
Királyi imaórák
December 24-én – Szenteste – napján:
7,30 órakor
Szent Bazil liturgia
20,00 órakor
betlehemi játék és
az éjszakai szertartás
December 25-én és 26-án,
Karácsony első és második napján:
8,00 órakor
Utrenye
9,00 órakor
Szent Liturgia
17,00 órakor
Vecsernye

A Felsőzsolcai Református Egyházközség
ünnepi istentiszteleti rendje
2016. DECENBER 23., 16.30 ÓRA: bűnbánati istentisztelet
2016. DECEMBER 24., 16 ÓRA: ünnepi istentisztelet a Magvetők szolgálatával
2016. DECEMBER 25., 9 ÓRA: ünnepi úrvacsorás istentisztelet
2016. DECEMBER 26., 9 ÓRA: ünnepi istentisztelet
2016. DECEMBER 31., 16.30 ÓRA: óévbúcsúztató itentisztelet
2017. JANUÁR 1., 9 ÓRA: újévi istentisztelet

December 27-én, Vasárnap,
Szent István első vértanú ünnepén:
8,00 órakor
Utrenye
9,00 órakor
Szent Liturgia
17,00 órakor
Vecsernye
December 31-én, Szilveszter napján
7,30 órakor
Szent Liturgia
17,00 órakor
Vecsernye - hálaadással

Uborka program
Szakvéleményre várnak
A 2016-os évben a közmunka program
keretében az uborka-program nagyon jó
évet zárt Felsőzsolcán. Nyereséggel, minimális nyereséggel ugyan, de ebben benne
volt az, hogy az összes anyagot fedezni kellett, amit a cég adott. Ki tudtuk szolgálni a
fenn maradt mennyiségből a lakosságot is
kedvezményesen. Elhatároztuk, hogy jövő
évben ezen felbuzdulva bővíteni fogjuk
az uborka termelési programot – mondta a Zsolcai Hírmondónak Dr. Tóth Lajos
polgármester. A közmeghallgatáson ugyanakkor felmerültek aggályok a lakosság részéről, amit meghallgattunk, és ahogy már
a közmeghallgatáson is elmondtam, a szakemberek véleményt kérjük ki az ügyben. Az
uborka termeléssel foglalkozó cég szakvéleményét, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Növény- És Talajvédelmi Igazgatóságának szakmai állásfoglalását várjuk és ezektől függően fogunk
dönteni a további folytatásról.
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Pályaválasztási ankét a Kazinczyban
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érettségit tesznek. Ezután még egy évig tanulnak, amivel
technikusi végzettséget szerezhetnek. A szakiskolák, az
új szakközépiskolák. A diákok három év után bizonyítványt szerezhetnek, ha még két évet tanulnak érettségit
is szerezhetnek. A pályaválasztási napon bemutatkozott
többet között a Berzeviczy Gergely Szakgimnázium, a
Kossuth Lajos Gimnázium,a Fáy András Görög Katolikus Közgazdasági Gimnázium, az Andrássy
Gyula Szakgimnázium
és Szakközép Iskola, Földes Ferenc Gimnázium,
a Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma.
Az a legfontosabb
hogy a képzési struktúrát megismerhetik.
Megismerhetik, hogy
milyen típusú gyerekek
jöhetnek, hogy milye-

Tíz szakgimnázium és gimnázium képviselte magát a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában tartott pályaválasztási ankéton. A hetedik és nyolcadik
osztályos tanulók és szüleik megismerhették az iskolák
nyújtotta lehetőségeket, a választható szakokat és a felvételi menetét. Tavaly az iskola tanulói az első helyen
megjelölt iskolákban folytathatták tanulmányaikat.
Második éve rendezzük iskolánkban a pályaválasztási napot. Tavaly volt először 8. évfolyamunk. A szülők ilyenkor
nagyon bizonytalanok, nem tudják hová szeretnék a gyereküket íratni és ezzel segítséget szeretnénk nekik adni. A
tavalyi tapasztalat nagyon kedvező volt, mert a gyerekek
nagy többségét felvették az első helyre – mondta Mallárné
Tóth Anikó igazgató-helyettes. Mostanában a szakközépiskola, a legújabb a szakgimnázium ahová jelentkeznek a
gyerekeink. Egyharmada jelentkezik gimnáziumba, de őket
is felvették. Nyolcadikosokat és hetedikeseket hívtunk azért, hogy ne
csak a szülők a gyerekek is hallják.
Szakemberek jönnek az iskolák
képviseletében, minden olyan kérdésre megadják a választ, amit eddig nem tudtak.
2016. szeptember elsejétől a szakgimnáziumokban szakmai elméleti
és gyakorlati oktatás folyik. A diákok a negyedik év végén szakmai

neket várunk. Az a véleményem hogy nagyon nagy a kínálat Miskolc
városában és környékén. Ezért fontos hogy pontosan tájékozódjanak.
Természetesen minden iskola kihangsúlyozza a maga erősségét, hogy
oda csábítsa a gyerekeket – mondta Veress Pál, a Földes Gimnázium
igazgatója.
Az iskolákban 2017. január végén lesznek a központi írásbeli vizsgák.

Zsarolás a vád a zsolcai férﬁ ellen
Vádemelést javasolnak a rendőrök azzal a felsőzsolcai férﬁval
szemben, aki egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő
embereknek adott kölcsönt, majd a ﬁzetésképtelenné vált „ügyfeleit” életveszélyesen megfenyegette.
A Miskolci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya zsarolás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott
büntetőeljárást az 54 éves P. Lászlóval szemben. A gyanúsított
2015. decemberétől több felsőzsolcai sértettnek 100 százalékos
kamatra adott kölcsönt. Amennyiben a sértettek nem tudták
időben rendezni kamatos kamattal megnövelt tartozásaikat, úgy
veréssel és egyéb súlyos következmények kilátásba helyezésével
fenyegette meg őket a férﬁ. A gyanúsítottal szemben folytatott
nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a
napokban befejezte és az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségre.
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Kézilabda
Szeptember közepén elrajtolt a megyei kézilabda bajnokság, fedélzetén a Felsőzsolca
csapatával. A tavalyi évvel ellentétben idén
sikerült annyi csapatot toborozni, amivel elindulhatott a küzdelemsorozat. A mieinken
kívül a Sárospatak, a Bőcs, a Miskolci VSI és
a Kazincbarcika II. alkotja a megyei elit táborát. Az öt együttes az idény során négyszer
játszik egymással, így tizenhat forduló után
avatnak bajnokot. Éppen félidőben tartanak
a klubok, lássuk hogyan szerepeltek eddig a
Zsolcaiak. Hét lejátszott meccs után vegyes
a kép: három veretlen mérkőzés – ebből
egy döntetlen eredménnyel zárult – mellett
négy vereséget mutat a tabella. Ha jobban
megnézzük az eredményeket látható, hogy a
ﬁúk mindig szoros mérkőzéseket játszanak:
a győzelem és a vereség is kevesen múlik. A
bajnoki címért harcoló két, egyébként nagy
NB II-es múlttal rendelkező csapat otthonában is játszott már az FVSC: egyiktől elhozta
a két pontot, a másiknál viszont nagy csatában alulmaradt. Reméljük előbbi formát sikerül állandósítani és sok szép kézis sikerről
lehet majd beszámolni!
Eredmények:
FVSC – Miskolc
26-27
FVSC – Kazincbarcika II.
21-21
Sárospatak – FVSC
33-29
Bőcs – FVSC
20-23
Miskolc – FVSC
25-22
Kazincbarcika – FVSC
24-25
FVSC – Sárospatak
25-30
Tabella:
Sárospatak
8 7 0 1 264-208 14 p
Bőcs
7 5 0 2 229-155 10 p
Felsőzsolca
7 2 1 4 171-180 5 p
Miskolci VSI
8 2 1 5 206-257 5 p
Kazincbarcika II. 8 1 2 5 183-253 4 p
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Második helyen zárt a Felsőzsolca
Véget ért az őszi szezon a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban, a Felsőzsolca jó pozícióból várja a folytatást.
Az októberi ünnepi hétvégén a szezon
negatív meglepetés csapatánál vizitáltak
a ﬁúk. A rossz szereplés ellenére a Sajóbábony mindig kemény ellenfél, nem volt ez
másképp most sem. A mérkőzést eldöntő
gólt George szerezte az első félidő vége előtt
egy perccel. A fontos siker után egy látszólag könnyebb hazai mérkőzés következett,
ám a lelkes és ﬁatal Ózd erre rácáfolt. Hiába
vezetett kétszer is a csapat (Kőműves 2), a
vendégek nem adták fel, és a találkozó hoszszabbításának harmadik percében egyenlítettek, így elvittek egy pontot Zsolcáról. Az
ősz utolsó két idegenbeli megmérettetése
nehéznek ígérkezett: először a jó eredményeket elérő, hazai pályán veszélyes Szerencs volt az ellenfél. Az első félidő utolsó
perce volt a kulcspillanat ezen a bajnokin
is, Orosz találata felszakította a gátat és
a második játékrészben még háromszor
(George, Kőműves, Valóczki) vették be az
ellenfél kapuját.
Következhetett az Edelény elleni rangadó,
a tavalyi bajnok otthonában, ahol rablóból
pandúr lett a csapat. Az elmúlt év legjobbja kézben tartotta a mérkőzést, a mieink
részéről Bodnár révén csupán szépítésre
futotta. A végére két hazai fellépés maradt:
először az Encset győzték le második félidei
jó játékuknak köszönhetően a ﬁúk (Boczki,
George, Szárnya), majd a tavaszról előrehozott első forduló mérkőzésén szó szerint
kibirkózták a sikert a rutinos Karcsa ellen.

Így tizenhat bajnoki után a Mojito – Lemon
Felsőzsolca a tabella második helyén telel,
öt ponttal lemaradva a listavezető Mád mögött. A házi gólkirály George Menougong
és Orosz Tamás lett 7-7 góllal, mögöttük
Kőműves János áll 5 találattal. Ifjúsági csapatunk mintha egy hullámvasúton ülne a
bajnokságban, amely a kilencedik helyen
állt meg az ősz végén. Megszerzett huszonegy pontjuk a tavasszal több lehet, hiszen
játékoskeret erőssége alapján többre hivatottak. U16-os csapatunk tíz mérkőzésen
csupán egyetlen győzelmet szerzett, többször sajnos nagy vereségbe futottak bele,
de reménykedjünk abban, hogy tavaszra
sikerül fejlődni és szebb pillanatokat átélni
a zöld gyepen. U14-esek ötcsapatos bajnokságban szerepelnek, a találkozókat a bajnokság csapatainak otthonában rendezik,
körmérkőzéses rendszer formájában. A fél
szezonban elért harmadik helyük jó alap a
jövő évi folytatáshoz.
A Felsőzsolca összes korosztályának és
elért eredményeikhez gratulálunk, szép
volt Fiúk!
Megyei I. osztály 2016/2017
1. forduló: 2016.08.14. 17.00 Karcsa – Felsőzsolca
0-1
2. forduló: 2016.08.21. 17.00 Felsőzsolca – Tokaj
3-0
3. forduló: 2016.08.27. 17.00 Szendrő – Felsőzsolca 0-2
4. forduló: 2016.09.04. 16.30 Felsőzsolca – Onga
2-1
5. forduló: 2016.09.10. 16.30 Tiszakeszi – Felsőzsolca 1-4
6. forduló: 2016.09.18. 16.00 Felsőzsolca - Bőcs
4-1
7. forduló: 2016.09.24. 16.00 Bogács - Felsőzsolca 1-2
8. forduló: 2016.10.02. 15.00 Felsőzsolca - Mád
0-0
9. forduló: 2016.10.09. 15.00 Felsőzsolca - Bánhorváti 1-2
10. forduló: 2016.10.16. 14.30 Felsőzsolca - MVSC
4-1
11. forduló: 2016.10.22. 14.30 Sajóbábony - Felsőzsolca 0-1
12. forduló: 2016.10.30. 13.30 Felsőzsolca - Ózd
2-2
13. forduló: 2016.11.05. 13.00 Szerencs - Felsőzsolca 0-4
14. forduló: 2016.11.12. 13.00 Edelény - Felsőzsolca 4-1
15. forduló: 2016.11.20. 13.00 Felsőzsolca - Encs
3-0
16. forduló: 2016.11.20. 13.00 Felsőzsolca - Karcsa
1-0
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Bővebb felvilágosítás
a Szerkesztőség elérhetőségein
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w w w. z s o l c a t v. h u
i n f o @ z s o l c a t v. h u

ONGAI SZESZFŐZDE
augusztus 20-án megkezdte
folyamatos üzemelését

NÁLUNK A VALÓDI KISÜSTI
PÁLINKA RÉZ RENDSZERBEN,
KÉTSZERES LEPÁRLÁSSAL
KÉSZÜL.
Bérfőzési díj szeszadóval
1550 Ft/liter 50 fokos pálinka
Iratkozni
hétfőn és szerdán 8–13 óráig,
pénteken 13–18 óráig
a helyszínen is, vagy

06-30/362-7110,
06-30/853-2181
napközben bármikor
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MÉRFÖLDKÖVEK MENTÉN
KÖRBE ÉRT AZ ESZTENDŐ…
A természetben az évszakok változása, az iskolában a tanév rendje, a
munkahelyeken az egymást kergető
és határidőkkel terhelt hónapok, a
családokban a születésnapok és évfordulók az idő múlásának mérföldkövei. Megállunk, megtámaszkodunk
ezeken a mérföldköveken, hogy aztán
újra nekirugaszkodjunk elérni a következőt.
Nálunk – a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtárban – a
különböző városi és intézményi rendezvények előkészítése és lebonyolítása a mérföldkő. Az egész év indulás és
érkezés egyiktől a másikig. Úgy tekintünk rájuk, mint találkozásokra. Találkozás az ünneppel, a hagyománnyal
és mindenekelőtt egymással. Nemzeti ünnepeinken tavasszal kokárdával,
nyáron az új kenyérrel, ősszel lyukas
zászlóval emlékezünk hajdan volt őseinkre – ma már hőseinkre. Amit és
ahogy tettek egykor, ma történelem,
közös nemzeti érték, magyar múltunk
máig ható darabja.
Intézményünk elkötelezett a közösségépítés és az élethosszig tartó tanulás tervezett és tudatos támogatásában. Ezért rendezzük meg évről évre
a gyerekek számára a nyári könyvtártábort és ősszel a könyvtári éjszakát.
Idén az 1956-os emlékév kapcsán tematikus programsorozattal egyszerre

tudtunk méltón emlékezni, és közösségi
élményt is nyújtani zenés-irodalmi estünkkel és a Terror Házában tett múzeumlátogatással.
Ernyőszervezetként együttműködő
háttértámogatást nyújtunk a Felsőzsolcán aktívan működő civil szervezeteknek és nemzetiségi önkormányzatoknak, és közösen keressük a lehetőséget
a közösségépítésre és az önművelés
bővítésére. Minden rendezvény a találkozás lehetőségét kínálja. Esélyt ad arra,
hogy a lehetőségeket együtt élménnyé
kovácsoljuk.
Áldott karácsonyt és találkozásokban gazdag boldog új évet kívánnak a
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és
Városi Könyvtár munkatársai.
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