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KÖZÉLETI ÚJSÁG 

A FELSÖZSOLCAI KÉPVISELŐTESTÜLET LAPJA. MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER 

Tudósítás a Képviselőtestület üléséről 
Felsőzsolca Képviselőtestülete 

legutóbb november 6-án, 17 órakor 
ülésezett. A képviselőkön és a pol
gármesteren kívül tanácskozási jog
gal részt vetlek az MDF, SZDSZ, 
FKgP és MSZP vezetői, illetve kép
viselői valaminl Nagy József, akkor 
még vb. titkár. 

Annak ellenére, hogy az ülések 
nyilvánosak, mindösszesen öten (!) 
vettünk részt, mint érdeklődők. A 
cigányság képviselői is hiányozlak. 

Az első napirend a jegyzői pályá
zat elbírálása volt. A felsőzsolcai 
jegyzői állásra egy pályamű érke
zett, Nagy József vb. titkáré. A kép
viselőtestületi tagok cgyönletűcn 
elfogadlak a pályázatot, így 1990. 
november 7-től van jegyzője közsé
günknek is. Nagy József személyé
ben. 

A második napirend keretében a 
testület megvitatta a nagyközség 
gazdálkodásáról és a volt tanácstes-
tülct máig érvényes döntéseiről ki
adott írásos tájékoztatót. Szóbeli 
kiegészítésként a jegyző úr ismer
tette a községháza munkaerőhely
zetét. majd rátért az 1990. év pénz
ügyi helyzetének értékelésére. 

Ebből idézünk: 
- Az Egészségház felújítására 

szánt 3 millió forint felhasználása 
ez évben megtörténik. 

-A II. világháborús emlékmű meg
valósítására 815 eFi áll rendelke
zésre. Legfrisebb információ, hogy 
az emlékmű kőlapjait szállító válla
lat határidőcsúszása, valamint a te
reprendezési munkálatok, illetve 
parkosítás elhúzódása miatt csak a 
tavasz folyamán lesz felállítva, illet
ve felavatva az emlékmű 

-Az átmenetileg elhelyezeti pén
zekből 2 800 eFt kamat keletkezett 
a községnek. 

-Az ár- és díjbevételek növeked
tek, 

-A kiadásoknál túllépés várhaló, 
amit a KMB iroda áthelyezése is 
elősegített. 

-Növekedtek a költségek a könyv
tárnál az áthelyezés, a Művelődési 
Háznál a mozi üzemeltetésének ál-
vétele miatt. 

-A költségvetésben 614 eFt tarta
lékként szerepel, ez biztosítja, hogy 
túllépés nem várható. 

-A gáztervezcsi költségek az érin
tett községek között megoszlanak, 
melyek átutalása folyamatosan 
megtörtént. 

-Az év folyamán a község a külön
böző pályázatokon 862 eFt összeget 
nyert. 

A felvetődött kérdések és vála
szok után a Képviselőtestület egy
hangúlag elfogadta a nagyközség 
gazdálkodásáról és az előző tanács
testület érvényes döntéseiről szóló 
tájékoztatást. 

Rövid szünet után először az Ok
tatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságba választolták be Szo-
boszlai Sándort és Veszprémi Mik-
lósnét. 

Kedves Olvasó! 

Immáron Önöktől függ nagy
községünk lapjának milyensé
ge/léte. önöktől, akik pénzt ad
nak érte, akik felelősséget érez
nek lakóhelyünk sorsának for
málásáért, az információk, hí
rek gyors áramlásáén. 

Kérem Önöket, hogy javasla
taikkal, közérdeklődésre szá
mot tartó észrevételeikkel se
gítsék lapunk tartalmának bőví
tését, a sokak számára hasznos
nak tarlott információk köz
kinccsé lételét. 

írjanak! 

Ezután Jankó Lajos képviselő fel
ajánlotta, hogy a majdani II. világ
háborús emlékmű parkosításában 
tanítványaival részt vesz, majd Fe
hér Attila polgármester adott tájé
koztatót a polgármesterek első or
szágos konferenciájáról. 

A legutóbbi testületi ülésen meg
választott bizottságok vezetői nyi
latkoztak elképzeléseikről, Dr. Tólh 
Lajos mim az Egészségügyi és Szo
ciális Bizottság elnöke vázolta a 
Máltai Szeretetszolgálat kezdemé
nyezését, mely szerint Felsőzsolcán 
szívesen létesítenének telephelyet. 

Mi lenne ebből Felsőzsolca hasz
na? 

-A mentőegység besegítene az 
ügyelet területén a sürgős szállí
tásokba 

-Autóhasználatul biztosítanának 
a község részére. 

-Nyugati adományokat vámmen
tesen hozhatnának be. 

Pro és kontra hangzottak el érvek 
a javaslatial-Ötlettel kapcsolatban. 
majd a Képviselőtestület 13 szava
zattal, egy tartózkodással azt a ha
tározatot hozta, hogy a Máltai Sze
retetszolgálat kezdeményezését tá
mogatja, s az 500 eFt költség téríté
sét az éjszakai, illetve hétvégi ügye
lethez tartozó településekkel lakos
ság arányosan vállalja. 

Ezután rátért a testület a Zsolcai 
Hírmondó első számának értékelé
sére. Elismerő szavak mellen jogos 
kritikaként Zsíros Sándor képviselő 
felvetette, hogy több helyi aktuali
tást, zsolcai információt szeretne 
olvasni a lapban. 

Miután löbb bejelentés, észrevé
tel nem hanzott el, a polgármester a 
közel négy órás ülést bezárta. 

Papp Ferenc 



Naptár - Jeles napok 
November 25-c a kalendárium szerint Katalin napja. Sok helyen szokás 

ilyenkor levágott ágakat, az ún. Katalin-ágat vízbe állítani, hogy újévre ki
zöldüljön. Hozzáfűzödő regula, hogy amilyen Katalin-nap, olyan lesz a ja
nuár, s amilyen az utána következő nap. olyan lesz a február. Szintén Kata
lin-napi "népi időjárás jelzés", hogy ha "Katalin kopog, karácsony locsog", 
vagy ha "Katalin locsog, karácsony kopog'. 

Téli évnegyedet kezd András <nov.30.). Mivel ezekben a napokban már 
nagyon hosszúra nyúlnak az éjszakák, ősidőktől való "pogány" szokások 
emlékeképpen fonókban és kukoricafoszlókban ekkor próbálták a fiatalok 
jövendő élettársuk személyét és nevét ki tudakolni. András különben az első 
disznóöléses nap. 

December 4. Borbála. Régen a tüzérek napja volt. 

Női népdalkör! 

Örömmel tudatom, hogy a Dalárda mel
leit megalakult a női népdalkör is! Igaz. 
mosi meg csak kilencen vagyunk, de nem 
titkol! vágyunk, hogy mi is hasonló siker
rel szerepeljünk mim a férfiak. 
Sorainkba szerelcticl varjuk azokat a 
széphangú asszonyokat, nagylányokat, 
akik szívcsen fújnának egy nólát velünk. 
Minden hétfőn este 6 órakor találkozunk 
a könyviárban. Elsősorban a borsodi dalo
ka! kívánjuk csokorba szedni és népszerű
síteni, de ez nem zárja ki más szempontú 
műsor összeállításai. 

KunAttiláné 

Kánvádi Sándor: 
Részlet a 
Kükülló Kalendáriumból 

Gyermeksarok 
ki a közmondásokat! 

1./ Ahová nem tettél, onnan...! 
1./ A hazug embert hamarább utolé

rik. rint a... 
3./ Amit ma megtehetsz,... 
4./ Hajót tenni nem tudsz.... 
5./ l i e^ hegyei nem találkozik, de... 

A kiegészített közmondásokat a Mű
velődési Házba kell eljuttatni decem
ber l-ig. A helye* megfejtők között 
három könyvet sorsolunk ki. A nyertc-
sek nevét a december 5-én megjele
nő 3. számban olvashatjátok. 

A gyermeksarok rajzát Borbély Ju
dit. az l.sz. Óvoda 7.sz. nagycso

portos óvodása készítette. 
Címe: Ősz 

Az első szám találós kérdéseire 
két helyes megfejtés érkezett.A meg
oldás:!. havazás. 2. lopótök. 3. ham
vára vagy a körmödre. 

A bolyai úti AbC édességcsomagja
it így Tele-fele arányban. 80-80 ft 
értékben. Csonka Ágnes. Rétfold u. 
7.sz. és Rajna Zsolt. Radnóti u. 2.sz. 
alatti gyerekek nyerték. A díjak no
vember 22-én. csütörtökön délután 
14 és 17 óra között átvehetők a 
bolyai ÚU ABC-ben 

Gyerekek! 

A következő, 3. Zsolcai Hírmondó Mikulás előtt jelenik meg. írjatok verseket. 
készítsetek fekete-fehér rajzokat a Mikulásról, a télről, s a hidegjiez. havazás
hoz kapcsolódó eseményekről! A jól sikerült alkotásokat az újság szívesen 
közli. Küldjétek bátran múveiteket az újság szerkesztőségébe. Kassai u. 9.sz. 
Művelődési Ház 

Őszutó 
Vacog a Kükülló. 
éjjel-nappal fózik. 
lábujjhegyen lépked 
fűzfától fózfáig. 

Úgy kihűlt a medre. 
égeti a talpát. 
A felhók is hol ki-. 
hol meg betakarják. 

Jó volna egy tartós 
eső biztatólag 

í a megridegedett. 
soványka folyónak. 

Örülne a g^t is. 
fölgyúlt a postája. 
A Maros a ííizek 
levelét rég várja. 

És ha megjön a tél. 
vet azonnal véget 
mindenféle őszi 
levelezgetésnek. 
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Erdély 
M a r o k n y i széke ly - a k i k h e z k ö t ő d ü n k . 

A tavalyi, karácsonyi forradalom 
idején - micsoda advent volt, micso
da karácsony!- hatalmas lendülettel 
indult meg a segíteni vágyók serege 
Romániába, /Erdélybe/. 

Nekünk is észre kellett venni a 
felénk nyúló kezeket, Fclsőzsolca is 
segített. De nem egyszeri adomány 
felajánlásával, hanem oly módon, 
hogy követni is tudja az adomány 
útját, láthassa annak eredményét is. 
Hiszen nem alamizsnát vártak tő
lünk az ott élő magyarok, hanem 
erőt adó kézszorítást, baráti szíves 
s/ót. magyar szót, melynek azon a 
vidéken különösen nagy ériéke van: 
megmaradást jelent.Ezért Fclső
zsolca testvértelepülésének válasz
totta Malomfalvát, Erdély egyik 
legszebb, legősibb magyar lakta te
rületén - a Hargita lábánál fekvő ki
csi székely falut. Ezt az elhatározást 
örömmel fogadták a Malomfalviak. 
és egy levélben köszönték ezt meg. 
mely a községhez szól: 

" K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s " 

A Hargita lábánál fekvő kicsi 
székely falu, Nyikómalomfalva 
lakói örömmel és lelkesedéssel fo
gadják Felsözsolca felajánlását, 
hogy testvérfalvak legyünk. Ör
vendünk ennek a kezdeményezésnek, 
mert ezáltal jobban megismerjük 
egymás szokásait, népi hagyomá
nyait, kultúráját, tapasztalatokat 
szerzünk gazdasági, társadalmi és 
a demokrácia terén, melyet most ta
nulunk. 

Kicsiny falunk mindössze 730 
lakosból tevődik ősze, mintegy 250 
gazdasággal, melyben egy alaku
lóban lévő termelőszövetkezet mű
ködik, egy iskola, 55 tanulóval, 32 
óvodással és egy 250 férőhelyes 
kul túrotthonnal. 

A falu összlakossága római ka
tolikus vallású székelyek. 

A lakosság zöme mezőgazdasági 
dolgozó, a többi, főleg a fiatalság, 
a közeli Székelyudvar hely üzemei
ben keresi a kenyerét. 

Falunkban sikerült megőrizni az 
évszázados népszokások egy részét, 
az ősi népviseletet. Szeretnénk, ha a 
kiépítendő kapcsolataink során 
ezeket Önök is megismerhet-
nék.Ugyanakkor mi is szeretnénk 
megismerni az önök faluját, szo
kásait, népi kultúrájukat. 

Ezért javasoljuk, hogy szervez
zünk találkozókat, kiállításokat, a 
mi szőtteseink, varrottasaink, fa-
ragászati termékeinkből, kultur-
csoportunk élőszóban elevenítené 
meg a tudását az önök színpadán és 
fordítva, valamint szeretnénk, ha 
futbalcsapatunk megmérkőzne az 

Önök csapatával. Az iskola egyik 
osztálytermében van egy szegényes 
állományú kis könyvtárunk, melyet 
gyarapítani szeretnénk. 

Szeretnők hagyománnyá tenni, 
hogy egy tanulócsoport nyaranta 
sátortáborban a falunkban töltené 
a szünidőt, melynek teljes ellátását 
vállaljuk és megismernök a kör
nyék nevezetességeit és fordítva. 
Ugyanakkor családok fogadnának 
családot itt és ott személyes isme
retségek szorosabbá tételéért. 

Baráti jobbjukat melegen meg
szorítva, még egyszer köszönetün
ket fejezzük ki közeledési, testvéri 
szándékukért, és örömet, boldog
ságot kívánunk kedves mindannyi
uknak. Bort, búzát, békességet! 

Testvéri szeretettel és köszönet
tel a nyikómalomfalvaiak nevében 
1990. febr. 9.-én: 

- aláírások-
Május 6-án egy székely lakoda

lomba kaptunk meghívást. Ekkor 
vittük el azt a százötven kötet köny
vet is, mely a könyvtár és az iskolák 
gyűjtési akciójából számazotl. 

Június végén végre fogadhattuk a 
malomfalviak 51 fős csoportját. 26 
gyerek és 25 felnőtt érkezett meghí
vásunkra. Szállásukat, ellátásukat a 
Kazinczy Alt. Iskola faházában ol
do t t uk meg, p rogramjuka t a 
Müv.Ház és a Könyvtár szervezete. 

Ebben igyekeztünk bemutatni fa
lunkat és szűkebb hazánk, Borsod 
megye nevezctcsségeit.Vendégcink 
is hoztak ízelítőt szülőföldjük kin
cseiből: ízes-szép magyar beszédü
ket, dalaikat,táncaikat, gyönyörű 
népviseletüket, verseket, melyeket 
a "Magyar kultúra napja" c. prog
ram keretében mutattak be. Műso
rukról video-felvélel is készült, 
mely a könyvtárban megtekinthető. 

Köszönetünket fejezzük ki azok
nak a kedves zsolcaiaknak, akik ba
rátságuk jeléül gyümölcsöt, süte
ményt, zöldpaprikát, vagy épp egy 
korsó bort hoztak, hogy könnyebb 
legyen a beszélgetés, magyaros a 
vendéglátás. Sok értékes kapcsolat 
jöt t lé tre , barátságok szövődtek 
családok között, melyek azóta vi-
szonlátogatásokban, levelezésekben 
folytatódnak. 

S reméljük, folytatódni is fognak, 
hiszen nyáron minket vár Nyikóma
lomfalva "becsületes, jámbor népe". 
Szeretnénk ekkor méltó módon tisz
teletünket lenni ezen a barátságos, 
kulturális értékekben gazdag vidé
ken. 

Kun Attiláné 

1 
F e l s ö s o l c a i s i k e r 

o r s z á g o s m i n ő s í t é s e n ! 

Az alig két éve újra együtt 
daloló férfi népdalkör no
vember 10-én megmérette
tésre vállalkozott. Tállyán 
került sor a megyénkbeli nép
dal és népzenei együttesek 
megyei és országos minősítő 
versen vére. 

A közel húsz nevezett nép
dalkör közül jónéhányan so
kadik próbálkozásuknak te
kintették a mostani minősí
tést.Hiszen az, hogy színpad
ra lépnek s bemutatják tudá
sukat, még nem a minősítés 
megszerzését jelenti. 

A felsőzsolcai népdalkör
nek még csak megyei minősí
tése volt, igaz, az kiváló. S 
most a cél az országos minő
sítés legalább harmadik foko
zatának elérése. Az "elője
lek" azonban nem igazán 
kedveztek. A versenyre ké
szülés kezdeten a karnagyun
kat Azary Béla tanár urat 
baleset érte, elütötte egy au
tó... Távirányítással pedig 
nem igazán lehet összhang-
zást elérni. Miután Karnagy 
Úr járóképes lett, a heti pró
baszámok növelésével kellett 
két hét alatt pótolni a felké
szülés elmaradt óráit. Szóval 
ezek után igen csak nagy volt 
a drukk, vajon sikerül-e or
szágos minősítést kapnunk? 
A lámpalázasan la tolgató 
népdalkörök között ötödik
ként következtek á zsolcaiak. 
Az előzőleg szerepelt négy 
énekkar műsorát látva és sa
ját képességeit ismerve, a 
színpadon énekkarunk a dé
lelőtt leg egységesebb szer
kesztésű és hangzású műso
rát mutatta be. Késő délután
ra kiderült, nem csak én lát
tam így. A bíráló bizottság a 
Felsőzsolcai Férfi Népdal
körnek országos bronz foko
zatú minősítést adományo
zott. Gratulálunk! És köszön
jük, hogy Felsözsolca nevét 
népdalos körökben is megis
merhették és megismerhetik. 

Papp Ferenc 



Labdarúgás 
F.lsókézb<M a labdarúgó megyei I. osz

tály november 11 -i fordulójáról. 
Igy látta Orgován Csaba, a csapat 

egyik tagja: 
"Erre a napra szívesen fogunk emlé

kezni. mert végre megszakadt a csapat 
idegenbeli nyeretlenségi sorozata. Pedig 
az előjelek nem voltak kedvezőek -elég
gé tartalékosán álltunk fel. Hajtós mér
kőzésen,kiegyenlített erőviszonyok mel
lett, - ha egyetlen góllal is -. de megsze
reztük a győzelmet. S hogyan? Az első 
félidő derekán a félpályáról clórcívclt 
labdával Dorkó Lajos kiugrott, s a kapus 
mellett "lazán" a hálóba gurított. A máso
dik félidőt a Karcsa ugyan végigtámadta, 
de mi minden gólszerzési próbálkozásu
kat "csírájában elfojtottuk*, s egyszer 
még a kapufa is segítségünkre voll " 

Végeredmény: Karcsa-Fclsózsolca 0:1 

Sajnos a vasárnapi, november 18-i for
duló nem hozol! babérokai aranylábú 
fiainknak. A szomszéd ellen, még ha At-
sózsolcán voll is a mérkőzés, legalább 
egy pontot illett volna szerezni. Hiszen 
az ellenfél a sereghajtókhoz larlozik, 
Felsőzsolca pedig erős "középcsapat
nak" számít- A sár. az eső, mindkét csa
patol bQntClIc, a figyelmetlenség, bi
zonytalanság azonban csak a mieinket. 
Potyagólokat és elkerülhető tizenegyest 
kaplunk. Dorkó Lajos és Tóth Attila gólja 
kevés volt. mert a mi kapunkban sajnos 
négyszer is (áncoll a labda. 

Alsózsolca J:elsozsolca 4:2 

P.F. 

Helyzetjelentés a 
kézilabdáról 

A megyei I. osztályú kézilabdabajnok
ságban bejefeződött a szezon. A felső-
zsolcai -iapat őszi mérlege, nem túlzot
tan imponáló. Leszámítva az Ózd II. ellen 
elmaradt mérkőzést, nyolc meccset ját
szottak , s az elérhető 16 pontból csupán 
ötöl szereztek meg. 

Ezzel tíz csapat közöl a 8. helyen áll
nak. 

A kívülálló talán azl gondolná, hogy 
egy lélcktclclnül, fegyelmezetlenül ját
szó csapat a zsolcai, pedig szó nincs er
ről. A csapa! lelkes és fegyelmezett, de 
többségében komoly családapák /az át
lagéletkor harminc fölött van/, akik mun
kájuk melleit nem mindig ludnak rend
szeresen edzeni, sőt a mérkőzéseken sem 
sikerült mindig a legjobb összeállításban 
kiállni. És &t erőnlét?! Álllalában itt van a 
baj. 

Több elveszteti mérkőzés a befejezés 
előtt liz. tizenöt perccel még nekünk állt, 
s aztán egy-két góllal alulmaradtunk. 

A fiatalítás igénye egyre inkább elő
térbe kerül annak ellenére, hogy ebből az 
osztályból kieső csapat nem lesz. Jő lenne 
a kialakult szellemet prolongálni, mert itt 
tényleg megvalósult az egy mindenkiért -
mindenki egyén elv. 

B.L. 

Fclsózsolca Nagyközség Képviselőtestülele értesíti mindazokat, akiknek hozzátartozói 
a felsózsolcai régi temetőben nyugszanak, hogy 

KEGYELETI PARK 
létesítése miatt a 

RÉGI TEMETŐT 
megszünteti. 

A képvisel őt cstülei felhívja az érintetlek figyelmét, hogy elhunyt hozzátartozóik földi 
maradványait, síremlékeit 
1991. június 30-ig 

más temetőbe átszállíthatják. 
Bővebb felvilágosítás a l-clsőísolca Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál kérhető 

személyesen, vagy a 83-290,83-676-as lelcf ónon. 

A KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT (KDNP) 

70 órás alapfokú nyelvtanfolyamot indít 
német és angol nyelvből. 

Díja: 3.500,-Fl. 
Jelentkezni még mindig lehet a 
KönyvtArban. Kun Anitádénál.' 

Érdeklődni 
telefonon a 83-443-as számon is lehet. 

AUTÓSBOLT NYÍLT 
a Hősök icre 30.sz. alatt. Trabant. Lada és 

Warlbu rg gépkocsi kh oz 
szinte minden kapható. 

Nyitva: munkanapokon 8-16 óráig. 
Szombaton 8-12-ig. 

MEGNYÍLT EGY ÚJ BOLT: KOBOLD -
Fclsózsolca, Szem I. u. 13. 

Játék, bizsu, ajándék, édesség, illatszer. 
palackozón italok .gyermekdivat -gyere be 

és nézd meg magad! 
Nyitvatartás:10-19Óráig 

DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI KÖRBE várjuk 
azokat. akik nemcsak szerelik a szépet. 

hanem maguk is szívesen kézimunkáznak. 
Különféle hímzések, igény szerint kötés, 
liorgolás technikáját gyakorolhatják itt 

kezdők és haladók. 
VczciÍ:Gcrják Emiiné nyugdíjas tanítónő. 

Jelentkezni lehet 
a Müv. Házban vagy a könyvtárban. 

POKOL CSÁRDA 

Várja vendégeit! 
Bküvói. névnapi, családi 

rendezvények 
lebonyolítása. 

Nyitva: 11.00 -23.30- tg. 

Szövérfi Mihály AUTÓSZERELŐ 
MŰHELYE munkanapokon 8-1 6 óráig 
az alábbi szolgáltatásokkal várja leendő 

és jövendő aulós ügyfeleit: Főtengely 
köszörülés, hengerfúrás, gumicserc. 
centírozás. Az udvaron autóbonló. 
Fclsőzsolca. Szem I. u. 53.sz. Tel,: 

83-671. 

É R D E M E S T A K A R É K O S K O D N I 

a F e l s ő z s o l c a é s V i d é k e T a k a r é k s z ö v e t k e z e t n é l 

Legú jabb betételhelyezési lehetőség! D I S Z K O N T P É N Z T Á R J E G Y 
Magánszemélyek részérc 97 200 Ft befizetése esetén 2 hónap után 

már 100 000 Ft-ot kap kézhez. 

Kivételes ajánlat: a diszkont pénztárjegy után jövedelemadót a Taka
rékszövetkezet fizet Ön helyett . 
Jogi személyek részérc 96 5 0 0 Ft befizetése esetén 2 hónap után már 
100 000 Ft-ot kap. 
Bővebb felvilágosítás a Takarékszövetkezetben, Kassai u. 8. 

1 ZSOLCAI HÍRMONDÓ _ 
Szerkesztőség: 

Felsőzsolca. 
Kassai u. 9. - Művelődési Ház. 

Telefon: 83-654 
szerkesztőségi órák: 

minden kedden 17 Órától 19 óráig. 
Felelős kiadó: 

Fehér Aiilla polgármester 
Szerkeszti: Papp Ferenc népművelő 1 

Aköveikezó.3.számot 
december 5-én olvashatják! J 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI: 

-minden hétfőn 
18 órától a Férfi Népdalkör próbája 

-kedden és csütörtökön 15 óra 15 perctől 
jazz-balett - 3 korcsoportban 
(évközben is lehel jelentkezni!) 

-minden pénteken 15 órától a Zsolca 
Táncegyüttes próbál. 
-minden pénteken és 

vasárnap 18 órától MOZI. 
December 1-én.szombaton 19 órától 

HOLIDAY PARTY-DISZKÓ A Zsolcai Hírmondó előfizethető, illetve 
megrendelhető a Művelődési Házban 

minden kedden 17.00 -19.00 óra között. 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI: 

-minden hétfőn 
18 órától a Férfi Népdalkör próbája 

-kedden és csütörtökön 15 óra 15 perctől 
jazz-balett - 3 korcsoportban 
(évközben is lehel jelentkezni!) 

-minden pénteken 15 órától a Zsolca 
Táncegyüttes próbál. 
-minden pénteken és 

vasárnap 18 órától MOZI. 
December 1-én.szombaton 19 órától 

HOLIDAY PARTY-DISZKÓ 


