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Fels�zsolca
A 7300 lakosú város Borsod-Abaúj-Zemplén megye középs� részén, 

a Sajó folyó bal partján fekszik. A település a megye egyik legfonto-

sabb közlekedési csomópontjában, az M30-as autópálya, a 3-as és 

37-es számú f�utak találkozásánál, a megyeszékhelyt�l mindössze 

egy kilométerre keletre fekszik. Vasútállomása a Miskolc–Nyíregyhá-

za, illetve a Fels�zsolca–Hidasnémeti vonal mentén található.

Ez a kit�n� fekvés�, három folyó – a Sajó, a Bódva és a 

Hernád – völgyének egybenyílásánál, az Alföld és az Északi-kö-

zéphegység határán elterül� vidék, mint a Várdombon el�került 

leletek is bizonyítják, már az újk�kor óta otthont ad az emberi 

közösségeknek. Els� írásos említése 1281-b�l származik. A XIV. 

században a megye egyik jelent�s, virágzó települése volt. Fejl�-

dését az 1544-es török pusztítás törte meg. 1564-ben került a Rákóczi-család tulaj-

donába, kés�bb a D�ryek és a Szirmayak birtokolták. Az 1848–49-es szabadságharc 

idején súlyos harcok folytak a környékén. A XIX. század második felének gazdasági 

fellendülése, az iparosodó, közeli nagyváros, Miskolc, kedvez� körülményeket terem-

tett fejl�désének. Néhány évtized alatt lakosainak száma a többszörösére növekedett, 

felépültek új templomai, intézményei, egyre többen az iparban és a kereskedelemben 

találtak megélhetést.

A folyamat 1945 után is folytatódott. A megyeszékhelyen munkahelyet keres�k 

közül sokan itt találtak új otthonra. A Sajó mint természetes határ segítette elkerülni 

Fels�zsolca beolvadását Miskolcba, meg�rizve ezzel önállóságát.

A város fejl�désének záloga a mindenkori nyitottsága volt, mellyel befogadta a közeli 

és távolabbi településekr�l ideköltöz� családokat, 

akik rövid id� alatt beilleszkedtek.

A település 1997. július 1-jén városi rangot 

kapott, ezzel együtt sikerült a település értékei-

nek meg�rzése mellett a kisvárosi jelleget tükrö-

z�, a kellemes lakókörnyezetet és a harmonikus 

polgári életmód biztosítását szolgáló fejlesztése-

ket folytatni.

A városban él�kre mindig is jellemz� volt az 

összefogás, az önazonosság keresése. Ennek 

egyik legkézenfekv�bb jele a településen m�köd� 

civil szervezetek sokasága, ténykedésük a spor-

ton keresztül a kulturális értékek megtartásán túl 

az értékek �rzésére és közvetítésére is kiterjed.

2002-ben egy maroknyi, de annál lelkesebb 

bolgár nemzetiség� lakos gondolta úgy, hogy 

önkormányzati keretek között kívánja a továb-

biakban meger�síteni és továbbvinni a bolgár 

hagyományos kulturális értékeket, összefogni a 

településen él� bolgárokat. A bolgár emlékm�
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Ennek egyik legjelent�sebb állomása volt 2005 októberében az országban els�-

ként Fels�zsolcán felállított zs�rizett emlékm�, mely az öntözéses zöldségtermesztést 

meghonosító bolgárkertészek el�tti tiszteletre, a magyar és a bolgár nép közös �s-

történeti gyökereire utal. Az ünnep jelent�sége túlmutat a település határain, hiszen 

országos szint� rendezvény lett a bolgárság körében. A rendezvény az országos önkor-

mányzat kulturális tervében is szerepel, illetve ezen a Magyarországon él� bolgárok és 

bolgár szervezetek nagy száma képviselteti magát. Ugyanakkor más nemzetiségek, 

fels�zsolcaiak, civil szervezetek, de a megyében él�k is képviseltetik magukat. A meg-

emlékezésen részt vesz a bulgáriai Draganovo község delegációja és polgármestere, 

akivel 2008-ban írt alá városunk polgármestere testvérvárosi megállapodást.

A bolgár kisebbségi önkormányzat számára fontos a nyitottság, hogy nemzeti és kultu-

rális kincseit bárki megismerhesse, merítsen és építsen bel�le. Fontos a bolgárok és ma-

gyarok közötti kapcsolatok kialakítása, kulturális „hidak” építése és folyamatos fenntartása. 

Az eddigi nyolc év alatt sikerült olyan bolgár közösséget létrehozni Fels�zsolcán, melyet 

nemcsak lakóhelyükön, illetve a megyében, de az országban is ismernek és elismernek

Jeles ünnepeik: Bulgária felszabadulási ünnepe, a szláv írásbeliség napja, a bolgár 

kultúra napja és a „Dömötör-nap” – (Dimitar den), a bolgárkertészek napja – kiemelt 

események, hiszen minden esetben nagy érdekl�dés kíséri a rendezvényeket.

Kiváló m�vészek teszik színessé és emlékezetessé programjaikat: például a Jantra 

néptáncegyüttes, Roszica néptáncegyüttes, Pravo zenekar, Söndörg� együttes, Nikola 

Parov, Herczku Ágnes énekes.

Munkánk elismerését jelzi a Fels�zsolca város képvisel�-testületével kialakított 

rendkívül jó kapcsolat is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a számukra oly fon-

tos szobornak a város legnevezetesebb épülete – a Bárczay-kastély – el�kertje adott 

helyet, azon család volt lakóhelyén, amely támogatta, segítette a bolgár közösség 

létrejöttét a településen.

A közel tíz év alatt az egyik legfi atalabb és legkisebb nemzetiség a város kulturá-

lis életében is kiemelked� szerepet töltött be. Szervezésében számos rendezvényen, 

kiállításon, koncerten vehetett részt bolgár és magyar közönség.

Fels�zsolca Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata felismerte, hogy ez a kul-

túraközvetítés nem öncélú, a közösség érdekeit szolgáló, azt szem el�tt tartó, az 

�sökt�l kapott értékeket közvetíteni és ápolni tudó közösségé kell válniuk. Összetartó 

és egymást segít� a bolgár nem-

zetiség, mely itt, az új hazában, 

Magyarországon otthonra lelt, a 

közösség szerves részévé vált. 

Önkormányzatisága hozzásegítet-

te ahhoz, hogy önazonosságát 

nem feledve ápolja hagyományait, 

meg�rizze értékeiket, bemutassa 

történelmét.

Vaszil Levszki szavaival: „Ha 

Bulgáriáról van szó, az id� ben-

nünk van, mi meg az id�ben, 

� alakít bennünket és mi �t.”

Jávorszki KláraA Bárczay-kastély


