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I N G Y E N E S ! I N G Y E N E S ! 
A  F E L S Ő Z S O L C A I  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  L A P J A

FELSŐZSOLCA 1997BEN KAPOTT VÁROSI RANGOT.
A 20 éves jubileum alkalmából szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 

2017. június 24-én városnapi programjainkra.
(A részletekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.) 

Köszönöm Anyám, 
hogy felneveltél, 
Értem annyi könnyet 
kiejtettél,
Én azt néked vissza 
nem szolgálom, 
Áldjon meg az Isten, 
azt kívánom.

(Népdal)
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Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2017. (III. 8.) kép-
viselő-testületi határozattal döntött

a 2017. évi Támogatási Alapra benyújtott igényekről az alábbiak szerint:

 A Támogatási Szerződés aláírására
2017. április 20-án 1400 órakor a Városháza Dísztermében

ünnepélyes keretek között került sor.

Berki-tó Horgász Egyesület    50 000 Ft

Csengey Dénes Polgári Kör  200 000 Ft

Csomasz Brass Band   380 000 Ft

Együtt Felsőzsolcáért Egyesület  400 000 Ft

Felsőzsolcai  Férfi  Népdalkör  200 000 Ft

Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány  650 000 Ft

Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete  350 000 Ft

Felsőzsolcai Nyugdíja Klub  300 000 Ft

Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzata  400 000 Ft

Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  100 000 Ft

Péntek 17 Egyesület    50 000 Ft

Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete  100 000 Ft

Zsolca Kulturális Egyesület (Rozmaring Népdalkör)  200 000 Ft

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati célok 
megvalósításához sok sikert kíván.

Tájékoztatás

a 2017. évi Támogatási Alapról

Testületi napló
 Felsőzsolca Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. április 
19-én tartott ülést 13 napirendi 
pont megtárgyalásával, melyen el-
fogadta:

–  a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft . által 
2016. évben végzett szennyvíz-elveze-
tési feladatok ellátásáról;

–  az ÉRV Zrt. által 2016. évben végzett 
ivóvíz-ellátási feladatok ellátásáról, va-
lamint

–  a Pénzügyi Bizottság 2015-2016. évi te-
vékenységéről készített beszámolókat.

A testület döntött az éves belső ellenőr-
zési jelentés elfogadásáról Felsőzsolca Város 
Önkormányzata és irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek vonatkozásában.

A lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról és a két ülés közötti időszak esemé-
nyeiről szóló polgármesteri jelentés kere-
tében sor került az óvodavezetői pályázat 
ismételt kiírására.

Rendeletet alkotott
–  a szociális ellátásokról és a szociális 

szolgáltatásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról, a jogszabályok 
szerint a szociális étkeztetés intézményi 
térítési díja változott, a személyi térítési 
díjak változatlanok maradtak;

–  a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetmény-
kiegészítéséről és a vezetői illetménypót-
lékról, továbbá

–  a településfejlesztési és településrende-
zési dokumentumok, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmé-
nyek partnerségi egyeztetésének szabá-
lyairól.

Jóváhagyta az Onga és Társult Telepü-
lések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
Társulási Megállapodásának 9. számú mó-
dosítását, illetve az egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást.

Új Közbeszerzési Szabályzatot fogadott el 
2017. április 19-i hatályba lépéssel.

A Képviselő-testület következő munka-
terv szerinti ülése 2017. május 17-én lesz.

Új rovatot indítunk!
Kérjük, szöveggel és képpel küldjön 

email-t az alábbi címekre, aki szeretné 
ingyenesen megjelentetni újszülött gyer-
meke érkezésének örömhírét, valamint 
gyászhirdetését.
Születés esetén: kozenkerkezett@zsolcatv.hu

Gyász esetén: gyaszoljuk@zsolcatv.hu
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 Felsőzsolca Város Önkormányzata 
az árvíz óta kérelmezi a városun-
kon keresztül haladó, rossz műszaki 
állapotú két országos közút (Szent 
István és Kassai utca) burkolatának 
felújítását.

Az elmúlt években az egyeztetések 
során az utak kezelője a Magyar Közút 
Nonprofi t Zrt. forráshiányra hivatkozva 
utasította el a kérelmünket annak ellené-
re, hogy az Önkormányzat a munka költ-
ségeinek egy részét magára vállalta volna.

2016 decemberében a Kassai utca 20. 
számú ingatlan előtt a csapadékvíz-elveze-
tő akna megsüllyedt, ezért a Magyar Köz-
út Zrt. terelőtáblát helyezett el a baleset-
veszély elkerülése érdekében. A tábla ki-
helyezésével egyidőben az Önkormányzat 
felajánlotta a közútkezelő részére, hogy a 
Kassai utca két legkritikusabb pontján ta-
lálható csapadékvíz-ak-
nákat - a balesetveszély 
elhárítása végett - saját 
költségén kijavíttatja, 
amihez a Magyar Közút 
Zrt. kezelői hozzájáru-
lását megadta.

A Kassai utca 16. és 
20. szám előtt találha-
tó aknák helyreállítási 
munkálatainak meg-

kezdésére azonban csak akkor kerülhe-
tett sor, ha a hőmérséklet tartósan +5°C 
fok feletti volt. Amikor az időjárási vi-
szonyok engedték, a munka elvégzésére 
a Budapesten és Miskolcon már bevált, 
korszerű Dura-Level System technológi-
ával került sor, amely erős terhelés során 
sem süllyed meg, hanem szintben marad.

A javítás 473.429,-Ft-ból valósult meg, 
mely összeg Felsőzsolca Város Önkor-
mányzatának költségvetését terheli.

Örömmel tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy a Magyar Közút Nonprofi t 
Zrt.-től kapott szóbeli tájékozta-
tás szerint 2017 augusztusát követő-
en saját beruházásban a Kassai utca
0+470-1+078 közötti szakaszának bur-
kolat felújítására is sor kerül.

A kellemetlenségért szíves megértésü-
ket köszönjük.  

Felsőzsolca Város Önkormányzata

Napirenden
a közútak burkolatának felújítása

Dr. Tóth Lajos polgármester
és Kovács Zsuzsanna jegyző köszöntötte Bujdos Balázsnét 

90. születésnapja alkalmából.

Köszöntés
a 90. születésnapon

2017. március 22-én láttam meg 
a napvilágot 3400 grammal és 52 
cm-rel. Szüleim, Adél és Tibor, va-
lamint testvéreim Kristóf és Abigél
nagyon várták érkezésemet, és 
amint lehetet haza is hoztak fel-
sőzsolcai otthonunkba. Mindenki 
Domokos Gábrielnek hív, sőt meg
a kórházba a csuklómra kötözött
kék szalagra is azt írták. Bár most 
még kicsi vagyok de édesanyám 
gondoskodik arról, hogy megnőjek 
és személyesen is találkozzak Felső-
zsolca lakosaival. 

Addig is szívesen fogadom, aki 
meglátogat engem.

Közénközénk
érkezettérkezett

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Bolla István ügyvéd

ingyenes jogi tanácsadással áll Felsőzsolca város polgárai 
részére rendelkezésre, a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

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

A tanácsadás kiemelten a következő jogterületek körében
vehető igénybe:

családjogi ügyek  ingatlannal kapcsolatos szerződések és problémák 
 hagyatéki, végrendeleti problémák  fogyasztói szerződések  

büntetőjoggal kapcsolatban felmerült kérdések
Elzetes bejelentkezés:

Tel.: 06-30-3888-223  Email: drbollaistvan@gmail.com
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A Miskolci Egyetem 
elkötelezett az innovatív 
KKV-kkel való együttmű-
ködés irányában. Az Alu-
invent Zrt. fenn kívánja 
tartani kiemelkedő kuta-
tás-fejlesztési és innováci-
ós tevékenységét és ebbe a 
Miskolci Egyetem releváns 
kutatási és szolgáltatási 
kapacitásait is bevonná. 
A Miskolci egyetemmel 
közösen a partnerek elkö-
telezettek a régió start-up 
ökoszisztémájának meg-
teremtése irányában. Az együttműködési 
megállapodás tárgya, célja a kölcsönös elő-
nyökön alapuló szakmai együttműködés 
formális kereteinek megteremtése. Így a 
K+F+I terén közös programok kezdemé-
nyezése, az egyetemi hallgatók gyakorlati 
képzési hátterének kialakításában, különös 
tekintettel a duális képzés kölcsönösen elő-
nyös feltételeinek kialakítására.

Az Aluinvent a megalakulás (2012) óta az 
alkalmazotti létszámot nyolc főről 18 főre 
növelte. A jövő év végére teljes kapacitással 
működő gyár három műszakban mintegy 
negyven embert foglalkoztat majd. A je-

lenlegi 18 fős alkalmazotti létszámból 11 
fő diplomás és 8 fő a Miskolci Egyetemen 
végzett, a cég munkatársai közül 3 fő tudo-
mányos fokozattal rendelkezik, s közülük 1 
fő szintén a Miskolci Egyetemen szerezte 
meg azt.

Az Aluinvent célja, hogy itt, Borsodban a 
magyar alumínium ipar innovációs kom-
petencia centrumaként működjön. Ehhez 
szoros partneri kapcsolatra törekszik a 
Miskolci Egyetemmel is.

Dr. Babcsán Norbert az Aluinvent Zrt. 
alelnöke és technológiai igazgatója, mér-
nök üzletember maga is büszke arra, hogy 

a Miskolci Egyetemen végzett egyben a 
Miskolci Egyetem címzetes egyetemi do-
cense. Az elmúlt több mint két évtizedben 
kutatásait több mint húsz tudományos fo-
lyóiratban és könyvfejezetben publikálta. 
Öt évet töltött fémhabkutatásokkal Nyu-
gat-Európa legnevesebb laboratóriumai-
ban. Nyolc fémhabokat érintő szabadalom 
feltalálója. Az elmúlt években mintegy 20 
hallgató írta nála diplomamunkáját a Mis-
kolci Egyetemről.

A most aláírt együttműködési megál-
lapodás további szoros szakmai együtt-
működést jelent az a partnerek számára 
nem csak az oktatás és a képzés területén, 
hanem a konkrét kutatási és fejlesztési 
elképzelések megvalósításában is. A Mis-
kolci Egyetem az Aluinvent által művelt 
tudományterületeken szakmai szakértői 
támogatást nyújt az Aluinvent számára 
a felmerülő igények szerint és a kölcsö-
nösség alapján, valamint nyílt szakértői 
együttműködést biztosít.

Mint emlékezetes az Aluinvent Zrt. idén 
februárban avatta fel a Felsőzsolcai Ipari 
Parkban található 1000 t/éves kapacitá-
sú gyárát, ahol az ipari innovációs díjas 
környezetbarát alumínium hab építőipari 
paneleket gyártja. Az alumíniumhab egy 

olyan könnyű alumínium, 
ami úszik a vízen és a fához 
hasonlóan megmunkálható 
nem korrodálódik. Panelek 
formájában építőipari bur-
kolatként, álmennyezetként, 
légkondicionáló falakként 
és dekoratív csempékként is 
használható.

Az Aluinvent Zrt egy indu-
ló cég, amely nem a századik 
okostelefonos szoft vert vagy 
az ezeregyedik webes szol-
gáltatást fejleszti, hanem egy 
hungarikumnak tekinthető 
magyar ipari innovációt jut-
tatott el a széles körű nemzet-
közi siker előszobájáig.

Az alumínium hab gyártás 
terén a világ élvonalába tar-
tozó cég a Miskolci Egyetem-
mel kötött együttműködésé-
vel a megszerzett tudást és 
kompetenciát a felsőfokú ok-
tatásba integrálhatja és az 
egyetemmel együtt tovább fej-
lesztheti azt.

Együttműködési megállapodást kötött

a Miskolci Egyetem és az Aluinvent Zrt.

Ezt írtuk 12 éveEzt írtuk 12 éve
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A vers az életből kiragadott tökéletes pil-
lanat, egy messziről jött csendes idegen, ki 
belopja magát a szívünkbe és átoson, mint 
tavaszi szél a virágzó ligeten és lepergeti lel-
künk virágszirmait. 

A költészet napját első alkalommal 1964. 
április 11-én szervezték meg, József Attila 
születésnapján. Ebből az alkalomból or-
szágszerte irodalmi rendezvényekkel tisz-
telegnek a magyar líra előtt. „Alkalom arra, 
hogy újra meg újra lemérhessük: hol tart a 
költészet és hol tart az ember.” (Héra Zoltán)

Felsőzsolcán a Költészet napját 2017. 
április 11-én egész napos rendezvény-
nyel ünnepeltük meg. 

Délelőtt 900 órától a Bár-
czay-kastély adott helyet a 
Rákóczi Szövetség Felső-
zsolcai Szervezete által 
a felsőzsolcai általános 
iskolák alsó és felső 
tagozatos diákjai 
részére rendezett 
versmondó talál-
kozónak. 200 éve, 
1817. március 2-án született Arany János. 
A bicentenárium alkalmával a 2017. évet 
az Országgyűlés és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Arany János-emlékévnek 
nyilvánította. Az idei költészet napi ren-
dezvényeinkkel a magyar irodalom egyik 
legnagyszerűbb költője, műfordítója előtt 
tisztelegtünk. A diákok örömmel forgatták 
a versesköteteket és választottak a szívük-
höz legközelebb álló régi és kortárs ma-
gyar költők alkotásaiból. A versmondók 
közül néhányan Arany János költeménye-
ivel felidézték az örökké nyugtalan, érzé-
keny, gyötrődő lelkű költő érzelemvilágát. 

A legtehetségesebb verselők dí-
jazásban részesültek. 

Délután, 1700 órakor vette 
kezdetét intézményünk, a Felső-
zsolcai Közművelődési Intézet 
és Városi Könyvtár által szerve-
zett Költészet napi ünnepélyes 
megemlékezés. Az ünnepség a 
200 éve született Arany János életműve 
köré lett szőve. A magyar 

költészet főalakjává 
vált költő életének

és munkásságának ké-
pekben is megjelenített leg-

fontosabb momentumait hall-
hatta és láthatta az érdeklődő 

közönség. Ezek a részletek az Arany
János-emlékév tiszteletére készített „Mint 
ha pásztortűz ég őszi éjszakákon” című
kiállítás tablóin is visz
szaköszönnek. Ezt kö-
vette az irodalmi, ver-
ses-zenés összeállítás, 
melyben a Verskoncert 
Zenekar, Kun Attiláné 
és Putz József versmon-
dók, valamint a délelőtti 
Rákóczi Szövetség Fel-
sőzsolcai Szervezete által 
lebonyolított versmon-
dó találkozó kiemelkedő 
résztvevői közül Cser-
venyák Fanni, Molnár 
Jázmin és Mátyus Luca 
szerepeltek. Arany Já-
nos születésének 200. 
évfordulója alkalmából 
intézményünk rajzver-
senyt hirdetett a felső-

zsolcai általános iskolás ta-
nulók részére. A gyerekek 
Arany János: Rege a csoda-
szarvasról, Toldi és A wale-
si bárdok műveinek részleteit
jeleníthették meg tetszőleges 
technikával. A legsikeresebb
pályamunkákat kiállítottuk, 
amelyek az emlékév tiszte-
letére készült kiállítás részét 
képezik és megtekinthetők a 
Bárczay-kastély földszinti ki-
állítótermében és a folyosón. 
Nagyon sok szép alkotás ér-

kezett,  így nehéz volt kiválasztani a leg-
jobb rajzokat. 

Az ünnepség emlékére a közönség egy-
egy aranytallért vihetett haza. 

„A Múzsa kint áll előttünk az utcán. Enged-
jük be a házunkba. És ne csak ezen a napon. 
Az év mindegyik napján.” (Somlyó György)

Farkas Tünde
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet

és Városi Könyvtár

Kazinczy F. Ref. Ált. Iskola   Felsőzsolcai
     Szent I. Kat. Ált Iskola
Versmondó találkozó helyezettjei:
Alsó tagozat 
  I. hely.       Cservenyák Fanni  2. b. 
  II. hely.     Gibók Beáta  3. a. 
  III. hely.    Molnár Jázmin  1. a. 
Felső tagozat
  I. hely.     Budai Lilla  7. a.
  II. hely.     Mátyus Luca  5. a. 
  III. hely.    Budai Napsugár  5. a.
Rajzverseny díjazottjai:
Alsó tagozat    Balog Gréta  2. o. 
Felső tagozat
     Tóth Lili  5. o.   Hankó Tibor  7. o.
     Hankó Ferenc  7. o.
     Kótai Zsolt  8. o.

Egy pillanat, mely
a lelkünkön lábujjhegyen megy át

előtt. „Alkalom arra, 
mérhessük: hol tart a 
ember.” (Héra Zoltán)”
észet napját 2017. . .... 
os rendezvényyyyy-

a Bár-
lyet a
első-
tal 
os 

köré lett tttttt ttt t

és
pekben

fontosabb 
hatta és lát

közönség. Ezek a
JJáJJJJJ nos-emlékév tisztel
ha pásztortűz ég ős
kiállítás tablóin is v
szaköszönnek. Ezt 
vette az irodalmi, v
ses-zenés összeállí
melyben a Verskonc
Zenekar Kun Attil



Közélet 2017 áprilisZsolcai Hírmondó

ÚJ TELEFONSZÁMOK
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ,

a Miskolci Járási Hivatal Gyámügyi Osztály és Kirendeltség, a Miskolci Járási Hivatal KAB 2, továbbá 
az Egészségház telefonszámai megváltoztak. 2017. április 26-tól az alábbi számokon élnek.

Felsőzsolcai Polgármesteri 
Hivatal

Telefon-
szám

Központ, titkárság 613-000

Fax 613-019

Adóügyek 613-017

Adóügyek 613-018

Építési szolgáltató pont 613-008

Gazdálkodási osztályvezető 613-013

Hatósági osztályvezető 613-007

Iktatás, postázás 613-011

Közterület-felügyelő 613-010

Pályázati referens 613-006

Pénzügy 613-016

Pénzügy 613-015

Pénzügy 613-014

Szervezési osztályvezető, 
anyakönyvvezető 613-005

Szociális ügyek, hagyaték 613-010

Szociális ügyek, közoktatási ügyek 613-009

GAMESZ Telefon-
szám

Igazgató 613-020

Gazdasági vezető 613-021

Munkaügy 613-022

Rendezvények Háza 613-029

Miskolci Járási Hivatal - 
Gyámügyi Osztály, Kirendeltség

Telefon-
szám 

Gyámügy 613-023

Gyámügy 613-024

Szociális ügyek 613-025

Miskolci Járási Hivatal
KAB 2

Diákigazolvány, vezetői engedély, 
parkoló kártya 613-028

Gépjármű ügyek 613-026

Személyi igazolvány, útlevél, 
diákigazolvány, ügyfélkapu 613-027

Egészségház recepció 613-030

Dr. Magyar Erzsébet 613-031

Dr. Dudás Csilla 613-032

Dr. Pohl Balázs 613-033

Dr. Somogyi Magdolna 613-034

Dr. Kaló Mária 613-036

Dr. Lukács György 613-035

Védőnői szolgálat 613-037

Fizikoterápia 613-038

Orvosi ügyelet 613-039

A technikai átállás során tanúsított türelmüket 
és megértésüket köszönjük.



FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Park utca 3. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 43. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodában folyó nevelési munka irányítása, ellenőrzése. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetésének biztosítása, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói 

jogok gyakorlása, az intézmény teljes jogkörű képviselete. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, 

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; 

nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás; 

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 
büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó részletes szakmai életrajza; 

az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések; 
a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata; 

a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata; 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás másolata; 

a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik; 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Lajos polgármester nyújt, a 46/613-000-ás telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. ). Kérjük 

a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 419-9/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
Személyesen: Dr. Tóth Lajos polgármester részére a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben leírtak alapján a véleményezési határidő lejártát követően a pályázatok elbírálásáról Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Felsőzsolca Város honlapja - 2017. május 2. - Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsozsolca.hu honlapon szerezhet. 

Közélet 2017 április Zsolcai Hírmondó



Értesítjük Felsőzsolca Béke út 63-végig, Zöld-fa út, Kavicsbánya 
út, Kertekalja út, Balassi út, Berzsenyi 26-28 úton lakó és üzemelő 
fogyasztóinkat, hogy karbantartás   miatt az áramszolgáltatást 
szüneteltetni fogjuk

2017. 05. 02-án, 03-án, 04-én  08.00–15.00 óráig

Értesítjük Felsőzsolca Kossuth út 17-69, 36-74 úton lakó és üze-
melő fogyasztóinkat, hogy karbantartás miatt az áramszolgálta-
tást szüneteltetni fogjuk

2017. 05. 02-án, 04-én 08.00–15.00 óráig

Értesítjük Felsőzsolca Kossuth út 71-végig, 76-végig, Arany J. 
2-16, 1-19 úton lakó és üzemelő fogyasztóinkat, hogy karban-
tartás miatt az áramszolgáltatást szüneteltetni fogjuk

2017. 05. 02-án 08.00–15.00 óráig

Értesítjük Felsőzsolca Béke út 45-61, 40-58, Vörösmarty 1-15, 
Táncsics 1, Bodzás, Mocsár úton lakó és üzemelő fogyasztóinkat, 
hogy karbantartás miatt az áramszolgáltatást szüneteltetni fogjuk

2017. 05. 03-án 08.00–15.00 óráig

Értesítjük Felsőzsolca Kassai utca 27-végig, 28-végig, Dózsa Gy. 
utca 50-végig, 61-végig, Béke utca 2-56, 1-61, Kazinczy F. utca 
2-62, Toldi M. utca 1-45, 2-10, Vörösmarty M. utca 1-17, Kertalja 
utca 28-42, 49-67, Ongai utca, Sport utca, Nagyszilvás utca, Mik-
száth utca, Jókai M. utca, Petőfi  S. utca, Hunyadi utca, Mátyás 
király utca, Eperjesi utca, Mártírok útja, Szt. László utca, Radnó-
ti M. utca, Gózon L. utca, Mester utca, Bólyai J. utca, Kölcsey F. 
utca, Ady E. utca, József A. utca, Kenderföld utca, Bodzás utca, 
Berzsenyi D. utca, Mocsár utca, Balassi B. utca, Park utca, Kavi-
csbánya utcákon lakó és üzemelő fogyasztóinkat, hogy karban-
tartás miatt az áramszolgáltatást szüneteltetni fogjuk

Értesítjük Felsőzsolca Sajó utca 2-27-29, Rákóczi F. utca 2-48,1-
39, Dózsa Gy. utca 1-57, 2-46, Bartók B. utca, Kodály Z. utca, Szé-
chenyi I. utca, Móricz Zs. utca, Arany J utca, Árpád fejedelem 
útja, Akác utca, Rózsa utca, Bem J. utca, Zrínyi M. utca, Kastély 
utca, Barackos utca, Kossuth L. utca, Táncsics M. utca 7-49, 8-86, 
Kavicsbánya utca 2-20, 1-17, Almáskert utca 1-9, 2-10, Béke utca 
63-85, Zöldfa utca, Kertekalja utca, Balassi B. utca, Bercsényi 
utca 26-28, Rétföld utca 76-végig, 49-végig, Kőrösi Cs. S. utca 
50-végig, 49-végig lakó és üzemelő fogyasztóinkat, hogy kar-
bantartás miatt az áramszolgáltatást szüneteltetni fogjuk

2017. 05. 10-én 07.30–15.30 óráig

2017. 05. 16-án 07.30–15.30 óráig

Értesítjük Felsőzsolca Állomás utcán lakó és üzemelő fogyasz-
tóinkat, hogy karbantartás miatt az áramszolgáltatást szünetel-
tetni fogjuk

2017. 05. 10-én 07.30–15.30 óráig

2017. 05. 18-án 07.30–15.30 óráig

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves fi gyelmüket arra, 
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a 
hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket köszönjük.

ÉMÁSZ NyRt. Miskolci Régió

Értesítés áramszünetekrőlFELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

Értesítem a város lakosságát, hogy Felsőzsolca Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartású 
nevelési intézménybe történő 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁT

2017. május 8. és május 19. közötti időszakban 

hétfőtől-péntekig 730 és 1600 óráig tűzte ki.

Jelentkezni a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
Park utca 3. szám alatti székhelyén,

illetve a Szent István utca 43. szám alatti telephelyén
lehet a jelentkezési lap kitöltésével.

 Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt 

érkezzen, és vigye magával:

–  A gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcím-
kártyáját. 

–  Az óvodai jelentkezést végző szülő (törvényes képvise-
lő) személyi igazolványát, valamint lakcímkártyáját.

–  A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentu-
mokat.

–  Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, szakér-
tői vélemény bemutatása szükséges.

–  Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülmé-
nyeket igazoló dokumentumokat.

–  Amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos hely-
zetű, vagy részére napközbeni ellátását biztosítani kell, 
úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat 
és a szülő vagy szülők nyilatkozata).

Felhívom a Tisztelt Szülők fi gyelmét,
hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden a településen 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozás elmulasztása szabálysértési

eljárást von maga után.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal

az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon 
belül dönt az intézmény vezetője. Az óvodai döntés ellen a 
szülő – a közléstől számított 15 napon belül – eljárást indít-
hat. A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az óvodai 
felvételi kérelem tekintetében. A kérelmet Felsőzsolca Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, de az 
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Dr. Tóth Lajos s. k.

          polgármester

Közélet 2017 áprilisZsolcai Hírmondó



LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS
In memoriam

Homonnai György
Elhunyt Homonnai György a felső-

zsolcai sportbarát társaság korelnöke. 
86 éves volt. Semmi nem jelezte előre, 
hogy élete ilyen váratlanul ér véget, 
hiszen tisztes korát meghazudtolva 
az utóbbi évtizedben mindig fi atalos, 
energikus ember benyomását keltette.

Homonnai 
György szí-
véhez a lab-
darúgó sport 
volt közel. 
Annak idején, 
szülőhelyén 
Alsózsolcán. 
ahol fi atal ko-
rát töltötte, a 
helyi labdarú-
gócsapatban 
játszó bátyjának szurkolt. Felsőzsolcára 
történt költözése után, de különösen 
nyugdíjasként a helyi labdarúgócsapat 
szereplését kísérte fi gyelemmel. Utolsó 
éveiben a csapat edzésein és mérkőzése-
in egyaránt részt vett, ezen túl igyekezett 
sokoldalúan segíteni a klubot. A mérkő-
zéseit itthon is és idegenben is sportba-
rátai társaságában tekintette meg. Lelkes 
szurkoló volt. mindig volt véleménye a 
látottakról, kritikus megjegyzéseit han-
gosan közölte a játékosokkal, a játékve-
zetővel a lelátóról, a mérkőzést követően, 
pedig fehér asztalnál vitatta meg a látot-
takat sport barátaival. A hazai mérkőzé-
sek zavartalan lebonyolítása érdekében 
gyakran vállalt rendezői tisztséget is.

Utolsó útjára sokan elkísérték, hiszen 
barátságos, közvetlen ember volt, akinek 
az ismerősökhöz mindig volt egy-két 
kedves szava. A családtagok, ismerősök 
mellett ott voltak a sportbarátok és sok 
labdarúgó is. Gyuri bácsit a klub azzal 
is megtisztelte, hogy a megjelent sport-
barátok és labdarúgók által aláírt mezt 
helyeztek el a hamvait tartalmazó urna 
mellé. Ezzel is jelezni kívánták, hogy 
mindig szívesen látott vendége volt 
sport-társadalmunknak. A halálát kö-
vető első hazai mérkőzésen egy perces 
gyász szünetet tartottak a csapatok, ál-
landó törzshelyére mécsest, virágot és a 
fotóját helyeztek el a csapat tagjai.

Nyugodj békében Gyuri bácsi, emlé-
kedet örökre megőrizzük.

Bredács László

A labdarúgó megyei első osztályú baj-
nokság tavaszi idénye a felénél tart, az 
eddigi eredményekről és a jövő álmairól 
a csapat vezetőedzője beszélt.

A Felsőzsolca a lejátszott hét mérkőzésen 
négy győzelmet aratott, két rangadón dön-
tetlent játszott, egyedül a szomszédvár Onga 
ellen kapott ki minimális különbséggel. „Ha 
hét forduló eredményeinek levonjuk a kon-
zekvenciáját, akkor jól szerepelünk, harcban 
vagyunk a bajnoki címért. Igaz legutóbb Má-
don döntetlent játszottunk, amely mérkőzés 
úgy alakult, hogy nyerhettünk volna. Viszont 
még sok mérkőzés van hátra a bajnokságból, 
és nekünk az a célunk, hogy a szezon végéig 
versenyben legyünk az első helyért.”

Hogy az álomból valóság legyen, arra 
a már említett Mád elleni rangadón nagy 
lépést tehettek volna a fi úk. Minden álom-
szerűen alakult, hiszen Lippai Gergő és 
George Menougong góljaival hamar meg-
nyugtató vezetést szerzett a csapat. A hegy-
aljaiak azonban egy pillanatra sem adták 
fel, és a mérkőzés hajrájában kiegyenlítet-
tek. Ezek után mind két csapat eldönthette 
volna a saját javára a csatát, de ezek a pró-
bálkozások kimaradtak, így maradt a dön-
tetlen. Az az eredmény, amely mind a két 
edző szerint igazságos.

A két csapat között így megmaradt az 
öt pontos különbség, így bőven marad iz-
galom a bajnokság hajrájára is. „Sok gólt 
rúgtunk sok mérkőzésen, azonban az ember 
sosem lehet teljesen elégedett, hiszen voltak 
olyan találkozók, amelyeken ha koncentrál-
tabban játszunk, előrébb tartanánk. De ilyen 
a futball, ezen már nem tudunk változtatni.” 

A csapat a szezon kezdetén sok mindent 
átélt, hiszen a játékoskeret sem volt teljes, 
emellett pedig még vándorolni is kellett. „ 
Úgy alakult a tavaszi szezon, hogy elég nagy 
mozgolódás, változás volt. Részben külső 
kényszer, részben sérülés és betegségek miatt. 
Nem a legjobb felkészülésünk volt a téli, az 
első fordulóban hat ember hiányzott, ami 
sok. A keret erejét azonban mutatja, hogy 
így is jól szerepeltünk.”

Ami a játékoskeretet illeti, ott sem volt 
teljesen ideális a helyzet, hiszen még az 
első fordulók után is történt változás: „Tóth 
Krisztián külföldi munkavállalás miatt távo-
zott, pedig nem titkolt célunk volt szerződtet-
ni egy bal oldali középpályást. Ő megoldotta 
ezt a problémát, nagyon elégedett voltam 
vele, hiszen jól játszott, viszont megértettük 
távozását. Lippai Gergő két éves kihagyást 

követően tért vissza, amint utoléri magát 
még nagyobb erősítése lesz a csapatnak.”  A 
már említett kényszerű pálya gondokról 
pedig így vélekedik Sándor Zsolt: „Eddig 
egyetlen hazai mérkőzésünk volt, hiszen az 
első fordulóban a Szendrő ellen nem kockáz-
tattunk, nem akartuk tönkre tenni a pályát, 
így az edelényi műfüvön játszottuk le azt a 
mérkőzést, az amerikai futball miatt pedig 
Diósgyőrben léptünk pályára. A tavasszal 
egyébként is kevesebbet szerepeltünk volna 
hazai közönség előtt, viszont ezek a nem 
várt tényezők is motiválnak minket a jobb 
szereplés elérésében.”

Ami pedig minden zsolcai szurkolót ér-
dekel: lépni vagy nem lépni?: „ A hátralévő 
mérkőzéseken nekünk és az Edelénynek jóval 
nehezebb a sorsolása, mint a Mádnak. Ránk 
még két-három rangadó vár a tabella elején 
lévő csapatok ellen, illetve az otthon mindig 
veszélyes Szerencs, Encs és Ózd ellen sem lesz 
könnyű. Mindig sarkalatos kérdés a bajnoki 
cím. Azt mondom, aki nem tervez, és nem 
akar feljebb kerülni, az ne is akarjon bajnok 
lenni. Mi beadtuk az NB III-as licenszet, 
szeretnénk bajnokok  lenni és feljebb lépni 
egy osztályt. Bízunk benne, hogy addigra a 
szakmai és anyagi hátteret is biztosítani tud-
juk. Tavaly egyedül mi adtuk be a kérelmet, 
meg is kaptuk, így ezzel idén sem lesz gond. 
Az önkormányzattal és a GAMESZ-szal 
megtörtént az egyeztetés, így a TAO pályá-
zat nyújtotta lehetőségeket igénybe véve az 
ő segítségükkel gyorsan pótolhatók azok 
a dolgok (pl.: alumínium kapu, labdafogó 
háló, eredményjelző) amelyek szükségesek a 
magasabb osztályban való szerepléshez.”  Mi 
mást is tehetnénk ehhez hozzá?!:

Hajrá Zsolca!

EREDMÉNYEK

17. forduló: 2017.03.05. 14.30. Tokaj – Felsőzsolca 1-4
18. forduló: 2017.03.12. 14.30. Felsőzsolca – Szendrő 6-0
19. forduló: 2017.03.18. 15.00. Onga – Felsőzsolca 1-0
20. forduló: 2017.03.26. 16.00. Felsőzsolca – Tiszakeszi 5-1
21. forduló: 2017.04.01. 16.30. Bőcs – Felsőzsolca 1-2
22. forduló: 2017.04.09. 16.30. Felsőzsolca – Bogács 0-0
23. forduló: 2017.04.15. 16.30. Mád – Felsőzsolca 2-2
24. forduló: 2017.04.22. 17.00. Bánhorváti – Felsőzsolca 0-2
25. forduló: 2017.04.30. 17.00. MVSC – Felsőzsolca 2-2
26. forduló: 2017.05.07. 17.00. Felsőzsolca – Sajóbábony 
27. forduló: 2017.05.13. 17.00. Ózd – Felsőzsolca 
28. forduló: 2017.05.21. 17.00. Felsőzsolca – Szerencs 
29. forduló: 2017.05.28. 17.00. Felsőzsolca – Edelény 
30. forduló: 2017.06.03. 17.00. Encs - Felsőzsolca 

Félidőnél tart a tavaszi idény

2017 április Zsolcai Hírmondó Sport
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In Medias Brass Rézfúvós
Kamarazenei Fesztivál és Verseny

Szentendre. Zegzugos, macskaköves utcák, hangulatos épületek, turistacsaloga-
tó kisvendéglők és kávézók, csábító, színes kirakatok és festői kilátás a Dunára. A 
magyar művészetek fővárosának is nevezett Szentendre 2017. április 21-23. között 
rézfúvós zenétől volt hangos.

 Az idén először megrendezett versenyre 25 kamaracsapat küldte el jelentkezé-
sét. Városunkat a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola 
Felsőzsolcai tagintézménye által delegált Csomasz Quartet képviselte. Dobos Já-
nos tanár úr tanítványai kiválóan helyt álltak a népes mezőnyben. Mindkét fordu-
lóban színvonalasan játszottak. A nemzetközileg is elismert, nagynevű zenészek-
ből álló zsűri külön díjjal jutalmazta teljesítményüket.

A Búza Ákos Alex – tenorkürt, Ladányi Attila – tenorkürt, Nagy Dorottya Réka – 
harsona, Tóth András – tuba alkotta csapatot Horváth Sándor tanár úr kísérte el a 
versenyre és látta el őket hasznos tanácsokkal a helyszínen.

Eredményükhöz gratulálunk, közös munkájukhoz további sok sikert kívánunk.


