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INGYENES!
A F E L S Ő Z S OL C A I K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T L A P JA
„Mikor elérkezett a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna,
zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd
pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a Szentlélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2,1-4)

Jöjj Szentlélek!
A Szentlélek eljövetelével teljessé vált
a Szentháromság titkának kinyilatkoztatása. A teológiában különböző tevékenységet tulajdonítunk a háromszemélyű egy Istennek: az Atyának a teremtést, a Fiúnak a megváltást és a Szentléleknek a megszentelést. De hozzá kell
tennünk, hogy minden tevékenységükben a teljes Szentháromság jelen van.
Ezért az egyházunkban a pünkösd a
Szentháromság ünnepe is.
Két ikont is mellékelek, amelyek képszerűen elénk tárják ennek az ünnepnek is az üzenetét. Az egyik a Szentháromság ikonja és a másik a Szentlélek
eljövetelét ábrázoló ikon.
A Szentháromság titka nem fejhető meg, de hittel elfogadható. Szentírási

alapja e titok bemutatásának, amikor Ábrahámot három angyal látogatja meg a
Mamréi tölgynél. Anélkül,
hogy tudta volna Istent látta
vendégül a három vándorban. A baloldali az Atyát, a
középső a Fiút, a jobboldali a
Szentlelket jeleníti meg. Három békés, nyugodt személy.
Mi is ilyenek legyünk!
A család évében szeretném
kihangsúlyozni, a Szentháromság családias vonásokkal rendelkezik: atyaság, ﬁúság, szeretetteljes egység.
Aki a családot, és a házasságot tiszta
szívvel szemléli, sokat megért a Szentháromságból, és aki a Szentháromságot
szemléli, sokat megérthet a
házasságból, a családi életből.
De jó lenne, ha minden családban ott lenne a Szentháromság ikonja, hogy ennek a mintának követésében éljünk.
Itt jelen van az az üzenet is,
hogy Isten velünk vándorol,
olykor meglátogat, lehajlik
hozzánk, szeretetéről és gondoskodásáról biztosít bennünket. Saját életében akar
részesíteni, emberi utat választ,
hogy megértsük gondoskodó
szeretetét.
A pünkösd ünnepének
ikonja az apostolokat ábrázolja abban az emeleti teremben,
amelyben Jézussal az utolsó
vacsorát elfogyasztották. Felül
középen, Krisztus trónján, a fő
helyen az evangéliumos könyv
van, mely Krisztus életét és

tanítását tartalmazza, amelyet a szentírók a Szentlélek iránymutatása mellett
írtak meg. Alul pedig egy megkoronázott ülő alak a világot ábrázolja a tanítványok körében, aki egy kendőben tizenkét tekercset tart a kezében. Ez azt
jelképezi, hogy az egész világra eljutott a
tizenkét apostol tanítása.
Így kaptuk meg mi is az apostolokon,
püspökökön, papokon, szüleinken és tanúságtevő embertársainkon keresztül.
Az első pünkösdön, Péter apostol tanításának hatására, mintegy háromezer
ember tért meg és keresztelkedett. Ez az
Egyház születésnapja.
A Szentlélek a csendes tevékenység
Lelke. Láthatatlanul bennünk van, észrevétlenül munkálkodik. Szükségünk van
rá a mindennapi életünkben. Juttasson
eszünkben jó gondolatokat, tartsa ébren bennünk az igazság igényét, irányítson, bátorítson és vigasztaljon! Jöjj
Szentlélek Úristen…, Mennyei Király,
Vigasztaló, igazságnak Lelke …. Hívjuk
segítségül, mert: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istenﬁai.”
Gulybán Tibor
parókus
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Kormányablak Felsőzsolcán
„Ne az ügyfél, hanem az ügyirat mozogjon!”
Felsőzsolcán 2018 március 21-én adták át a területi közigazgatás fejlesztési
program keretében a Miskolci járásban ötödikként – a volt okmányiroda (Szent
István u. 25.) helyén – kialakított Kormányablakot. Az átadás lehetőséget nyújtott arra, hogy közelebbről is megismerkedjünk a hivatal munkájával. Erről a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalának
vezetője, Dr. Stiber Vivien nyilatkozott.
„A Miskolci Járási Hivatal összesen mintegy
914 fő állami tisztviselő és ügykezelő foglalkoztatásával látja el
feladatait, 8 főosztályra
tagozódva. Ez azt jelenti, hogy ami államigazgatási hatósági ügyként
első fokon megjelenik
az illetékességi területünkön belül, az – kevés
kivétellel – idetartozik,
csak példaként említve a
családtámogatás, nyugdíj, egészségügy, foglakoztatás, vagy akár a növényvédelem ügyeit is.
Jelenleg 39 település tartozik hozzánk, ezért az
ügyintézést kirendeltségi központok
kialakításával segítjük, ilyen működik
már Nyékládházán és Sajóbábonyban, és
rövidesen Alsózsolcán is kirendeltségi
központ létesül. Valamennyi kirendeltségi központból ügysegédek járnak a környező településekre átvenni az intézendő
kérelmeket, más iratokat, tájékoztatást
adnak továbbá a hatósági ügyekkel kapcsolatos kérdésekben. Érdekességként
megemlítem, hogy tavaly 1.073.356 ügyféllel foglalkoztunk, és valóban az a mottónk, hogy: „Ne az ügyfél, hanem az ügyirat mozogjon!”

Mint felsőzsolcai lakosnak, külön öröm a
számomra, hogy az egyre fejlődő városunkban
néhány hónap alatt sikerült az okmányiroda átalakításával, fejlesztésével
egy európai színvonalú
kormányablakot kialakítani. Mindehhez jelentős
mértékben hozzájárult
Dr. Tóth Lajos polgármester Úr által a megvalósításhoz nyújtott segítség azokban a folyamatokban, amelyben a
város érintett volt.
Mint ahogyan ebben
a kérdésben is, polgármester úr mindig
arra törekszik, hogy a felsőzsolcaiak
életminősége folyamatosan javuljon.
A felújított épületben mozgássérülteket segítő rámpát, külön mosdót,
speciális ajtókat, a fogyatékkal élőknek pedig speciális munkaállomást
is kialakítottunk. Összesen hat munkaállomás létesült, kettőben az úgynevezett KAB-os ügyekkel, vagyis a
kormányablakos ügyekkel foglalkoznak, míg a további ügyfélszolgálati
pultoknál az okmány ügyeket intézik
munkatársaink. Az ügyfélszolgálaton
jelenleg öt kormányablak szakügyintéző áll
a polgárok rendelkezésére. Sokszor megkérdezik, hogy minden ügyet az ott dolgozók intéznek? Nos,
természetesen nem,
de a feladatuk gondoskodni arról, hogy
a nagyon szoros ügyintézési időn belül elintézzék az odafordu-
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ló polgárok ügyeit. Az azonnal elintézhető
ügyeket helyben oldják meg, a kivizsgálást,
további elbírálást igénylő kérelmeket pedig
továbbítják az ügycsoportért felelős főosztályok felé. Újdonság a felsőzsolcai Kormányablakban a bizalmas tárgyaló. Ez a helyiség úgy lett kialakítva, hogy a diszkréciót
igénylő esetekben az ügyfél négyszemközt
tárgyalhasson az ügyintézővel. Ügyintézőink tevékenységét segíti, hogy az ügyfélszolgálat a legmodernebb eszközökkel van
felszerelve. A Felsőzsolcai Kormányablakban jól képzett szakügyintézők dolgoznak,
és elhivatottan segítenek, immár azoknak
is, akik eddig csak Miskolcon tudták a közigazgatási ügyeiket intézni.
Fontosnak tartom megemlíteni az új
e-Papír szolgáltatást, melyhez csak ügyfélkapura van szükség. Ennek használatával
otthonról, internet segítségével is benyújthatják az ügyfelek a kérelmeiket, közvetlenül az elbíráló hatósághoz. Az ehhez szükséges ügyfélkapu regisztráció egyszeri megjelenéssel létrehozható a Kormányablakban.
Az ügyfélszolgálat a közigazgatási hatósági
ügyintézésen túl segítséget nyújt más állami
programok végrehajtásához. Megemlíte-

ném az Erzsébet-program során a pályázat
benyújtása, vagy például az Otthon Melege
Programban az ügyfélkapu regisztrációk és
aktiválások érdekében kifejtett tevékenységet. Fontos kényelmi szolgáltatás az időpont-foglalási lehetőség, ezzel elkerülhető
a várakozás a kormányablakokban. Ennek
kialakítása a Felsőzsolcai kormányablakban
folyamatban van. Az alkalmazás megtalálható az ügyfélkapun, illetve időpont foglaltatható a 1818-as kormányzati ügyfélvonal
munkatársainak segítségével is.

Fontos tudni, hogy, a felsőzsolcai Kormányablak – egységesen a Miskolci Járási Hivatal másik öt kormányablakával –
minden munkanapon két műszakban fogadja az ügyfeleit.
Hétfőn 7.00-17.00 óra között, keddtől-péntekig 8.00-18.00
óra közötti időszakban.
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ll a Kossuth utcában egy kripta, mely a város múltjában oly’ sokat jelentő Platthy család tagjainak nyughelye. Tavasszal Platthy Ida születésének és halálának évfordulójára emlékezve az óvodások minden évben virággal
érkeznek ide, így tisztelegve a Felsőzsolcán és a régió más
városaiban is tevékeny munkát végző Platthy Ida előtt.

Platthy Idára emlékeztek
Hatvankilenc éves korában halt meg és temették el a birtokán
lévő családi kriptában Platthy Idát Szathmáry Király Pálnét. Az
országos hírnévnek örvendő főnemes asszony saját telkén, saját pénzen, óvodát létesített, óvónőt fogadott - s ezzel létrehozta
az országban a második, vidéken azonban az első óvodát. Miskolcon iskolát épített, pedagógusokat fogadott. Sok rászoruló,
árva, fél árva gyermeknek teremtette meg az iskoláztatás lehetőségét az általa működtetett Filléregylet révén. Férje, Szathmáry
Király Pál szedette össze és
temettette el
1849-es zsolcai csata hősi

Lakóházakat
veszélyeztetett a tűz
Mentőt kellett hívni egy sérülthöz.
Melléképület égett Felsőzsolcán, az
Arany János utcában április 3-án. A
mintegy negyven négyzetméter alapterületű, teljes terjedelmében lángoló melléképület tüze a közelben álló lakóház és
a szomszéd telken álló melléképület tetőszerkezetét is megrongálta. A miskolci
hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt egy
háztartási gázpalack felhasadt a melléképületben, a tüzet az egységek eloltották.

Tájékoztatás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei igazgatójának
levele alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével fokozottabb ﬁgyelmet kell fordítani
a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel
kapcsolatos további információkért keresse
fel a Katasztrófavédelem oldalait (www.katasztrofavedelem.hu, www.baz.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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halottait. A család
zsolcai kastélya, miskolci és pesti házai
mindig nyitva álltak
a kor szellemi kiválóságai előtt, akiket
bőkezűen támogattak is.
A
megemlékezésen Putz József,
a Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója, a
Szathmáry Király Ádám Kulturális
Társaság elnöke, történelem tanár
méltatta a Platthy-család munkásságát. A fővárosban az Andrássy úton
ma is áll villájuk, de éltek Miskolcon
is. Ám emléküket csak nyughelyükön, Felsőzsolcán ápolják. A zsolcai óvoda alapitó Platthy Ida élete és
munkássága ma is példával szolgálhat
– mondta emlékező beszédében Alexa Gábor református lelkész. Platthy Ida olyan tárgyi és szellemi örökséget hagyott
maga után, amit az utókornak ápolnia kell – emlékeztetett
Gulybán Tibor görögkatolikus parókus. A családi kriptánál tartott megemlékezésen Dr. Tóth Lajos polgármester és az intézmények vezetői koszorúztak.

Új gépkocsit kaptak a Polgárőrök
Új, terepjáróval gazdagodott a
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület.
Az április elején érkezett járművel
a Nő A Siker Alapítvány támogatásával került Felsőzsolcára. Az
átadó ünnepségen Csöbör Katalin
térségünk országgyűlési képviselője a civil kurázsi fontosságáról, a
közbiztonság fenntartásának társadalmi igényéről beszélt, amelyben
kitüntető szerepet vállalnak az önkéntesek, a polgárőrök.
Csóra György a Polgárőr Szövetség országos alelnöke és megyei elnöke méltatta a zsolcai
szervezet tevékenységét, kiemelte, hogy az itteni egyesület az első között alakult meg az
országban. Feladatukat a rendőrséggel közösen, jól szervezetten, hatékonyan látják el.
Dr. Tóth Lajos polgármester, úgy is mint a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület alapító tagja
megköszönte a járművet és azt a munkát, amelyet az egyesület tagjai városunk közbiztonsága érdekében végeznek. Mint fogalmazott fontos és prevenciós jellege is van a polgárőrség folyamatos jelenlétének a városon belül és a külterületeken egyaránt, az a terepjáró
ez utóbbiban segíti majd a munkájukat, a közrend és a közbiztonság
fenntartását.
Agócs Ferenc zsolcai polgárőr
parancsnok azt mondta, a járművel
rendszeresen fog járőrözni azokon
a külterületeken is, ahova a másik
gépkocsijuk nem tudott bemenni.
A zsolcai polgárőrségnek jelenleg
három autója van és 39 tagja van,
akik közül 15-18 fő teljesít rendszeres szolgálatot a városban.
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„A vers csak születik…”
A vers csak születik,
mint ahogy születik a szél.
Vagy a virág.
Vagy a falevél.
Szellő a vers, s én azt hiszem,
a Végtelen küldi vele nekünk
Világ-virágok bűvös illatát,
s amint szívünkön lopva illan át
lepergeti az érzés-szirmokat.
(Wass Albert: A vers)
Örök folyamatban élünk – voltak előttünk és lesznek utánunk
jövők. Múlt-jelen-jövendő alakulóban, változóban, sőt váltakozóban…, ezeket valahogy el kellene mondani. A költők megpróbálják intuitív módon a nyelv szimbolikájával, a szavak mögöttes tartalmával körülírni, érzékeltetni, felfoghatóvá tenni a születés, a lét
és az elmúlás titkát, értelmét. A költő megrázó műszer, mindig tud
olyat mondani, úgy írni, úgy látni a világot, ami esztétikai, érzelmi
és tartalmi szempontból valamiféle értéket adhat az erre fogékony
embereknek.
2018. április 11-én Felsőzsolcán a Költészet napját egész napos
rendezvénnyel ünnepeltük meg. Délelőtt 900 órától a Bárczay-kastélyban a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete hagyományosan megrendezte a felsőzsolcai általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjai részére rendezett versmondó versenyt.
HELYEZÉST ÉRTEK EL:
Alsó tagozatos kategóriában:
I. helyezés
Galamb Viktória Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 3. o.
II. helyezés
Cservenyák Fanni Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 3. o.
III. helyezés
Molnár Jázmin Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 2. o
Pszota Kitti Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 2. o.
Felső tagozatos kategóriában:
I. helyezés
Bús Dániel Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 7. o.
II. helyezés
Mátyus Luca Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 6. o.
Vágási Beatrix Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 6. o.
III. helyezés
Szendrei Cintia Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 7. o
Tóth Kristóf Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 7. o.
Különdíj
Mátyus Dalma Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 8. o

Délután 17 órakor vette kezdetét az ünnepélyes Költészet napi rendezvényünk. Az
idén a 110 éve született Wass Albert erdélyi
magyar költőre, íróra emlékeztünk. Az ünnepség első részében a Rákóczi Szövetség
Felsőzsolcai Szervezete által megrendezett
versmondó verseny legkiemelkedőbb verselői közül Galamb Viktória, Felsőzsolcai
Szent István Katolikus Általános iskola
3. osztályos tanulója előadását halhatta a
közönség. Ezt követte a Versbarátok köre
és a Dominó Duó előadásában Wass Albert

műveiből készült „A
magányos magyar fa”
című verses-zenés
összeállítás. Az elhangzott művekből
a szociális valóságábrázolás, történelmi
igazságkeresés, ősi
nyelvezet, zeneiség
sugárzott. A rendezvény zárásaként
megnyitottuk Wass
Albert születésének
110. évfordulója alkalmából a felsőzsolcai óvodás és iskolás gyerekek
részére meghirdetett „Erdők, mezők, tavak mesélnek” című rajzverseny legsikeresebb alkotásaiból összeállított kiállítást. A rajzverseny
3 kategóriában lett meghirdetve: óvodások, alsó tagozatos és felső tagozatos tanulók részére. A beérkezett pályamunkákat szakmai
zsűri értékelte. Bártfai Betty festőművész, a zsűri elnöke értékelte a
rajzversenyre érkezett alkotásokat, majd átadta az elismerő okleveleket és ajándékokat a legsikeresebb rajzok készítőinek.
DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLTEK:
Óvodás kategóriában:
Tóth-Kallós Kitti Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent István utcai telephely – felkészítő pedagógus: Nagy Zsuzsanna és Kurucz Edina
Lajka Liliána Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Park úti telephely,
– felkészítő pedagógus: Színainé Mátyus Gabriella és Jánoczki Simonné
Pohl Dóra Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent István utcai
telephely – felkészítő pedagógus: Bendász Beáta és Bíróné Láng Tünde
Alsó tagozatos diákok kategóriában:
Mogyorós Anna Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 1. o. – felkészítő tanára: Győrösi-Mercz Teodóra
Nagy-Herczeg Lili Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 1. o. – felkészítő tanára: Győrösi-Mercz Teodóra
Melegh Zsóﬁa Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 3. o. – felkészítette: Kurucz Edina
Felső tagozatos diákok kategóriában:
Horvát Krisztián Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 6. o.
– felkészítő tanára: Molnár Krisztián
Budai Máté Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 6. o. –
felkészítő tanára: Molnár Krisztián
Várkonyi Bálint Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 6. o. –
felkészítő tanára: Molnár Krisztián

Farkas Tünde
Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
mb. könyvtárvezető
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Lehetsz menő úgyis, ha tanulsz!
A Felsőzsolcai Közművelődési
Intézet
és Városi Könyvtár
vendége volt Horváth
József biológus, molekuláris genetikus.
A Felsőzsolcai Szent
István Katolikus Általános Iskola
felső tagozatos diákjai megismerkedhettek személyesen egy többszörösen díjazott példaképpel, egy
olyan ﬁatalemberrel, aki szeret
táncolni, főzni, boxol, rengeteget
olvas és nem utolsósorban rákkutató. Egy karcagi cigánytelepről
indulva küzdötte fel magát a doktori képzésig. 9 éves korában állt
munkába először, akkor építkezéseken segített, most az egyetemen
végez olyan kutatásokat, amiket
az egész világ elismeréssel ﬁgyel.
Elmondta, hogy jogász szeretett
volna lenni, végül biológus lett
belőle, ugyanis a középiskolai biológia-tanárnője tanácsára belépett
egy drogkutatással foglalkozó
csapatba, ahol annyira megszerette a tudományos munkát és a
biológiát, hogy ez azóta is közÁprilis 20-án a Pokol Csárda
rendezvény termében tartotta
jubileumi ünnepséget a nyugdíjas
klub. A két évtizede alapított és azóta is folyamatosan működő klub
ünnepi ülésén rész vett Soltész Viktorné, Gergely Jánosné, Nagy Béláné és Bredács László voltak jelen. Az
alapítók közül sajnos többen már
nem lehettek az ünneplőkkel, csak a
hozzátartozóik vettek részt az ünnepségen, Tulipán György és Macsuga
György ma is támogatóik a klubnak.
Rohály Istvánné a Nyugdíjas Klub jelenlegi elnöke, aki több mint hat éve tölti
be ezt a posztot az elmúlt két évtizedről
szólva elmondta: a húsz éves múlt kötelez,
ezért is fontos, hogy felidézzük a legföbb
állomásokat. 1998 februárjában Papp
Ferenc akkori közművelődési igazgató
fejében született meg az ötlet, hogy nyugdijas klub alakuljon Felsőzsolcán. A gondolatot tett követte és 1998. február 26-án
18 fővel tartotta meg első összejövetelét a
klub. Ma 107 tagot számlál a Felsőzsolcai
Nyugdíjas Klub.
Az elmúlt két évtized programjait
szinte lehetetlen lenne felsorolni, de a

ponti szerepet játszik
az életében. Jelenleg
kutatóként dolgozik
a Debreceni Egyetem
Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetében és a Debreceni Egyetem Biotechnológiai és
Mikrobiológiai Intézetében. Kutatásai mellett nagy hangsúlyt fektet
a hátrányos helyzetű emberek segítésére: sok helyen dolgozik önkéntesként, viszonozva azt a sok
jót, amit ő kapott már élete során.
A hit is kulcsfontosságú dolog az
életében, ami nemcsak erkölcsi
tartást, hanem általános normát is
ad számára.
Horváth József beszélt arról,
hogy mindig van kiút a legmélyebb helyzetből is, hogy sosem
késő tanulni, változtatni, hogy
kitartással, szorgalommal, hittel,
bizalommal és alázattal a kitűzött célokat el lehet érni. Bíztatta
a gyerekeket, merjenek álmodni
és kitörni, de ami a legfontosabb,
hogy higgyenek önmagukban.
Farkas Tünde

Húsz éves jubileumát ünnepelte
a Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub

klub húsz éve folyamatosan vezetett
emlékkönyve, a Zsolcai Hírmondóban megjelent cikkek és sok-sok kép
segít a visszatekintésben. Emlékezetes bel- és külföldi utazások, kulturális
programok, kirándulások, közös főzősek
évről-évre visszatérő eseményei a klubnak. A 20 év alatt a klubnak három el-

nöke és több tucat segítője volt.
A
rendezvényen
Rimaszécsi Lászlóné
verssel köszöntötte a
klubtagokat.
Dr. Tóth Lajos polgármester szerint a
zsolcai közösségi élet
egyik fontos, meghatározó és abban
tartósan, folyamatosan jelen lévő szerveződése a nyugdíjas
klub, amely rendszeres programjaival,
társasági rendezvényeivel segíti a szépkorúakat abban, hogy társadalmi életet élhessenek, tartalmas időtöltéshez
jussanak.
A jubileumi rendezvényen a vacsorát
követően Szabó Lajos és felesége szórakoztatta zenével és prózával a szépkorúakat.
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FELHÍVÁS
ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 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
2018. május 7. és május 18. közötti
időszakban
hétfőtől-péntekig 730 és 1600 óráig tűzte ki.
Jelentkezni a Felsőzsolcai Napközi Otthonos
Óvoda Felsőzsolca, Park utca 3. szám alatti székhelyén, illetve a Felsőzsolca, 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 lakcímkártyáját.
– Az óvodai jelentkezést végző szülő (törvényes képviselő) személyi igazolványát, valamint lakcímkártyáját.
– A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat.
– Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, szakértői vélemény bemutatása
szükséges.
– Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító
körülményeket igazoló dokumentumokat.
– Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy részére napközbeni
ellátást biztosítani kell, úgy az ezt igazoló
dokumentumokat (jegyzői határozat és a
szülő vagy szülők nyilatkozata).
Felhívom a Tisztelt Szülők ﬁgyelmét, 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 indíthat. A fenntartó jár
el és hoz másodfokú döntést az óvodai felvételi
kérelem tekintetében. A kérelmet Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, de az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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Továbbra is veretlen a Felsőzsolca
Két imponáló győzelem és egy döntetlen a mérlege futballcsapatunknak előző megjelenésünk óta.
Március utolsó napján Bánhorvátiba látogatott a csapat. Az előzetesen szorosnak
ítélt mérkőzés már a 17-ik percre eldőlt,
hiszen addigra már két gólos előnyben volt
a Zsolca. Az intenzitás a továbbiakban sem
hagyott alább, a hazaiak csak a mérkőzés
végén tudtak szépíteni, de mindent elmond
a mérkőzésről, hogy a mieink még erre is
tudtak válaszolni. Az öt gólon négy játékos
osztozott, Valóczki Ádám /2/, Boros László,
Varga László, Csattos Csaba. A szezon első
tényleges hazai meccsén a csoport leggyengébb csapata volt a vendég.
A szurkolók elvárása az volt, hogy egy
igazi gólfesztivált lássanak, csalódniuk pedig nem is kellett. Egyik veszélyes támadás
követte a másik, a gólok pedig futószalagon
érkeztek. Mind a két játékrészben négyszer
vette be a Varbó kapuját a csapat, az ellenfél
itt is csak a mérkőzés végén tudott kozmetikázni az eredményen. Két játékos, Lippai
Gergő és Sikur Péter is duplázott, rajtuk
kívül Bodnár Dávid, Varga László illetve
Heinrich Máté is betalált, egyszer pedig a
varbóiak játékosa vétett öngólt.
Következett a szomszédvári rangadó
Ongán. A vendéglátóink tavasszal borzalmasan szerepelnek, házuk tájáról nem túl
pozitív hírek érkeztek. Az elmúlt években
a kék-fehérek rendre borsot törtek a Zsol-

ca orra alá, akár saját akár a mi pályánkon
zajlott a mérkőzés. A törlesztést el is kezdte a csapat Lippai Gergő korai góljával,
azonban egy rangadó hangulata mindig
más. Az ongaiak a második félidő elején
egyenlítettek, beállítva a végeredményt. A
megszerzett egy ponttal a Felsőzsolca tartja
második helyét a tabellán, amely az elmúlt
fordulók eredményei miatt sűrűsödik. Az
éllovas Sajóbábony pontvesztései és a harmadik Ózd szárnyaló teljesítménye miatt a
dobogó alsó és felső foka között csupán hat
pont van. Nem túlzás kijelenteni, az elmúlt
évek legizgalmasabb végjátékának lehetünk majd szemtanúi a megyei elit küzdelmeiben. Szurkoljunk, hogy a csapat ebből
minél jobban jöjjön ki.
Hajrá Zsolca!
17. 2018.04.25.
18. 2018.03.11.
19. 2018.03.17.
20. 2018.03.25.
21. 2018.03.31.
22. 2018.04.07.
23. 2018.04.14.
24. 2018.04.22.
25. 2018.04.28.
26. 2018.05.05.
27. 2018.05.12.
28. 2018.05.19.
29. 2018.05.26.
30. 2018.06.02.

17.00
14.30
14.00
15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Felsőzsolca - Hidasnémeti
Bőcs - Felsőzsolca
Szerencs - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Szendrő
Bánhorváti - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Varbó
Onga - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Karcsa
Bogács - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Edelény
Encs - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Gesztely
Ózd - Felsőzsolca
Felsőzsolca - Sajóbábony

1-4
0-1
6-1
1-5
8-1
1-1

LEGELTETÉSI TILALOM
ÉS EBZÁRLAT ELRENDELÉSE
Értesítem a Tisztelt Lakosokat,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala
BO-08I/ÁÉ/8-6/2018. számú határozatával

LEGELTETÉSI TILALMAT ÉS EBZÁRLATOT RENDELT EL
FELSŐZSOLCA KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

2018. április 16. és 2018. május 8. közötti időszakban.
A tilalom elrendelésének részletes szabályaival kapcsolatosan
a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban lehet tájékozódni.
Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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Fejlesztési pénzt nyert
a Katolikus Karitász
A karitatív szervezetek intézmények, modellprogramok és segélyakciók
működtetésével jelentős mértékben részt vesznek a szociális gondoskodás
területein a rászorulók ellátásában. Az országos hatáskörű és jelentőségű
segélyszervezetek infrastrukturális fejlesztését volt hivatott támogatni az
EFOP 2.2. 15-16 kódszámú, „a karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében”
elnevezésű pályázati felhívás, amelyen a Katolikus Karitász is elindult és
650.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A segélyszervezetek, így a Katolikus Karitász is saját forrásból, adományokból
és költségvetési támogatásokból biztosítják működésüket, a rászoruló célcsoportokért végzett programjaikat. A fejlesztésre, a kapacitások bővítésére nincsenek
elegendő forrásaik, így ez a forrás nagyon fontos volt a szervezet raktárbázisainak, eszközparkjának bővítése, továbbá a meglévő ingatlanok fejlesztése és ezen
keresztül a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, segítése szempontjából.
„A Katolikus Karitász hálózatának infrastrukturális fejlesztése a hátrányos
helyzetűek felzárkóztatása érdekében” elnevezésű projekt keretében 4 helyszínen 2 meglévő épület felújítása és a szolgáltatások bővítését, a rászoruló célcsoportok igényeit ﬁgyelembe vevő bővítése, valamint 2 új logisztikai, koordinációs központ építése, továbbá fejlesztési, katasztrófavédelmi és szociális célú
eszközök, járművek beszerzése valósul meg.
A fejlesztések során a Katolikus Karitász által építendő új épületek Felsőzsolcán a keleti, Székesfehérváron a nyugati országrész logisztikai és koordinációs központjai és a helyi és környékbeli szociális feladatellátás, valamint
az önkéntesek bázisa is lesznek. Az új központokban a célszerű kialakítással
és a szükséges eszközök beszerzésével katasztrófa- és vészhelyzeti mentéshez,
gyorssegélyezéshez, újjáépítéshez szükséges tevékenység is lehetővé válik, így a
Katolikus Karitász vészhelyzeti bázisaiként is működnek majd.
Pécs városában a Katolikus Karitász regionális feladatellátását segítő koordinációs, képzési és önkéntes központ, Devecserben komplex szociális és felzárkóztató célú szolgáltatást nyújtó intézményként funkcionáló Karitász Családi
Központ kerül kialakításra a meglévő épületek felújításával és berendezésével.
A projekt megvalósulásával egyszerűbben, gyorsabban és szélesebb körben elérhető szociális és katasztrófahelyzeti humanitárius szolgáltatások biztosítása, az ellátás színvonalának növelése várható az infrastrukturális fejlesztés következtében.
Az EFOP 2.2.15-16-2017-00012 kódszámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával
650.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásból valósul meg 2017. október 1.
– 2020. április 30. között.
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